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.-.90.. Epitácio Cafeteixa. ........................................... ____ _ 

Parecer n" 321/95,-da: Comissão de Relações Ex-· 
teriores e Defesa Nacional, sobre o PDL ft!- 31195. (n2 
418/94, na origem), que aprova os textos do Acordo Re-

166 ferente aos Vales Postais e do Acordo referente aos ob-
- jetos contra Reembolso, que são os Atas Opcionais ema

nados do XX Congresso_ da União Postal Universal
UPU, realizado em Washington, em dezembro de 1989. 
Sen. Hugo Napoleão ............... ·--------··---·-· . 

281 
Parecer oral ao Ofício n" S/19, de 1995, do Presi-

dente do Banco Central. referente à retificação da Reso
lução n" 55/94, que autoriza o Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Exlado de São Paulo - DAEE, a 

217 contratar operação de crédito externo. com garantia da 
UniãO, no valor de quarenta e nove bilhões, quatrocen
tos e vinte e sete milhões de ienes, junto ao The Over
seas Bconomic Cooperation Fund- OECF. destinada a 
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Cmanciar paccialmente o Projeto de Despoluição da Ba-
ciado T!etê. Sen. Gilberto Miranda. ................................ . 

Parecer rf' 322195, da Comissão Diretora, qóe_dá 
redação final do PR n' 64195, que acresceota parágrafo 
ao art. 1• da Resolução rf' 55194, do Senado Federal 

Sen. Levy Dias. -----------------------------------------------
Parecer n2 323J95, da Com.isSão Direiora, que dá 

redação final do PDL n• 85194 (rf' 260193, na origem), 
que aprova os textos do Convênio COnstitutivo e do de _ 
Administração do Fundo Multilateral de Investimentos~ 
celebrado, em princípio, entre o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e os países doadores, entre os quais 
o Brasil, em 1112192. Sen. Levi Dias.--------------------------

Parecer rf' 324195, da Comissão Diretora. que dá 
redação final do PDL n• 27195 (n• 362193, na origem), 
que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda no 
valoc de vinte e dois trilhões e setecentos bilhões de cru
zeiros para atender às exigências das atividades de pro
dução e da circulação da riqueza nacional. com referên
cia ao último mês do exercício de 1992. Sen. Levi Dias .• 

Parecer n2 325J95. da Comissão Diietora.- que dá 
redação final do PLC rf' 3195 (5.252190, na origem), que 
concede Pensão Especial a Valda lisboa Gomes da Sil-
va. Sen. Ney Suassuoa·······--··-----·····-·----

Parecer n• 326195, da Comissão de Assuntos Eco
nômicos sobre o PLC n2!44194, que dispõe sobre ores
sarcimento ao Banco do Brasil S.A. das despesas com o 
programa do Imposto de Renda,_ exerdcio de 1990 e __ _ 
1991. Sen. Eduardo Suplicy ............ ~--~-----------------------:~ .. 

Parecer rf! 327195. da Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o PDL rf! 20J93 (rf! 201192, na orlgetn), 
que homologa ato do Conselho Monetário Nacional que 
autorizou a emissão 3.dicional de papel-moeda, no exer
cício de 1991, no valor de dois trilhões e trinta e cinco 
bilhões de cruzeiros. Sen. LeomarQuin_tanilha. ••• -······-·· 

Parecer !J!! 328195., da Comissão de Assuntos Eco
nômicos sobre a Emeil.da ~ 1 ao PLC rJ!l. 23/93 (rifr.--
2.706/89, nã"origelil)~ i.}ue dispõe sobre-a remessa: para o 
exterior dos rendimentos do trabalho assalariado e dos 
valores recebidos como bolsas de estudo e auxiliO aóS 
beneficiários de bolsas de estudo ou auxilio no exterior 
concedidos por agências govemamentais. Sen. Eduardo 
Suplicy ..•.•...••............ ·-············ -··-··----

Parecer n! 329195, da Comissão de Assuntos Eco
nômicos sobre o PLC rf' 187193 (n' 2.357/91, na ori
gem), que dispõe sobre a tnbutação de bens de pequeno 
valor. Sen. João Rocha. ····-········--·······-·--······-··--

Parecer n2 330/95, da Comissão de Assuntos Eco
nômicos sobre o PDL n! 24193 (n2 230-B, na origem). 
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre 
Conflitos de Leis em Matéria de Sociedades Mercantis~ 
concluídas em Montevidéu. em 8 de maio de 1979. Sen. 

Eduardo Suplicy ...... ---------------------------------. 
Parecer rf' 331195, da Comissão de Assuntos Eco

nómicos, sobre o Substin.ttivo apresentado em Plenário. 
ao PDL n2 29/95, que autoriza o Governo do Estado da 
Bahia a alienar terras de propriedade desse Estado, até o 
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limite de 8.735 (oito mil setecentos e trinta e cinco hec
lares), à Companhia de Seguros Aliança da Babia, de 
acordo co~ o processo administrativo fomializado. Sen. 
Josaphat Marinho ....................................... --------------

Parecer rfl. 332195. da Comissão de Assuntos So
ciais sobre o PLC rf' 114192 (PL n' 4556-FJ89, na oxi
geÍn), que dispõe sobre ás restrições ao uso e à propa
ganda de produtos furnígeros, bebidas alcoólicas, medi
çamentos. _terapias e defensivos agrícolas. nos termos do 
§ 4" do ardgo 220 da Constituição da República, e os se
guintes projetos anexos: PLC n!- 131/92, PLS n2 344/91 
e Pl.S n! 19/95. Sen. Gilvam Borges .. ·-······-·············~·-·

Parecer n• 333/95, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos sobre o PLC n• 114192 (PL n• 4556-FJ89, nÍl 
origem), que dispõe sobre as restrições ao uso e à propa
ganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medi
camentos, teoapias e defensivos agrícolas, nos termos do 
§ 42 do artigo 220 da Constituição da República. e os se
guintes projetos anexos: PLC r# 131192, PLS ri! 344191 
e PLS rf' 19195. se:n. Gilvam Boiges ..... ---------

Parecer n• 334195, da Comissão de Constituição, 
Jusliça e Cidadania, sobre o PLC n' 39195 (rf' 3.682-
093, na origem), que dispõe sobre a transferência- da 
Junta de Conciliação e Julgamento criada pela Lei ri! 
7.729, de 1611/89, da !1•-Região-da Jnstiça do Trabalho 
no &:tado de Amazonas, que defme jurisdições. Sen. 

Bernardo Cabral.------···--··----·--~·--··----
Parecer n2 335.195, da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre o Diversos n.!!:.56f95, Questão 
de Ordem levantada pelo Senador Elcio Alvares na ses
sOO conjunta de 6/4/95, sobre resultado da apuração dos 
votos proferidos pelos Senadores na votação do veto 
aposto ao§ '2ft do art. 16do ProjetO de Lei de Conversão 
n• 11194. Sen. Bernardo Cabral ...................................... .. 

293 Parecer rf' 336/95, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. ao Diversos rf! 68/95 _(Of. s/~ do
Senador Pedro Pi~ na oiiieni), qUe tráii de consulta
para que esta Comissão esc.Iareça se a posse do Senador 

-- no cargo de Conselheiro e Presiderite -dO Conselho de 
Administração das Indústrias Klabin de Papel e Celulose 
SIA fere a ilogislação referente aos impedimentos do 
=r:"' do _inandato de Senador da República. Sen. Es-

293 pen<lião Amin ................. , ............................... , ..... __ 
Parecer If!.-337195~ da Comissão de Assuntos~ 

nômicos sobre o PLS rfl. 65J95, que aia condições para-a 
desconcentração índustrial e estabelece sistemática de 

293 preços dos produtos_siderúrgicos. Sen. Arlindo Porto ..... . 
ParccCr Q!: 338/95, da Comissão de Assuntos Eco

nômicos sobre o PLS rf!. 66195, que modiflca o Decreto
Lei n.!!: 2.404187, com as alterações introduzidas pelo De
creto-Lei rf' 2.414188 e pela Lei rf' 7.742/89, na parte re
fereote à isenção do Adicional ao Frete para Renovação 

294 da Marinha Mercante--AFRMM. se:n. Osmar Dias ......... . 
Parecer n• 339195, ila COmiisiio designada para 

apresentar projeto de resolução de reforma do Regimen
to Interno e criada em virtude da aprovação do Requeri
mento n.!!: 201/95. Sen. Lúcio Alcântara. .. -·----·---·-
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VI 

Parecer oral ao PDL n" 47/95 (rf. 75/95, na ori-
gem)~ que aprova o texto do Acordo-Quadro de Coope
ração Financeira entre a República Federativa do Brasil 
e o Banco Europeu de Investimento, assinado-em Lu
xemburgo, em 19/12/94. Sen. Bernardo Cab!31 •••••••••••••• 

Parecer n2 340195. da Comissão de Assuntos So
ciais. sobre o PLC n" 111/92 (n" 2.805-C/92, na origem), 
que altera o art. 51 da Lei n" 8.069, de 13n/90- Estam
to da Criança e do Adolescente, determinando recurso 
de oficio das sentenças concessivas de adoção de menor 
brasileiro por estrangeiio :fesidente ou domiciliado no 

exterior. Sen. Ronaldo Cunha Lima. •. ·-········-·················· 
Parecer n!! 341/95, da Comissão de Assuntos So

ciais, ao PLC n" 15193 (n" 5.813-C/90, na origem), que 
acrescenta disposítivo ao art. 20 da Lei n2 8.036, de 
11/5/90, pata permitir a movimentação da conta. vincula
da ao FGTS do aposentado, na condição que especifica. 
Sen. Emilia Fernandes .................................................. . 

Parecer rf! 342195, da Comissão de Assuntos So
ciais sobre o PLC o!?: 141194 (PL n!! 8.382186, na -ori
gem), que dispõe sobre competência para eleger presi
dentes. dos órgãos flScalizadores do exercfcio profissio-
nal. Sen. Antônio Carlos Valadares. ............................... . 

Parecer n2 343/95, da Comissão de Assuntos So
ciais., sobre a Emenda n2 l-Plenário ao PLS o!: 137/92. 
que fJ.Xa normas de formação de recursos humanos na 
área de saú~ regu)amentando o inciso lll do artigo 200 
da Constituição Fede!31. Sen. Lucídio Portella. ............. . 

Parecec n" 344195, da Comissão de Assuntos So
ciais, ao PLC n" 20/95 (n" 3.386-C/92, na origem), que 
altera dispositivos da Lei n" 7.986, de 28/12189, quere
gulamenta a concessão do benell.Cio previsto no artigo 
54 do AtO das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Sen. Lúcio AlcântaJ:a. •..•......•............• .,. ............................ . 

Parecer n" 345195, da Comissão Diretora, que dá 
redação final do PDL n•47 195 (n" 75/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o.texto do Aco!do-Quadro de 
Cooperação Fínanceirã eritre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Europeu de Investimentos, assinado em 
Luxemburgo. em 19/12194. Sen. Ney Suassuna. ···--······ 

Parecer ~ 346195. da Comissão de Assuntos So
ciais, sobre o PLC n" 57/94 (n" 2579192, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o funcionamento dos Conselhos 
Federais de Fiscalização Profissional e sobre a correção 
monetária das importâncias devidas aos integrantes das 
respectivas classes e aos órgãos regionais. Sen. Casildo 
Maldaner ........................................................................ . 
PARTIDO POLÍTICO (Vide COMEMORAÇÃO, 

CONVENÇÃO REGIONAL, PTB) 
Isentando o PT pelas agressões ao Presidente da 

República ao mesmo tempo em que com ele se solidari-
za. Sen. José Eduardo Outra .......................................... . 

Tecendo comentários ao projetO PR. 2()(X). SeD. 

Hugo Napoleão. ·································-········--················ 
Analisando a base de sustentação do Governo 

Fernando Henrique Cardoso. Sen. Artur da Távola. ..... . 
:Esc.larecendo a função do PFL no atual Governo. 

Sen. Antonio Carlos Magalhães ....... - .......... ~ ....... _ ..... -.... . 
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PATENTE DE INVENÇÃO 
Tecendo considerações sobre a aprovação do pa-

recer relativo à Lei de Patentes. na Comissão de Consti
tuição. Justiça e Cidadania Sen. Ney Suassuna. .... - ....... 
(PETROBRÁS) 

Defendendo a Petrobrás.-Seri. Antônio Carlos Va-

laderes. ·········---·····--···----····--·········--.......................... . 
PLANO REAL 

Comentanrio o sucesso do Plano Real e os malefi-
cios das altas taxas de juros. Sen. Pedro Simon ............ . 
POLÍTICA ECONÔMlCO-F!NANCEIRA (Vide JU

ROS) 
Necessidad!! de mudanÇas urgenies na política 

econômica do Governo. Sen. Oà-los Bezerra -............... .. 
Defendendo. a iilternación?lização da economia 

brasileira, acompanhada de adequações da infia-esttum
ra referente à iõdústria. ao comércio e à agricultwa. Sen. 
Carlos Bezerra; ....... ~ ....................................... - .............. . 
POÚI1CA MINERAL 

Comentando as limitiÇôes da legislação mlneral 
brasileira. Sen. José Eduardo Dutra. ........... - .......... - ...... . 
POÚ11CA RURAL 

Falando da situação dram.ática em que_ vive o 
meio rural brasileiro. Sen. Jonas Pinheiro ...................... . 
POÚI1CA SALARIAL 

Prognuna de Gar.mtia de Renda Míniina implan
tada em Brasília- DF, e Campinas - SP. Seu. Eduardo 

suplicyPói:ii-Ici'sõeiAL::~::~::::::::::::::::::::::::=::::::::::: 
TecÓido considerações sobre a convulsão qUe se 

aprofunda dia a dia sobre o futuro da sociedade brasilei-
ra. Sen. Lauro Campos .................................................. . 

Comentando a connubada história política e so
cial brasileira. Sen. Lauro Campos. ········-···--·········----·· 

Comenrando o Programa de Apoio às familias ca.
rentas, lançado recentemente pelo Governador Maguito 
Vilela. Sen. Mauro Miranda. ......................................... . 

:Pn:mência de uma política mbana. Sen. Lúcio 
Alcântara. .................................................... _ .................. . 
PONTI;i 

Apelando ao Governo Federal para a conclusão 
das obras da segunda ponte de Colatina - ES, a fun de 
evitar o estrangulamento da rodovia BR-259, responsá.
V~ pelo ~coamento da produção local. Sen. José Igná-
cro Ferreua .......................... - .......................................... . 
PORTO 

Falando da situação dramática reinante no sistema 
portuário nacional. Sen. Gilberto Mirnnda. ··········--···~·· 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA (Vide PARTIDO PO-

LÍTICO, SUDENE) . . 

Respondendo ao pronunciamento do Senador An-
- tonio Carlos Magalhães sobre o comportamento político 

do ex-Presidente Itamar Franco em relação ao Governo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Sen. Pedro 
Simon ....................................... - ............................. - ...... . 
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Regozijando-se com a presença do Presidente_ da 
República Fernando Henrique Caxdoso na reunião da 
Sudene. Sen. Ronaldo Cunha Lima. ·····--··-··-······-····· 

Comentando o episódio ocorrido no município de 
Piranhas - AL, no qual o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, ao desembarcar do helicóptero, quase foi atin-
gido por bademeiros, que começaram a atirar pedras. 
Sen. Bernrudo Cabral .................................................... ... 

Comentando a importância da presença do Presi
dente Fernando Henrique Carooso no Nordeste. Sen. 
Joel de HoUanda. ............................................................. . 

Defendendo o Fresidente Fernando Henrique Car
doso, no episódio da greve dos petroleiros. Sen. Bernar-
do Cabral ......................................................................... . 

Analisando a personalidade do Sr. Fernando 
Henrique Crudoso. Sen. Lanro Campos. ........•..... : .•........ 

Analisando a personalidade do Sr. Fernando Hen-
rique Cardoso. (Republicação.) Sen. Lanro Campos ...... . 
PREVIDÍlNCIA SOCIAL 

Comentando a degradação do sistema previden-
ciário brasileiro. Sen.. ~pitáciO Cafeteiia . ....................... . 
PRN ATIZAÇÃO 

Comentando a privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce. Sen. José Eduardo Dutra -·················-······ -

Comentando a posição do ex-Governador Leonel 
Brizola em relação às privatizações. Sen. Pedro Simon. .. 

Manifestando preocupações no sentido de que se
jam adotados critérios rigorosos e transparentes nO pio-
cesso de privatização proposto pelo Governo Fernando 
Henrique Cardoso. Sen. Lúcio Alcântara. ·············--······ 

Comentando o debate nacional sobre a privatiza
ção de einpresas governamentais. Sen. Gilberto Miran-
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265 
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214 

da. ........................................................... -----=---'"'9 
PRODUÇÃO 

Solicitando colaboração do Governo ao Municí-
pio de Aracmz- ES, para que ele possa expandir sua ca-
pacidade produtiva. Sen. José lgnácio Ferreita. ............. . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

PDL n2 50/95, altera o Decreto Legislativo n2 
7/95, que dispõe sobre a remuneração dos membros do 
Congresso Nacioual durante a 50" Legislatura. Sen. Jú~ 
lio Calnpos. --··············~-~--····~············--············-·--···-· 
PROJETO DELE! 

Questão de ordem para esclarecer o PLC n!. 
101/93, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção Nacional. Sen. Emilia Fernandes .........................•.... 

Ques1iio de ordem sobre o PLC r?- 101/93, que 
trata da Lei de Direttizes e Bases da Educação Nacioual. 
Sen. Esperidião Amin. .................................................... . 

PLS n!: 156195, define o aime de expor a vida, a 
integridade corporal ou a saúde de alguém. por meio de 
recipiente de gás liquefeito de petróleo, defeiruoso ou 
não requalificado. Sen. Júlio Campos. ............................. -· 

PLS ~ 157195, autoriza o Poder Executivo a ctiar 
a Escola Técnica Federal de Muricilândia, no Tocantins. 
Sen. Carlos Patrocúúo. ·····-··-··············-···-----·····-·-······--
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PLS n2 158195, autoriza o Poder Executivo a criar 
a Escola Técnica de Miracema do Tocantins: no Tocan-
tins. Sen. Carlos Patrocínio. ················-·····-······-············ 

PLS ne 159195, que acrescenta dispositivos ao pa
rágiafo 2• do art. 37 da Lei n" 5.108, de 1966, qne "insti
tui o Código Nacional de Trânsito". Sen. Lúdio Coelho .. 

PLS fi! 160195, dispõe sobre o exercício da pro
- fiSSão de Agente Comunitário de Saúde. Sen. Carlos Be-

ZeLia. . ............. -•... .-.... ~ .....•. ~ ..•... ,-_ .............. ·······~··· ............. . 

PLS n• 161/95, altera a Lei n" 8.031, de 12/4190. 

Sen. José Eduardo Dutra. ·········································--··· 
PLS n" 162/95, dispõe sobre a destinação dos lu

cros das empresas públicas e das sociedades de econo-
mia mista. Sen. Lauro Cantpos . .............. -··-·······-·-··-···· 

PLS n• 163195, altera a Lei n" 8.666, de 2116193, · 
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. Sen. !.amo Campos ......•..•.......... 

PLS n" 164195, altera os arts. 27 e 34 da Lei n" 
5.197, de 311167, que dispõe sobre a proteção à fauna. 
Sen. JoséBiab.CO . ............... u .. ·········-·-~·--··.:. •• .:. •••••• ~---···· 

PLS n• !65/95, dispõe sobre a aplicação des re
ceitas provenientes das privatizações. Se:o. Lúcio Alcân-

tara. ·····-··-··-······························-··· ... • .. ·-----·-
PLS ri" 166195, dispõe sobre isenção de contribui

ções sociais nos termos dos arts. 195 e 213. I e n. da 
Constituição Federal, define instituição educacional de 
caráter confessional e fixa critérios de contrapartida aos 
beneficias. Sen. Joel de Hollanda. ·······-·-........................ -

PLS n•167/9S, dispõe sobre a retirada de fabrica
ção de modelos de veículos automotores. Se:n. João 
França. .......................................................... _..;.__ . 

Discutindo o PLC fi!. 3/95, que concede Pensão 
Especial a V alda Lisboa Gomes da Silva. Sen. Waldeck 
Oruelas ................................ -·-·--··---·---··--·-

PLS n" 168/95,-revogao Decreto-Lei n" 9.215, de 
3014/46. Sen. Ernandes Amorim .................................... .. 

PLS n2 169195~ acrescenta parágrafo único ao art 
1f! da Lei rP- 8...Q04.190, que dispõe sobre transferência de 
fmanciamento no âmbito do Sistema Fmanceiro da Ha-
bitação. Sen. V almir Campelo .•.........................•....•......... 

PLS n" 170/95, altera dispositivos do Código Pe-
nal sobre roubo e receptação. Sen.. Júlio Campos . .......... . 

PLS n" 171195, dispõe sobre a administtação da 
Área de Pmteção Ambiental- APA, da bacia do rio São 
Bartolomeu, localizada no Distrito Federal. Sen. José 

Roberto Arruda. ··············-··············-··············-··-·--
PLS n!: 172195, que cria ínstrumento de incentivo 

à produção. Sen. Pedro Simon ......................................... . 
Discutindo o PLC n" 95/93 (n• 3588189, na ori

gem), que adapta normas de direito proceSsilal ao dis
posto no inciso XI do art. 24 de Constituição Fedem!. 
Sen. Hugo Napoleão ......................................................... . 

Discutindo o PLC n" 193/93 (n" 3.120192, na ori
gem), altera a redação do art. 809 do Código de Pmces
so Penal. referente à estatística judiciária criminal. Sen. 
Elcio Alvares . ............ ·-····································--·---

VII 

Pág. 

49 

49 

50 

169 

!88 

189 

190 

213 

220 

~I 

228 

254 

255 

256 

257 

259 

273 

274 



VIII 

Discutindo o PLC n2 193/93 (i>' 3.120192. na ori
gem), que altera a redação do art. 809 do Código de Pro
cesso Penal, referente à estttística judiCiária criniinaL 
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Sen. Romeu Tuma ....•..•...••.•..•...•..•... ; ...................... __ · 274 
Discutindo o PLC n2 193/93 (n' 3.120192, na ori

gem), que alterna redação do art. 809 do Código de Pro
cesso Penal. referente à estatística judiciária criininal. 
Sen. Bemmlo Cabral. ....................................................... 275 

PLS n2173/95, altera a Lei n27.170, de 14112183, 
que define os crimes cõntta a segUrança Iiación-ru,. a or
dem política e social. estabelece seu processo e julga-
mento. Sen.2MarlucePinto. ·-························N············---- - 3.04 

PLS n' 174195, altern disposições do Código Ci-
vil. relativamente à maioridade. Sen. João França ......... 344 
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chado .....•••..•. -··-······-··············-·· ·---
PLS o!! 160/95, dispõe sobre o exercício da pro
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da indicação de suplentes de Ministros Classistas do Tri-
bunal Superior do Trabalho ............................................. . 
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Aparte ao Sen. Carlos Bezerra .......................... - ............. . 
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Carlos Valadares -······--·· 
Comllllicando a realização em todos os Estados, 

das couvenções Iegionais do PMDB ................ : .............. . 
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Adenrir Andrade .•• ·-···-·-···-
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dos petroleiros·······-······--··------···-·-········ 
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Comentários sobre o Projeto Sivam_ .................... . 
Registrando o esforço para superar o impasse na 

greve dos petroleiros--·-----·--···--······-···---
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1991 ......... - ...................................................................... ~. 
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Falando dos esforços que Parlamentares do PFL 
estão realizando no sentido de propor projetos para o 
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tigo da revista Veja como tema principal da edição: "Os 
Reis do Calote Rural". Aparte ao Sen. Geraldo Melo ..... . 

Mosttando-se solidário ao Presidente da Repúbli
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compromisso do Partido Trabalbista Brasileiro- PTB .... _ 
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Diego Maradona. ..• -······································-·················· _ 
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de-casa com o prolongamento dâ greve dos petroleiros .• 

Parecer n! 336/95, da Comissão de Constitui
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República ................ _ .......................... - ..................... ~·--·· 

Requerimento n• 826/95, de informação à Admi
nistraçãO da Casa. sobre subvenção social para partidos. 

Falando da reformulação administiativa da Caixa 
Econômica Federal. Aparte ao Sen. Leoma.r Quintanilha 
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FERNANDO BEZERRA 

Solidarizando-se com o Senador Geraldo Melo 
sobre matéria publicada pela revista Veja. Aparte ao 
Sen. Geraldo Melo ...................................................... -·-· 
FLAVIANO MELO 
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D. Ruth Cardoso. ao Estado do Acre. ______________ ...... . 
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PLS n" 176/95, altera a redação do inciso XV do 

art 24daLei ~8.666,de 21/6/93 ······················-······ ... ·• 

Pág. 

252 

254 

9 

18 

33 

241 

303 

342 

540 

545 

560 

590 

2 

117 

178 

251 

·116 

251 

531 



GERALDO MELO 
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revista Vtti'a. .. Os Reis do Calote Rural" ............. _.,, ........ . 
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ros. Aparte ao Sen. Casildo Maldaner ............................. . 
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Greve dos petroleiros. Aparte ao Sen. Eduardo 
Suplicy .............................................................................. . 
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do Tietê ............................................................................ .. 

Requerimento n2 804195, de infOIIDaÇão, aó Mi
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sobre oPLCn"ll4192 (PLn"4556E/89, na origem), que 
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nômicos sobre o PLC n2 114192 (PL n'4556-EI89, na 
origem), que dispõe sobre as restrições ao uso-e à propa
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Defendendo o SenadQr Geraldo Melo sobre o arti
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Ata da 61a Sessão, em 16 de maio de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordini!ria, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Renan Caiheiros, Jefferson Per~ e L.ucídio Portella . 
. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SENHORES SENADORE.•: 

Prezado Colega. 
_Senador José Samey, 

Antônio Carlos VaiadareS- Antonio Carlos Magalhães
Arlindo Porto- Artur da Távola- Bello Parga- BeD.i V eras
Bernardo Cabral--Carlos Bezerra --Carlos Pat:rocíni.õ- Carlos 
Wilson~ Casildo Maldaner- Coutfuho Jorge- Eduardo Suplicy
Elcio :Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteiia - Esperi
dião Amin- Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelino Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto 
lYfiranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napo
leão..:.. Humberto Lucena- Iris Rezende- Jader Barbalbo- Jeffer
SOD Peres - João Fi:anci -=TóãO Rocha- Joel de Hollanda -Jonas 
Pinheiro- Josapbat Marinho- José Agripino- José Alves.- José 
Roberto Arruda - José Eci:Uardo Outra- José Fogaça - José Igná
cio Ferreira- José Samey -·Júlio Campos - Júnia Marise - Lauto 
Camp:>s - Leoma:r Quintanilba ·, Levy Dias - Lucídio Portella -
Lúcio Alcãntara- Lúdio COelh:.•- f ... uiz Alberto dC Oliveira- Ma~ 
rina Silva- Marluce Pinto- Maur0 Miranda- Nabor Júnior- Ney 
Suassuna- Odacir Soares- Onofre Quinam- Osmat Dias~ Pedro 
Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto 
Freire- Roberto Requião -Romero Jucá- Romeu Tu ma- Ronal
do Cunha Lima- Sérgio Machado- Teotonio Vilela. Fi.Jho- Val-: 
mir Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Orne las. 

O SR. PI!.ESIDENTE (Jefferson Péres)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 7 4 Sxs. Senadores.. Havendo nú
mero regimeDtal. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniéiamos nossos trabalhos. 
· ·o Sr. 1° Secretái:io CiO: exercício. Senador Nabor Júnior. 

procederá à leitura do Expediente. 

~lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 166. de 1995 (n• 525195. na origem). de 11 do com:n<e. 
solicitando a retirada do Projeto de Lei da Câmara n"'21. de 1~95 
(n° 2..498192. na Casa de origem). que instiWi isenção do Im.pÕsto 
sobre Prcxiutos Industrializados e dá outras providências. 

A matéria será incluída em Ordem do Dia,. opor
tunamente. 

O Sr. Jefferson Peres, deixa a cadeira da presi· 
dência, que é ocupada pelo Sr. R~nan Calheiros, 2° &
cretário. 

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

Sobre a mesa. comunicações que serào lidas pelÕ Sr. 1° Se
cretário em exercíciO. Senador Nabor Júnioc. 

São lidas as seguintes: 

Bmsi!ia. om 10 de maio de 1995-

Tenho a boroa de passar a sua mãos c6pias da conespon
dênclá- eriviada hoje ã reviSta Veja e da declaração, emitida pelo 
nosso Amigo e: Co~panbeiro, Senador Gilberto Miranda, a respei
to da notícia incorreta inserida na eâiçãO de 10 de maio daquela 
pllb!icação. 

O motivo do presente cqmunicado é OlDlprir uma das princi
pais metas da minha vida pública,.; _a ttanspaJ:ência de atos e de fatos. 

· Não seria desdouro rece~ o legitimo apoio material. para 
a minha campanha eleitOI"al, de um cidadão como Senador Gilber· 
to Miranda- mas não o recebi, e. sobre isso tenho o dever de es
clarecer ã opinião pública e aos meus Pares .. como hoje faço, reS
pectivamente através da correspondência enviada à. Revista e da 
que ora lhe encaminbo. 

Atenciosamente,- Senador Nabor Júnior, 

limo. Sr. 
Jornalista Mário Sé~io Conti 
Diretor da Revista Veja 
São Paulo- SP 

Senhor Dúetor, 

Brnsília.IOdemaiode 1995 

A revista Veja, na edição datada de lO de inalo de 1995. faz 
referência à mi.Dha peSsoa como tendo ~eeebido ajuda fmanceira 

do Senador Gilberto Miranda-na recen~e campanha ele~ o'que 
não c~e â verd:ade: jamais, em temPO. algum. foi-me dada 
qualquer contribuição dessa natureza por Sua Excelência- como é 
atestado por ele próprio. em declaração que anexo à presente cor· 
respondência. 

Minhas relações políticaS- e pessoais- com o Senador Gilber-. 
to Miranda são marcadas exclusivamente pelo respeito recíproco. 
pela cordialídade e pela dignidade.· como cidadãos e bo.mens- pú
blicos. Se dele tivesse recebido qualque ajuda, o que não ocorreu, 
à mesma daria o U'atamento transparente conferido às demais. ou 
seja. tC?d:as as cOntribuições que recebi para o custeio da minha 
campanha eleitoral - por Sinal. poucas e de pequeno valo:r pecu
niário - foram compesadas por bônus eleitorais. de acordo com as 
normas do TRE do Acre. onde a mesma se acua arquivada. 

Solicito a Vossa Senhoria que publique estes esclarecimen
tos com o mesmo destaque da informação Ora contestada. o que. 
antecipadamente. agradeço. 

Do seu leitor assíduo e atento,- Senador Nabor Júnior. 

B~~.9denüriodel995 

Senhor Senador Nabor Júnior. 
Atendendo- a seu pedido, apresso-me em contestar a afmna

çãO constante na edição desta semana da Revista Veja. 
Jamais. em tempo algum. dei qualquer contribuição fman

ceira para sua campanha.. 
Cordialmente.- Senador Gilberto Miranda Batista. 

Brasília. 15 de maio de 1995 



2 ANAIS DO SENADO FEDflRAL Maio de 1995 

Senhor Presidente, Merece ainda registro o oonvite de D. Ruth a todos os Par
Cumprimentando-o, eotdialmente, e a seguir, comu.n.ico a lamentares da Bancada acxeana para acompanbá~la nesta visita. 

V. Ex• que. por motivo de pane no painel eletrônico do Plenário Além de demonsttar interesse em ouvir os representantes locais, 
desta Casa e por descuido no registro da presença dos Srs. Parla- deu-nos a oportunidade de conhecer melhor os objetivos do Con-
mentares, tive o meu nome omitido da Lista de Presença do último se.Jho Comunidade Solidária. . 
dia 11 do corrente. No meu ponto de vista, Sr. Presidente, a et!:tidade CODStitui-

Solic1to os bons préstimos de V. Ex• no SeJltido de detetmi- se na ligação direta entre os anseios populares e o Governo Fede-
nar ao setorcompeteDie a correção do fato acima mencionado. rai. uma vez que visa conhecer de perto os problemas enfu:ntados 

Na oportuxúdade, renovo a V. Ex• os protestos de alta esti- pela população, ·conhecer as fo:rmas como a comunidade tenta tc-
ma e distinta consid~.-: Senador Luiz A1berto de Oliveira. solvê-lçs e agilizar as soluções jmt.o 1 estmtuia governamental 

O SR. PRESIDE-NTE -(Renan Cãlb.eiros) - As comunica- E uma ponte que já começa a dar alguns resuhados práticos, 
ções lidas vão ã publicação. ~O<IIlC ficoo demonsttado no Acre, qu~do D. Ru~ levoo oon-

Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. 1° Seaetári.O em- stgo representames de órgãos de extrema :im.portâDc:ia para. o de-
exetcício, Senador Nabor Júnior. - · senvolvimento regional. como os Superintendentes da SUDAM e 

• . . da SUFRAMA, representante do BA~A, do !NAN (Instiluto Na-
E lido o segumte: cional de Alimentação e Nutriçlo), a Sec::retúia Exeaniva do Co-

OF. N" l!I<V95- GLPDT munidade Solidária, além de culros assessores. Com eles, o Go-

Senhor Presidente. 

Brasília, JS di: maio de 1995 vemo do Estado, prefeituras e a própria Universidade do Aae as
sinar.ml convênios e protocolos de intenções visando obter apoio 

Cumpre-me infOI1ll3I a V. Exa. em substiru.ição ao Senador 
~bastião Rocha, a indicação do Senador Emamles Amorim, par.!. 
integrar, como suplente. a Comissão Parlamentar de, Inquérito, 
criada através do Requerimento n° 185/95. 

AtenciosameD1e,- Senadora Júnia Marise, Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - Será feita a 
substituição solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício. Senador- Nabor Júnior. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO"N• 749, DE 1995 

Senhor Presidente, 
De acordo .com o artigo 43, paligruo 1' do RegimeniO ln

temo do Senado Fodeial. encaminho para as providências cabíveis 
junto a Secretaria.(Jeral da Mesa. atestados módicos_ justif1C3Jldo 
minha ausência nas Sessões Legislativas dos dias 2, 9, ·lo, 11 e 12 
de maio de J995. 

'Sala das Sessões, JS ,:le maio de J99S. - Senador BeBo 
Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - Fica ooncedida 
a licença solicitada. 

Há oradores inscritos. 
Conoedo a palavta ao JlObre Senador Flaviano Melo. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronuncia o se
guinte discurso. ) -Sr. Presidente,. Sr's e Sr.;. Senadore$. uso h.Jje 
da paiavra para :regislr.lr a visita que a primeira-dama do País, D. 
Rulb Cudoso. fez, no domingo e na segunda-feiia passada, ao Es
tado do Acre, quando assinou vários coovênios envolvendo a SU
DAM, a SUFR.AMA. o BASA, além de potooo!os de intellçi5es com 
o Gov"Y"' estadual e prefeibmls, visando ações de cuubo social. 

E um ato que merece registro, tendo em vista que pela pri
meira vez uma primeira-dama do País visita o Acre. historicamen
te discrimjmdo. para onde normalmente as a1enções somente são 
voltadas quando lá acontece alguma ttagédi.a. 

Além disso, lclla-se da Presidenla do Coose!ho Comunida
de, Solidária.. que decidiu começar pelo Acre a :série de visitas que 
P"'lellde fazer a outros Estados, levantando problemas e esclare
cendo sobre os objetivos da entidade que preside. 

especialmente a pequenos produtores: rurais e à ger.ação de empre
go e renda. 

Através da SUDAM e SUFR.AMA. por exemplo, foxam as
sinados convênios com as prefeit:uiás., totalizando mais de R$1 mi
llião. Entre os seus objetivos, estão o ap:>io às pequenas prcduções 
nnais. projetos de assistência a crianças e adolescemes. de ccmba.te à 
desnutrição, mam1tenção de creches e par.!. a pópria informatização 
das poofeitmas, visando modernizar asadmillistrações municipais. 

Com a Unive:rsiclade Fedeial. do Aae foi assinado convênio 
Ílo valor de 102 mil reais, visando desenvolver processo de difu-
são de tecnologia também para pequenos agricultotcs.. -

No Palácio do Governo também houve a assinatura de pro
tocolos de intenções. ED.b:e eles, um envolvendo o BASA, o SE
BRAE. o Governo do Es<ado e a Frente de Prefeituras do Aae, 
que!=VÔ alibetação. ainda este ano, deR$12milbões par.!. a ope
tllcionalí:zação do Fundo Coostilucioual. de FllllUiciamento do Nor
te (FNO). Esses =:rnsos seriio destinados ao financiamento de 
programas de geração de empt<>go no Estado, como o de apoio à 
pequena produção fami!iarnnal. 

É certo que. com as carências que tem o Acre. isso ainda é 
muito pouco. O Acre precisa e merece muito mais. As dU1CUldades 
são muitas: Dão há investime~ Dão há produção, não há enqrego. 
não há mnda. enquanto aumenta o desemprego. a polRza e a fome. 

O Acre, Sr. Presidente. sn e Srs. SeDadores. é um Estado 
çom imenso potencial agroflorestal. Todavia. não produz sequer 
para abastecer o seu mercado interno, em virtude da falta de incen
tivos e de assistência mínima como rmanciamentos." estradas para 
escoamento da produção e até mesmo das coodiçêies básicas de per
manência do homem 110 campo como escolas e postos de saúde. 

Foram essas, aliás, as principais =:lamações da própria po
pulação, devidamente organizada à D. Rulh Cardoso. Ela não pro
mereu resolução par.!. todos. Nem poderia. Mas demonstrou, pelo 
menos, que temos alguém para nos oovir. Alguém inreressado em 
entender os nossos problemas. Com a compreensão das nossas di
fiwldades, aliada à sua capacidade e influência junto ao Govcmo 
Fed=l. talvez possa ajudar na abertura dos caminhos par.!. resolvt
las. Nem que~ ateudendo o mínimo. Mas fazendo alguma coisa. 

Como D. Ruth Cu-doso IllOSillO diz: ''Se não podemos dar leite 
paxa todo& os famintos. que atendamos pelo menos os desnutridos". 

Foi essa a intenção que vi na visita da primeira-dama do 
País ao Acre. Foi assim que a vi convCISar com ~ntantes de 
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trabalhadores locais e coohecer nossas experiênclas na busca de de cada Senador, devem prevalecer os interesses. maiores. do Es-
altemativas pata o Estado. tado quere~ 

Conheceu, por exemplo, a usina de beneficiamento de cas- Dep::tis Je seguidas reuniões- e o Senador Jefferson Pétes 
tanha do Município de Xapuri. de uma coopetativa de trabalhado- e eu tomamos parte em duas- com o Governador do Estado, elen
:res, onde também reuniu-se com _ttabalha.dores rurais, repre- -camos uma série de medidas que o Govemo do Estado desejava 
sentantes de organizações não govemamemais, representantes das que surtissem efeito. Para isso, Sr. Pres_i.Q.en~. pedia-se a revoga
mulheres loeais e lideranças indígenas. VISitou ainda o ttímulo do ção daquele decreto e a edição de outro que fl.XaSse o limite global 
sindicalista Cllico Mende5y assassinado por conflitos agrários, ou- das importações incentivadas, excluídas as relativas a trigo, petr6-
vindo, inclusive, reivindicações a respeito da recaptura dos seus leo e derivados de petróleo, as efetuadas por órgãos ou entidades 
assassinos. · gov~mentais federais, as realizadas por pessoa jmidica, em de-

Em Rio Branco, D. Ruth Catdoso esteve também no pólo c......Tência. de sentença transitada em julgado. 
agroflorestal, visil:ru a "Casa Rosa Mulher''. que presta assistência Também_se n;queria- e o Govemador Amazonino Mendes 
a jovens vítimas da prostituição, eilcontroU-se com mulheres de capitaneou essa solicitação, devidameDte credenciado pelo Sena
prefeitos, reuniu-se com beneficiários do Programa de Combate li dor Jefferson Péres e por ri1im - que nessa fixação dos critérios 
Mortalidade Infantil. visitou a escola Cbico Mendes. xeunindo-se fosse dada prioridade aos seteies que coo.tribuíssem para atender 
ainda com represenran.tes dos Conselhos, estadual e municipal. de às necessidades mais imediatas da região: aumentar a arrecadação 
Saúde. Educação e da Criança, além da Pastoral da Ter:ra. ~de tributos e contriruições; fomentar a participação das emptesas 

Em todos os locais, D. Ruth pôde sentir a força do associa- beneflciárias e programas de interiori:mçio do desenvolvimento 
tivismo, começado no Ac;r:; na década de 70, com ó início da mu- ecOnómico e social da região; promoVer as atividades ligadas à ln
dança da economia local do extrativismo para a -pecuária, e qUe-a dústria do turismo; proporcionar a geraçiõ de excedeD.t.es-exportá
partir de 83 passei a estimular, à frente da prefeitura de Rio Bran- veis e aumentar a oferta de emprego. 
co. expandindo depois esse IIabalho pata todo o Estado. quando já 
govemava 0 Acm. . · Devo dizer a este Senado que vale a pena bJ.tar-se por prin-

Em cada depoimento, em cada reivindicação, certamente o. cípios, e não por interesses tantas vezes inconfessáveis. 
Ruth viu demonstrações concretas de que 0 acreano é um povo hu- Na :reunião do Ministério da Fazenda. falando em nome do 
milde, mas trabaJhador e determinado a vencer as suas difiaJ.lda- Senador Jefferson P&es, eri dizia àqueles Ministros que nós dois 
des. Precisa apenas de incentivo e apoio para atingir esse objetivo. não tínhamos nenhuma empresa e nem participação societária em 

O trabalho om desenvolvido pelo CoDselho Comuriidade qualquer delas. A nossa defesa da Zooa Franca de MArums é oo 
Solidária pode não concretizar de imediato esse sonho. Mas. creio sentido de que é impossível imaginar-~ hoje, que o Estacio do 
e esper~ já é um bom começo. Amazonas sobreviva sem que lhe dêem condições. até porque a 

Para fmalizar, Sr .. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria competitividade que ela vem mantendo é das mais elogiáveis. 
apenas de registrar. como 0 Acre oão é diferente dos demais Esta- Sr. Presidente, demonstra-se hoje que a luta valeu a pena. O 
dos brasileiros,. também tem a oposição radical que, durante en- Presidente da Rep:iblica assinou, ontem. o_ Decreto n° 1.489/95, 
contro que o. Ruth maminha na Prefeinna de Rio Bmnco. realizoo devidamente "'ferendado pel<>; Ministros Pedro Maian. Dorothéa 
manifestações em protesto cO:titta-as reformas na Constituição pro- Wemeck. e José Sena, que atende às necessidades que vínhamos 
postas pelo Presidente Femando Henrique. postulando. 

Muito obrigado. _ _ E não foi sem tempo, pcrque. a essa altura, já viDham sur-
gindo problemas inadmissíveis, com maior gravidade no reflexo 

O SR. PRESIDENTE (Renan~Calheiros) - Concede a pa- da petda da arrecadação tnrutária do Estado. 
lavra ao nolm> Senador Bemardo Cabral. Na área eTlJ!ll""'rla esses problemas estaVam tepeu:utindo no· 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Pronuncia o se- anmentodedespesasemdep6sitoseatlll32imalfandegãrioseno<fes. 
guinte discutso. Sem revisão do otador.) - Sr. Presidante, Sr's e cumprimento de compromissos e acatlos cometciais 0001 fomeo-•
Srs. Senadores. há quase um mês, o Senado ouvia :re<:tamações du- res iDtemaciooais, ger.mdo, inchlsive, quebra de cootiato. 
t'3S partidas do eminente 8enador Jefferson Péres e deste seu com
panheiro de representação. Ambos fustigávauios- o Governo por 
não ter. como seria razoável, convocado a Bancada do .Amazonas 
e o Governador desse Estado parn dialogar solm: uma medida que 
havia sido implantada à revelia dos interesses do Amazonas. 

Após essa reclamação, que partiu também de um telefone
ma dado ao Presidente da República. este determinou aos seus Mi~ 
nistros da Fazenda e do Planejame-Illo que convidassem o Gover~ 
nador do Estado do Amazonas. Dr. Amazonino Mendes. e a Ban
cada Federal no Senado paxa uma reunião que, de fato, ocorreu no 
gabinete do Ministro da Fazenda. 

A convCISa ali continuou sendo duta, Sr. Presidente. N6s 
mostxamos que não era possível permitir que o Decreto n° 1.475. 
editado no dia 28 de abdl de 1995. cootitruasse a gOr.lr eíeitos. 
pelo dano que ocoaeria não s6 na arrecada.ção tnlmtária. do Estado 
como oa reedição de disl.ribuições de quotas que tinham sido con
denadas no passado. 

Lembro-me que. desta tribuna. Sr. Presidente, cheguei a di
zer que. se não fosse refOittlulado esse decreto, retirnria o apoio 
que vinha dando ao Governo, pois. acima dos interesses pessoais 

Sr. Presidente. o decreto presidencial tem cinco artigos.• 
Fixa em USS 2 billiões. 180 milhões. para o periodo comp:eendi
do entte 1• de maio de 1995 e30 de abril de 1996. o limite global 
das importações incentivadas, realizadas por intermédio da Zona 
Fr.mca de Manaus e Amazônia Ocidemal. Esse lapso de tempo de
monstra a primeira -vít6rla que a Iiõ5sa. Bancada obteve sob o co
mando do nosso Governador. 

O decreto estabelece esse limite. eXc1uindo as importações 
de dete:nninados produtos. Alénúiisso. flxa o limite de importaçõ
es a serem realizadas pela Áreas de Livre Comércio durante o pe
riodode 1°de maio de 1995 a30de abril de 1996. Fixa .Xatamen
te os critérios que tinham sidcr aliDhados fCla Representação do 
Amazonas Daquela reunião. 

FIIialmente, o Presidente da República revoga o Decreto n° 
1.475. de 28 de abril de 1995. 

É uma vitória da dignidade. da independência e da homadez 
de quem desempenha o mandato em função do Estado. 

O Sr. Lúcio Alcântara- Senador Bernardo Cabral. penni
te-me V. Ex• um aparte? 
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O Sr. Jefferson Péres --Senador Bernardo Cabral. permite- Na bom. em que se resolve atacar a Zona Franca de Manaus 
me V. Ex" um aparte? as publicações sãO sempre desprimorosas. sejam através de jamais 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o aparte ao ou de revistas, como se ali fosse um celeiro de contrabando, um 
eminente Senador Lúcio Alcântara e. em seguida, ao em:IDente Se- • entreposto de coisa que não vale a pena. Quando alguém arrosta as 
nador Jefferson Péres. _ - - Cõnseqüências, cOmo o settador Jefferson Péres, não só cumprlli-

0 Sr. Lúcio Alcântara -Senador Bernardo Cabral agra- do com o dever, mas se expondo, em verdade é sempre uma forma. 
deço a V. ex• por me conceder o aparte. Serei breve, para que ·o ae assumir a responsabilida.de. ainda que isso possa custar divi
Senador Jefferson Péres também possa se manifestar. Estava ou- dendos caros. 
vindo o prommciamentode V. Ex" e fiqueituima posiçaóum tanto O Sr.Jefferson Péres- Permite--me V.Ex•umaparte? 
inusitada. Caso não COnhecesse V. Ext e o teor do seu pro~ncia- O SR. BERNARDO CABRAL-Concedooapartea V. Ex•. 
meJllo,. ficaria pensando que V. Ex" .,staria se justificando }X)r tra- O Sr. Jefferson Péres- Em primeiro lugar, ilustre Senador 
tarde um assunto de intezesse JoE:s...Jdodo A.mazonas-oqual V. Bernardo Cabral. quero dar razão a V. Ex• quando salienta que 
Ex• e o Senador Jefferson Péres aqui representam, com tanto bri- representantes como eu e V. Ex .. podemos assomar à tribuna e de
lhantismo e esprito público -. como se, amanhã. eu tivesse que fender a ~na Franca com muita altivez, de cabeça erguida. por
me justificar por estar defendendo o interesse do NOrdeste ou do que não temos quaisqtfer vínculos com o meio empresarial do 
meu Estado. E para isso que estamos aqui. Evidentemente,_ essa é Amazo~. Em segundo lugar. V. Ex• dá uma notícia auspiciosa. 
uma causa justa. que merece a mobilização da classe política. do que é esse segundo decreto, retificando os ell'OS do anterior e aco
.Ama.zonas e de toda a sociedade amazonense. porque a Zona Ihendo todas aquelas sugestões feitas por mim e por V. Ex•, Ieva
Fil!Ilca de Manaus represq:ua um empreendimento·econômico de das ao Ministro da Fazenda pelo Governador do Amazonas. Ainda 
grande relevância. Além do mais. será dif'l.Cil programarmos o de- bem, Senador Bemardo Cabral. que os nossos reclamos fomm ou
senvolvimento se vivermos tomados de assalto por providências vidos. Inas é preciso deixar bem claro que não estamos satisfeitos. 
extemporâneas. que não peiiD.ilem uma certa regularidade no de- Esse decreto foi baixado, instituindo o contingenciamento, sob a 
senvolvimentD e na consolidação das atividades fundamentais para alegação. sob o pretextD das dificuldades que experimenta a baian
os nossos Estados e para o País. como um todo. Já na Constituinte, ça comercial dO nosso País. Tão logo se normalize a situação do 
como Rela ror, V. Ex• foi, sem dúvida nenhuma, um dos repre- setor ex temo da eCoo.oinia, teremos que ser muito veementes para 
seD1aDtes do Estado do Amazonas que mais se voltou a esse tema. in- pedir ao Chefe do Executivo, o Presidente da República. que ex
cbJsive aiiOStando muitas ctíticas quando muito bem o colocou. Tal- tinga essa camisa-de-força imposta ao parque industrial do nosso 
vez nem mais existisse Zona Franca se não constasse da ConstittiíÇão. Estadá. Muito obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL- É verdade. O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço o aparte de V. 
O Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex• contou com .o nosso apoio,· Ex•. Senador Jefferson Péres. Não poderia ser ou_tta a manifesta

com o apoio de muitos Constiwintes, que viram Daquilo ra.mbém ção de V. Ex•, uma vez que tiabalb.amos juntDs desde o primeiro 
uma espécie de responsã.bilidadC-,POlítica (pJe-iemos para com a momento. E, agora. V.Er'lembrao<}uejáhavíamosadvertidoan
Amazônia. Um dia desses. falando num semináriõ, disrutiã-Se a teriorm.inte,.em uma daquelas reuniões: que, em verdade. logo ter
questão de voto, o nome do princípiO-da democr.a.cia- ooe mao, minasse a problemática da balança cometcial esse contingencia
one vote -. no qual os Estados do Norte estão super-repre- mente desapareceria. sobrerudo para que não houvesse o estíinulo 
sentados. ou seja.: 'têm mais Deputados do que seria justo esperar. ao que havia no passado. a vergonhosa distribuição de cotas. 
em função do seu eleitorado e da sua população. Isso é um assunto O Sr.José Roberto Arruda- Pennite V. Exaumaparte? 
de interesse ~cionaL Ninguém pode pensar que vamos conservar O SR. BERNARDO CABRAL - Tenho a honra de ouvir 
intacta uma base fisico-geográfica,. como a Amazônia. se não a oSenadorioséRobertoAnuda,vice-LíderdoGovemonoSenado· 
olharmos com muito cuidado e atenção. Essa representação políti- Federal 
ca é fundamental. poxqu.e na ausência dela o que vai medrar é a O Sr. José Roberto Arruda - Senador Bernardo Cabtal, 
desorganização, é a ausência do Estado, são as populações desas- faço este aparte como seu liderado. "tecendo dois comentários. O 
sistidas. Enfim. Dão se vai logr.tr aquilo que todos nós queremos. prinWirO deles em acréscimo ao raciooínio do $coador Lúcio AI
que é o desenvolvimento. com respeito às leis da natureza, que cântara. Os estudiosos das políticas que levaram as nações desen
pregamos e desejamos para a .Ama..zônia.. Gostaria de nie cong:Ot.tu- volvidas a encontrar, neste final de ~lo. índices sócio-econômi
lar com o esf~o de V. Ex•,_ do nosso companheiro Senador Ief- cos razoáveis., são unânimes em alnmar que a represéntação políti
ferson Péres e de tantos -quantos foram lá Cx-i&ír aquilo que é um ca das Províncias ou dos Estados deve ser proporcional à nação 
direito. O Mini~o que adote as providências que entender ne- que se deseja coÓstruir, e não àquela que se· tem. tanto em termos 
cessárias para a ftsc:alização, a regulamentação. ení.un, para tudo demográficos quanto em termos de desenvolvimento ecollÔOl.ico. 
aquilo que, oa esfera administrativa. sigoifique a t:ranspa.I€ncia e a Daí porque, Senador Lúcio Alcântara. não há que se discutir essa 
clareza nas operações industriais e comerciais que ali se desenvolvem. questão da prop:>rciona1idade no BrasiL O segundo comentário 

O SR. BERNARDO CABRAL- Eminente Senador Lúcio -que faço a V. Ex•. numa defesa que considero importante, é que, 
Alcântara. desejo agradecer o seu aparte e dizer que já está incor- quando buscamos um modelo de desenvolvimento para o Brasil. 
porado a este breve pronunciamento; se alguma .lacuna nele exis- somos unânimes em afumar. ao· menos teoricamente, que deve-se 
tisse. V. Ex• a teria pzeenchido com o teor da sua manifestação. buscar modelos de desenvolvimento regional que diminuam as de-

Devo esclarecer que é um dever do Parlamentar defender o sigua1dades e, principalmente. a concentração de riquezas e de 
seu Estado: }X)rém. quando se faJa em Zona Franca de Manaus meios de desenvolvimento nos Estados mais desenvolvic.!os. _Ins
parec:e que existe um tabu. como se todos nós, Parlamentares. - e trumentos como esse da Zona Franca. na minha opinião, não só 
aqui vale dizer Senadores e Deputa.dos Federais -. tivéssemos in- devem ser mantidos como também estendidos a outros Estados, 
teresses pecuniários por defender a instinxição; nós a defendemos principalmente do Centro-Oeste e <k> Nordeste, cada um com as 
como instituição e não como muitos qUe ali estão, que enriquece- suas peCuliaridades, de tal forma que o novo modelo de desenvol
ram. e nem sempre demm o correspondente. vimento que este País irá experimentar seja menos concentrador 
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de renda não apenas a nível das pessoas. mas a nível regional. Pa- amigos enciumados, não tem respondido sequer a qualquer das 
rabenizo, com esses dois comentários, o prommciamento de V. Ex... acusações. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Concluo. Sr. Presidente, Mas é preciso parar com isso, e já! O Presidente Itamar 
e não poderia encontrar um. fecho melhor do que as palavras fmais Franco não quer recoiJhecer que o seu Govemo s6 teve êxito em 
do Senador José Roberto Airuda. ~ S. Exa aponti as de.?i- função do Plano Real e que Femando Henrique aceitou -o Ministé
gual.dades regionais lembra que boje, no mundo inteiiO. são apOn- rio da Fazenda, depois de ttês ministros demitidos devido o tem.pe
t.ados: cami.abos, indicando soluções para a qualidade da repre-- ramento do Sr. llamal' Franco - três! -, trouxe sua Equipe Econô
sentação no Congresso. Feliz do CongreSso. Senador José Roberto mica e elaboroo o Plano Real reabilitando a figura do Presidente. 
Arroda. que tem no seu seio pesSoas qualifícadã.S, como boje exis- Ao invés de reconhecer. S. Ex•. de público. quer tentar macular a 
t6w neste Senado Federn.l! Obrigado a V. Ex•. figura e o Governo do seu ex-auxiliar e hoje. provavelmente, seu 

Sr. Presidente. era a comunicação que tinha a fazer. Muito futut9- porque ainda não assumiu- Olefe de Governo. 
obrigado. Este dis~rso. partindo de quem parte, do Presidente da Co-

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheirosf.:. tóncedo apa--riilSsao de Relações Exterióres do Senado Federal. que aprovou 
lavxa, por pennuta com o Senador Lúcio Alcântara. ao Senador por unanimidade seu nome para a Embaixada do Bmsil em Porw-
Antonio.Carlos Magalhães. gal-e pela quase unaniniidade do Senado Federal-. é um apelo 

V. Ex a tem a palavra por 20 minutos:. ao bom-senso do Presidente Itamar Franco. já que não posso ape

O SR. ANTONIO CARLOS·MAGALHÃ~ (PFlrBA. 
Pronuncia o seguinte discq.rso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr-s e Srs. Senadores. a minha fala boje talvez seja mais 
rápida do que os 20 minutos que V. Ex• me concede, pela bondade 
df> Senador Lúcio Alcân~ _que me permitiu ocupar a tribuna. 

Neste instante, desejo fazer um apelo ao bom-senso do ex
Presidente Itamar Ffanco, que., evidentemente, está vivendo um 
momento difícil da sua vida e necessila., sem dúvida. de amigos 
sinceros e leais que não o incentivem à "inSensatez e sim que 1be 
dêem 'bons consellios. para superar esta fase de transição, vivida 
por tantos homens. apesar da idade que têm. · 

S. Exa, após deixar a Presidência da República. cercado até 

lar para os seus amigos. muitos dos quais - falsos amigos - não 
esiã.õ- submetidos a inquéritos por cauSã da bondade do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Aliás, coisa que considero enada. 
porque quando não submete ao inquérito está compacn:tando tam
bém com alguns ates de corrupção que. infelizmente. existiram no 
Governo do Sr. Itamar Franco. Alguns desses aros de conup:;ão 
denunciados por mim foram comprovados pelo T rib<mal de Contas. 
sem que providências fossem tomadas.. Alguns dos envolvidos ainda 
foram prenilitdos com altos: cargos nos maiores tribunais do País. · 

O Sr. E leio Alvares- Permite- me V. Ex• um a pane? 
O SR. ANTONIO CARLOS MA:GALHÃES - V. Ex• é 

meu Líder, não está em jogo. mas tem o direito de apartear-me. 
Ouço V. Ex•com muito prazer. 

da estima naciootJl, cercado do apreço do Senado da República. O Sr. Elcio Alvares- Estou ouvindo com muit~_atenção o 
traduzido por uma votação expressiva desta Casa e da Comissão seu discurso, nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. Evidente
de Relações Exteriores para exercer o ·ea.rgo de Embaixador do mente, são conceitos pessoais, V. Ex a é uma figura altamente aba
Brasil. ao invés de assumir a Embáixada. vem demonstrar um sau- lizada na viQ.a pública brasileira. mas tenho um dever indeclinável 
dosismo desesperado, tentando perturbar a vida da Nação com- do qual não poderia. neste momento, deixar de prestar a minha 
pronunciamentos totalmente descabidos e prejudiciais. sem dúvi- presença. Fui Ministro da Indústria, Comércio e TurismO do Go
da, ~ bom andamento da march<L politica do País. vemo Iwnar Franco. Tive a honra de ser Ministro; talvez não te-

nha tido tanto brilhantismo para exercer a função. Ao lado de ou-
_ Falo. neste in~te. com a autoridade de quem fOi seu á.d- tros colegas aqui da Casa, principalmente oS~ Be_l;li V eras 

v"'rSário. de quem o cribcou bastante, e que teve a grandeza de_. ao .que está presente, posso trazer a este plenário O testemunho que. 
fmal procurá-lo. e até sugerir o posto para o qual S. Exa foi indi- julgo da minha obrigação: o Presidente Itamar FI3.Dco, em todos 
cado pelo Presidente da República. o de Embaixador em Portugal. os momentos de nossa convivência a nível administrativo. teve 

Entretanto, S. Ex'", que foi tão bafejado pelo destino e que uma participação da mais alta probidade. E diria n:iesmo que a per
teve a sorte de ter encontrado um Ministro da Fazenda que criou 0 sonalidade do Presidente Itamar Franco. a questão da honestidade 
Plano Real, permitindo-lhe sair bem do Governo. e sem o qual. e da probidade administrativa eram presenças permanentes 24 ho
provavelmente, não teria a aceitação popular que teve, S. Exa. ao ras. Q.lanto ao relacionamento- avalio que este é o depoimento 
invés de aplaudir esse fvfinistro que chegou à Presidência da Repú- verdadeiro sobre e$se relacionamento - até o momento, não existe 
blica, fica enciumado por qualquer pessoa que sentasse na cadeira qualquer tipo de atittlde do Presidente Itamar Franco restritiva ao 
para a qual o acaso o levou, com um ciúme do sucessor, como se a comportamento do Presidente Henrique Canioso. Mesmo porque. 
cadeiia de Presidente da República fosse pe!pétua e lhe pertencesse. na condição de amigo e admiiador do Presidente Itamar Frnnco. 

Ora. sn e Srs. Senadores, o Presidente Itamar Franco - eu não teria condições de permanecer na Lidern.nça do Govemo, 
sempre quero dlamá-lo de Presidente -.deveria ter tido a sensatez no momento em que sentisse existir um choque entre o Presidente. 
de. logo que aprovado seu nome para a Embaixada do Brasil em da República an.t~ e o Presidente Itamar Franco. Acredito sincera
Porrugal. embarcar. apresentar as suas credenciais, cumprir o pro- - mente que o Presidente Itamar Franco é um homem de um tempe
~lo da Nação portuguesa e cu~prir oS seus deveres para com o ramento muito caracterlstico, e os episódios q'ile." pot acasõ, este
País em PortUgal e não descumprir os seus deveres com o Brasil jam acontecendo. estão presos exatamente à sua personalidade, 
em nossa temL Chegou o momento de S. Ex• agradecer ao Presi- que é ímpar, não é uma persomlidade COIIIlllll. Nobre Senador An
dente Femando Henrique Cardoso e não de insultar a figura do tonio Carlos Magalhães, quero dizer, neste momento, em homena
Presidente da República., tentando desmerecer a aulOridade de Sua gem à v~ que partiCipei modestamente, jun~te com o 
Excelência. Senador-Beni Veras. da elaboração do Plano Real;. tiVemos várias 

O Presidente da República, demonstrando. mais uma vez, a reuniões nq. Palácio. O Presidente Femando Henrique, então Mi
sua capacidade de suportar os ~os.. até para"' não parecer que nistro da F3..ienda.. foi admiráveL Em uma reunião hist6ri~. após a 
pode suportar ataques dos adversários e não pode suportar o dos nossa vinda da cidade de Caxias do Sul. onde durante dois dias -
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um sábado e um domingo -. tr.tbalbamos exaustivamente para a tanto com 0 novo Governo, porque. normalmente. atritos menores 
elaboração da Medida Provisória sobre a URV. tive a visão por in- podem existir. Podemos até discutir que a sua nomeação e desig
teiro do estadista que é Fernando Henrique Cardoso e também do nação paxa -Embaixador já deveria ter sido assumida há mais tem
grande Presidente que foi Itamar F:taDCO. Faço esse registro, com o po. São cólicas que podem ser feitas e nós fazemos. Agora, V. Ex• 
maior respeito a V. Ex"'. mas dentro do dever que está dentro de me parece muito duro aqui neste plenário. e bem distinto do que 
mim, não s6 da admiração mas. sobretudo, da minha visão dos fa- foi no plenário da Comissão de Relações Exteriores.. -Eu gostaria 
tos. Porque Ba relação entre o Presidente Femando Hemique Car- de dizer apenas isto, até porque o Presidente Itamar Fraoco não 
doso e o ex-Presidenle Itamar F=co. acredito. sinceramente, há mudjlu daquela época para hoje. S. Ex• sempre teve algumas des
uma gta.nde dose de amizade, de admiração e de respeito recípro- sas posições, que, inclusive. dutante todo o período em q... .:steve 
co, sendo que o Presidente Fernando HemiqueCazdoso tem reite- na Presidência, foram motivo de comentários de todos. Quero ape
rado a sua mais profunda admiração pelo PreSidente Itamar Franéo. nas lembrar isso. pois naquela oportunidade em que se falou o que 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES.- Estou aqui o Presidente Itamar Franco ~tava, em nenhum momento se 
na tnWna. meu caro Uder. não para criar um fosso entre V. &.• e colocou o Plano Real como algo que fosse do seu desconhecimen
o Governo. nem entre V. Ex• e o ex-Presidente Itamar Franco. Ao to; ao conttário. falcu-se como se ele tivesse sido o comandante. 
contrário. quero diminuir esse fosso. por isso estou pedindo bom- Ela o que eu &ostaria de lembrar. para que V. Ex"; mesmo solici-
senso ao ex-Presidente. que foi comandante de V. ex• no Governo. tando o bom-senso., mantivesse o seu. 

Mas avalio o quanlO V. Ex• sofm quando lê esses impropé-
rios do Presidente Itamar Franco. essa figura ímpar-_ realmente é -0 SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - A prova 
ímpar, ninguém é Capazd~ uma coisa dessas em relaçãO a um ex- de que mantenho o meu Jx>m..senso équepossodizera V.Ex•que 
auxiliar que se tomou Presidente da Replblica. apesar do excesso de quando apoiei o Presidenle Femando Henrique Cardoso o fiZ mp
nomeações. readmissões. rudo feito para prejudicar o Plano ReaL resentando a graDde maioria do povo brasileiro, contra a vontade 

Senador Elcio Alvares, meu Líder de hoje, Ministro de on- inclusive do Presidente Itamar Franco, tais e tantas foram as difi
tem. homem de bem de sempre. posso gar.mtir a V. Ex• e ao Sena- culdades que S. Ex"' Criou no Govemo. E agora posso dizer que., na 
dor Beni Veras, que vai me apartear- provavelmente vai falar Comissão de Relações Exteriores, tomei o processo para relatar 
muito bem do Presidente Itamar Franco-. que alé hoje o ex-Presi- para dar uma prova ao Dr. Itamar Franco. e). :Presidente da Repú
dente Itamar Franco não sabe o que é- o Plano Real. Duvido que blica, de grandeza. tmma demonstração de que S. Ex.• precisava 
saiba o que é o Plano Real! rea.lmente ter apoio do Senado para exercer a sua função. 

O Sr. E leio Alvares- S. Ex• participou do debate. Jamais poderia ter dado aquele apoio se soubesse que S. Ex• 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES ...: s_ Ex• iria' atuar ccmo está aluando agora, cem !elegramas desse tipo. o 

participou do debate calado. porque, se falou. não disse nada sobre qual V. Ex• tomou conhecimento ou leu na imprensa,· contendo a 
Plano ReaL Duvido que S. Ex .. conheça qualquer coisa sobre o as- maior agressão à maior autoridade do País. se soubesse que S.. &.• 
sunlo- E V. Ex" sabe disso- · faria isso, pessoa alguma poderia aceitá-lo como diplomata. 

O Sr. Eicio Alvares- Lamenio. mas nãoccncadO Com v: Ex•. 
O SR- ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sobre isso 

não vou deixar V. Ex• numa situação ruim. potqUe querO -v:-Ex .. 
sempre como meU Líder nesta Casa e Líder do Governo. pOtqUe 
V. Ex .. é muito útil ao Governo do Presidente Femando Henrique 
Cardoso. 

Não quero que V. Ex• tenha nenhum problema de consciên
cta. Se soubesse que teria, jamais viria à tribuna. porque o motivo 
de eu estar sugerindo bom-senso ao Presidente _Ita.mar Franco é 
para ajudar o Brasil. não para perder um homem da envergadura 
de V. Ex .. como Líder do Govemo desta Casa. 

O Sr. Beni V eras- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre 
Senador Antonio Carlos Magalhães? 

O SR- Al"ITONIO CARLOS MAGALHÃES- Pois não, 
nobre Senador Beni V eras. 

O Sr. Beni Veras - Senador Antonio Carlos Magalhães, 
queria apenas dar um depoimento do dmpo em qUe estive no Qo.. 
vemQ e pude ser testemunha de atitudes COiretas do Presidente., de 
tal fomta que me solidarizei com seu Governo. Mantenho essa so
lidariedade de maneira altiva, potque tive razões pai3. isso durante 
todo o ~odo em que servi ao seu Governo. Muito obrigado. 

O SR- ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Quero sa
ber o seguinte: V. Ex-s subscreveriam os telegramas dele? 

O Sr. Roberto Freire- Permite-me V. Ex• um aparte. no
bre Senador Antonio Carlos Magalhães? 

O SR- ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - V. Ex" 
também foi Líder. Concedo o aparte a V. Ex•. 

o Sr. Roberto Freire- Senador. não VOO aqui r ....ar porque 
fui Líder. Pode-se até solicitar do Presidente Itamar Franco - eu 
não diria bom-senso. até porque ele tem- que não se preoCupasse 

Agora se querem o iDeu ciiscursO como um motivo para que 
S~ &• não assuma a Embaixada, têm um discurso como motivo 
para que S. Ex• não assuma. Mas\o que tenho que dizer 6 a verda
de, é aquilo que penso- Acredito que V. Ex" conheça o teor do te
legrama. da maior agressão ao Presidente da República. 

Penso até que a autoridade do Presidente da República fi
coo diminuída com a falta de resposta. mas Sua Excelência prefe-· 
riu não responder, para justamente não criar um -problema iinda 
maior com~ figuras que têm apreço- como V. Ex•- pelo Presi
dente Itamar Franco. 

Bonrsenso 6 reagir contra quem precisa de reação; bom
senso é ter coerência nos seus principies:. Eu tenho. como V. Ex
tem. E V. Ex• não é mais coe:rente do que ninguém. V. Ex• não 
pode dar lição de coerência a ninguém. porque quando os seus in
teresses estão em jogo,_ V. Ex• sabe até mudar da sua coerência 
para abraçar as causas que lbe convêm. 

Pottanlo, não estoo aqui para receber lições de V. Ex". 
O Sr. Roberto Freire- Pennite-me V. Ex• um aparte? 
O SR- ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Pois não. 

O Sr. Roberto Fri:ire - Eu nunca quis ser conselheiro de 
ninguém. e assumo p:>Sições sem querer que ninguém as siga. 
Apenas estranhei. porq~e coslllmo. quando tenho uma Hefmição 
_sobre Unta pessoa. dizer em comissão e em plenário. V. Ex• convi
veu com o Presidente Itamar Franco tanlO quanlO eu. e sabe que S. 
Ex_• é dado a alguns rompantes. Isso é do conhecimenlO da Casa. 
S. Ex• não levava desaforo para casa. Muitas vezes., como Presi
dente, respondeu quando não era necessário fazé-lo. pelo menos 
no senso comum; mas ele o fazia. E nós o conhecemos assim. não 
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é nada estranho que ele faça. Pode ser condenável boje, coi:no foi Cardoso relaciona-se exatamente a um dos episódios que chamam 
ontem.. quando era Presidente. E a coerência é mantêr esse critériO- a ãfeD:Çãó de todos nós. 
de análise da SUa pessoa; como Presídente ontem e hoje como ex- No plenário do Senado. tenho notado gr.mde preocupação 
Ptesideme; podendo até discordar. mas entendendo. Agora. evi- por parte dos Senadaes. Assim como na Câmara dos Def.Ulados, 
cientemente, não chegando ao ponto de querer descoDhecer o papel muítos querem contribuir pam que haja uma solução adequada 
que ele ~entoo, inclusive no Plano Real. Ele não é econox:ois- pan o caso dos petroleiros, dos eletricitáriós, dos trabalhadúres 
ta, mas quezD é responsável pela aplica-r-o de um plano é o Presí- que realizaram manifestação de reivindicação relativamente a en
dente da República, e o Presidente Itamar Franco assumiu essa po- tendime.ntos havidos no Govemo passado- nessa ocasião, o Presi
siçâ.O desde o primeiro momento em que ocupou a Presidência da dente Itamar Franco encontrou-se, em Juiz de Fora, ~com o Presi
Repúbtica. quando deflll.iu políticas. senão do ponto de vista técni- dente Nacional da Cenual Única dos Trabalhadores. Vicente Paulo da 
Co, do ponto de vista estratégico. Isso ele fez. E o Plano Real é fru- Silva-para pôrtennoàgreveque eaãooconia cem os Petroleiros. 
to de decisão politica do Presidente da República. Mesmó que. 
tecnicamente. o Sr. Fernando Heprique Cardoso. quando Ministro 
da Fazenda. t~nha montado a sua equipe para-detalhar e deflnir os 
parâmetros-da. questão ec~ômica. Mas a decisão políticã- foi do 
Presidente Itamar Franco. E isto que estou querendo dizer. 

Desse entendimento, surgiu um te:tlDO de acordo assinado 
pelo Governo Federal e pela amtnú Única dos Trabalhadores. 
representados pelos MiDistros das Minas e Energia, Delcidio Go
mez. e fto Tmbalho, Marcelo PimenteL e pelo Presidente da Fede
ração Unica dos Petroleiros, Antdnio Carlos Spis. Esse entendi
mento acabou sendo oonfu:mado por um protocolo assinado pelo 
Superintendente de Recursos Humanos da Petróleo Brasileira S..A. 
e pelo representante da Federação Única dos Petroleiros, Sr. Ro
semberg Evangelista Pinto. 

O SR. ANTONIO. CARLOS MAGALHÁES - Ele fez 
tudo. Senador Roberto ~ire. pa.ra que o Plano não desse certo. 
Ele nomeou quando não podia nomear. readmitiu quando não po
dia readmitir. enfmt, fez tudo o que era possível para aumentar os 
gastos públicos. E a corrupção que houve no Ministério das Co-
municações. a corrupção que houve no Ministério da ~ca.ção. EntretaDto, o Presidente f~ HeJlrique CardoSo; PeloS 
tudoissotemquesereC8tásendoapmadopeloTnlxmaldeComas. seus Ministros da área econô.o:úca. avaliou que seu Governo não 

Agora, quando a corrupção é no Govemo Itamar FI3.Ilco, teria coodições de bomar aquele termo de compromisso, e , em 
não se trata do assunto? O Senhor Femando Hemique Cardoso. no virtude disso, os trabalhadores iniciaram. nova greve. j.llgada. ilegal 
caso. aceitou, depois de três Ministros da Fazenda terem sido de- pelo Tribunal Superior do Trabalho. O Ministro Relator, A1mir 
mitídos. o cargo, como uma missão. e tem que receber. de póblico. Pazzianotto, não reconheceu o entendimento, .o protocolo, embora 
a repreensãO do Sr. Itamar Franco de que ele é_que fofo autor- ~inado pelos MinistroS das Minas e Energia e do Trabalho do 
ele. Itamar- do Plano Real. e que o Governo era dos dois e que Govemo Itamar Fs:anco. O Ministro Almir Pazzianotto participou 
Sua Excelência deve calar a boca do seu au:r\liar. EssaS São as ad- de um debate. em programa. de zádio, com o Presidente da cur. 
moestaçl:oes que 6 Sr. Itamar Fxanco faz publicamente. p(xque an- Vicente Paulo da Silva. e. nessa ocasião. o Ministro referiu-se ao 
tes sequer de o Presidente Fernando Hemiqt.e Cardoso zeceber a ex-Presidente Itamar FI3.IlCO com palavras que. provavelmente, o 
sua correspordên<:ia ele jã a fazia publicar. além de outros telegra- pr.\;;.ic Senador Antôuio Carlos Magalh~ não teria reoomenda
mas qne fez divulgar. Isso não é ético. Se ele vai ser Embaixador. do. Natlll:'almente. o Presidente Icamar Franco se sentiu ofendido 
se já exerceu a J>:residência- da República. amigos e comelheiros,- pela obsezvaçio do Ministro Almir Pazzianotto e se viu no direito 
com.o V. Ex'", como o Senador Elcio Alvares. ele deveria ouvir, de, como cidadão e ex-Ptesideole da República. responder e enca
para não cometer esses erros. minhou um fax ao Ministro AJ.:miJ: Pazzíanotto dizendo qne quan

O meu apelo é ao bom-senso é justameilte pan-que ele en
contre o sCu caminho, vá cumprir a sua missão de EmbaiXador e 
silva o País em PortUgal; para que não pertube ·a otden::t i.nr.ema. 
proceda como estadista e não veoha penubar a vida da Nação 
quando ela precisa de desenvolvimento e de progresso. 

Essas palavra eu ti.aba de dizer. em nome do meu Estado, 
que não recebeu qualquer benefiCio do Govemo Itamar Franco. a 
não ser um Ministério onde houve conupção. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A Presidência 
propõe ao Pleoário a prorrogação da H01a do Expedieilte por mais 
15 minutos. (Pausa) _ -

Aprovada. 

Conredo a palavra aó nobre Senador Eduardo Suplicy, por 
20 minutos. -- - .. 

do o magistrado desveSte ma toga. trocarufo..a pelas vestes cinti
lantes do oportunismo e da notoriedade, não há mais nada a res- · 
peitar. O Presidente Itamar Ftanoo também n:oonbeceu publica
mente. por declaração, que bavia feito o entendimento com o Pre
sidente Vxcente Paulo da Silva. 

Sr. Presi.dell1.e. gostaríamos que Senadores dos mais diver
sos partidos. inclusive oS que apóiam o Govemo. levassem o Pre
sidente Fernando Hemique Can:loso a uma atiwde de bom senso. 
Aflrtnal: simplesmente que não há qualquer altelllaliva aos traba
lhadores senão """""'a decisão do Tribunal Superioc do Trabalho, 
sem Se abrir uma porta para o emendim<nto. é dificultar a situação. 

O Sr.Beni Veras-Pemtite V. fu.ii.umÇarte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita homa, Sena

dor Beni Vetas. 
O Sr. Beni V eras - Nobre Senador EduardO Suplicy, en-

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o se- tendo as intenções de V. Ex" em buscar pacificar uma situação que 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sô e está se tornando insustentável pará o País~ Entretanto. V. Exa deve 
SIS. Senadores? gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer levar em conta alguns fatos que não podem ser obscuxecid.os.. Em 
um apelo ao bom-senso do Presidente Femando Henrique Cardoso. primeiro lugar. os petroleiros não são uns coitadinhos, uma sub-

O nobre Senadcr Antonio Carlos Magalhães acaba de for- classe ou uma classe mal :remunetada... Trata-se de uma classe que 
urularum apelo ao bcm-senso do Senador ItamarFtanco. Uma das tem uma remuneração média de R$2.600,00por ~Essa é a mó
razões pelas quais o Presidente Itamar Ftanoo ficou preocupado dia dos salários dos funciooários da PEIROBRÂS. que têm bene
com os acontecimentos recentes do Govemo Fema.ndo __ Henrique fiei os os mais- variados, que têm direitos que não são reconhecidos 
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a outras categorias e que, ainda assim. tra.balliando em um setor Não importa mes_mo saber se_ Q protocolo discutido é ou não váli~ 
crítico. não se pijãiii-em evitar que a população sofra com a atiW- do; esse será um problema a ser apreciado P.=>S:teriormente entre 
de irrefletida do sindicato. O acordo feito pelo Presidente Itamar representantes do Governo ou da PETROBRÁS e os petroleiros.. 
Franco. em Juiz de Fora, era uma carta de intenções, que seria exa- Importante agora. quando se vai a quinze dias de uma greve, é que 
minada pela Justiça. como foi, quimdo reclamaram o receb~ento ela termine. e termine dignamente; que nenhuma das partes pre
das perdas dec_oo:idas do Plano Bresser. A Justiça julgou que não tenda impor à oulr.l condições incompatíveis com a -solução digna. 
tinham esse.direito. Os petroleiros se voltaram contra a decisão da Isto é o_ que me parece importante, ao me declarar solidário ao 
Justiça. como fazem agora. A Justiça não reconheceu que lhes era apelo de V. Ex-: assinalar que não sé deve discutir nesse momento 
devido o Plano Bresser. Agora. os petrolei:J:os estão pondo em ris- quaisquer das questões que foram postas; a hora é, apenas, de en
co a estabilidade do País, dificultando a situação "principalmente contrar a solução para o término da greve. O Governo já revelem 
dos mais pobres com a falta de gás. É preciso 1xml senso neste sua posição; os petroleiros o f~ de igual modo; o que cabe 
momento. É preciso parar para pensar e :anãlisar a sib.Jação~ Não agora é a ati-rude de bom senso diante da gravidade da situação e 
podemos encarar os trabalhadores sempre como uns coitadinhos. dos prejuízos que dai já resultam para a Nação e para a população. 
Eles também têm responsabilidade social. Não pcx:lem pôr em ris- de modo particular. E este o aparte que eu queria dar a V. Ex•. ma
co a situação de todo o País, como estão fazendo agora. descum- nifestando a expectativa de que o Presidente Fernando Henrique 
prindo determinações da Justiça·e se rebelando contra uma decisão se coloque exatamente na posição de eqüidistância. para ser o juiz 
que é justa. sob todos os aspectos. da boa solução: a solução que faça terminar a· greve em benefício 

dos petroleiros, do Governo e, sobretudo. da sociedade. 
O SR. EDU~O SUPLICY - Senador .l~eni V eras, é O SR. EDUARDO SUP.LICY- Acato ínteÍiamenle a ol>-

pr-eqso analisar a remurutração dos quf' trabalhaJ;n na PETRO- servação de V. ~·. É preciso encontrar essa soh:ição. Senador Jo
BRÁS. bem como dos eletricitários e das demais categorias que saphat Marinho. A palavr.a de V. Ex• é exatamente na d.i:reção do 
realizaram movimentos de reivindicação à luz daquilo que aconte; objetivo desse encontro. do qual eu gostaria que V. Ex* tamb&n 
ceu ·nos últimos 12 meses, ou desde a vigência do Plano ReaL E participasse. logo que o Gabinete da Presi&!.ncia se abrir para rece
preciso também analisar que houve um entendimento., A palavra ber Senadores e Deputados que queiram cola.OOrar para a solução, 
do Presidente Itamar Franco- V. Ex* foi Ministro de S. Ex*-. ob- em diálogo com 0 Presidente. 
viamente tinha que ter alguma validade. O documento assinado O Sr. Lúcio Alcântara- Senador Eduardo Suplicy, pemú-
pelo ex-Ministro das Minas e Energia também deveria ser conside- te-me V. Ex* um aparte? 
rado. Se o Presidente Femando Henrique Cardoso, pela análise de 
sua equipe. diz que aquele enteodimeJJto não pode agora serres- O SR. EDU' ARDO SUPLICY- Concedo o apa"xte ao Se-
peitado, que propoDha algo que é possívet que é viáveL Fechar as na~.t Lúcio Alcântaxa. 
portas não é 0 procedimento mais adequado. _ O Sr. Lúcio Alcântara-Senador~ Supl!-cy. gosta-

Gostaria de acrescentar que ontem à noite, por ocasião da ria apenas de fazer uma rifpída intervenção. Créio que. dé: umã. ma
cerimôWa no ltama.Iaty, fiz um apelo ao Presidente Fernando Hen- neira geral, esta Casa e a sociedade desejam uma solução parn esse 
iiqUC Cazdoso no sentido de que·Sua Excelência recebesse hoje problema que vem se .. arrastando e trazendo ~s inconvenien
Senadores e Deputados que se colocam à disposição para dialogar tes para o fiincíoD.aril.ento diário de nossas atiViwi.des econômicas. 
no sentido de encontrar uma saída. o Presidente af"II"IIla.J que rece- Creio que uma manifestação dC li:iã vontade· poderia acontecer a 
beria hoje esse grupo. Gostaria inclusive que estivessem presentes partir do momento em que os petroleiros ·colocassem em setviço 

0 pr6prio Senador Beni V eras e todos os Senadores que se interés- aquelà quota. de 30% que garanta o mín:imo de abastecimento de 
sassem. Estou aguardando a comunicação do Secretário Partiadar GLP, de combustíveis e de refmo de petrólOO. AcreditÕ que para 
da Presidência da República, Francisc:o Graziano, para que esse Um serviço essencial. como o é nesse caso, o funcionamento de. 
encontro seja efeti.vado. Sei muito bem que há problemas e gosta.- 30% da categoria certari:rente já produziria, se não o necessário. 
ria de contribuir para que essa greve terminasse 0 quanto antes e pelo menos uma quantidade xazoável de derivados de petróleo .. 
para que os petroleiros se conscientizassem da repercussão da gre- Isso, sem .dúvida, criaria um clima de boa vontade que V. Ex• já 
ve., as conseqüências para a economia de todo 0 País. Mas é im- encontrou por parte do Presidente da República parn. se l:uscar 
portante que 0 entendimento havido com 0 Presidente Itamar uma solução satisfatória para a crise que está criada e traz grandes 
Franco seja também honrado. transt:Qnlps ao funcionamerito do PaiS. 

Ora, ó estranho o Ministro Almir Pazzianotto não ter reco- O SR. EDUARDO SUPUCY ·- Acredito, Senador, que 
nbecido o protocolo de intenções. assinado pririleiro j)elo Ministro essa quota esteja sendo providenciada pelos petroleiros. 
e pela Federação dos Pettoleiros e~ pelo Superintendente de O Sr. Beni V eras- Pemritc-me V. Ex• um aparte., nobre 
Recursos Humanos da PE'IROBRAS e pela Representação dos Senador Eduardo Suplicy? 
Trnbalhadores. Se aquilo não é um protocolo fmnado e válido, en- O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço, com prazer, o apar-
tio fica dificil agora qualquer entendimento. te do nobre Seoador Beni V eras. • 

O importante é que se abra a possihilidade de um entendi- O .Sr. Beni Veras- Senador Eduardo Suplicy. é apenas 
mento. pa13. que não teDhamos uma situ31;ão grave, difícil de ser para lembrar que, num caso como e~ caberia aos petroleiros no 
resolvida posteriormente. presente momento sei:eiD. mais conscientes do problema que estão 

O. Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Exa um aparte, causando ao País e que necessita urgentemente ser superado, qual 
nobre Senador Eduardo Suplicy? seja, a falta de gás e o abastecimento de combustíveis~· A socieda~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito ptaZCJ:. Sena- de não pode ficar entregue a uma classe se ela não tiver um ama-
dor Josaphat f'.-1arinb.o. durecimento suficiente para tratar dos problemas com propriedade. 

O Sr. Josaphat Marinho- Senador Eduardo Suplicy~ pre- Creio que os petroleiros precisam ter consciência~ qUe são muito 
tendo apenas solidarizar-me com V. Exa no apelo à conc6rdia e as- importantes para o País e que não podem fazer greves políticas 
sinalar que a esta hora já não se deve ~~ ft ~~tá ara- como, por exemplo. essa que exige que paremos com as reformas 
zão. que motivos determinaram a greve e que a sustentam ou rião. consUtuCionais. Essa é a causa real da greve. Esses trabalhadores 
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não têm esse direito; essa não é uma prerrogativa do Sindicato dos 
Trã.balhadores do Petróleo. Penso que devem ter consciência disso 
para que a discussão realmente possa avançar bem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador. acredito que os 
petroleiros sejam IIUIÍto conscientes dos ~feitos de sua: greve sobre 
a economia e a população; creio mesmo que estejam pensando em 
tomaruma <k.cisão responsãveL 

O Sr.Gerson Camata -Permite-me V.Exaumaparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY -Concedo o aparte ao no

Imo Senador Gerson Camata. 
O Sr. Gerson Camata - Quero agradecer a V. Ex a a aten

ção do aparte e Ic:uvo o desejo, a intenção e o esforço de V. Exa 
para pôr Íliil à greve, até porque essa recusa ao trabalho está sendo 
tremendamente prejudicial ao objetivo pam o qual foi convocada. 
Andei pelo interior do Espirito Smto e por Vitória nõ-últiino ffin 
de semana e ouvi em todas as conversas de que parti.cipeí -que há 
uma enonne pressão para se votar pelo fUD. do monopólio. para 
que uma só classe, uma s6 categoria não tome Contá do País riem o • 
coloque contra a parede. ~ acredito que nós todos Senadores. V. 
Exa inclusive, devemos preservar a figura do Presidente, que não 
pode se reunir com alguém que não quer cumprir 1il:na decisão ju
dicial, que implanta uma ditadura sindical no País sem consideiar 
a Constituição. as afltõriclades judiciárias. Não podemos. desgastar 
o Presidente da República ao colocá-lo nessa situação. Creio. en
tão, que nós Senadores, Deputados: líderes sindicais, temos que 
encontiar uma saída. Imolar o Pre~idente da República. crucificá
lo. levá-lo à parede para qu~ 5ua ...JXcelência receba pessoas que 
implantam ditadura sindical. não cumprem decisão judicial seria 
quebrar a autoridade do Presidente ela República e, até, ameaçar o 
regime. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Gerson Camaul. 
penso que os petroleiros gostariam que houvesse, inclusive da par
te de Senadores e Deputados, a indicação de uma luz de solução. 
Tenho a convicção de que é possível resolver esse problema; é 
possível chegar-se a um entendimento. Quero crer que o Presiden
te ela República. que já participai de taritas situações OOIIlplicadas. 
certamente terá meios de encaminhar uma solução ~el e 4e 
bom senso para as partes envolvidas. 

O Sr.Esperidião Amin- Permite-me V. Ex"" um aparte? 
O SR. PRESIDENTE (José S"'ll"Y)- Seu tempo está es· 

gotado. Senador Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Solicito a V. Ex• que me 

permita conceder um ultimo aparte. então. 
O Sr. Esperidião- Amin- Não posso deixar de fazer dois 

comentários: Em primeiro lugar quero, mais uma vez. reiterar mi
nha convicção a respeito do bom caráterd.e V. Ex&; s6 uma pessoa 
de bom caráter demonstraria para tOdos nós. como V. Ex• o faz 
nesse momento, que está lutando por uma causa que não Pode su
prim:it restrições. V. Ex• está demonstrando, no seu pronuncia
mento, que gost!ria de retirar do cenário da causa que defende os 
excessos que vêm sendo cometidos. Um deles- e o Senador~
son Camatajá o mencionou- é o desacato à lei; desacato â. deci
são judicial ( um desacato à. lei. O recurso contrã Uma decisão ju
dicial é democrático; recorrer até a última inst1ncia. apelar. agra.: 
var, usar de todos os instrumentos. Mas d.esaca.tar é outra coisa. 
Nem estoU falando das expressões chnt3s. nem voU mencioná-las; 
refirO--me ao ponto de vista objetivo. O ~ a uma ~são da 
instância judiciária defmida na Constitl_lição é dif'lCil defender. e 
V. Ex• é um homem de OOm caráter. gostaria. certamente., de reti
rar d::-<>a cm.tSa o excesso. Quero dizer a V. Exa cc;tm toda sinceri
clacle: estou à disposição para participar ele qualquer diálogo a res
peito desse assunto. Há um bem do qual o administrador não pode 
disp:n". que é o seu dever de cumprir a lei a partir da Constituição. 

O Presidente Femando Henrique Cardoso não tem disp:mivel o 
bem: respeito à lei e à CónstínJição. E se pensasse o contrário. es· 
taria Ccilneümdo um erro crasso, fundamental e que comprometeria 
o exercício da autoridade. Como também entendo que V. Ex• não 
está pediil.do isso, volto à minha resposta pani terminar O meU pen· 
sanlento, agradecendo à Mesa pela tolerância. Disponho-me a. par
ticipar' de qualquer diálogo a esse respeito • màs não posso pedir 
que alguém disponha. como elemento de troca. de algo que não 
pertença a autoridades; trata-se apenas de um dos pilares da autori
dade pessoal. que são a lei, a Justiça. as conseqUências da lei e a 
decisão da Justiça. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Creio importante que V. Ex' 
também se clispooha a procur.u- uma solução pata o problema. ainda 
mais porque sabe muito bem dos excessos. por vezes cometidos. per 
exemplo. pelos revoluciooários- de Santa Catarina. Estes. conforme V. 
Ex' aqui expôs. ainda que os tenham cometido, não deixaram de ser 
sempre homenageados pclr' V .Ex a. muito solidário àqueles que, inclu
sive. contribuíram para que a estnlQlr.\ fundiária de Santa Cataiina 
fosse _bem menos_ concentrnda do que em_ootn:is hlgares do País. 

Isso aconteceu graças ao esforço reVoliicionáiio de pessoas 
que, em algumas épocas da históriã brasileira. cometeram exces
sos. Mas V. Ex a mesmo considera que foi por uma cansa justa e, 
por isso. sempre os homenageia como importantes para a constru
ção ela História do Estado do qual V. Ex • foi Gove11lador. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Supücy, o Sr. 
Renan Calheiros, 2° Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr.Josi &zmey, Presit:lenJ4. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a mesa. ,.. 
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena
dor Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 750, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 255, ll. c, 12. do Regimento Interno. re

queiro que. sobre o Projeto de Lei da Câmara D0 124192. além~ 
ComissãO constante do despacho inicial de distribuiç3o. seja ouvi
da. também. a de Constituição e Justiça e Cidadania. 

Saia elas Sessões.l6cle maio ele 1995.-Senador Bdlo Parga. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Jod Samey)- O requerimento lido 
será incluído na Ordem do Dia. oPortUnamente. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício. Sr. Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 751, de 1995 

Nos termos do art. 336. alínea c, ~-Regimento Interno. re
queremos urgência para apreciação do Projeto de Resolução no 
49195. que tnr.mita em corijunto com os Projetas de Resolução n°s 
51/95 e 55/95. dispondo sobre alterações na Resolução n° 11/94. 
do Senado FederaL ' 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. - Edison Lobão
Bernardo Cabral- Esperidião Amin- Jader Barba lho. 

. O SR PRESIDENTE (José Samey) - O requerimento que 
acaba de ser lido será incluído na Ordem do Dia da pOOxima sessão. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Sr. Senador Renan Calheiros. 

É lido Qseguinte: 
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REQUERIMENTO N" 752, DE 1995 

Requeiro. DOS termos do art. 258 do Regimento ~temo, que 
seja promovida a tramitação em conjunr.o dos Projetes de Lei da 
Câmara n° 129, de 1993. e n° 29, de 1995. por versarem a mesma 
matéria.. - - -

Sala da Sessões. 16 de maio de 1995.- Senadora Marina 
Silva. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O requerimentO que 
acaba de :Ser lido será incluído na Oidem do Dia. oportunamente. 
de acordo com o art. 255 do Regimento Intemo. 

Sobre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício. Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 60, DE 1995 

sível que haja cuidadoso acompanhamento do Plenário da Casa 
quando se tratar de provimento de cargo da relevância especial, 
como os de titular do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça. do Tribunal Superior do Trabalho. do Su~ 
perior Tribunal Militar. do Tribunal de Contas da União (quan
do de indicação do Presidente da República) e da Procuradoria 
Geral da República. confotme manda o art. 52. III. da Consti-
tuição Federal. · 

A pauta de delibetação sobre a indi~ de autoridades in
clui. ademais. os Chefes de missão diplomática permanente, o PJ:e. 
sideilte e OS diretores do Banco Central do BrasiL os conselheiros 
do Conselho Adminisuativ_o de Defesa Econômica e tantos outros. 
Tr.iniliam projetas que tendem a transformar o Senado em algo se
melhante a um centro de seleção de altos funcionários do Estado, 
pois evenmalmente passaria a deçidir também sobre adidos czdiU
rais e militares, sobre repxesentantes e observa deres _do Brasil jun
to a organismos internacionais. presidente e diretores de bancos 
públicos federais etc. 

Sem prejuízo da responsabilidade pública do Senado em 
suas funções de fiscalização e controle, entendo que a multiplica
ção de votações dessa natureza não contribui para a agilidade do 

O Senado Federal resolve: processo deliberativo do Senado· e congestiona desnccessaria
Art.loOs arts. 9L 101, e 383 do ReginleiilOintemo(Reso. - mente as atividades do plenário da Casa. A escolha de_suplen

lução Do 93._ de 1970. e alt~ções posteriores). passam a vigorar tes de Ministro Classista do Tribunal Superior do Trabalho é 
com as segumtes alterações. um exemplo caracteristico dessa sobrecarga. O suplente. aliás. 

''ArL 91. ---·--··-------·----·----participa apenas de modo indireto -da condição de magistrado -
I- ......... .-.... -..:. ........... .;.. ... ....;.;;.~-~----··--- temporariamente (art. 117 da Constituição)- e de forma precá-

Altera os arts. 91, 101 e 383 do Regimento ln· 
terno e regula os procedimentos de apreciação ·da in· 
dicação de suplentes de Ministros classistas do TriM 
bunal Superior ao Trabalho. 

U _ ·-·-··-·-··-··-··-·-·----·-··-· - ria e eventuaL 
§ 1 o ·-··--··-··-·----·------·-·--- Os Ministros Classisras e seus suplentes. cujas indicações ~ 
I- ----·-·-··--··-----·-··--·--·- ·repetem a cada três anos. as constantes substituições e recondu-
ll- .............................. - ............. --· ---··--·- ---- çôes geram procedimentos longos e trabalhosos. freqüentemen-
Ill- -------·-·-··-----··-·-- te apenas ritos. formais. Submeter os suplentes ao mesmo e 
IV- ···-··-·-··-··-··-·-··--...-.. ---.-........ -.---.... - --COmplexo rito parece-me desnecessário. Decerto não se dispeD-
V- indicações. iiíclusive a de suplente de Minis- sa critério·~ rigor na apreciação das indicações que o Presidente 

tro classista do Tribunal Superior do Trabalho, e propo- da República submete ao Senado. apenas institui-se a rotina da 
sições divexsas, exceto: - "deCisão termínativa" para esses cargos de suplente. mantida in

··--------·-------------·-·-- ~·. tacta a possibilidade de recurso ao Plenário, tal como já prevista 
"Art. 101. -·--·-··----·-----··--- no Regimento Interno. 
-··-----·-··------------·-·-------·· Assim, pode-se admitir que o pleilário da Casa, mediante 
II- ............. _ ..... _____ -··-----deliberação regimental. delegue à Comissão de Constituição; 
9- escolha de Miniscro do Supremo TJ:ibunal Fe- Justiça e Cidadanía autoridade conclusiva sobre a indicação de 

deral, dos Tribunais Superiores e de Governador de Ter- suplente de ministro classista temporário. com fulcro, por ana
ritório~- escolha e destituição do Procurador da República logia. no d~posto no art. 58, § 2'". da Constituição. sobre proje
e, ternrinat.ivamente. escolha_ de suplente de Ministro tos de lei. E essa a proposta que o presente projeto de resolução 
ciassista do Tribunal Superior do Trabalho; · consubstancia, e que - espero - será apreciado e adctada pelos Se-

-------·-··-··------· -·---~"-- nhores Senadores. · 
"Att. 383. --·-------·-- ---·--- Ádemais, não se tê"m CÓnhecimento, na história recente do 
........ --------------··--------- Senado. de qualquer deliberação do Plenário em sentido contrário 
e) o relatório deverá conter dados sobre o candi- à que procede da Comissão de Constituição, Justiça e -Cidadania, 

dato. passando a constituir parecer com o resultado da - -ou da Comissão de Assuntos Econômicos. no que tan~e a escolha 
votação aprovando ou rejeitando o nome iridiCado. de de autondades. 
forma terminativa quando se tratar de escofua de suplen
te de Ministro classista do Tribunal SuperiOI' do Trabaih~; Esta contribuição situa-se na perspectiva da reformnlaçlo 

simplificadora dos trabalhos do Senado. abrindo espaço para-que a ----·-··---------·-----u-·--------- Casa teima mais e mais disponibii..id3de para debater. DO pleno. os 
Art. 2° Esr.a resolução entra em vigor na data de sua publi- grandes ~mas de interesse e relevância nacionais .. 

cação. - . . -
Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Senador Casildo 

Maldaner. Justificação 

O constante aumento das respoitSabilidades do Senado 
Federal na apreciação das indicações de titulares de cargos im
portantes na Administração dos Poderes: da União tem multipli~ 
cada os procedimentos de votação na Comissão de Constitui
ção. Justiça e Cidadania e no Plenário .. É plenamente compreen-.' ., 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O projeto será pu
blicado e, em seguida, ficará sobre a mesa para receber emendas 
pelo prazo de 5 sessões ordinárias. de acordo com o art. 401, § 1° 
do Regimento Interno. Findo esse prazo, será despachado à Co-
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missão TemPomria. criada ao ser aprovado Requerimento D0 201/95, 
destiJJada. a propo< ahernções no Regimento Iotemo desta Casa. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício. Senador Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

• REQUERIMENTO N' 753, DE 1995 

~or Presidenle. 
Tendo sido convidado pelo Ministro de Estado" da Marinha 

para participar, em missão oficial de uma. delegação de parlamen· 
tares brasileiros que visitará a Estação A.Dtárti.ca "Comandante 
Ferraz" no perlodo de 22 a 26 de maio de 1995. solicito autoriza
ção do Senado para aceitar a reterida missão. nos termos dos arts.. 
55, m. da Constituição e 40 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995. - Senador Carlos 
PatrOCÍDio. 

Aviso n° 124/:r-&v1 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Carlos Patrocínio 
Sonado Fedem! 
Brasília- DF 

Senhor Senador, 

Brasllia. 11 dO maio de 1995. 

Tenho a satisfação de convidar Vossa Excelência para 
participar de visita oficial à Estação ~tártica "Comandante 
Fenaz". Tal visita deverá aproveitar a oportunidade da viagem 
rotineira para. apoio logístico, a ser realizada no período de 22 a 
26 de maio de 1995, devendo ser efetuada escala na cidade chil..: 
na de Punta Arenas. 

2. Caso Vossa Excelência aceite o convite, a Assessoria 
ParlameDtar 'de meu Gabinete estará à disposição para prestar as 
informações complementazes que j:dgar necessárias. 

Atenciosamente, MS.uro César Rodrigues Pereira, Minis
tro de Estado da Marinha. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado. fica con
cedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° SeaeR 
t.ário em exercício. Senador Renan Calheiros. 

E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 754, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Requeiro. nos termos do art. 13, § 1° do Regimento Tntemo. 

seja considernda como licença autorizada minha ausência à sessão 
do dia 15 do corrente mês,. em virtude de compromissos político
partidários. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Senador Geraldo 
Melo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requeri
mento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exerCício. Senadoc Rena.n Calheiros. 

É lido e aprovado o ,seguinte: 

REQUERIMENTO N' 755, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos termos do § 1 o do art. 13 do Regimento Interno do Se

nado Federal requeiro seja considerada como licença autorizada 

XIJ.inha auSência dos trabalhos da. Casa. no dia 17 de maio, quando 
estarei presente ao encontro "A Venezuela e o Mercosul" promo
vido pelo Govemo daquele País. a realizar-se no Parlatino- ParlaR 
mento Latino Americano, em São Paulo. 

Como membro da Comissão do Men::osu1 e empeDbado no 
ingresso na Ve2llela naquele organismo considero romo da maior 
importância a minha presença no referido evento. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995.- Senador Romero 
Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri
meD1.o, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre ~ mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o SeaeR 
tário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 756, DE 1995 

Senhor Presidente: 
Requeiro. nos termos do art. 13. § ! 0, do Regimento IDR 

terno, seja considerada como licença autorizada, minha ausên
cia aos tra.baJhos da Casa n9 dia 12 próximo passado, quando 
estive em Goiânia, participando, juntamente com o Presidente 
do Partido. do encontro nacional"O PMDB. e a Agricultura", 
naquela CapitaL 

Sala de Sessões, 16 de maio de 1995.- Sonador Mauro 
Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado orequeri
menlO. fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. ! 0 Secre
tário em exercício. Senador Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o segu~te: 
. REQUERIMENTO N' 757, DE 1995 

Senhor Presidenle, 
Nos termos do artigo 13. § 1°, do Regimento Interno, re

queiro seja considerado como licença autorizada o dia 12 de 
maio do c:orren.te ano. quando estive aÚsente dos trabalhos da 
Casa, participando do encontro de Prefeitos Municipais em Porto 
Nacional- TO. 

Sala das Sessões, 16 do maio de 1995.- Senador Carlos 
Patrocínio. · 

O SR. !'RESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requeri
mento. fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senac:lcc Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o segujnte: 

REQUERIMENTO N' 758, DE 1995 

Senhor Presidenle, 
Com fundamento no art.. 13, § 1°, do Regimenio Intcmo do 

Senado Federal. requeiro a Vossa Excelência para que seja consi
derada comO licença autorizada, as minhas ausências nas sessões a 
serem realizadas entre os dias 23 a 25 do mês em curso, quando 
estarei em visita oficial aos Estados Unidos da América do Norte, 
a convite -do Hemy L. Stimson Center. conforme correspondência 
anexa. onde proferirei palestra sobre ''O conceito da Segurança 
Nacional e o papel das Forças Armadas na nova Constituição do 
Brasil". · 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. - José Fogaça, Se
nador. 
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Date: 

To: 

From: 

Suhject: 

Dear Scnator J•ogaça: 

~ANAIS DO SENADO FEDERAL 

The'Henry L. Stimson C~nter 
21 Dup<>nt Circlc, NW 

Fifth Floor 
Wa•hington, D.C. 20036 

(202) 223-5956 FAX (202) 785·9034 

FACSIMILE TRANSMJSSlON 

May 2, 1995 

Jill Junnola 

Cl3Ms Workshop ;; Presentati<>n 

1 íncluding this cover. 

Maio de 1995 

As an inregral part pf the Newport and Washington sessionA uf the CBMI wntkAhop. we would like 
to involve a number nf r~gitmal participants in presentntiuns. Would yuu bc inlerestcd in maklniJ a brief 
prescntminn ror a workshop s~ssionon 'Thc Role: of Civii-Miliary Relatlons in ManaiJina thc Affain of 
Defense .. '! A 15-minute ralk on this !opie could help gcnc:rate some: vcry u5eful discuasion among 
participanrs. The '""sínn n·.1 "Civíi·Military RelatíO!l$" wíll tnkc: placc on Wedncsday aftemuon, May 24th, 
ar. thc. Naval War College i'l Newport. · · · 

Dr. William Turcotrc, Chaírman uf the·Nati<inal Security Dei:L~ion MakiniJ Departrncnt at thc Naval 
·war CuJiegc nnd reeenllv returncd DireCtor ·of Acadcmics for thc MarshaU Ccntcr, will also makc a 
prcsentmion nn this tnpic: ln addiliun tu yourseJ!;we hopc that participanL~ rrom Ar,entína and Chile will 
also b~ able to make lmcf pre.o;en~utiuns on this ~~pie. 

Pkasc contacl u> at your earliest convenic:ncc lo Jet us know'ifyou would be lntcrestcd in mHking 
such 11 presentation. We fed that it would makc a signiflcantcontribution to lhe quallty of thc w• . ~'ilop 
<md hnpe ycm will be ablc to undenake ir. Please note thut a final, and more det111lcd, vcrsion of the 
workshop agend>~ will be sent to ali panidpant.s within lhe nexr wcck or ao. Plcaae don't hc:sitatc to contact 
me if ycm h ave any q uestions. 

Sinccrcly, 
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STIMSON CENTER-NAVAL WAR COLLT::CiE WORKSHOJ', MAY 1995: 
"CONFIOI::SCF.·DUILPING MEASURES lN TJJE SOtJTHt:RN CONI!.Jf 

Tenlative program 

Sunday, May 21st • Monday, May 22<.1: J)ay of travei, arrival in Ptovíuence, Rhode l:Jund. 
Pi!rticipants will t>c met hy Naval War Collegoo repre.entativo:s for trun~port tu lhe Nuval 
Wor CoHegM in NewpC'Irt, R.hr."lriP. T~bmrl. 

091)()-0930 

0930-)130 

.'· 

1330-1530 

NAVAL WAR COLL.ii:GE AGENDA 
DAY ONE (Tuesday, May 23) 

Welcome 1111d Oj;>enjpg ~emark.s. Rear Admintl Joseph C. Sttlltitier, Presi<.lent, 
Nctval Wnr Col!e~,tc. 

Overview of CRMs. Mich>~el Krepon, Presldcnt of thc Stimson Centcr, will 
provide ~~~ uverview of the concepts, tho:orics, anil cnntemporary practices of 
:~.;unfll'lericc-huilding measures. Prcsentatinn ~olluwcd by npcn discuS$iun . 

Persnectlves from thc Rednn. Dr. Terry Hnp1n11nn (Director, Wati<UJt Ccnter 
for Fnreign Policy Devclopment) aml ~clected cauntry rcpresentatlves, will 
prescnt ''"d discLiss exl<mples of CBMs in the Snuthern Cone. Prcsentaliam 
followeú by· open discussíon. To pi~ to bc covo:red íncludc: · 

eprevalent ~o:curity problems, cunecrns, nnd oppnrtunitics for regional 
Cll<>pcratínn 

. •dcveloping a coneept of CBMs appropriate for thc So11lhern Cone 
~cxisting· cooperative mcasurcs · · · 

1530-1600 Coffee Break 

1600-1645 The Role çf C:BMs jn the Militatl!,.Cy!turnl Envjrpnmcm. Dr. Roger Barnett 
will addrcss the cultural cbltnl.>cs in the military cnvironment that havc ensued 
from con(idence-building meHsures, drawmg from the Bast· West cl<}'etieuce 
!tnd thc Incidenlti al Sea /\grcemcnt (INCSI:lA). 

lQ~n. ~r. Guest Spcaker, Dr. Robert Wood, Din.>ctor of the Cc:nter for N!Sval 
War Stmllcs. U,c:atlon to bc a1mouneed. 

13 
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091l0-1000 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

NAVAL WAft COLU:GEAGENDA 
DAY TWO (Wedncsday, May 24) 

Maio de 1995 

Military (C'BM) ASpects uf thc; Cc"llontic ól!Japcc: CMcrr.p1ur>- Dr. Rich Uoyd 
will nddreso thc importance of econnmic growth ,..,d "cooperation" ln 
achicving re~.:imial ~ecurity. ElCamples will hc drawn from the MERCOSUR 
"~perienc=c, inc=ludillij discus•io!IS of bowthc MRRCOSUR expcricnce has lcad 
to specific milítary-to-military cooperation. Topics to be 11ddresac~ lnclude: 

•Merco~ur ~nd for.mer trar.le wars; economlc inlejrntion 
•devclopmcnt, growth and coopcration 
•industrial interests and right to pror.luce urru.s 

!OOO·l0l5 Coffee Break 

1030-1215 Mi!itary-m·Mjlitarv C:untideng;-Buildjng. Selected mililary participtmts from 
each c~untry will .make short pr~sentations on dlfferent uspects of milflluy·to· 
military cnopcration and confidence-building regimes. Dlscu9sinn. 

1236-133!1 !:!.!nffi ~~ the Officer'~ Ch1b.-

1400-16Dn Tht: Role of Civii-Militarv Re!atigns jn Manalljog lhe Affajn of I>#;n..e. Dr. 
Willi>un E. T\1rcotte (Ch:tirman of thcs Natlnnlll Sccurlty Decision·MakinJ 
Dep,·nm .;nt, Purrestal Chair of Military Manaacment, and rec:ently retumcd 
Dire~tor.ot' Academfcs fur lhe Mnrolu.;, Center) will ~peak on the ch~lleni"S 
nf civíJ.rr ·. 1itury relations. Sclec:tcd country ·purticipant9 will also speuk on 
Rspects of civll-military relations in man11gin11 lhe affainl of dcfcme in theit 
rc:spective cuuntries. Topics to be addre89ed includa: 

•role of civilían managcr5 and of scninr militai)' 
•r:sLlblishing $ltuJiger patterns of cuuperRtion 
•Man;hall Ccnter exp;,rje~ec 
•sn.i.lit.n.ty ~"rie:"'t trHl"'SPSttP.nry 

161 5-16~0 Çoni"eren.~.e Summazy. Dr. Stc:ve Fnught of the Naval War CnlleiJC will provide 
summary rc:marks drawn from confen:iu::e diacua;•iorn;, 

1630-1645 CJOSÍQ'I{-Bemar!çs-•. Rcar· Admirai Joseph C:. Strasser, PrcRidcnt o( the Naval 
War College. 

1730· Deparr forT.F. Green Airpnrt to mr:et 1850 flight to Wushlngton, OC. Arrive 
DC al 2.0l 3 and'. procced vi11 n1ini-hua tn Embassy S<juare Suite.~ Hotel. 

0900- ) l ()() 

-,· 

NATIONAL DEJ.o'ENSE UNIVERSJTV AGENDA 
DAY TIIKEE (Tbnrsd11y, M11y ZS) 

Pre~entation hy thc Cuopsmuive Monjtorji!L\ Cemer CCMCl. Sandja N~tinna! 
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L-.homtoa. A representatlvc of lhe CMC wilJ provide an overvíc:W of the 
CMC, di><Ouss. thc ttchnical mtnn~ of munitoring CBMs u.•ing ~<nclas$ifjed 
!ec:hnologie~. A horder-monitoring scenario will bc pre,ented, t'olluwc:d by 
npen discussion. Coffce brcak tnid-way, 

J 1 00-1130 Col'fee Brei!k 

1130-1230 Roundtable Di§cussjon hostcd by the NMtÍMijl Qefense Unjyernlty. Bríef 
presentatíons hy N IJU ;e:prcsentative5 "" l.,pi~:.t ~uch na US force ~tructurr. 
un(J llvw CDI"tí.J prue;lfU1'11.Uing hu.c 'b.,t;"n iTtt~cr.Htec:l \Jv'Íthin the Denartment of 
Defense .. Stato:: D=partment, J>cnt~tgon, and US Arms Co'Inrol and 
Disarmament Agency (ACDA) ufflcialll wlll nlso spcalc brief1y on their 
programrning ln the CBMs ficld and un their efforts in tbe field of c:ivil· 
milítary rclations. Am.b11ssadur Uc:rnan l'atifíll Muyer ofthe Argentin"' Mi•~iu11 
to tl1e OAS w!ll nlsu .makc " tu ic!' pr.,scutatian. 

l230-l40U · Wgrking i;uncb .. t:ontinuc ~iscussiuu, ..atcrcc! lunch providcd; 

1400·1430 Coffec Break 

]430-1600 Mcetin~: wjth William Lynn, As~isl!lnt Secttt!lrv of Defense and Dlreçtor. 
Progwm Analy~is jtnu J;vah1aticm. . 

1930- Dinncr;. Lncation t~• be nnnounccd. . 

. . . 
WASUfNGTON. AGENDA 

DAY FOUR (J<"rid•y; Ma)'l6) 

1000-1100 . Mes:tjpg with the Secr!ôt!1rv pf the Army. The Honor!lble 'tggg West. The 
Pentt1gnn. 

1 I "!fl.J ~11(1 Metoling wíth 1Jr. Gordon AtJ;uus. A..sismnt Djreçtor. Office of Man .. psrncnt, 
and Budgpt. Office uf Management <l!ld Budget cnn!ct<On~ room, ao:tuS$ from 
lhe Whito:: House. Catered lunch prov!ded. 

14M.l60n. · C,ommu~d Bricfiil!! at thc US OÕ-Site.ln~nectl~ri Al;lcncy. OSIA will p;ovide 
presentation~ un thc Open Skles Tl<>l!ly "'"::1 V•c.nnu DCI<Nft1•m lf'94. -r,.., '"' 
fnlluwed by open discu.~sion, quc:slion IIJ'Id II!ISWcr pcriud. Loca te<! ncllf Dulles· 
Internarionul Airpnrt. ' '· 

1600- Prc;pqrc fur departure. P;~rticip;mt5 flying 0111 of Dull8' will leave dire<:tly; 
nthcrs go m1 tu Washington Nutiona! Airpurt for lli&ht11 leKving at !lpm. 

15 
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Yartldp.anu 

Stimson .Centcr-Naval War C1illcec Wnrksbop: "Conftdcnce•Bulldlng 
~eRSures ln tbe Snuthc:rn Cone", May 23-:&6, u's 

ARGENTINA 

I. Major Oo;uc:I"l Ernc•to Jyao ~u$SI (Secrdtary C:h•neral nf the Army) 
2. A<.lmiral IIoruc:io Rcyser (Dirc:ctnr of thl: Navy Staff) 

- Maio de 1995 

3. J11.inister Ric,.u.Ju Lago•·io (Undcrsccrctllry for Pnlicy and Stratell)', Ministry of P"'fl!'!nKe) 
4. Sémuor EdmmJo Vac~ (Pres•dent, Defense: Commissiun) 
5. Diputado José Horado Ja..marc:nn (Vice Chair, Dc:fense Commluion) 
6. Dr. P!ltrid" Snlomon" (rçprcocndng Miníster Enri'iu" de la Torre, Dir .. r.tnr, Tntemational 

s~curity Affajrs, Ministry of 'Forei!Pl Affairs) 
7. Mr. Osc.tr Cardoso (Jourmllist. .Clarín) 
8. AmhassHdor Hernan Palif!o Mayer (Argent!llj: Missfnn to thc OAS) 

Also mtc:nding: 

Luis Tibiletti (Senior Advisor to Senator Vaca, Natinnal D"fense Cómmi!lllion Staffer) 
Major General Luis Villar (Argentin" Air !'or~e Attacb~) 

llRAZIL 

1. Oc;mmtl Til"~' I:!..•pimlola llQaf<> (May l6th anly) •• BtwHMn Army Attll~ht'\ Clenl!lral Cyro 
Leonardo de Albuquerque a.L~o to attcnd on Mlly 26 

2. Admirai Jo~é Maria do Amantl Olivcir11 
3. Undct~ecretary Jo~~ Viegas Filho (Undcn;ecretary for Polic:y Plarming, Minístry of 

Externa! Rclations) 
4. s .. nator José Foga~a (Congrcso c.ln B!'asif) 
S. Mr. Jamari França (Journalist, Jornal do Brasil) 
ti. General (Ret.) Manoel Texeira (iiJVitcd; Director, Instituto de AK$UDUII Estratégicos) 
7. Amba~sador Luiz; Augusto de Araujo Ca~tro (invited; Brazillan Misslcn to the OAS) 

CHILE 

]. Culoncl Jaime Garcfa (Chilean Army) 
2. Major General Carlos Alvnrcz (Chllean Alr Force Attaché) 
3. Amb. Juan M!trtlahit (invited; Direçtcr tnr American Politicai Afiaits, Ministry of Foreign 

Rclations) 
4. tJndersecretary Pablo Cabrera (Undenecrctary of thc Navy, Mlnlstl}' of Defense) 
5. Scnatnr Arturo Frei (President, Defense Commi55ion) 
6. Dipulado lgnac:io Walker Pricto (President, Defense Commlssion) 
7. Ra~l Sni)r (Journalist, Channel Seven. New') 
8. Amha••"llur Edrnundo V'!rgas Carrc:iio (Chllean Misoion to the OAS) 
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O SR. PRESIDENTE (José sàmey)- Aprovado o requeri· Pergunta-se: 
mento, fica concendidit. a licença solicitada. 1 G) Qual a base legal, prevista no regimento, que permite a 

Sobre a mesa. comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre-- CCJ àpreciar, além dos aspectos constirucio~ -também o mérito, 
tário eiJi exercíciO. Senador ReDaD. Calheiros. já objeto do parecer da Comissão de Educação? 

É lida a seguinte: 20) Qual a base, prevista no regimento, para sustentar o voto 
de pre}ldicialidade ao Projeto Substiwtivo de Senador Cid Sabóia 

Brasília. IS de majo de 1995 de Carvalho. proferido pela CCJ? 
Senhor Presidente. 
Tenho a hoi11"3. de comnnicar a Vossa Excelência, de acordo

o disposto na alínea a e no parágrafo único do art. 39, do Regi
mento Interno. que _me ausentarei do País entre os dias 23 .a 2S do 
corrente. com destino aos Eslados Unidos da América do Norte. a 
convite do Hemy L. Stimson Center, para ~cipar de um semi
nário, onde farei palestra sobre "O conceito de Segurança Nacio
nal e o papel dts FOIÇaS Aimadas na nova Constituição do Brasil". 

Aproveito o-ensejo pma renovar a Vossa. E"'celência meus 
protestos da mais alta estima e distinguida consideração. - Sena
der José Fogaça. 

O SR. PRESIDE"!'J'E (José Samey) - A: comunicação 
lida vai à !'lblicação. 

Em sessãó anterior foi lido o Requerimento n° 745. de 
1?95. do Senador José Alves, solicitando, nos teimes do art. 13. § 
1°, do RegimeD10 Interno seja considerada como licença, autoriza
da Slla ausência dos trabalhos da Casa no periodo mencionado. 

O requerimento deixou de ser votado naquela oporblnidade 
por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer senta-

dos- (Pausa) 
Aprovado. 

·.Será eoncedida a licença solicitada. 
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de oniem. _ 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a pala

vra a nobre Senadora Emília Fernandes para uma questão de 
ordem. -

A SRA. EMILIA FERNANDES (Pl'fl-RS. Pam uma 
questão de ordem. Sem revisão da oradora)- Sr. Presidente, Sn e 
Srs. Senadores, diaute de algumas intetpretações diferenciadas em 
rela.ção ao assunto que é tema da mioha questão de ordem. eu gos-. 
taria de encamiDhar à Mesa. por escrito, a solicitação de alguns es
clarecimeDtos referentes ao Projeto n° 101/93. 

~ miDha questão de ordem ê a seguinte: 
A partir da sessão do dia 10 de maio de 1995, está sobre a 

mesa do Senado o PLC 101/93. que-trata da Lei de Dixetrizes e 
Bases da Edu~ Nacional. para n*:eber emendas. 

O Diário do Congresso Nacional publiccu, em edição de 
dia 09/05 o Parecern"301/95- CCJ, queexJ?"'Ssa: 

"Concluiado. expressamos o nosso voto pela 
prejudicialidade do Projeto de Lei da Câm,ara n° 45. 
de 1991, e do Projeto Substitutivo do Senador Cid Sa
b6ia de Carvalho. favorável ao Projeto de Lei da Câ
mara n° I 01. de 1993, na forma do substitutivo a seguir 
no que diz respeito à constimcionalidade e à boa técni
ca legislativa". 

Na fOIIna de que dispõe o art. 101, § z•, de Regimento ln
temo. tratando-se de inCODStitucionalidade parcial. a Comissão po
derá oferecer emenda COirigindo o vicio. EntretanlO. a Comissão 
de Constituição. Justiça e Cidada.Dia apresentou substitutivo ao 

· PLC n• 101, de 1993, incotporando questões de mérito sobre as 
quais já havia manifestação da Comissão de Educação. através do 
substitutivo considerado prejudicado. 

3") Qual a siblação do Substitutivo da Comissão de Educa~ 
ção. que aguardava manifestaÇão de pleuário desde 12112194, face 
à conclusão por sua j:<ejridicialidade emitida no Parecer da Comis
são ge Constituição. Justiça e Cidadania? 

Essa é a questão de ordem. Sr. Presidente. Peço a V. Ex•, 
que, com a maior brevidade possível. nos infotme a respeito. Des
sa foõna. poderemos encamiobar a análise e o esbldo profundo 
que temos feito sobre esse projeto, que trata da Educação. Enten
demos ser o tema de importância não apenas para o Senado Fede
ral, mas para toda sociedade brasileira. Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa tem imen
so prazer em dizer à Senadora Emi!ia Femandes que já foi levanta
da questão de ordem nesse mesmo sentido. 

A Mesa tem a informar que, de acorde com o art. I 01 do 
Regimento Inremo, a Comissão -de Constituição. Justiça e Cidada-

. nia apreciou o assunto. pordeh'beração de Plellário. · 
Os pareceres, la!lto da Comissão de Constituição. Justiça e 

Cl.dadalúa. quanto da Comissão de Educação, são inslrutivos. O 
projeto veio a Plenário devidamente instruído. De acordo t:om o 
Regim<nlo Interno, o p<aZO para o rocebimento de emendas tenni
naboje. 

Em seguida. o projeto v:oltará à Comissão"de Constituição, 
. Justiça e Cidadania e à OJmissto de Educação- par.l que sejam 
apreciadas as emendas.. A seguir, vohará ao Plenário para aprecia
ção. O Plenário é soberano, para. se o quiser, pedir o adiamento a 
matéria ou o reexame por quaisquer das Comissões sobte o mérito 
da matéria._ . . -

O SR. ARTUR DA TAVOLA -Sr.Presidente,peçoapa
laYDl pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavia, 
pela ordem. ao nobre Senador Art1!r da Távola. 

· O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão de orndor,)- Sr. PresideDle, a exp!icação·de V. Ex' é 
élaia;. a Casa entendeu. Está abeito o pazo para a apreSentação de 
emendas ao projeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados, de 
n° !Ol,se não me engano. 

A questão de ordem é a seguinte: e se não houver emendas? 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -·A Mesa informa 

que já há muitas emendas. 
O SR. ARTUR DA TÁ VOLA - Muito obrigado, Sr. Pre

sidente. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, peço a 

pacavalll pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE José Samey) - Couoede a palavra 

ao nobre Senador Josaphat Mariubo, pela ordem. 
O SR JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, fui há pouco infoonado 
por um fimciooário de meu gabinete de que as emeDdas que prepa
rei ao Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmata. dos Depltados n° 
101 ainda não podem ser recebidas e de que essas emendas seriam 
ao Projeto originário da Câmar.l des De!'ltades. 

Para a ressalva do direito de emenda, estimaria um esclare
cim.enlO da Mesa. Fiz as emendas ao Substimtivo aprovado pela 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa esclarece a 
V. Ex• que, na tealidade. as emendas ao Sub~inltivo não podem 
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ser examinadas porque o Plenário ainda não apreciou o Substituti~ 
vo. Este foi examinado somente pela Comissão. 

Quando a matéria voltar e o Plenário e;aminar o Substinni
vo, V. &• terá oportunidade de emendar. 

O SR. ESPERIDIÃO AMlN- Sr. Presidente. peço a pala-
vrn pela orc!çm. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra. pela 
ordem. o nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
agradeço a V. Ex .. por pennitir que esse assunto seja esclareci
do no plenário. Trata-se de questão da maior releván~. e V. 
Ex• já acolheu a questão de ordem formulada pelo Líder Iader 
Barbalho. 

O que existe. na verdade, é uma inquietação a reSpeito dos 
nrmos que f= adorados em funçao desse projeto. 

V. Ex• agora nos deixou senão tranqúilos, pelo mellos devi
damente iD.fonna.dos. O qqe existe juridicamente pCrante o Plená
rio é o PL 101/93 e seus acessórios. e.ntre os quais não se incluem, 
para efeito de emenda. nem o parecer com o Substitutivo do Sena
dor Darcy Ribeiro, nem o Substitutivo do Seuador Cid Sab6ia de 
Carvalho. Se um desses dois vier a ser aprovfdo no plenário. aí 
sim poder.í receber emendas - todos já estamos prepandos paxa 
o:fered-Ias. Neste momento, está decoiTelldo o prazo para que haja 
emendas ao PLC rf' 101/93. As Comissões reeebeiio, par.l apre
ciar, as emendas com o respectivo projeto, com prazo conjunto de 
tramitação. S6 a partir daí, Õ Pleoário vai apn:ciar se escolhe "a", 
''b'', como V. Ex .. frisou, soberanamente. 

Ainda que fiquerilos intr.mqüilos quanto ao resultado, sabe
mos que esse é o ponto em que cada um deve se situar de acordo 
com a sua convicçã.o. 

Quero agradecer ã V. Ex" por ter pemritido esse esclareci
mento em relação a uma questão dessa relevância, o Projeto da Lei 
de Diretrizcs e Bases da Educação uaciooal. 

O SR. PRI!:SIDENTE (José Samey)- A Mesa é que agra
dece à V. Ex" 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-seà 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em tomo tlnico, do Projeto~ de Lei da 
Cl= n•Is, de 1993 (n•I70/I!>I, ua-Casa de origem). 
de iniciativa do Presidente da Repíhlici que altera a :re-
dação do att. 3° e parágrafo ánico do art. 6°, da Lei n° 
7 .377, de 30 de setembro de 1985, lendo 

Parecer, sob n• 269, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável nos termos do 

substinltivo que apresenta -

A matéria constou da sesSão o~. de ontem quando 
teve sua disa.Issão enceuada. 

Passa-se à votação do substitutivo. que tem preferência re-
gimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peniJ..aDe<:er sen-
tados. (Pausa) · 

Aprovado. 
Fica prejudicado o projeto~ 
A matéria vai à Comissão Diretcn para redigir o vencido 

para o tumo suplementar. · 

ÉOSEGIJINTEOSUBSITJU11VOAPR9YADO: 

EMENDA N•t-ÇAS (Substitutivo) AO PROJETO 
DE LEI DA CÂMARA N" 15, DE !993 

Altera a redação dos incisos I e D do art. 2°, o 
caput do art. 3", o inciso VI do art. 40 e o parágrafo úni
co doar!. 6"da Lei rf'7.377,de30desctembrode 1985. 

: - Ó CÕn~sso Nacional decreta: 
Art. 1° Os incisos I e II do arL 2°, o art.. 3°, caput. o pará

grafo único do art. 6° e o inciso VI do art. 4° da Lei n° 7 377. de 30 
de setembro de 1985, passam a vigorar coma seguillleredação: 

"Art. ZO .. ------.. ---··---------
!-Secretário Executivo 
a) o profisSional diplomado no Brasil por curso 

superior de Secretariado, reconhecido na forma da lei. 
oo diplomado uo exterior por curso superior de Secre<aria
do. cujo diploma seja revalidado no BiaSiL ua forma da lei; 

b) portador de qualquer diploma de uive! superior 
que. na data de início de vigência desta Lei. houver 
comprovado, através de declarações de empregadores, o 
exen:ício efetivo, durante pele menos 36 (trinta e seis) 
meses, das atribuições mencionadas-no a.It. 4° desta Lei. 

11-Técnico em Secretariado: ~ 
. a) o ~proi;ssional portador de certificado de con

clpsão de CUISO de secretariado. em nível de zo grau; 
b) o portado< de certificado de conclusão do z· 

grau que. na data de início de vigência desta. lei,. houver 
comprovado. através de declarações de empregadores. o 
exercício efetivo. durante pelo menos 36 (trinta e seis) 
meses. das atribuições mencionadas no art. 5° desiã. -Lei. 

"Art. 3° É assegurado o direilo ao exercício da 
proriSsão aoS qUC~ embora não habilitados DOS termos do 
artigo anterior. con.tem pelo menos cinco anos ininter
ruptas ou dez anos intercalados de exercício de· ativida
des pr(sprias de secretaria. ua data de início da vigência 
desta Lei. 

"Art. 40 ··-··--------·---··---··-·---

VI- editoração eletrônica de textos doo taquigm
fli de ditados, <liscimos, conferencias, pa1estias de ex.
planações. inclusive em idioma estrangeiro; 

"Art.. 60·--·-----·-. --·---·----
Parágrnfo único. No càso cios-prof"ISsionais inciDi

dos no art. 3°, a· prova da atuação será feita per meio de 
anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social e 
atmvés de declarnções das empresas nas quais: os profiS
sioiiãis tenham desenvolvido suas n:specúvas atWidades. 
discriminando as atnõuições a serem confrontadas com 
os elencos especificados nos arts. 4° e 500

'. 

Art. 2° Esta lei entr.a. em vi$oc na data de sua ~blicação. 
ArL 3° Revogam-se as disposições em COD.tcirio. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2: 

Votação, em turno ónico do Projeto de Lei da Câ
mara n• 81, de 1994 (n• 3.434/92, na casa de origem), 
que altera a conSolidação das leis do trabalho, dispondo 
sobre o jls postulandi, a assins~ pdiciária e a repre
sentação dos menores no foro Tiabalbista. tendo 

Parecer favaável sob n•267, de 1995, da comissão 
- de Assuntos Sociais. 

A matéria constou da sessão cxdinh:ia de ontem. quaudo 
teve sua disru.ssão encenada. 

Passa-se à votação do projeto. em turno unico. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I • Secte· O SR. PRESIDENTE (José Saruey) - Conoedo a palavr.1, 
tário em exercício, José Dutia.. pela ordem. ao nobreSem.dor Jader Barbalho. 

Élidooseguinte: ó·~~~E~~~t:~~ (PMDB·PA. Pela ordem. 
REQUERIMENTO N" 759, DE 1995 Sem revisão do otador.)-: Sr. Presidente, gostaria que a Mesa in· 

Senhor Presidente, 
Nos ~os do arL 315; combinado com a Iinea b, do artigo 

279, do Regimento Intemo requeiro adiamento da votação do Pro
jeto de Lei da Câmara D.0 81, de 1994, para reexame da Comissão 
de Assuntos Sociais. - -

Justificação 

A proposição em referência versa sobre matéria que guarda 
correlação com PCL n• 101/94, cujo reexame pela Comissão de 
Assuntos Sociais. solicitamos na sessão de 12 de abril proxim.o 
passado (requerimento n• 555/95.). Naquela oportunidade, já fa. 
ziamos alusão ao PLC D.0 51194. que também txata de matéria simi· 
lar, convertido em lei poucos dias antes da votação do PLC no 
101194 (Lei n•9022f9S). Nsim, para que prevaleça ilm tratameDto 
uniforme em relação ao objeto de tidas as proposições, menciona-, 
das (audiência no processo trabalhista), preconizamos o reexame 
da matéria pela CAS? buscando. destarte. a mesma coerência e 
eConomia Iegifetante que motivou o requerimento n° 664195. de 
autoria do Seoador Waldeck Omelas. aprovado na sessão de 12 de 
maio proximo passado. Ademais? identificamos imperfeições no 
projeto em tela, que mereceriam ieparos: em primeiro lugar. sendo 
a presença do advogado.. de fato. absolutamente indispensável no 
processo U:abalhista, à luz do arL 133 da Constituição, por lógico 
esta atuação deveria. dar-~ ~ a propositura da reclamação 
(ajuízamento da petição iilicial); em seguudo lugar, a processuaJís. 
tica trabalhista adota. o princípio da unidade ou indivisibilidade da 
audiência (arts. 843 e 850. CLn. Desta =ira. a -demarcação do 
momento em que a presença do advogado se faz: indispensável re
cai. confonne proposto. em uma zona cinzenta. já que não há níti
da separação entre uma fase de conciliação e outra de instrução e 
julgamento. Por ~ses motivos seria aconselhável o ree-xam.e da 
proposição pela Comissão de Assuntos Sociais. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995.- Senadoc Ed-do 
Supliey. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - ED! votação o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia para o reex3me solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Saruey)- Item 3: 

Votação. em tumo único. do Projeto de Lei da 
Câmara n• llO, de 1994 (n• 1339/91, na Casa de ori· 
gem). que concede adicional de_periculosidade aos car
teiros, alterando o art. 193 da Consolidação das Leis do 
Tiabalbo, tendo 

'Parecer favorável sobn•260, de 1994. daCanissão. 
-de Assuntos Sociais. 
(Dependendo de votação dO Requerimento . n° 

742, de 1995) 

A matéria depende de votação do Requerimento n° 742195. 
que solícita o adiamento da votação para que seja também ouvida 
a Co~o de Constituição. Justiça e Cidadania.. 

Em votação o requerimemo. 
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a pala

vxa f:"' • 1. ordem. 

formasse sé há requerimento solicitando audiênciã da Comissão de 
Constirnição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- É exatamente esse 
Requerimento, de D.0 742,. que está sendo votada. 

O SR. JADER BARBALHO - Portanto, não é de adia· 
meDto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O requerimento so
licita adiamento para que seja reexamiDado. 

O SR. JADER BARBALHO- Perfeito. Então, a recomen· 
dação da Liderança do PMDB é no sentido da aprovação do re· 
querimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey).,. Os Srs. Senadores 
que aprovam o reexame do projeto pela Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria vai ao exame da Comissão de Constituição, Justi

ça e Cidadan.iL 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 4: 

Votação, em blmo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• li, de 1995 (n• 1371191, D& Casa de ori· 
gem). que veda a concessão de fmanciatriento-a servido
res e funcionários puôlicos: para aquisição de bens parti
culares. tendo 

Parecer favoráveL sob n• 108, de 1995, da Co
missão 

- de Assuntos Econômicos. 

A matéria c:oostou da Ordem do Dia da sessão ordinãria do dia 
18 de abril passado, quaodo teve a sua votação adiada para hoje. 

Em votação o projeto. em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen· 

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanç.ão. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 11, DE 1995 
(N° 1.371191, na Casa de. origem) 

Veda a concessão de 6nanàam.ento a servido
res e funcionários ,públicos para aquisição "de bens 
pa~iculares.. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É vedada aos órgãos da administração direta., às au

tatquias. fundações. empresas públicas, sociedades de economia 
mista e demais eritidades controladas direta. ou indiretamente pela 
União a concessão, a servidore ou funcionário. de fmanciamento 
ou empréstituo para aquisição de bens particulares. 

Parágrafo único. As instituiÇôes-fmanceiras controladas di
reta ot.,t incliretamente pela União somente poderão conceder íman
ciamentos ou empréstimos à seus servidores ou funcionários nas 
mesmas condições de vantagens oferecidas a qualquer outro inte
ressado, exigindo-se. também. as mesmas garantias. 

Art. 2° O descumprimento ao disposto no art. 1 o implicará 
responsabilidade civil. administrativa e penal dos infralores. 

Art. 3° Esta lei entra em viga na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Item 5: 

Votação, em tunio único. do Projeto _de Decreto 
Legislativo n• 60, de 1994 (n• 340/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo som Sexv:i
ços Aéreos celebrado entre o Governo da República Fc
de;rativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia. 
em Moscou, em 22 de janeirO de 1993, tendo 

Parecer favcmlvel. sob n• 287, de 1995, ela Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

A matéria coostou da Ordem do Dia da sessão otdinária de 
ontem. quando teve a sua votação adiada para hoje. 

Em votação o projeto, em tum~ único-. 
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram pezmanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Ditetora-para a reda.ção I mal. 

O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Item ii: 

Votação, em turno único, do Requerimenw n° 
627, de 1995, ela Senadora Marina Silva, solicitando. 
nos texmos regimentais, que. sobre o Projeto.de Lei da 
Câmara n° 115, de 1993. além do despacho inicial, seja 
ouvida.. também. a Comissão de Educação. 

(Dependendo de votação do Requerimento n, 
747, do 1995) 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão oniinária de 
ontem. quando teve a sua votação sobrestada em v~~e da apre
sentação do Requerimento no 747. de 1993. sc;>licitanào adiamento 
da votação da matéria. 

Em vota.çãoo Requerimento n°747, de :adiamento da matéria. 
O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, poço a pala-

vrn. parâ encaminhar a votaçio. -
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavrn, 

para encam.iobar, ao nobre Senador Jader Barbalho. Líder do PMDB: . 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encaDll

D.bar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sô; e 
Srs. Senadores, manifesto-me conttariamente ao requerimento e 
recomendo à Bancada do PMDB .911e vote pela sua rejeição. 

O SR. HUGO NAPOLEAO- Sr. Presidente, poço a pala
vra para encamio.har a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavrn, 
para encam.iobar;ao nobre Senador Hugo Napcleão, Líder do PFL. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PLF-PL Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PfL recomen· 
4a a rejeição do requerimento e, portanto, vota nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - V. Ex.' vota pela 
aprovação dÕ requerimento de adiamento? _ _ _ _ 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Não. Sr. Presiden<e. Voto 
pela rejeição do requeti.mento de adiamento. 

O SR. V ALMIR CAMPELO -Sr. Presiden<e. poço a pa
lav;,a para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Concedo a palavrn, 
para encam.iobar, ao nobre Senador ValmirCampolo. Líder do PTB. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PfB-DF. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. o Lider reco
menda à sua Bancada a rejeição do requerimento. 

O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presiden!e, peço a 
palavra para encaminhar a vola.Ção. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Sarooy)- Concedo a palavra, 
para encaminhar. ao nobre Senador Bernardo CabraL Líder do PP. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, depois de aus. 
cultar a Bancada. essa resolveu votar contra o requerimento. 

O SR. SÉRGIO MACHADO -Sr. Presidente, poço a pa
lavra para enca.miDbar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavrn, 
para encam.iobar, ao nobre Senador Sérgio Macbado, Líder do PSDB. 

O SR. StRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador. ) -Sr. Presidente, o PSDB 
também recomq1ela à SUá Baucacla a rejeição do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -psclareço ao Plená
rio que o requerimento que está em votação pede o adiamento da 
votação para amanhã. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna.necer sen

tados. (Pausa) 
Rejeitado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Rejeitado o requeri

mento. passa-se à votação do Requerimento n° 627. de 1995. coos-
tante do item 6 ela pauta. . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen
tados. (Pausa) 

Rejeitado. 
A matéria volta à Comissão de Constituição. Justiça e Cida

dania. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarnoy)- Item 7: 

Votação. em turno únicO, do Requerimento no 
698. de 1995, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, 
nos termos regimcmla.is, que. sobre o do Projeto de Lei 
ela Câmara n• 65 de 1995 (n• 40'95. na Casa de origem), 
que estabelece regras para produção independeme de 
energia elétrica e dá outras providêitcias.. além da Co
niissãó consta.n1e do despacho inicial. seja ouvida, tam
béni a de AssuntOs Econômicos. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de 
ontem. quando teve a sua votação- adiada para hoje. 

Em votação o requerimento. em tt:tmo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen: 

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto de lei vai à Comissão de Assuntos Econâmicos. 

O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Item 8: 

Votação, em rumo único, do Requerimento n" 
700, de !995, do SenadOr Luiz Alberto Oliveir.!, solici
tando, nos termos regimentais, a retirada do Projeto de 
Lei de Senado n° 85, de 1995, de-sua--autüriã,. que aliera 
o art. 6° da Lei n° 8 • .137, de 27 de dezembro de 1990, que 
"define crimes contra a ordem tributáila. econôoÍica e con
tia as relações de consumo...", e o art. 13 da.Lei.n°6.729, 
de 28 de novembro de 1979, que "dispõe sobtc a <X'fl!'?OSSão 
comexcia.l entre pnxlutores e distril:ui.dores de veículos au
I.Omol.ares de via terrestxe''. e dá outrns providências. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de 
ontem. quando teve a sua votaçãO adiada. 

Em votação o requerimento. em tum.o único~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna.necer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado~ 
Será cumprida a delibeiação do Plenário. 
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O Sr. PRESIDENTE (Jôsé Samey) - Esgotada a matétia 
coostante da Ordem do Dia. 

Solx:e a mesa. parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação fmal de proposição aprovada na Otdem do Dia da presen
te sessão e que nos termos do parágr.úo único do art. 320 do Regi
mento Interno, se não bcuver objecão do Plenario, será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em Exerci cio. Senador José Edu~ Dutra. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 315, DE 1995 
___ (Da Comissão Diretc:xa) 

Redação fmal do Projeúl de Decreto Legislati
vo n° 60, de 1994 (n° 340, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 60, de 1994 (n•340, de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Aconio sobre Serviços A6-
reos celebrado entre .o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Federação tia Rússia. em Moscou, e.m 22 de janei.;:
ro de 1993. . . 

Sala de Rewili!o da Comissão, 16 de·maio de 1995.- José 
Saniey, Presidente- Renao Calheiros. Relator- José Eduardo 
Dutra- Teotonio Vilela Filho. · 

ANEXO AO PARECER N" 315, DE 1995 

Redação fmal do Projeto de Decreto 14:islati· 
vo n° 60, de 1994 (D0 340, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou~ e eu. , Pre~ 
sideo.te do Senado Federal, nos tertllO& do art. 48, item 28. do Re
gimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N". DE 1995 

Aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aé
reos celebrado entre o Governo da RepúbUca Fede
rativa do Brasife o Governo da Federação da Rússia, 
em Moscou, em 22 de janeiro de 1993. 

O Con~ Nacional decreta: 
Art. l 0 É aprovado o texto do Acotdo sobre Serviços Aé

reos celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Govemo da Federação da Rússia., em Moscou. em 22 de janei
ro de 1993. 

Parágrafo único. São sÜjeitos à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer ates que possam resultar em revisão do referi
do Acordo. bem como quaisquer ajustes complementares que. nos 
termos do art. 49. I. da Constituição Federal. acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O páreoer lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em eXerciCio. Senador' José Eduardo Outra. 

É lido e aprovado o seguinte: 

· REQUERIMENTO N• 7(j{J, DE 1995 

Senhor PreSidente, 
Nos tertJ;Ibs: do art. 321 do Régim.ento Interno. requeiro dis

pens;a de publiCação para imediata discussão e votação. da reda
ção fmal do Projeto de Decreto Legisl.ttivo n° 60. de 1994 (n° 
340'93. na Casa de origem), que aprova o texto do Aconlo sobre 

Serviços Aéreos celebrado entre o Governo da Re~blica Federati
va 00 Brasil e o Govemo da Federação da RúSsia. erii Moscou. em 
22 dejaneiro de 1993. · · 

Sala das Sessões; 16 de maio de 1995.- Senador José Ro
berto Arruda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri
me!llO, será C\llllj)rlda a deh"beração do Plenário. 

A Ãssessoria da Mesi informou-me que, antes da votação 
do requerimento. a Senadoia. Marina Silva havia pedido a palavra. 
Pergunto a S. Ex' se ainda deseja fazer uso da palavra. 

A SRA. MARINA SILVA - Desejo. Sr. l'<esidente. por
que o requerimento que estou encaminhando é no sentido de que o 
projeto seja analisado pela Comissão de Educação, pois tlata de 
matéria relacionada ã ciência, à tecnologia. à pesquisa., ao processo 
criativo e inventivo; portanto, diz respeito a essa Ca:nissão. Então, 
é justO que ela também seja ouvida e que o assunto possa ser~ deba
tido no seu âmbito, de forma que as pessoas possam ampliar o de
bAte com o setor acadêmico e com as instimições de pesr"'tisa.. 

Sr. Pre-sident~ o meu requerimento tem este f~ que ~ 
aprovemos unia lei que deixa um setor· fundamental. que produz 
conhecimento científico. à margem dessa discussão. 

O SR. PRESIDENTE (José Sainey) - Nobre Senadora 
Marina Silva, ·como a matéria ]á. foi v-otada, a Mesa recebe a fala 
de V. Ex• como ~~ção de voto e a facl. ~da Ata. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Passa-se à imediata 
apreciação daredação liDai da matéria coostaole do item 5 da paota. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encen'O a discussão. 
Em votaçãO. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José S=yl- Volta-se à lista de 

oradores. 
Coocedo a palavra ao DObre Senador José Eduardo Dutra, 

que, na forma regimental, clispõe de 10 minutos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. ~dente, peço a 

palavra, con:ic) Líder. para uma breve comunicação. · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coocedo a palavra. 

para uma breve comunicação, ao nobre Senador Gilberto Mirnnda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Como Li
der. Para uma breve COilllllli~ção. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, peço à Mesa do Sehado que reitere, junto aOS Ministé
rios. providências com relação aos RequerimentoS de Informação 
n"s 321 e 323. de minha autoria, que ainda não foram respondidos, 
embora já tenham se passado mais de 30 <lias. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Mesa providen· 
ciará sobre o pedido de V. Ex• ' 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, peço a pala
vra. como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Como Lider, conce
do a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo. 

. O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Como Uder. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidenle, Sr's e Srs. Sena6ores. sinto
me no dever de. mais uma vez. prestar esclarecimentos a esta 
Casa. e o faço, pedindo a palavra como Líder, pelo fato de enten
der que esses esclarecímentos: são indispensáveis ao próprio exer
cido da função de Vice-Líder. com a qual fui honrado pela mi-
nha Bancada. · 
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Em sua última edição, a revista Veja- publicação que me-- para que oconttalO fosse feito;_ e-issO se fez nessa empresa. A sua 
rece o respeito dos brasileiros- comete um equívooo.em relação a dívida de 1 transformou-se em 1.3. 
mim que eu gostaiia:-que fosse retifica.do. · Em segundo lugar, o proglfUila _tamb6m previa que aquelas 

A capa .da revista apresenta como tema principal da edição: - elDpresas que pagassem pontualmente as suas: obrigações no ano 
"Os Reis do Calote Rural" - "Milionários, eles tomam dinheiro . teriam, no ano seguinte, um rebate conespondente a 1 I% da par
público e nunca pagam- Quem são e como vivem" ~_entre esses cela paga no ano anterior. A empresa. que eu dirigia pagava as suas 
que tomam e dinheiro público, e que a revista vai -dizer quem São e obrigações -cotretamentC, tanto que recebeu ~gularmentc esse te-
como vivem, apresenta a mim como um dos caloteiros do-setor ro- bate de 11% do Banco do BmsiL N""ao se trata. portanto, de calotei-
ra! brasileiro. ro o mutuário de um banco que assina um contiato nas condições 

Informo ao Senado ·que dirigi. até há pouco tempo, uma normais, aplicadas a todos,. que para cada real do seu fmanciamen
empresa que é cliente do Bã.nco do Brasil há 23 anos. Considerao.- to oferece três, pois. se aqui se diz que essa empresa deve R$21 
do que o Baneo do Brasil é uma instituição criada para emPre>iar lnilhões ou R$25 lnilhões. o valor dos bens dados em garantia, 
dinheiro, o fato de alguém depositar dinheiro nesse banco, fazer o avaliados ofl.cialmente por uma empresa especializada cm avalia· 
seu cadastro, que é aprovado, pedir ao banco um- financiamento,- ções técnicas, escolhida pelo Banco do Brasil., foi fixado em R$76 
cujo pedido é aprovado, estabelect" .. a estrun.ua de um contrato, milhões. Então, quem deve vinte e poucos, entrega setenta e tantos 
exigir as garantiãs, e recebê-las, n.ao quer dizer que essa pessoa oo de garantia e paga as operações com pootualidade, a ponto de re
essa empresa esteja causando algum dano de qualquer natureza a ceber o prêmio pela ponttlalidade. não pode ser apresentado como 
uma ínstiruição que existe someiite para emftCs:tU dinheiro. caloteiro. 

Se a revista Veja de§ejava relacionar todos o~ devedores do O Sr.Fern3Ddo Bezerra- Permite-me V. Exaumaparte? 
Banco do Bmsil e colocasse a empresa, que hoje ·é dirigida P9f O SR. GERALDO MELO- Ouço o aparte do nobre Sena-
pessoas da miDha famllia. era Ire as que são mutuários do Banco do dor Fernando Bezem.. 
Brasil ela não teria emtdo. Agora, ela etraria ao dizer que a em- O Sr. Fernando Bezerra - Nobre Senador, em primeiro 
presa é caloteira do setor ruraL pelo simples fato de que. as opexa- lugar. solidarizo.. me com V. &• por esse equívoco que a revista 
ções de crédito de responsabilidade dessa empresa não são opera- Veja comete. V. Ex .. é um homem público que homa o meu Esta-
ções do setor nrral. E o que toma grave essa infOrmação. no méu do, o Rio Gtanéle do Norte; é um empresário como tantos que têm 
ponto de vista como Senador da República do Brasil, é que ela se sido vítima de uma política mal engendrada na CCOilODlÍa do País. 
insere maldosamente no contexto de um momento em que o Con- As taxas de juros praticadas são talvez as mais altas da história de 
~sso Nacional.. tendo rejeitado um veto ~sidencial que manda- Humanidade. Tive a opórtunidade. boje pt:la manhã, de ouvir com 
va aplicar a 1R como índice de COireÇão das operações rurais., pa- . certa tristeza o depoimento do Dr. Edmar Sacha em que defmia 
rece sugerir que eu. sendo devedor de operações de crédito rural,. como redução da dívida interna o aceleramento das privatizações 
tivesse utilizado a minha condição de Senador para levar vanta- de empresas nacionais 'como a Vaie do RiO DOce e entendia que, 
geme denubarum Jndlce de ca:reção que estaria me pj:judicando. meSIJl() na gravidade das taxas de juros que estão __ sendo cobradas. 

Deixo claro o seguinte: primeiro. na votaÇãO âO veto presi- são-necessárias para a manutenção da estabilidade da int1ação. Es
dencial. embora considere absurda toda a concepção da política de queceu-se o Presidente do BNDES de dizer das conseqüências que 
juros no Brasil em particular em relação ao Setor rural. cumpri o essas taxas de juros podem causar a todo o setor industrial e em
meu dever de S~ que integra a ~ancada do _PSDB e não votei presarl:al do País. 
pela rejeição do veto. Port.urt.o, se eu tivesse que usar a minha con~ Por tudo isso, Senador. renovo minha solidariedade e com-
dição de Senador. para derrubar um veto que me prejudicasse. eu preensão para as dificuldades que V. Ex• enfrenta, que são fruto so- · 
teria votado pela deiiUbada do veto. e não' o fJ.Z. bretudo de uma política emda que se está desenhando neste País. 

Segundo, parece que eu teria usado ••sa eondição, portanto. O SR. GERALD<l MELO - Agctdeço ao Senador Fer: 
para tirar uma vantagem pessoaL Aflrmo que. ainda que eu tivesse nando Bezerra. que conhece de perto roda a história. 
votado pela detrubada do veto, isso não me beneficiaria. porquan- Concluindo o· meu promnriamento;. devo dizer que, após 
to aquela hip6tese. objeto daquele veto. não tem Dada ·a-ver com a todo esse período de pontualidade. pela primeira vez na história 
operação de responsabilidade da empresa de que fui dirigente. dessa empresa. a seca de 1993 atii::tgiu a regiio oo.de está localiza.-

Teoc.eiro, quaiido se fala de calote._ fala-se de t~ de da. Embora situada no Nordeste e estando a pouco mais de 2Ckm 
dinheiro que ou não dão ,garantia,. ou se organizam para desapare- dõ litoral. essa empresa. nos anos de seca. sofria oscilações inele-
cerna primeira esquina com o dinheiro do banc-o. ·varu.es no seu volume de produçio. 

Quem é cliente do mesmo banCO aO lOngo de 23 anos não No ano de 1993, saindo de um patamar de l.SOOml de chu-
pode ser caloteiro. E se fosse, esse era um banco qUe. realmeote. va todos os anos para pouco mais de 400ml. viu dizimar-se uma 
haveria de estar merecendo calote. porque já teria tido tempo sufi.- safra de 650 mil toneladas e reduzü::-se a 200 mil; viu reduzir-se a 
ciente para conhecer esse cliente aO longo de 23 anos de relações sua receita total em R$12 milhões 
de negócios. . Antes que a safra se instalasse. dirigiu-se aO Banco do Bra-

Essa empresa participou, como imímems outtas. de um pro- sil Pam. juntamente com esse 6rgão. enconttar solução para um 
grama que foi inStituído no País no nianento em que eu era um · problema que ainda não existia. Havia uma situação de absoluta 
político de Oposição. Em Presidente da República o Sr~ Femando ad.implência que ainda não existia. mas a em~sa anteVia que po
Collor. Eu não tinha mandato de Senador. e o meu mandato de deri.a. manifestar-se, como de fato ocom:u depois. 
Govemador de Estado havia terminado. Eu eza um cidadão comum. Essa é a realidade e a operação. portanro. que não têm nada 

Ao ser lançado no Brasil o Programa_ de Revitalização do a ver com o crédito rural. Eu. como ex-dirigente dessa em.presa., 
Setor Sucroalcooleiro. essa empresa participou desse programa e não vim utilizar meu mandato de Senador para tirar vantagens in~ 
foi nele que se constituiu o seu deõito. O programa previa dois dividllais_ 
pontos: prim.eiia:Dicilte. que. na conttatação do negócio com o mu- O Sr. Carlos Wilson- Permite-me V. Ex• um aparte? 
tuário. por uma raz.ão-<irie até boje não consegui entender. todas as O SR. GERALDO MEW - Com muito prazer. Senador 
suas responsabilidades seriam consolidadas e acrescidas em 30% Carlos Wilson. 
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O Sr. Carlos Wilson - Senador Geraldo Melo. quem ccr 
nhece V. Ex• sabe perfeitamente desta. sua justificativa: não usar o 
seu mandato para tirar vantagem alguma. Doo esse testemunho 
porque tenho acompanhado a sua vida pública durante muitos 
anos. Tive o privilégio de ser Governada: de Pernambuco quando 
V. Ex• exa Governador do Rio Gtande do Norte. Tellho-Ihe na 
conta de um odes homens mais sérios deste País. 

O SR. GERALDO MELO- Muito obrigado. 
O Sr. Carlos Wilson- Por essa razão. quando leio boje a 

Revista Vej' um veiculo de comunicação respeitado. que mostra 
V. Ex• como um devedor do Banco do Brasil na figura de calotei
ro. sinto-me indignado. Tiago-lhe neste momento a miDba solida
riedade porque sei que V. ex• é um dos homens públicos do Nor
deste que dignifica e honra a nossa :região. 

O SR. GERALDO MELO - Agradeço o Se!Wiar Carlos 
Wllson. que me comove com suas palaVI3S. · 

O Sr. Pedro Píva- Pennite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. GERALDO MELO - Com todo pra=, SeDadar 

PedroPiva. · 
O Sr. Pedro Piva-~Sr. Senador'. esse triste episódio V. Ex• 

não tem que explicar. aos amigos não se explica; aos in.imi.gos não 
interessa. V. Ex• 6 um homem de lula, cujo passado é marcado por 
b3.talbas na vida política. pessoal e empresarial. Para .mim esse 
acontecimento não é um ~vés; é uma contingência da vida por 
que todos os empreoários passam. Não existe empresário oeste 
País que não tenha, neste momento. diflCUldade em pagar os seus 
compromissos em dia com os juros extorsivos que aí estão .. V. Ex• 
não precisa dar explicações, pois ~ um homem de bem e tem a 
nossa solida.riedadcy a do seu Partido c a de toda a Casa. tcDho cer
teza. Muito obrigado. 

O SR. GERALDO MELO- Muito obrigado. 
O Sr. Sérgio Machado -i'eimile-me V. Ex" um aparte? 
O SR. GERALDO MELO.- Ouvirei em seguida o aparte 

de V.Ex". 
Senador Pedro Piva., como um dos mais i:mportanies empre-

sários deste Pais.. tem toda autoridade para dar o depoimento que 
acaba de fazer. · 

Ouço o Semdcr Sérgio Machado. 
O Sr. Sérgio Machado - SeDadar Geialdo Melo. em DoÍDo 

da Bancada do nosso Partido, trago a nossa solidariedade a V. Ex•, 
que tem sido um homem de luta, que teve comgem de ttabalhar e 
que sempre escolheu esse camiDho de geração de riquezas. V. Ex• 
nunca foi pelo caminho mais fácil: da com1pção ou da especula-. 
ção. V. Ex• quis gexar riquezas, o que, num Pais instável CODlO o 
Brasil. sempre é difícil As mudanças constantes e a falta de conti
nuidade fizeram com que muitos empresários sérios como V. Ex• 
enfrentassem as dificuldades. as quais são feitas para homens que 
têm coragem de enfrentá-las e vencê-las. Não teDho dúvida de que 
V. Ex• sairá dessa crise .com a cabeça erguida e ajudará este País a 
contimlar a crescer,-com investimentos na área produtiva, os quais 
geram emprego e renda, dos quais o Brasil tanto precisa. Muito 
obrigado. 

O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado. SeDadar 
Sérgio Machado, meu companheiro e Líder. 

Aproxitnc>-me da conclusão do que desejava <fizer. Agrade-
ço a tolerância da Mesa. . 

O Sr. Humberto LuceDa- Permite-me V. Ex.•.um aparte? 
O SR. GERALDO MELO- Concedo o aparte a V. Ex•. 
O Sr. Humberto Lucena- SeDadar Geraldo Melo, desejo 

igualmente solidarizar-me com V. Ex•. Há muito tempo eu oco
nheço como empresário, como homem público do Nordeste. O seu 
trabalho à fn:nte do Governo do Rio Grande do Norte tem reper
cussão nacional. Sei da lisura com que V. Ex• sempre se houve 

não apenas no trato dos neg6cios pu'blkos. como também no que 
diz respeito às suas atividades empresariais. Inclusíve, como Presi
dente do Senado Federal. lembro-me bem das várias vezes em que 
o ex-senador e hoje Governador Garibaldí Alves Filllo procurava
me para dizer da sua preocupação com a situação dos empresários 
do Nordeste, justamente do setor sucroalcooleiro. do qual faz parte 
V. Ex•. Referiu-se, inclusive. ao seu caso especial, pedindo a inr.er
venção da bancada nordestina de um modo geral junto ao Ministé
rio da Fazenda e aos bancos sociais para que- se Coliseguisse uma 
renegociação que possibilitasse àqueles empresários o cumprimen
to fiel de seus compromissos com o Banco do BrasiL Entre eles 
estava sem dúvida V. Ex•. Portanto, incluir V. Ex• na relação da
queles que estão em falra com o Banco do Brasil e que poderiam 
·ser, inclusive. beneficiários da queda do veto a que alude V.Ex• é 
uma profunda injlstiça. que não faz jls à sua personalidade de ho
mem público. 

O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado. Senador. 
O Sr.EJcio Alvares-Permite-me V. Ex .. unlaparte? 
O SR. GERALDO MELO- Ouço V. Ex• com pra=. 
O Sr .. E leio Alvares - Senador Geraldo Melo, V. Ex• está 

dando uma explicação de como deve fazer todo homem de bem. 
dentro do plenário de sua Casa. que é o Senado. A sua vida para o 
Senado representa um julgamento altamente vitorioso, porque a 
sua votação? ci seu comport:amento na campanha e, acima. de tudo. 
a sua legenda de vida o credenciaram para representar com digni
dade o povo do Rio Grande do No<te. O nome de Ger.lldo Melo 
no Rio Grande do Norte não surgiu de repente, de forma meteóri
ca. Há uma legenda de trabalho do empmsário qoe acreditou na 
sua terra. nos trabalhadores de sua tezra e construiu com muita. di~ 

· ficuldade na perspectiva do dia de hoje. mas com um ideal muito 
grande. Recotdo-me. em recente conversa com V. Ex•. de como 
esses sonhos foram fonnados; da idéia do empresário de fecundar. 
realmente, o seu Estado com o trabalho e a visão. acima de tudo 
otimista. da crença na vitória do traballio em última instância. Há 
certas matérias que deveriam necessariamente colOcar. logo em se
guida. aquilo que representa o contraditório. porque uma revista 
como a Veja. que boje tem uma grande penetração nacionaL pu-~ 
blicando. como o fez, matéria refere_nte àquele:s qtie se beneftci.am 
des~ questão tão ID.omentosa. que· São os ~stimoS_ na.área 
àgrícola., ao mencionar o nome de V. Ex• •. cometeu uma injustiça: 
e Disto o seu pronunciamenl:o foi muito enfático e objetivo. Quero 
trazer um esclarecimento na condição do Líder do Govemo que 
acompanhru de perto essa votação: no instante em que conferia
mos o resultado, que eDSejou. inclusive. um :recun:o à Comissão de 
Constituição. Justiça. e Cidadania em resposta a um pedido de 
questão de ordem de miuha autoria. V. Ex• me falou, com muita 
dignidade e ênfase, que não tinha votado pela demlbada da TR. 
Gravei isso muito bem. e V. Ex• até acresceDtou uma particulari
dade a respeito da sua votação. Portanto, dou-lhe este testemunho 
gratuito. mas resultante do reccmhNJimento de que é da IIlÍilha ob
rigação fazê-lo. por ter ouvido a confidência do seu voto no mo
mem_o em que o Govemo realmente tinba pr-eocupação com o re
sultado da eleição. Portanto. ao lado dos meus Colegas. associo
me a V. Ex•. Temos·um curto prazo de convivência. mas o nome 
de V. Ex•. naturalmente, traDSpôs as fronteiras do seu Estado. Fo
mos UIJânimes. quando soubemos de sua eleição para este Senado. 
em dizer que o povo do Rio Grande do Norte resgatava uma divi
da com um ~ttador que usou de probidade. com um gover
nador que teve a visão exata da grandeza de seu Estado e. mereci
damente., aqui o enviou para representá-lo. Debitamos esse -inci
dente jornalístico ao momento ecODÕmico por que passamos. Dis
se bem o Senado~::· Pedro Píva:" Que empresário brasileiro. hoje, 
numa modificação total de política econômica. exime-se- de ·qual-
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quer apreensão no setor econômico-fmanceiro?" V~ Ex• dá uma gor. com as normas~ regulamentos da espécie e que continua V. 
explicação por um ditame da sua co.osciênciá. profundamente ne- Ex• cumprindo com as obrigações decommtes desse contxato. De 
cessárla para todos os que compreendem a sua dignidade não só modo que nada mais vejo senão a preocupação de um cidadão que 
no exerci cio dos seUs negócios pessoais mas, acinia de tudO, na in- quer produzO: para sua tena e o País e que tem a grandeza e nobre-
tegração constante da vida pública do Rio Gr.mde do Norte. za de vir, perante seus Pares, em função de noticiário da imprensa, 

O SR. GERALDO MELO- Agrndeço a V. Ex'. dar uma explicaçio. PortaniO, o cidadão e o Senador Geraldo 
O Sr .. Iris Rezende- Permite V. Ex .. um aparte? Melo, ex-Govemador que CODbeço .. está sempre envolto em aspec-
0 SR. GERALDO MELO- Com prazer ouço V. Ex•. lOs de seriedade, correção, tirocllliO e grnudeza. 
O Sr.lris Rezende- Obrigàdo, Senador Geraldo Melo. No Eiam esses os comentários que tinha a fazer. 

passado, muiiOs se aproveitaram da agricultura para negócios es- O SR. GERALDO MELO - Fico muito honrado. Senador 
casos. Reconlo-me que, quaudo ainda Ministro da Agricukw:a e Hugo Napoleão. 
CODb.ecedor do quadro existente àquela época. em que muitos e OSr.OsmarDias-Peçoumapartea V. Ex•. 
muitos se faziam até de empresários pani. roscar o dioheiro subsi~ O SR. GERALDO MELO- Com o maior prazer, Senador 
diado destinado à. agricultura. não titubeei em. devidamenle esco- Osmar Dias. 
rado pelos agricukores lnasileiros, dispensar do GoveriJ.o aqueles O Sr. Osmar Dias- Além da solidariedade, Senador Ge
recursos, uma vez que eles praticamente não chegavam às mãos raldo Melo, quero usar esses ·instantes do meu aparte para dizer 
dos que verdadeiramente produziam. Mas tenho observado que, que __ me sinto reconfortado, porque ontem usei da tribuna desta 
em função daqueles aproveitadores do passado. muita injustiça Casa para falar o que penso daqueles que tomam o aédito rural 
tem-se praticado com os agriculton:.s atuais.. Sendo a agricultura sem necessitar dele. A revista Veja. infelizmente. faz referência a 
um dos: segmentos da nossá economia com maior risco de investi- uma paicela que não representa os agricultores brasileiros, porque 
mento.. mas exercendo uma enorme attação sobre o homem. a ter- estes. quando tomam um empréstimo. pagam-no. nem que tenham 
ra o .tem levado, ainda. a continuar, mesmo diante de tantas difi- que vender parte da sua propriedade, os seus animais., a sua junta 
cUldades, a semear, a plantare a procurar produzir. Por esses fatos de bois. a sua carroça. o seu cazro; pagam a dívida, e pagam mui
do passado 6 que, muitas vezes, tem no presente a impiensa sido tas vezes com o sacri.f"lCÍo da sua família. Então a mvista Veja. 
injusta com aqueles quC ainda estio envolvidos com a agricultura ~ quando faz a imagem da agricultura brasileira baseada numa par
no Brasil Norei recentemente a imprensa extremamente rígida em cela de produtores rurais que não signir1ea 5% do total, comete 
relação ao agricultor quando da rejeiçãO do veto _à lei que jogava uma injustiça. Eu até gostaria de Ver a revista fazendo uma repor
por terra a Taxa de Referência, a TR.. Fui até ã-um progr.una de te- tagem a respeito dos mais de 95% que são os produtores efetivos e 
levísão nesta Capital me insurgir conuá aquilo que se dizia dos ---:-quepagãm as suas contas ein dia. Fico tranqüilo em saber que V. 
agricui.tores. Vi a reportagem da Veja r entendo que todos aqui es- Ex a não pertence a esse grupo de produtores mrais ou de pseucfo.. 
tamos absolutam.enle soliêiários ..:.om. 11'. &.•, principalmente n6s produtores rs1rais. brasileiros que. muitas vezes,. até pegàm o crédi-
que o conhecemos há mais tempo. N"ao o conheci aqui no Senado; to rutal. apucam no mercado financeiro e ganham com o dinheiro 
convivi com V. &• como companbeiro de Partido. eu Ministro da que é da sociedade. O produtor rural de verdade não fica em dívi
Agricu.Itura. V. &.- Governador do seu Estado, e senti· o trabalho _ da com o Banco;. com o Governo e nem com a- sociedade, muito 
exemplar que desenvolveu naquele Eslado em beneficio da agri- pelo contrário, tem crédito com o banco, com o Governo e com a 
cultu:ra.. Percebi ali a sua paixão pela terra, senti a sua vocação pela sociedade. Senador Geraldo Melo. recebi um fax do Presidente 
agricullura. e jamais _pass.ará. peta c:iOeÇ.a -de- queiD. quer o conheça Fernando Henrique Cardoso a respeito do meu pronunciamento de 
a idéia de V. Ex• ser cúmplice de qualquer ação que Significasse ontem. Quando V. Ex.a pediu a palavra, f:tquei em dúvida se eu es
aproveita.mento de ordem pessoal às CUstas: de uma instituição ban- tava colocando o Presidente Fernando Henrique Cardoso nu~ si
cária.: Presto esse depoimento justamente pala que V. Ex• sinta que - mação desconfortável. já que V. Exa é Vice-Líder do PSDB nestã 
esses equívocos não atingeoi uina pessoa da estirpe e do quilate de _Casa. Vou tomar a liberdade de ler o fax, para mostrar que o i?re.. 
V. Ex. a. Nunca! Esses são os ônus. muitas vezes pesacfOs. QUe nós, sidente da República também conconia que quem deve tem que 
homens públicos, caxregamos. Estamos expostos. Não existe e pagar, principalmente quã.ndo o dinheiro é do crédito rural dQ 
nem poderia existir dúvida em relação a quem busca um fmancia- Banco dó Brasil. é da sociedade: "Senador Osmar Dias. parabéns 
menr.o e dá como garantia bens de valor muitas vezes supetior por seu pronunciamento acerca dos problemas agrícolas do País. 
àquilo que retira para investir. Assim. esperamOS que esseeqUíVO- CombatendO as distOrções que uns poucos ruralistas têm provoca.
co. praticado contra V. Ex•. por uma revista tió- COri.ceituada.. seja do nas discussões havidas no Congresso NacionaL Os verdadeiros 
devidamente conigido; que as coisas sejari:J. Colocadas nos seus de- agricultores. aqueles que produzeni a riqueza do País. sempre me-
vidos lugares. a fxm de que as pessoas que não o conhecem saibam recerão o cuidado do Governo e sabem que, sem as reformas cons-
que V. Ex a realmente é um dos homens públicos homados que temos titucionais, o Brasil terá o seu desenvolvimento comprometido. 
neste País e um dos Senadores que -também digõificam esta Casa. Essas considerações não diminuem a imp:>rtância de buscar-se so-

O SR. GERALDO MELO- Muito obrigado. Senador !ris luções adequadas para os problemas emerganciais da agricukura. 
Rezende. sempre com critérios de justiça cómo os que são defendidos pelo 

O Sr. Hugo ~~oleão- V. Exaconceci.e..me um aparte? ilustre Senador. Assinado, Presidente Femando Henrique Cardo-
O SR.. GERAI.DO MEW -Ouço V • .&.• com muito prazer. -so". Fiquei muito satisfeito em receber esse fax. porque ele vem 
O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador Geraldo Melo. V. comprovar. mais uma vez. que o Presidente Fernando Hemique 

Exa, a rigor, nãr devia explicações à Casa. mas Danuafnieiite sen- Cardoso também pensa que aqueles que hoje mancham a imagem 
tiu~se na obrigação de fazê-lo; pessoalmente agradeço essas mes- da agricultur.t brasileira não são os verdadeiros agricultores. Fico 
mas explicações. Trata-se de um empréstimo tomado aO tempo em reconfortado em saber que V. Ex• não pertence a esse grupo que. 
que rigorosamente não exercia nenhum mandato eiCtivo, nenhum - infelizmente. se aproveitou do crédito rural ip4c::.vidamente. 
Cl!IJlO, neuhuma função. e o fez como cidadão e produror. Melhor O SR. GERALDO MELO - Da mesma maneira - como 
dizendo. nem foi V. Ex.a. pois ficoo ~lareci~ que tratou~se de disse o Senador Osmar Dias- que o agricultor, quando não pode 
empréstimo à pessoa jurídica. de acordo com a legislação em vi- pagar o seu fmanciam.emo. vende a rena. a vaquinha. o tr.ttor. -con-
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tanto que a1mpra o seu compromisso com o banco, no moro.ento 
em que essa situação de dificuldade a que me referi se apresentou 
na minha empresa, também clirigi-me ao Banco do Bl!lsil ~do 
àquela entidade que das gar.mtias que ti.Dha oferecido desejaria en
tregar ao Banco imediatamente tantas quantas bastassem para li
quidar a operação. Há mais de um ano que um documento como 
esse está em.poder do Banco do Brasil e já foi reiterado este ano. 

Na verdade, ainda como dirigente da empresa, tomei a mes
ma atitude que toma o pequeno agriaJltor, o pequeno lavrador. se 
o dinheiro é do Banco, compete à empresa devolvS-lo. Se ela não 
tem dinheiro no caix~ o patrimôo.io que deu em garantia deve res
ponder pela dívida. Por isso? o património foi imediatamente colo
cado à disposição do Banco do Brasil. não na base da conv~ 
mas redigido fO<JDal.mente em um papel, 

O Sr. Casildo Maldaner- V. EX• concede-me um aparte? 
O SR. GERALDO MELO- Tem V. Ex' a palavrn. 
O Sr. Casildo Maldaner - Senador Geraldo Melo, apre

sento miDha solidariedade a V. Ex• de público? assim como já o fiz 
em particular. Recordo-me bem de V.Ex• daépocaem.queera go
vernador do Rio Grande dó Norte e. eu. por menos. tempo. gover
nador de Santa Catarina. Recordo-me dos encontros que mantí-. 
nhamos entre os governadores, da nossa convivência muito frater-·' 
na e da admiiaçio que teDbo desde àquela época por V. Ex'. O que 
disse o Senador Elcio Alvares. Líder do governo J!Csta. Casa. -cai 
muito bem no momento: o povo do Rio Grande do Norte disse omito 
bem.~emé V.Ex•poiso enviou aesta.Casapara:representá-lo. 

O SR. GERALDO MELO - Muiro obrigado. 
O Sr. Bernardo Cabral- Concede-me V. fu.• um aparte? 
O SR. GERALDO MELO- Com prazer, nobre Seuador. 
O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Seuador Getaldo 

Melo, noto que V. Ex• está chegando ao flnal de seu discurso. A 
propósit~ mantive-me ein Silêncio. entendendo que essa eta a me
lhor forma de homenageá~Io. já Q.qe o silêncio é o clamor de tudo 
aquilo que não fala. Aceite, pois. o clamor da minha solidariedade 
e do silêncio em que vou permanecer. 

O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado. Senador 
Bemardo Cabia! •. 

EnCetro, Sr. Presidente, dizendo que aqui cheguei eleito 
pelo povo do meu Estado. um Estado que tem uma ttadição de luta 
politica radicalizada. que, graças a Deus, começa a desaparecer. 
Fui sucedido pelo nosso cole~ o Senador José Agdpino; qtie co
manda. no Rió Grande do- Norte. as forças que fazem opoSição 
àquelas a que pertenço. Mas acredito que S. Ex• confumaria o que 
direi a seguir. PossO ter sido na Vida acusado de tudo. A própria 
luta. dos nossos companheiros. que é radicalizada. pode ter me le
vado a ser apresenta.do como alguém que. tenha sido prepotente. 
aqui. injusto ali, eficiente aqui, ineficiente acolá. Mas não houve 
ninguém. correligionário Ou adversário, que tenha, em momento 
algum. durante o meu Governo ou depois dele, erguido a voz para 
levantar ao menos uma suspeita de improbidade praticada ou tole
rada por mim como governador de Estado. 

Não sou um polftico proflSSional Voto popular recebi duas 
vezes.. com grande honra: fui governador e sou agora Senador. 
Proc->'lt'o cumprir meu dever com seriedade e. por isso, embora 
_agradeça a meus Colegas que disseram que eu não precisava pres
"tar este ésclarecimento. digo que precisava. pois. da mesma forma 
pela qual sou exigente com a ética-e com o comportamento alheio. 
devo ser muito mais exigCnte comigo mesmo. Não desejaria andar 
pelos corredores do Senado. estender a mão a um colega Senador 
ou encarar um funcionário desta Casa e ver no olhar dessas pes
soas a sombra de alguma suspeita de que esteja: apertando uma 
mão que não seja bastante limpa, que pode ser exibida em qual
quer lugar deste País. 

E:ncemmdo meu pronunciamento. Sr. Presidente, quem di
zer qu~ sonho com um país em que a-~ possa f~ o que 
tem feito, mas sonho também ÇO[Il um país-

O Se. Rooaldo Cunbaüma- V.Ex'mepennileumaparte? 
O SR. GERALDO MELO- Ouço V .Ex' com prazer-
O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Sei que o tempo de V .Ex• 

está esgotado. mas não queria deixar de somar minha voz às vozes 
que aqui vieram atestar sua lisura.. Sua cariduta ilibada,. seu com-
portamento elogiável. Associo-me a essas vozes e solidarizo-me 
com V .Ex• porque o cooheço. admiro-o e aplaudo-o pela sua con
duta. pelo seu espfrito público, pela sua =ção. 

O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado. Senador Ro
oaldo Cunha Lima. 

Sr. Presidente, sonho com um País no qual os coa:uJtos, os 
marginais ou aqueles qUe se aproveitam do dinheiro píblico sejam 
apontados e julgados imp!acavelmeute pela opinjão pública quan
do chegar a hora. 

Sonho com um País--em que valha a pena- ser-decente, em 
que um homem de bem possa dormir; sabendo que,_ quando acor
dar, seu nome não esta.rá sendo enlameado in:esponsavelmente por 
outras pessoas. 

Espero que, no momento em que se exige que senadores, 
deputados. ministros, presidente, -governadores,-vereadores. enflm,. 
políticos sejam éticos, sérios,. responsáveis e limpos -e penso que 
assim é qUe deve ser- que se compreenda que este País. para. ser 
sério e ·para ser um lugar bom de se Viver e criar os filhos, não 
pode ser um País em que apenas os- polítiCos.ienbam essa. obriga
ção. Todos. em todas as profissões. cm quaiSquer atividadeS. de
vem ter o mesmo dever peraDte a sociedade. 

Tenho certeza de que a revista Veja, que tanto contribuiu 
para a construção da democracia e para a obta de higieriização da 
vida pública brasileira. tem interesse na vetdade. na boa infOIIDa
çio. pois esta é a forma que ela, a revista. pode servir e oferecer a 
sua parte na con&trução do Pais con:i que sollhamos e com que ela 
também sonha. Tenho certeza de que a revista Veja bá de com
preender que cometeu um engano, e espero que um dia tei1ha a 
oportunidade de o retifícai'. "Patrimõnio milionário, grande fortu
na. grande riqueza", segundo aflllD.ou a nwi$:"i. não existe assim 
como se procurou insinuar. Meu patrimônio, esse tenho que defen
der. O que tenho para dar a miDba família é a história de uma vida 
honrada ~ limpa. Espero estar vivendo num 'país onde eu tenha o 
direito de preservar esse patrimônio que me rustou tanta luta e tan~ 
to sacrifício. · 

Muito obrigado. 

Durantt! o discurso do Sr. Gt!ra/do Mt!lo, o Sr. 
José Samey, Presült!nu, deixa a cadt!ira dapn:sidbria, 
que i ocupada pdo Sr. Lucídio Pott!lla. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Ponella)- Tem a palavra o 
Senador José Eduardo Outra. V_ Ex• dispõe de 50 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT .SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sõ e 
Scy: SeDado~s. o assunto que me traz hoje a esta'tribuna dêveria 
ser imediatamente discuúdo com a necessária atenção, c;;óvido a 
não estar diretamente relacionado com a refonna constitucicmal. 
por isso mesmo temo que acabe passando por esta Casa sem o ne
cessárid aprofundamento. Ref110-me à privatização da Companhia 
V ale do Rio Doce. uma meta do atual Governo Fedetal 

Eril primeiro lugar. eu gostaria de reafiiii18I" que eu. pessoal
mente. e o meu Partido não nos sentimos. em absoluto. responsá
veis pelo tipo de Estado e de empresas estatais consrruídas ao lon
go dos últimos anos. Deve-se registrar que, quando boa pane des
sas estat.ais e desse tipo de Estado foram construídos. diversos de-
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mocratas. socialistas. comunistas e p_rogressistas estavam sendo 
banidos. presos, mortos e torturados. É de se estranhar_que muitos 
libetais de Ocasião que foram responsáveis pela construção <lesse 
Estado venham. agora. se utilizar do argumei'lto de que o Estado 
cresceu demais e é ineficiente e de que as estatais são um cabide 
de emprego. para justificar a sua privatização:· A quésião da Com
panhia Vale.do Rio Doce merece uma apreciaçio à pãrle e prOfun
da discussão per parte dos representantes do povo. 

Em segundo lugar, eu gostaria de tecer um comentário so
bre a justificativa apresentada pelo Dr. Edmar Bacba, ~nte 
do BNDES. tanlo na andiência pública da Câmara dos Deputados, 
que analisou e~a questão, quanto na mesma audiência. realizada 
hoje, na ComiSsão de Assuntos Econômicos e Infra-Estrutura des
ta Casa. A justificativa principal é de que o Estado deve-se afastar 
de qualquer atividade empresarial. Isso é apreSenia:ao como sendo 
um conceito social-democrata. 

Não concordo com_ aqueles que classificam ó Gov:emo 
como neoliberal. já que o preceito de que o Estado dCvC afastar-se 
totalmente de qual<i\Jer ativi~de empresarial não está inserido nos 
preceitos do neolibera.lismó. E s6 ver os exemplos .da Inglaterra e 
de outros países. Talvez pudésseiilOO classificar eSSe preceito 
comp liberalismo clássico, que não tem referência e exemplo em 
nenhum outro pais do mundo. V ale lembrar aquele ditado popular. 
que diz que aquilo que s6 ocorre no Brasil e em nenhum "outro país 
do mundo ou é jaboticaba ou é bobagem. · 

No que diz respeito à Companhia Vale do Rio Doce. o pri
meiro aspecto que tem que ser ressaltado é que ela não é. mais uma 
simples empresa de mineração~ Ela própria se intitula uma empre· 
sa de recursos nab.uais e de transportes e tem sido uma importanfe 
agência de desenvolvimento em diversos setores, aplicando em sa
neamento básico. em obras de infza-estrulllta. em locais onde o 
Estado não consegue chegar. Nem o mais renhido privativista po
derá deixar de levar em consideração o importante papel que teve 
a Companhia V ale do Rio DOce, do ponto de vista de desenvolvi
mento social e econômico. em diversas regiões do País. 

Um dos aspectos que norteiam os investimentos na ·área mi
neral é a cha.maclá rigidez locacional Normalmente., os investi
mentos são aplicados peno das jazidas minerais. Infeliz ou feliz.. 
mente,. as jazidas minerais nãO ocotrem ein Ipanema. ou no Le
blon, ou em São Paulo, ou nas proximidades das capitais; geral
mente ocorrem nos rincões do País, no interior de Minas Gerais. 
da Bahia, do Espírito Sal:üo. de Sergipe. dO Par.fe dii Mar.iDbão. 

A Companhia Vale do Rio Doce deverá desempeDhar papel 
relev3Dte num Governo que se preocupa cOm estiatégia de políúca 
industrial. Um dos aspectos a considerar, em primeiro lugar, é que 
a Vale do Rio Doce detém os direitos de concessão dos rewrsos 
minerais da chamada Província de Carajás, uma das mais ricas dO 
mundo; inclusive, em extensão, essa província é sujierior a alguns 
p.úsesqa Europa. 

E bom registrar que o modelo de adminisuação dos recur
sos minerais brasileiros é baseado numa legislação caduca. que xe
monta ao ano de 1934. Esse modelo é baseado' numa forma de 
concessão cartoriãl, que faZ ccini c:jue seja letra morta o caput, do 
art. 176 da ConstituiçãO brasileira. que diz serem de propriedade 
da União os recursos mineraiS do subsolo. 

Na verdacle. em função desse modelo de concessão carto
rial, os recursos mineraiS brasileiros somente são de propriedade 
da União enquanto não forerii descobertos. A partir do momento 
-que são descobertos, esses :recursos passam a ser de propriedade 
da empresa de mineração que recebeu a concessão de !aVIa. . 

A Companhia Vale do Rio Doce somente recebeu todos es
ses alvarás de concessão na Província de, Carajás pçr se· tratar de
uma empresa estataL Gcsta:áanlos de s.l:r.ber o que àconlecerá se 

houver • privatiução da Companhia Vale do Rio Doce. É preciso 
lemblar. inclusive, que o Dr. Edmar Bach a clisse hoje que todoS os 

· .iin:itos.minerais coocedidos à Companhia Vale do Rio Doce natn
rahnente Eambém seriam privati~. 

Outro aspecto importante que deve ser levantado pata a dis
cussão da privatização da Companhia Vale do Rio Doce é a sua 
diversidade de atuaçáo. Tnta-se de uma empresa que expiem va
riados recursos minerais como o feno, ouro - já é hoje a maior 
produtoia de ouro do Brasil -, prata, cobre, potássio, manganEs; 
além disso, tJ:abalha can celulose, indústria de pape~ teve uma 
participação clecisiva na privati2ação de div=as indústms side
rúrgicas, em pan::eria. com siderúigícas na Fiança e na Axgeo.tina.. 
Enfim. é um grande grupo econômico que. caso venha a ser priva
tizado, datá. origem a um grande oligop6lio privado que, com cer
teza, ~ serviria à estJ:atégia industrial da Nação btasileira. 

E importante chamar a atenção ainda paia a atuação social 
de Companhia Vale do Rio Doce nesse peóodo. Ela é a única em
presa estatal que tem um fundo de desenvolvimento social aplica
do em divexsas áreas. Particu!annente, tem aplicado até agora em 
atividades relacionadas a saooamento básico, poJJJ.es~ rodovias .lo
calmente essenciais, tratamelito de água. tratares. esca.vadeiras. xc
cuperaçãó de patrim&lios histórico-a:dturais. desassoreame,. .. , de 
ribeirões, construção de creches e escolas, apárelhamento policiaL 
refkm:stamento de encostas. galerias pluviais etc. nos divmos 
municípios onde a Companhia Vale do Rio Doce alua. 

De 1954 a 1992. a Companhia Vale do Rio Doce aplicou, 
por meio desse ftmdo de desenvolvimento, em emptéstimos a fun
do petdido ou subsidiados, U$200 milhões, aplicados-em 194 mu
nicípios; sendo 155 no Estado de Minas Gerais e 39 no Estado do 
Espírito Santo. 

Deve·se registtar que, por deliberação do Conselho de Ad· 
ministração da canpanhia, a partir de 1995. esse fundo de desen
volvimento será utilizado também nos outros Estados onde a 
Companhia Vale do Rio Doce alua, a saber, o Par.i, Maranhiio. 
Sergipe. Bahia e Mato Grosso do SuL 
· - Eu queria fazer referência ao depoimeDto de um ex-Presi~ 

dente da companhia. Paulo José de Lima Vreira, efetuado na au
diência pública de Comissão de Minas e Energia de Câmara dos 
Deputados, sobre a discussão por ocasião da construção da feno-: 
via qu~ liga a mina de Ca:rajás a um porto do Maranhão que viabi=-
liza o escoamento daqueles produtos. 

"A Privatização da CVRD. DepoimeJl!o do Erigenheiro 
Paulo José de Lima Vieira em 10105196. 

"Na época. as jazidas de minério de fetro de Carajás eram 
propriedade de uma sociedade formada pela Vale e pela U:oited 
States Steel e que estudava o proje!o para desenvolvê-las e apro-
_Veuã-íaS: A U.S~ Sleel, numa posiÇio típica e compreensível em 
· ei:aiXêsà: priv·ada, COllCOCdava com os investimentos a serem feitos 
na mina e no p:mo de São Luiz. mas recusava-se a. participar do 
investimento na ferrovia. que considerava obrigação pertencente 
ao Estado Brasileiro. 

O impasse não foi resolvido e somente foi superado com a 
compta. pela V ale do Rio Doce, da ~ção da U.S. Steel. 
paga em dinheiro pela COlDpi1Idora. 

Se tivesse perdurado aquele impasse. é possível que não ti
véssemos, até hoje, a Ferrovia de Carajás e a expxtação em pleno 
desenvolvimento, com reflexos importanles em toda a região ... " 

Afinal de contas, {X)I' que o Govemo tem interesse em pri~ 
vatizar a Companhia Vale do Rio Doce'? Seria pelo seu empenho 
empresarial? Acreditamos que não. Por exemplo. no COD.trato de 
gestão, assinado pela Companhia Vale do Rio Doce. é o-,»rtuno 
registrar que a única boa ação. feita pelo então Governo Femando 
Collor. foi introduzir a figura do conttato de gestão ms empresas 
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estatais. Esses contratos: vêm sendo, cada vez: mais, resumidos ou concorrente. e ninguém garantiria a continuidade da e~ sem 
impedidos de ter a sua atuação em toda a sua pleniwde. em função contar com o monopólio, que poderia elevar os preços intemacio-
das medidas draconianas baixadas pelo atual Governo FederaL na!s dos produtos siden!rgicos. 

No conttato de gestão. de 1990 a 1993, o endividamento Outro aspecto que gostaríamos de ressaltar é o valor esttaté-
global passou de 1 bilbiio, 742 milhões de dólares par.o I bilbão, gioo que tem a Companhia Vale do Rio Doce, particulaimeDte no 
150 milhões de dóla!es em 1993. meu Estado, Se:q::ipe. 

A geRÇão operacional de caixa deu um saldç de 450 para A Vale do Rio Doce opera em Sergipe a única mina de elo,.. 
700 milhões de dólares; O número de empregados, de 21.826 foi reta de potássio existente no Hemisf~rio SuL Essa mina. era expio
reduzido par.o 17.952. E oportuno regiruar que esse número, em rada aDteriotm""'-!' pela PF.IROBRAS Mineração, uma subsidiã-
1993, foi reduzido em mais dois mil empregados, tendo boje a riadaPElROBRASextintapeloGovemoCollor. 
Companhia Vale do Rio Doce em tomo de apenas 15 mjl. É um empreendimento com retomo rmanceiro pt:ofunda-

Os gastos com serviços cOnttatados saíram do percemua.l de niente reduzido. mas que tem um interesse estratégico para o País. 
15,3% soOCe a receita para 10%, e a pro.....tividade econômica am- já que· o Brasil consome cerca de um milhão e meio de toneladas 
pliou-se de U$!19.67 millbomemlano par.o U$113.08 millbo- de cloreto de potássio por ano e ela devetá produzir, este ano, em 
me:mlano no período de 1990 a 1993. Seria o motivo da privatiza- torno de 600 mil tmeladas. Então, por ser a única mina. não só do 
ção da Companhia Vale do Rio Doce pelo fato de ela ser uma esta· Brasil mas também do Hemisfério Sul, ela tem um interesse estra
tal pouco competitiva intemaciooalmeille? Os m:imet?S mostram tégico. principalmente per ser o cloreto de potássio um produto 
que não. Como maior minetadora e exportadora de minério de fer- utilizado na indústria de fertilizantes. 
ro do mundo. tem joint ventures com empresas de doze países. Deve-se regisuar também que, quando da extinçio da PE
sendo o Japão_ o seu principal parceiro. Foi recomendada por em- TROMISA. a socieda.de sergipana se mobilizou no sentido de evi
presas de eonsultoria intemacion.ois par.1 investidOres estcmgeiros, taro fedlamento daquele empreendimento e ele foi assumido pela 
oomo saiu 110 Jornal do Brasil de 20 de janeiro de 1994. O Banoo . Companhia Vale do Rio Doce, uma empresa estatal. JustameDte 
de Investimentos Salomoo. Brothers está indicando a seus clientes por ser um empreendimento de pequeno retomo econômico prova
a compra de ABRs da CVRD como a melhor opção ofeiecida pelo velmente não intereSsaria a uma empresa privada. Portanto, tam
metcado brasileiro de ações este ano e no próximo. bém nesse caso, a privatizaçio da Companhia Vale do Rio Doce 

Será que a justificativa é para. usar o dinheiro na consb:Uçâo poderia ter rcpen::ussões profundas do ponto de vista da economia 
de infra-estrutura", como, por exemplo. ferrovias, ou pam conse- sergípana e do ponto de vista da estiatégia do PaíS na parte de 
guir escolas e hospitais? Quantas fCll'OViu? agricultura e do setcr de fertilizantes. 

São dois exemplos: A linha Vrtáia-Minas. da Companhia Lembro um outro fato que diz xespeito à questão dos dados 
Vale do Rio Doce, em consórcio oom a Rede Ferroviária Federal e ~ relativos ao Fundo de Desenvolvimento da Companbia Vale do 
a CODESA. resulta em um coored<>:" de exportação que liga sete Rio Doce aplicado nas >:egiões onde a empresa atua. Se a Campa
Estados aos portos e se beneficia de acordos para redução de tari- nhia Vale do Rio Doce for vendida, que multinacional aplicará 
fas com o& couedores europeus de. Trieste. na Itália.. da Holanda e parte significativa dos seus lucros num fundo de desenvolvimento, 
da Bélgica. Outros acordos estio sendo negociados com a Espa~ visando ã. interiorização do progressO e da infra-estrutura social e 
Dba. França. Cingapura e Japão. municipal oomo tem feitó a Companhia V ale do Rio Doce ao lon-

Em segundo lugar, transportanúo 57% das ougas ferroviá- go dos anos? 
rias no País. a CVRD dispensa o frete se o trem atrasar. Essa ga- Vários prefeitums do interior e mesmo govei:nos de Estado 
rantia de eficiência não foi acionada uma s6 \ ez. porque os ttens recoohecem que têm encontrado na V ale justamente o instrumento 
da Companhia Vale do Rio Doce não atmsam além das margens que. com maior eficiência e presteza, tem cumprido o papel efeti
conttatadas. Esforçando-se para estimular o uso do transporte fer- VO e social do Estado em suas regiões. Por imermédio daquele 
roviário po< outras empresas. boje a Vitória-Minas já tem 30% lla - ftmdo. a empresa tem exercidO o papel não apenas de getador de 
carga de tero:iros. Seria porque a Companhia Vale do Rio Doce e-s mas também de eriador de hospitais, de um grande liÚ· 
tem médias espúrias? - mero de escolas onde o Estado jamais construíia alguma e de im-

A estratégia da referida Companhia até o fmal do milênio é plalllador de infra-esttutura social e ferroviária pioneita.: Só no ano 
a seguinte: em primeiro lugar. buscar sociedade com a iniciativa passado. a Vale tr.lll.SpOrtcri-quase 2-S milhões de passageiros em 
privada quando o parceiro for dono de boa parc:eh do mercado in- suas fetroVias. 
temacional ou o parceiro dispuser de tecnologia de ponta; em se- Pois bem. se em lugar da Vale estivessem tmstes ou um 
gunúo lugar, diversificar a exttação e benefiCiamento de minerais grupo de capital internacional exploomdo o minério de ferro 110 

e produtos flarestais; em terceiro, verticalizar a produção e globa- Pará, por exemplo, quando eles se ocupariam de CODStruir femr 
lizar a ablação; em qu3110. participar da privatização e arrenda- vias. infra-estrutura pesada pelo nosso interior afom? 
memo de ferrovias; quinto. aumentar a produção de ouro para 30 O Sr. Roberto Freire - Senador José Eduardo Dutra, V. 
toneladas/ano; sex10. desenvolver a utilização comercial de suas Ex• me concede um aparte? 
ferrovias e portos. O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- COncedo 'O aparte ao 

Finalmente, uma ootta consideração a respeito da privatiza- Senador Roberto Freixe.. · 
ção da Companhia V ale do Rio Doce. A empresa pode valer de 16 O Sr. Roberto Freire - O debate sobre privatização no 
a 18 bilhões de dólares. estimativa para venda eril bloco, ou de 6 a Brasil parte de um equívoco do Govemo ao·]idar com conteúdO 
13 bilbões caso ela seja parcelada. ideológico. Os setoo:s conservadores e liberais que dão sustenta-

Não há investidor naciooal com reansos suficieiJleS pata ção ao Governo têm evidentemente essa visão ideológica. Há todo 
comprar a Companhia Vale do Rio Doce inteira e, nesse caso, cu um clima no mundo demonstrando que -a p.t.ivatização é a sOlução 
os japoneses - aí por imermédio da N"IppOD. Steel. uma empresa para os problemas dos países que enfrentam crises ecoDÔmicas. A 
estatal japonesa- ou os australianos são os mais fortes candidatos. discussão sobre privatização deve ser feita. inclusive per nós, h o
Para os japoo.eses, ela é fornecedora e pm:eira esrra.tégica e deve-- mens que pertencemos a partidos de esquerda. mas sem o carátcr 
ria manter a mesma estrutu:ra; para os aust:Ialianos. ela é a maior ideol6gico. Devemos discutir questões de eficiência econômica da 
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atividade, se ela é estratégica oU se é eSse o papel do Esiado nesse 
novo mundo que estamos vivendo, em meio a uma revolução que 
implica Estado com outra função, uma função muito mais nas 
frontei:Ias da Ciência e da Tecnologia. Mas este Governo comete 
ainda outro equívoco ao analisar a questão da privatizações. não 
numa visão da abertura da economia. da captação de recursos, de 
investimentas externos, do capital privado para gerar emprego e 
renda. com investimentos em risco. Vê a privatização, única e ex
ciusivamente, como meio de cobrir o déficit público, paia fazer 
caixa. Vender patrimônio é ''vender a casa, para almoçar". É evi
dente que se trata de um equívoco. Mais. do que isso: é não ter a 
completa noção de que o processo de integração competitiva da 
economia brasileira - devemos lutar por isso - não se vai dar se 
não tivermos empresas ciJm}>etitiVás, se nãO tívemios cOndições de 
disputar mercado com empresas que tenham aqui, em função dos 
interesses nacionais, ilão aperiâS i .. sede; mas também capitais em 
nosso tenitório. A Vale do Rio Doce é rima empresa cooipeütivã~ 
talvez uma multinacional brasileira. Não tem por que ser vendida, 
paza fazer caixa do Governo. Se aprovado o fmal da distinção en
tre empresas brasileiras e eÍnpresas de capital nacional. os xecursos 
miDexais podelão ser, por coiJ.cessão, explorados por invesilinentos 
priv~ nacionais e estrangeiros. Esses: investimentOs séiio bem
vindos.. Vão gerar emprego e vão gerar renda. Ma.. comprar patti
mônio que gexa emprego e renda e, mais do que isso. toina a eco
nomia brasileira competitiva, repito. é um equívoco. A nossa posi
ção é a de que precisamos discutir a questão da privatiZação com 
novos enfoques c usar da pressão, da influência. -da mobilização 
para mostrar que esse não é o camiobo da privatiza.Çiõ-que-o Go
vemo deva adotar. E não ~penas na questão da Vale do Rio Doce. 
Precisamos âiscutir também todo esse processo que o Governo in
tenta para a privatii.açâo do setor e!lelgético e do setor hidroelétri
co. Essas são questões que o prominciamento de V. Ex• traz pam a 
Casa em um bom momento de discussão. _ 

O SR. JOSÉ EDUARDO ÓUTRA- Muito obrigado, Se
nador Roberto Freire. A questão é exatamerite esta: o Govemo está 
com a simples visão de contador. E, nesta Casa, durante o debate 
que tivemos com: o Ministro José Serra- qu:indo Cu disse que o 
Govemo tinha visão de contador e disse que o Conselho Regional 
de Contabilidade deveria começar a cobrar anuidade do Governo
fomos acusados de populistas. Populismo. entretanto. (oi o que fez 
boje o Dr. Edmar Baéb.a. quando disse que vai implantar o chama
do capitalismo de massa e que vai vender ações da ComPanhia 
Vale do Rio Doce por Íil1ermédio de agências dos Cotioios, onde 
pessoas que não têm conta bancária poderiam comprar ações. Sa-
bemos que, na verdade. isso nio vai acontecer. ' -

A Companhia ~Vale do Rio Doce é uma enlpresa competiti
va a nível nacionaL E empresa estatal cujo processo de novas fOI'
mas de gestão introduzindo o controle de qualidade total é o mais 
avançado do Brasil 

Mas vejamos mer;.t.mente do ponto de vista do negócio. sem 
levarmos em considetação todas essas questões .:.. de viSãO estralé-
gica. da competitividade que tem a Companhia Vale do Rio Doce 
- já colocadas aqui por mim e, em aparte, Pelo Senador Roberto 
Freire. O relatório da Companhia Vale do Rio Doce. do ponto de 
vista das ações estratégicas, diz: que esta.riam. entre outras ações, 
joint ventures com os chineses. diversificação de produtos, :rene-
gociação de tarifas de ener~ renegr-;iação das dívidas das em
presas do sistema e otimízação do sistéma de transportes. 

Por-ocasião do depoimento do Dr. FianciscOJosé-Schettino. -
Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, hoje à tarde. no Se-· 
nado, perguntei o que significariain essas açõeS- eStratégiCas do 
ponto de vista da valorização do patrimõnio da empresa. E a res
posta do Presidente da Companhia V ale do Rio Doce foi a seguin-

te:. caso fossem implantadãs todas essas aÇÕcs. e o processo desse 
certo_. num perlodo entre qm e cinco anos a Companhia Vale do 
Rio Doce seria valorizada em tomo de US$2 tlifuves. Até do pooro 
de vista do mero negócio, a venda a toque de caixa da Compmbia 
Vale do Rio Doce, como vem sendo anunciada pelo Govemo, se
ria um péssimo neg6ciõ? 

A Companhia Vale do Rio Doce deve ser encarada como 
·u·ma Companhia estratégica para qualquer governo que se propo
nha a adotar uma ação séria. do pooto de visu da politica industrial. 

O Governo acena também com uma forma. segundo ele. de 
democxatização do capitak os empregados da Companhia V ale do 
Rio Doce teriam acesso à compra de 10% a IS% das ações. 

Ola. vejamos a silllação do pcm:enlllal das ações vendidas 
aos empregados nas diversas empresas privatizadas, particular
mente aquelas do setor siderúrgico. como CSN. ACESITA e 
AÇO MINAS. Em todas elas, a comparnção do volume de ações 
em poder dos empregados hoje é muito inferior âquele da ocasião 
da privatização, pelo fato de o cidadão comum ter uma visão ime
diatista. Se ele dispõe de algumas ações da Companhia Vale do 
Rio Doce. por exemplo. e precisa de dinheiro, em função do uro-
cbo _salarial. paxa pagar a escola de seu filho ou para comer. natu
ralmente ele as vende. 

Essa visão imediatista p:xle ser natural pua um cidadão co
mum. EntrelailtO. o mesmo não se aplica ao Governo, que deve 
analisar a importância da continuidade da Companhia Vale do Rio 
Doce, do ponto de vista eslratégico. 

A sua -venda _simplesmente para fazer caixa, como já regis
trou o Senador Roberto Freire, é uma ação imediatista. Inclusive, 
se fOIDlOS verificar quanto já foi vendido das empresas estatais at6 

·hoje e em quanto já se abateu a dívida interna e se reduziu os ju
ros. possivelmente chegaremos à. cooclusão de que. se continuar
mos com essa política de vender o pa.trimônio público a fim de re
Juzir a dívida intema e possibilitar a diminuição dos juros. daqui a 
3- ou-~ anos teremos a mesma dívida. os mesmos juros e não tere
mos mais nada que possa ser vendido para regularizaio a situação. 

_ _ Para concluir. gostaria de registrar que estamos estudando 
ações legislativas no sentido de evitar a privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce. Já vimos algumas fÓimulas, como, por 
exemplo, através da Medida Provisória n• 995, reeditada no dia II 
de. maio, que altera aLei n° 8.031, que é a Lei dePrivatiza"Çôes. 

Essz-medida provisória prevê; no seu _art. 2°, § 3°, que não 
se aplicam os dispositivos da Lei de PriVã.tizaç&s Com relação a 
algumas empresas estatais, particularmente aquelas que são pre
servadas pelo monopólio da Ullião e o Banco do BrasiL 

Uma alternativa -seria Çresel!tar enicndas a essa medida 
provisória. no Sentido de incluir a Ccmpanhia Vale do Rio Doce. 
evitando a sua privatizaçãO. A oUua altemativa. seria através de 
projeto de lei, modificando a Lei n° 8.031. 

Como a tramitação de projetas de lei nesta Casa 6 bastante 
lenta, jxeocupa-nos a possibilidade de ainda estarmos discutindo o 
impedimento da privatização da Companhia Vale dO Rio Doce 
quando esta já tivesse sido concluída. 

O Sr. Eduardo Supli<y - V. Ex' me pemri1e um aparte, 
.Obre Senador José Eduardo Dulra? 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Pois não. nobre Se
nador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo SupHcy- Senador José Eduardo Outra, tio 
importante é a decisão relativa A privatização da Companhia Valo 
do Rio Doce. que avalio necessária a autorização do Congresso 
Nacional ou. pelo menos. desta Casa. na medida em que a CorApa
nhia V ale do Rio Doce consthu:i-se numa das maiores eiU~ 
b=ileir.ls. na maior empresa de minérios do mundo e. conforme 
salientou V. Ex• no seu pronunciamento. numa empn:S?.. que tem 
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uma tradição de eftciência e que. inclusive. demonstrou, nos últi~ 
mos anos~ ser capaz de se tomar mais eflciente e produtiva. Os nú
meros que V. Ex• demonstrou estão a indicar o contrário do que 
tem af'Ulllado o Govemo, ou seja, de que uma empresa estatal não 
poderia melhorar significativamente a sua eficiência. 

Hoje, o Presidente da Companhia Vaie do Rio Doce, Sr. 
F:rancísco J05é Scbettino, comentou dos esforços que vem reali
zando a companhia sob __ sua direção pam enfrentar uma situação 
dificil, <~<corrente da não-desvalariz>ção do real em "'lação ao dó
lar. Desse modo. a remuneração em d6lar das exportações da com
panhia tem sido, de alguma fonna, sacrifuda pela política cam
bial. que mantém o dólar subvalorizado, fazendo também c<m que 
houvesse a necessidade de uma redução de custos da ordem de 
cem milhões de dólares. A V ale do Rio Doce mostroU-se capaz de 
realizar essa redução. V. Ex• apresentou informações sobre o au
mento da produtividade dos empregados da Companhia V ale do 
Rio Doce. Assim. acredito que seja adequada a iniciativa de. por 
meio legislativo. o Congresso Nacional ou pelo menos o Senado 
Federal examinar o ~o de priva~. que, segundo o Pre
sidente Egmar Bacha.. do áNDES, estaria por ser anunciado até 
.amanhã. E tão impozta.rue para a economia btasileiia essa decisão, 
que o Congresso Nacional precisa participar em toda a sua inteire
za. na análise e na decisão. Cumprimento-o pelo ~ciamento 
que faz dessa tribulla. V. Ex" demoostra, como geólogo da Com
panhia Vale do Rio Doce. o seu coohecimento profundo da impor
tância estratégica da Vale do Rio Doce para a ecoDOillia brasileir.L 
Conconlo com V. Ex .. quando questiona em que medida, de fato. o 
processo de privatização signífu:ará a democt31ização da Compa
nhia. Porque. até agon.. as diversas iniciativas de privatização sig
nifzcazam. por: exemplo, no caso das 17 P.mpresas que foram priva
tizadas. que, pela venda fmã.nciad. .• !Ora..n transferidos a 59 grupos 
empresariais os ativos das ex..estatais, vía instituições financei:ras 
privadas. Será isso um exemplo de.democratização em larga esca
la? AflrlllOO o PJ:esidente Edmar Bacba que qualquer cidãdão. des
de que seja COII'etl.tista. em qualquer em banco. poderá comprar 
ações da V ale do ~io Doce. Será mesmo que esse tipo de- procedi
meDto ocorrerá? Faz-se necessário um processo efetivo de demo
cratização no País. onde haja oportunidades económicas não ape
nas para alguns pequenos grupos. mas que se tenba uma visão de 
distrilxlição de benefícios do desenvolvimento para todos os brasi-
leiros. Muito obrigado. . 

. O SR. JOS~ EDUARDO OUTRA- Muito obrigado. Se-
nador Eduardo Suplicy. 

Para concluir. gostaria de perguntar àqueles que defendem a 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce, tão bons em contas 
e em avaliações de projetos: do ponto de vista do papel social do 
Estado ou do ponto de vista de custos de oportunídades. qual outra 
aplicação rendeJ!a. em .52 anos, os empregos. o desenvolvimento, 
o palrimônio medido em dinheiro, em know-bow e-na experiência 
empresarial da V ale do Rio Doce. a partir de um capital relativa
mente ínfiiD.O de l bilhão de d9lares? Segundo a técnica. essa é a_ 
forma correta de se avaliar um empreendimento do ponto de vista 
social. deixando de lado discursos lobistas e ideologias. 

Concluo o meu pronunciamento com uma frase de um arti
go, publicado na Fonia de S. Paulo do dia 15 de abril. do Gover
nador do Pará, A1mir Gabriel, que é do PSDB, do Partido do Se
nhor Presidente F"t!!lUldo Hemique Cazdoso: 

"A V ale respeita o ambiente. é eficiente. cooipétitiva. hlcra
tiva. Qual a vantagem de se privatizar esse lucro?" 

Gostaria de iDformar que no próximo dia 2 de junho. na ci
dade de !tabir.L beiço da Companhia Vale do Rio Doce. estará 
sendo realizado um ato em defesa da continuidade da Compallbia 
V ale do Rio Doce como patrimônio públicO. Estarão pre$entes vá-

rias personalidades. dos mais diversos partidos políticos. do mais 
amplo espectro ideológico. A idéia é que este seja o primeiro de 
uma série de at<?S contra a privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce. que deverão acontecer particularmente nos estados onde a 
Companhia V ale do Rio Doce exerce as suas atividades. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala-

vra ã nobre Senador:a Emília Fernandes. (Pausa) 
Conoedo a palavta ao nobres"""'""' Jonas Pinheiro. (Pausa) 
Conoedo a palavra ao nobre Senador Ney S\lalS)llla. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 
O SR. NABOR ,JÚNIOR (PMDB-AC. Prommcia o se

guinte discurso_.) - Sr. Presidente, S:ras. e Srs.. Senadores. o Sena
do federal está mais pobre desde 29 de maiÇO, dia em que faleceu 
o jornalista João Emilio Falcão. E. se particularizo sobre esta Casa 
os reflexos da perda. é porque aqui ele viveu e trabaJhou a maior 
parte de sua feamda existência. como repórter diligente e honesto. 
como .assessor parlamentar e de imprensa digoo do mais alto conceito. 

Desde os meus tempos de Deputado FedeTal até os primei
ros passos no desempenho do mandato de Senador. sempre tive a 
meu lado a companhia atenciosa e ~rena de Falcão, colhendo in
f=ações. procurando esclarecer poD!oS das pau laS. empenhando
se invariavelmente na busca da notícia correta. lisa. transparente. 
irretocável. Nele. o escnípulo do bom caráter estava sempre alia
do à ansiedade característica do bom repórter - e essa dupla qua
lidade o tomou_ ímpar. entre os melhores jomalistas credenciados 
no Congresso Nacional. 

Ao longo dos dias que se sucederam à sua morte. chegaram 
. detalhes sobre o infausto acontecimento, todos apontando pan. fa
lhas cometidas por ele mesmo. quanto à preservação da própria 
saúde e à falta de cautelas para o generoso coração que todos co
nhecíamos. 

Estou retornando boje de uma viagem ao Estado do Acre e 
encontro artigo -assinado· pelo nosso estimado Companheiro e 
Amigo. Senador Humberto Lucena. onde. mais uma vez o repre
sentaDle da Paraíba mostra porque sempre foi O líder natural da le
gião de amigos consolidada na Casa e em todo o País. 

E cito Humberto Lucena como meu Líder. porque suas pa
lavras também são minhas e sigo integxalmente os conceitos -
emitidos no ·citado artigo. publicado na edição de texça-feira- dô 
Co~o Braziliense. o qual ressalta o "grande vazio no Senado e. 
Sobretudo. nO meio dos colegas. amigos e aclmiradores". decolTen
te do falecimento de João Emílio Falcão. 

Permitam~me V. Ex~. mas é indispensável citar aquela que. 
para Humberto Lucena. era a grande característica de João Emílio 
Falcão: "tudo o que escrevia ti.oha a marca da coragem. mas tam
bém da responsabilidade - talvez por conhecer mais de perto os 
políticos. critiCãva-os quando merecia.LD, mas tinha sempre o cui
dado de preservar o Congresso, naquela linha de que os homens e 
as mulheres passam e as instituições ficam". 

O artigO de Humberto Lucena no Correio Braziliense tam
bém enfãiízi a impOrtância de João Enn1io Falcão como intelec
tuaL escritor respeitado por livros como Akluia e O Andarilho - e 
aí temos de lamentar que as exigências do ttabalho diário. como 
jornalista~ tenham deixado tão pouco tempo para a sua produção 
literária. . . . - . 

Out:rQ traço esSencial na persooalidade de Falcão, colhido 
com a habitual acuidade do Senador.tfuniberto ~u~. era o seu 
acendrado amor pela terra natal, o Piauí. destino constante em seus 
ocasionais e raros momentos dC 1ã:ier e-âe descontração. 

CoD.fesso-me entemecido. Sr. Presidente. SN e Srs. S~
dores. pelas palavras do nosso Companheiro Humberto Lucena. ao 
descrever cenas que também se repetiram em meu Gabinete: "ain-
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da bem que tive a sorte de passar pelo rigoroso crivO de João Emí~ 
lio Falcão. Quantas ~quantas vezes ele adentrou, cOm "aquele seu 
ar suave e amigo, o m~ Gabinete de Líder ou de Presidente do 
Senado, para me levar o seu apoio e a $U3 solidariedade, nas bolas 
mais dificeis." E, também eu, sempre ficava com a sénsa.ção des
crita pelo Senador Humbetto Lucena: ''quamlo Falcão saía, despedin
do-se. a n:rinha alma ficava mais leve eocornção menos angustiado." 

O anigo do Senador Humberto Lucena engrnndece. amda 
mais, o Correio Bm.ziliense- que aliás foi Um dos órgãos da im
prensa onde João Emílio Falcão exerceu, por mais longo tempo, 
sua talentosa missão de jomalista. 

Os Anais do Senado Fedezal também são dignós desse ,._ 
trato e. por isso, solicito que o textO elaborado pelo IiOsso Compa
nheiro, orgulho e força da Par.u"ba,. seja publicado na ímegra, 
como pane do presente discurso. ' 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NA
BOR JÚNIOR EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Correio Braziliense, 8-5:95 

JOÃO EMÍLIO FALCÃO 

Humberto Lucena 

Um dos maiores cardiologistas do mundo. o Dr~_ Irving 
Fr.mi:.v, disse-me. há poucos anos, em Cleveland (USA)+ que o 
grande erro das pessoas que fazem chek-up do aE_~Iho circulató
rio é não se submeterem. periodicamente. ã dDeangiocoronario
grafia. Justificava a sua opinião citando exemplos de dõentes atipi
cos, que não sentiam qualquer dor anginosa, apesar de terem exw · 
tensa obstrução coronariana. Adiantava-me. mais. que muitas JX>D~ 
tes de safena e mamária foram implantados: na famoSiClli:i.ica-nor~ 
te-americana para se evitar o enfarte do m.iocá:rdià- que ocorreria. 
fatalmente. se não houvesse intervenção- cirlírgici. Ele e ootros 
cardiologistas Iembr.un. a propóSito. a ocorrência. do chamado en
farte silencioso. que. sendo fulminante, pode matar sem dor. 

Ao que nos parece, foi o- caso ôo nossO- inesqueável João 
Emílio Falcão, tão querido de todos que o conheceram de perto. 
pela sua lhaneza de txato. pela sua bondade, enftm -pelo seu modo 
de ser. e tão admirado pela sua competência-prOflssioilãl-de }btrialisla
e escritor, membro das Academias Piauiense e Brasiliense de Letras.. 

A julgai pela sua a.paiência tranquila e pelo pennanente 
bom humor, Falcão, nem de longe. demons[I'ava ser um homem 
doenre. Entretanto, quando soube do seu súbito e prematuro faleci
mento. por enfarte do miocâidio. não me surpecndi, pois já pos- _ 
suía as informações a· que acima me reportet -

É aquela velha- história de muita gente que_não fai medicina 
preventiva. sob o pretexto de que "quem procura acha". O fato é 
que, talvez por isso. ou por simples negligência de quem não apre
senta'f'a qualquer sintoma de enfermidade, de Uma hora para outra. 
o Falcão foi-se enibora. deixando um grande vazio no Senado e. 
sobretudo. no meto dos seus colegas. amigos e admiradores. 

Jornalista, por vocação. foi no exercício dessa nobre profis
são ".'Je conheci Falcão. cobrindo as atividades parlamentares. no 
seu dia-a-dia. Tudo o que escrevia tinha a marca da coragem. mas 

.·t.ambém·da responsabilidade. Talvez por conhecer mais de perto 
os políticos. criticava-os quando mereciam. mas tinha sempre o 
cuidado de preservar o Congresso, naquela linha de que os ho-
mens e as mulheres passam e as instituições ficam. - · 

Trabalhou na Tribuna da Imprensa levado pela mão ami
ga de Pompeu de Sousa. no Correio da Manhã. no Rio de Janei
ro. e no Correio Braziliense.. em Brasília. onde assinava artigos 
semanais. 

Mas se o jornalismo foi o seu forte, chegando a dirigir o 
Comitê de Imprensa do Senado. ocasião em que. como presidente 
da Casa. prestigiei todas as suas iniciativas. a vida fu.telectual exi
giu muito mais dele. deixando, Por isso mesmo, algumas obras pu
blicadas que lhe valeram. como já referi, a im.ottalidade acadêmi
ca. Os seus livros de contos "Aleluia" e "O Alldarilb.o" festejados 
pela ctitica literária. 

Na apn:sentação de ''O Andarilho". José Apan:cido de Oli
veira então Ministro da Culnlra. enfatizava. 

''João Emílio Falcão, nesses contos, aguça sentidos, ap1ra 
ouvidos, limpa os olhos de ver e nosso humor da alma de seu t6ni
do_ Nordeste, em uma visão funda que surpreende as coisas se reu
nindo por detrás da realidade, como ensinou o poeta innão de Os-
car Niemeyer, Joaquim Cardoso. ... 

O Caçador daquelas Bawlas mostra que língua e p:wo se ali
mentam como sangue e veia. Leiam e vedo-que é e:xaramente assim.'' 

Telúrico e bucólico. por natureza, Falcã~ embora morando 
na cidade, vez por outra vollava ao seu Piauí. terra natal, e, sobre
rodo. ao ca.IDJX', em visita à pequena f~enda que, possuía com al
guns parentes em Tunon. 

Funcionário aposentado do_Seoado. Casa. a que se dedicoo 
.• sempre. com amor e seriedade. uirjmamenre Falcão era assessor de 

Pedro Simon, de quem se aproximara muito, por afinidades pes
soais e JX>JítiCas que o autêntico senador gaúcho fez questão de sa
lientar no elogio fiinebre que lhe fez no plenário. com a alma e o 
ccnção abenos. confessando mesmo que. sobrerudo. a campaDha 
a que se entregou de combale a todas as formas de COtiUpção na 
vida pública foi i.tispiração daquele seu dedicado e brilhante cola

: bozador. 
Ainda bem que tive a sorte de passar pelo rigoroso crivo de 

João Eiriílío Falcão. Quantas e quantas vezes, ele adentrou. com 
aquele seu ar suave e amigo, o meu gabinete de líder ou de presi
dente dO Senado. paxa. me levar o seu apoio e a sua solidariedade, 
nas bgras mais difíceis. quando certos setores da mldia tentavam 
desfigurar a minha imagem de homem público. E, hoje. eu confes
so. quando Falcão saia. despedindo-se. a minha alma ficava mais 
leve e o coração menos angustiado. 

HIDJlbeno Lucc- -ê senador pelo PMDB da Pll1'f.Jib.:J 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Concedo a po~a: 
vra ao nobre Senador José lpácio Ferreira. ~ · 

O SR. JOS~ IGNACIO FERREIRA (PSDB-ES. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presi
dente. Sõ e Srs. Senadotes. com a competência que lhe é cara.Cte
rísti.ci na análise -dos grandes temas IiaCi.onais. o conceituado Jor• 
nai do Brasil tem publicado uma série de reportagens sobre as 

_ imperfeições que ainda sobrevivem no Poder J~diciário do nosso 
País. O traba1ho desenvolvido pelo Jornal do Brasil está subli
mado pela perfeição no atacado - os próprios membros do Poder 
Judiciário reconhecem a existência de falhas e pta:relas em alguns 
setores da Justiça brasileira -. mas comete algumas injustiças no 
varejo. 

No ciso especifico do Espírito Santo: por exemplo. o Jor
naT do Brasil. acredito mais que por desinformação e não por mã~ 
fé. acusou o Desembargador Antônio José Miguel Feu Rõsa. Pre
sidente do Tribunal de Justiça do Estado. da prática de nepotismo. 
Oiz o j<ilmal_em sua edição do dia nove do corrente. "O Presidente 
do Tribunal de Justiça. Feu Rosa. nomeou o filho de 25 anos como 
desembargador. O voto de desempate no Tribunal. sobre a indica
ção rapaz. foi dado pelo próprio pai". 

Sobre o assunto, tornam-se necessárias algumas considera
ções. não apenas para o restabelecimento pleno da verdade. como 
tambem. para eVitar que o preconceito se transfciz1ne' em dogma. 
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Antes de mais nada. é importante ressaltar que quem escolli.e de
sembargador não é o Presidente do Tnbuna.l, mas o próprio Tnõu
nal. O Doutor Pedro Valls Feu Rosa, que não tem 25 e sir:iJ. 28 
anos -uma informação destarte dispeDSável, já que o talento inde
pende da idade -, foi indicado Desembargador por 16 votos favo
ráveis num plenário de 20 votantes. Obteve, assim. maioóa. abso
luta. não tendo se registrado o apregoado voto de desempate am'l:uído 
ao PresideD!e doTnbunal, Doutor AnlôDioJosé Migue!Feo Rosa. 

Injustiça teria sido praticada pelo Tribunal de Justiça do Es
tado do Espírito Santo se esse tivesse negado a uma taleq.toso juiz, 
com trabalho eficiente e sério por todas as varas em que· atuou, a 
sua ascensão a9 cargo máximo da magistratura. capixaba. apenas 
porque, por uiÍl-'acidente genético, é filho do Desembargador que 
evenOlalmente preside aquele sodalício. · 

Ao contrário da reação esboçada pelo Jornal do Brasil. a 
imprensa capi.xaba, provavelmente por conviver fronteiriçamente 
com as atividades e com os homens que integram o Poder ~udiciã
rio do Estado, considerou normal a indicação do jovem Desembar
gador. tendo visto na.sua indicação Dão uma art:imanha do nepotis
mo, mas um justo prêmio á quem. com sua juvenw<Je e sua inteli
gência. sobressaíra-se. 

Curiosamente. Sr. Presidente, Sxs. Senadores e S~ Senado
tas. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem realizado um ad
mirável esforço para adaptar-se à modemidade, rompendo COII?- os 
velhos grilhões do conservadorismo c abrindo melhores perspecti;
vas no relacionamento entre o cidadão- e a Justiça. Na gestão do 
Desemba..:gador Antônio José Miguel Feu Rosa- lamentavelmen
te um dado não citado na brilhante série de reportagens do Jornal 
do Brasil-, aperfeiçoou-se o prOcesso de informatização da Justi
ça capixaba. Esse novo sistema tomçu a distp.õuição dos m,anda
dos impessoais. antes conttolado por um pequeno grupo de ofi
ciais de justiça. A modemização implantada no Tribunal do Espí
rito Santo tomou a população capix_aba mais íntima da Justiça. 

E por que o capixaba anônimo !'e tomou m3is -prôxinió da 
Justiça? Com o apeifeiçoam~nto e a humanização da máquina ad
ministrativã. do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, criaram-se o 
Setor de Atendimento ao Povo e_ o Disque Justiça; através do pri
meíro instrumento, as partes IXK~erão fazer por escrito uma recla
mação sobre o andamento do prqcesso e também contra o jliz res
pectivo. se for o caso. Por outro lado._quem tiver proç~so na Jus
tiça é s6 ligar para 200-2005 para saber o andamento, iDde
pendentemente da participação do advogado. 

O trabalho realizado pelo Desembargador Antônio José Mi
guel Feu Rosa à frente do Tribunal de Justiça do Espírito Sanro 
por certo tem lapsos que possam merecer reparos. mas não se pode 
ignornr os pontos positivos. No cômputo geral. esses últimos mais 
efetivos do que os primeiros. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portellla) - Concedo a pa-
lavra ao nobre Senador Odacir Soares. . . 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem reVisão do otador.) - Sr, Presidente, sn e Srs. 
Senadores, graças à atenciosa deferência do Exm0 Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Pimenta Bueno. no Estado de Rondônia, 
Vereador Elias Josias._~ SUva._acabo de rece~cópi3.~de um re
querimento da atuante vereadora Wildes Gomes Ribeiro Soares 
Carvalho, da bancada do PFL naquela casa legislativa. que reflete, 
de forma exemplar. a elogiável preocupação da ilustte requerente 
pela preservação da saúde pública em Pimenta Bueno. 

Efetivamente, a zelosa vereadora, ao tomar conhecimento 
de que um surto de brucelose estaria grassando em alguns ~ba
nhos da região. sentiu ·avolumarem-se ~-uas preocupações relativas 
à saúde dos moradores de Pimenta Byeno. anl~ _os rumores lá pro
palados de que peças bovinas infectarl2~· pela bruct:lose estariam 

.:;endo abatidas e comercializadas, na cidade, sem maiores OJida
dos sanitarios. 
. Diga-se. de passagem, que Pimenta Bueno está situada rio 
eDw- de uma região onde se manifesta mais inteDsa a atividade 
agropecuária do Estado. 

É natm::al. pois, que à vista desses rumores e temerosa de 
que os consumidores locais possam vir a ser contaminados pela 
doença, em virtude seja do consumo da carne, seja da ingestão do 
leíte de animais infectados. logo diligenciou. junto a seUs pares. a 
aprovaçãO de uni opórfüno requerimento de informações ao digno 
PrefeitO Municipal de Pimenta Bueno, Sr. Douglas Salles, Do qual 
são solicitadas amplas informações sobte os itens que seguem: 

-existência e funcionamento, no município. de serviço vol
tado para a fL~alização da higiene a ser observada no abate e na 
comexcialização de came bovina; 

- :número de pessoas que trabalham D.O setor, assim como 
respectivos horários e locais de trabalho; 

- eficiência das práticas e métodos adotados para tais fins, 
assim como aàequação dos materiais e iostrumeDtos nele utilizados; 

- fiscalização dos te.Oanhos. xegistro e controle de possíveis' 
ocorrências sanitárias; 

-'providências que seriam adotadas pela Prefeitura, em c-aso 
de resposta negativa a um oo a mais itens dentre os constantt. .. do 
ciW,io requerimeDto. • 

Devo registrar, ainda. como um sintoma gratificante do 
acompanhamento., pelas lideranças municipais; de nllnha ab.lação 
permanente em favor dos interesseS e reclamos de meu Estado 
que. no documento que venho comentando, a dinâmica vereadora 
Wildes Caí"·alho, solicitou, concomitantemente, que à Presidência 

-da CâmaJ:a de Pimenta Bueno oficiasse ao ''Exmo. Sr. Senador 
Odacir Soares e à nobre Deputada Mariilha Raupp paia dizer da 
possibilidade da instalação de um posto de fiScalização federal em 
nossa cidade." 

Sr. Presidente. Srs. Senadores,. ao registrar o epis6dio, que 
tanto relevo empresta ao zelo de W"lldes Carvalho pela saúde de 
seus munícipes. quero cumprimentá-Ia, sublinhando a oportunida~ 
de e a inteira procedência de suas preocupaçõe!, em relação à sani
dade e hígidez da carne bovina comercializada lJO município que a 
elegeu vereadora. 

___ Num mundo globalizado como o contemporâneo. vão-se
multiplicando os riscos de propaiação rápida de toda a sorte de 
doenças, em razão da intensificação dos intercâmbios humanos e 
em virtude da fragilização das barreiras sanitárias Ievantãdas para 
mjnjmizar os efeitos negativos que podem resultar desse trânsito 
intenso de pessoas para além das fronteiras de seuS países.. 

Nunca serão exagerados os cuidados com a higiene pública 
e com a f:LSCa!ização de alimentos d(erecidos às populações. 

O pânico ou o estado de aierti que sucedeu às primeiras no
tícias sobre oS efeitos devastadores do temível vírus ''Ebola", no 
Zaire. ai está ~ comprovar que o zelo da nobre vereadora está 
longe de ser extremado. 

Por isso. junto com meus cumprimentos. levo-lhe, também, 
a infOimação de que estou remetendo cópia de seu requerimento 
aos técnicos e responsáveis pelo setor de S:midade Animal da 
Delegacia do Ministério da Agricultma em Rondônia. assim 
como para os técnicos do Departamento da produção Ani
mai(DPA), da $EAGRI do Estado, a fim de que, neste particu
lar. prestem toc,ia a assistência ao povo e às autoridades munici
pajs de Pimenta Bueno.. 

É o que espero Sr. Presidente. 

' DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
O DA Cm SOARES EM SEU DISCURSO: 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTABUENO- RO 
PRESIDÊNCIA 

OficiO n° 132/GP/95. 

Exm0 Sr. 
Odacir Soares 
DD. Senador da República 
Brasília- DF. 

Excelentíssimo Senhor, 

Pimenta Bueno, 20-4-95. 

Cumpre~nos encaminhar a Vv~ Excelência, o Requeri· 
mente n° 129/95, de autoria da Nobre Vereadora Wildes Gomes 
Ribeiro Soares Carvalho - PFL. cujo roi lido, votado e aprovado 
por unanimidade na 9• SessãO Ordinária da Câmara Municipal de 
Pimenta Bueno realizada em. 19-4-95. 

Sendo o que apresentart'IQS para o momento. subscrevemo-nos. 
Atenciosamente, Eiras Josias da Silva~ Presiçiente. 

Exm0 Sr.. _ 
Presidente ôa Câmara Municipal de Pimenta Bueno- RO. 
Nesta. 

Requerimento n° 129/95 
Seobor Presidente. 
Nobres Pares, 
Países de terceiro mundo a paz de todas as_ suas dificuldades 

e até por causa delas terem sérios problemas com a saúde pública. 
O 81'3Sil não escapa à regra e a tais fatos se faz sentir-se bem cla
rament~ nas regiões do Nordeste e Norte do País. 

Estando nessa ·cidade e Estado localizados na Região nOite, 
estamos a sentir algumas preocupações. exemplos mais de perto, a 
nossa vista., a olho nu. - - - · 

É o caso da came comercializada em nossa cidade, onde há 
o controle e afiSCalização.comenta-se ''boca pequena'' da infecção 
de alguns rebanhos com brucelose. doença: .~sta que pode ser trans
mitida ao ser humano com sérias e irreparáveis seqü~ tãriro--
pelo leile como pela came. · 

Comenta-se ainda que mesmo detectada a doença em reba
nhos, os mesmos são abatidos e suas cames com.eroializadas com ~ 
maior sem cerimônia. 

Seria verdade tal con!lilllaÇào'? 
Se for, o caso é grave! ______ _ 
Isto p:>Sto e ouvido o Plenário requeremos seja oficializado 

ao Exm.0 Sr. Douglas Salles - DD. Prefeito Mup.icipal para infor~ 
mar a esta Casa, como funciona o serviço de íiScalização da higie
ne das carnes comercializa.das no Município? QuantaS pessoas tra- ~ 
balham neste setor e quais seus horários e locais de serviços de 
maneira que se possa constatar. Jnforinar ainda se emende eficien
te a prática até então adorada pelos responsáveis pela dj[a flscali-. 
zaçãó? Se possuem material próprio· e adequado para tal __ incum
bência? E os rebanhos como são flScalizados? Existe um livro de 
registro? Existe um controle registrado de serviços efetuados? Em 
caso negativo, informar ainda quais atitudes que pretende adotar. 
Que seja oficializado ainda ao Excelentíssimo -~enador Odacir 
Soares. DD, Senador da República e a Nobre Deputada Marinha 
Raupp. para dizer da possibilidade ·da instalação em nossa cidade 
de um Posto de fiSCalização Federal em nossa cidade. 

Plenário das Deliberações. Judismu Lui.z Fusari. !8-4-95.-
WildesG.B.S.C8rvalho, Vereadora-PFI- .. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio PorteUa)- Coocedo a pala
vra ao nobre Senador Carlos Bezerra. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sn: e Srs. Senadores. volto no
vamente à tribuna desta Casa para reiterar minha preocupação e a 
preocupaçãO do povo do Sul do Estado do Mato Grosso diante da no
ticia de qile o hospital da Santa Casa de Rondooópolis ser.í fedlado. 

Construída há vinte e cinco anos pelos habitantes da Região 
Sul do Eslado. sob a liderança do Ro<ary Club. a Santa Casa de 
Misericórdia e Maternidade de Rondon6polis, ao longo desses 

- anos e -ainda boje, tem sido o principal hospital. o ponto de refe
rência. para fms de} atendimento médico. de inúmeros Municípios 
daquela parte do Eslado. Serve-se do hospital da Santa Casa tam
bém a população de alguns Municípios do Mato Grosso do Sul. 
como o de Sonora. Pedro Gomes e Coxim. e do Estado de Goiás. 
por exemplo, o de Santa Rita do Araguaia. 

Trata-se, portanto. de um hospital de importância e necessi
dade i!legáveis para grande parte da população mato-grossense. 
Hoje._ após vinte e cinco anos de trn.balho iniri.terrupto. fecha suas 
portas por um motivo que eu qualificaria de singelo. não fosse tní
gico: fecba por causa da diminuição do número de Autorizações 
para lntemações Hospitalares. 

A diminuição do número de internações. decisão tomada 
eni Brasí]ia e que atingiu todos os hospitais conveniados com o 
Sistema Unico de Saúde, privou o hospita:l de Santa Casa de fluxo 
de caixa. De fato. de um total ideal de seiscentas e cinqiienta Auto
rizações de lnlemaçi!o. de dez de fevereiro a dez de março de cam:nte 
ano. a Santa Casa recebeu apenas quatrocentas e cinqüenta e quatro. 

Sr. Presidente. Sn: e Srs. Senadores, em recente pronuncia
mento nesta Casa, lamentei o critério ín-acional de corte linear do 
número de Autorizações de Internação uti~do pelo Ministério da 

· Saúde, que leva em coos:ideração somente o dado quantitativ.o de
mogr.Uico instantâneo. Esse critério acaba 'igualando a realidade 
do Município de Rondonópolis, cuja população cresce na_ ordem 
de set~ por cento ao ano, à realidade de outros Municípios Com 
população equivalente, mas em declínio~ Além disso, em algumas 
cidades do Sul e do Sudeste. os índices de utilização do Sistema 
Único de Saúde pela população ultrapassam de pouco os cinqüen
ta por cento. enquanto que. em Ronclonúpolis. os índices super.un 
os noventa por cento. -

Esses são dados import.aDtes e deveriam ser levados em 
consideração pelos que possuem "o poder de dec~ relativamentê 
à distribuição dos recursos.da Saúde Pública. Igualar Municípios 
de realidades tão diferentes é indicio de pouca sensatez adminis
trativa e conduz à perpetração de graves injnstiças-CODtta a popu
lação pobre num Estado que. com grande esforço. vencendo as di
ficuldades criadas per seu menor grau de desenvolvimento. vem 
progredindo com rapidez. 
7 
_____ Há também um aspecto ainda mais grave nessa questão. O 

cofte linear nas verbas do Sistema Único de Saúde não se limita à 
simples identificação das diferenças de demanda dos diveiSOS Mu-: 
nicípios do País. Trata com a meSIXiã. medida Municípios que fo
ram perdulários ou que favoreceram a conupção. e os que aplica
ram com diligência e honestidade os IeCUISOS na melhoria das co~
dições de atendimento médico, dentário e hospitalar à população. 

Rondonópolis. acreditando na proposta constitucional e no 
Movimento de RefornJa Sanitária Brasileira,. melhorou sua capa
cidade instalada, atin8indo a cifra de cento e vinte mil atendimen
tos mensais e reduziu a mortalidade izüantil de clnqiienta pata de
zesseis por mil- o que tomou Rondonópolis modelo no âmbito do 
Progmma de Agentes Çomunitários de Saúde- PACS- do Minis
téxio&Saúde. 

Rondon6polis levou a sério a proposta de descentralização e 
democratização do ~~de_ dec~ão no que_ 4iz respeito à desti
nação dos recursOs orçamentários de setores como os da Saúde. e 
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foi um dos Municípios brasileiros que mais avançou quanto à rea.w 
li7ação da refoana sanitária,. item da maior urgência e importância 
no contexto do esfOIÇO pa13. a redução da injustiça social no Brasil. 

Nãõ posso então omitir-me diante da notícia do fechamento 
do hospital da Santa Casa de Misericórdia de Roodonópolis, espe· 
cialmente por esse fato ser decorrência de uma política equivocada 
na sistemáti"" de distriooição das Autorizações de lntemação Hos
pitalar. Fechar esse hospital não é atitude conveniente. 

Clamo. portanto. a atenção do Ministério da Saúde sobre as 
dçnnátjcas conseqüências que advirão, caso a Santa Casa de Mise
ric:óidia e Matemidade de Rondonópolis venha a ser fechada. Não 
podemos permitir que a população dos inúmeros Municípios cir
cunvizinhos flque sem a assistência médica que Jhe é garantida. há 
tantos anos e com tal eficiência. pelo hospital da Santa Casa. Não 
é poss!ve! que r.ozões tecnoburocrá1icas prevaleçam e prejUdiquem 
tantos brasileiros que lutam para o progresso e geram riqu~ Se
ria lamentável! 

Ela o que tiDha a dizer! 
O SR. PRESIDEN1E (Lucldio Porte lia)- Concedo a pala-

vra ao nobre Senador Espc!idião Amin. . 
O SR. ESPERIDIÃO 'AMIN (PPR-SC. Pronuncia o se' 

guinte discurso.) - Sr.. Presidente, St's e Srs. Senadores, os pro
fessores do Colégio Nereu Ramos de Ilajaí, em Santa Catarina, 
apresentaram-me um relato cb:amá.tico da situação lamentável por 
que passa o ensino da rede estadual de ensine. que culminou com 
a greve que foram obrigados a deflagnu- em decorrência da falta 
de sensibilidade social das autoridades estaduais 

Como hODlem de origem profissi.oDa.l no magislério. como 
educador e pexmaueutemente pxoocupado com o papel da educa
ção no desenvolvimento econômico-social do Brasil, cumpro o de
ver de comparecer il tril>lna desta Casa do Congresso Nacional 
para lutar pala melhoria do sistema educacional de nosso Pais e, 
especifiCaiDeD.te. para reverter a siplação ca6tica da educação no 
Estado de Santa Catarina. ~ ~ 

É impess!vel exagerar a importâDcia da educação no desen
volvimento das gerações futuras e na operação das economias mo
dernas, com suas exigências de alto nível de escolarização da mão
de-olxa, como agente social propulsor da construção de uma so
ciedade abetta. econômica e politicamente. 

Todos sabemos o pesado tributo e a herança negativa que 
dcixazão aos p6steros os· países que relegam a educação a um pJ.a~ 
no secundário. 

Infelizmente, o Brasil vem se mantendo no clube dos pai· 
ses socialmente alr.lsa.dos, criando uma imensa dívida para nossa& 
filhos e para os filhos de nossos IIlbos, per não conferir à educa~ 
ção a prioridade que deveria merecidamente receber. 

O imenso desenvolvimem.o da ciência e da tecnologia., o 
impacto da informática, da te!em!lica e das ciências =latas au
mentarão exponencialmente o enonne fosso hoje existente entre os 
países desenvolvidos e os não desenvolvidos., petpetuando geiaÇõ
es de párias e cidadãos de segunda classe. por não terem tido a 
opot11lnidade de uma educação adequada. 

Sr. Presideole, Srs. Senadozos: 

Como poderá o Bmsil desenvolver-se. preparar-se pua os 
grandes desafJ.OS do pxóximo século, como poder.\ operar uma so
ciedade cada vez mais complexa. desprez;, udo o ingrediente fun~ 
damen!al parn realizar essa revolução, o Professot'! 

Sem o Professor bem treinado, bem fmmado. bem remune
rado. respeitado dentto e fom da sala de aula. integrado numa car
t'eira. funcional cozretame.Dte estruturada,. que D::r.e possibilite desen~ 

. vo!vimeuto pessoal e profissia!al. a realização de pasquisas e a in-
corporação de novos conhecimentos. sem esse& ingredientes fun-

damentais o sistema educacional brasileiro caminhará fatalmente 
para a falência. levando com ele toda uma geração. 

A rota em que se encontra o sistema educacional brasileiro 
não nos levará a lamentar apenas a chamada "década perdida'~ la
mentaremos também uma geração perdida. 

Somente o Professor apoiado. prestigiado técnica e admi
nistrativamente. poderá atingir o fnn último do sistema educacio
nal: formar cidadãos, na verdadeira acepção aa- palavra, para o 
mundo de amanhã. 

Volvendo, rapidamente, os: olhos: do univ_ersal para o tegio
nal, neste pequeno sumário da situ3ção caótica da educação no 
Brasil, deparo-me com a situação extremamente grave da educa
ção no meu Estado. Santa Catarina, que em passado não distante 
servia de exemplo pelo seu grau de excelência. 

Na raiz desses problemas se enconll3. a ausência de vonta
de e determinação política para eleger a educação como a maior 
prioridade. juntamente com a alimentação, habitação e saúde. 

Em Santa Catarina. os professores da rede estadual de ensi
no tênt sido desvalorizados, pela redução real de seus já baixos sa
lários. pela imposição de uma carga ü::racional de trabalho, que 
chega a atingir sessenta horas semanais. sem falarmos na inexis
tência dos equipamentos de apoio néc:essários e nãO disp:míveis. 

A atual greve dos professores da rede estadual de Santa Ca· 
tarina represent.a'apenas a ponta desse imenso iceberg, que é a de
cadência do sistema educacional 

Os professores da rede estadual de Santa Catarina faziam 
parte de um grupo respeitado. por oxe=mn uma atividade social 
digna. voltada para os objetivos de construção de um país mais justo. 

Atualmente, os professores da rede estadual de Santa Cata
"rina estão sendo socialmente rebaixados,. estão deixando de perten
cer à classe média. estão ingressando na pobreza, pelo aviltammto 
sa1a...:a1 e por não receberem a consideração e o respeito das aiUori
dades estaduais; são obrigados a· suportar uma carga de trabalho 
desumana,. sem tempo para o estudo e o apexfeiçoamento. para a 

-pesquisa e o desenvolvimemo, prejudicaodo seus próprios alunos, 
COiD. graves repercussões negativas para as f'utuias gerações. 

~~A greve dos professores de Santa Catarina é um s!ual de alar
me pna todos quantos têm olhos para vere oovidos para cuvir: o Bra
sil do futuro está se penleudo hoje pelo desprew da educ:aÇ!o. • 

-Os prof~sores: de Santa Catarina·Qão são mercenários: não
vivem em função da cobiça do c:fu:lheiro: são homeas e- mulheres. 
cidadãos brasileiros resporisáveis pelo sustento de suas famílias e 
pela fOimação do caráter e consci€ucia de milhares de jovens. 

Os professores de Santa Catarina exigem respeito das auto
ridades estaduais, não são adeptos do "grevismo" nem são aventu
reiros; fOiam obrigados a entrar numa greve em decon'ência da in
sensibilidade social das autoridades estaduais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O Brasil não pode desprezar a educação; o Brasil não pode 

despre2ar seus professores: o Brasil não pode desperdiçar seus re
cursos mais importantes. seus reall'SÇlS humanos,. representados 
prillcipalmente por seus professores. 

Conclamo as autoridades educacionais de Santa Catarina e 
do Govemo Federal a tomarem P]OYidências imediatas para resol~ 
ver a grave questão salarial dos professores estaduais de Santa Ca.~ 
tariDa.. com. os "quais me solidarizo de maneira. inestrita,. não ape-. 
nas como educador. mas como b1'3Sileiro. como democrata e com.o 
cidadão permanememente preocupado com a educação e o futuro 
do BrasiL 

É o meu pmsamento. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Esgotoo-se, na 

presente sessão, o praw previsto no art. 91, § 3°, do Regimento In-
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temo? sem que tenha sido interposto rea.IISO, no sentido da apre- O Projeto de Lei da Câmam n° 101, de 1993. recebeu 56 
ciação, pélo Plenário, das seguintes matérias: · emendas, portanto, volta às Comissões de Edncaçio e de Consti-

- Projeto de Lei do Senado n° 44, de 1995, de autoria do tuição,Justiça. e ('kladania pam exame destas. 
Senador Pedro Simon. que revoga a alínea "a"do§ l 0 doincisoiV O Projeto de Lei da Ciman. n° 29, de 1994, recebeu uma 
do art. 8° da Lei n° 8.134. de 27 de dezembro de 1990, que altera a. emenda. e volta à Çomjssão de Assuntos Econômicos pam exame. 
legislação do Imposto-de Renda e dá outras providências. e 

- Projeto de Lei do Senado n° 56, de 1995, de autoria do São as seguintes as emendas apresentadas: 
SOlllldo< Pedro Simon, que fixa praro pua I<Stituição do Ji:Dposto so- EMENDAS OFÉRECIDAS AO 
breaRenda e Proventos desmnt•dom fOI!le edáooti.s providências. PROJETO DELE! DA CÂMARA N' 101, 

As matérias forun aprovadas em apreciação conclusiva DE 1993 (N" 1.258188, NA CASA DE ORIGEM)• 
pela Comissão de Assuntos Econômicos. QUE FIXA DlREI'RIZES E BASES DA EDUCAÇAO 

Os projetas vão ii Câmara dos DepUtadOs.- NACIONAL. (TRAli.I!TANDO EM CONJUNfO COM O 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Na preseme PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N' 45, DE 1991) 

sessão tem:Linori o prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Resolução n• 57, de 1995, de autoria do Seuador Júlio Campos. EMENDA N' I 
que alt.eia dispositivo do Regimento Intemo do Senado Federal. Substitua-se o caput do~ Z' e seus incisos, passando-se à 
não sendo ao projeto oferecida emenda. .seguinte redaçlo: 

A matéria será despachada à Comíssão Temporária criada Art. zoA educação nacional,. fundanymtada nos ideais de li-
atiavés do Requeómento n• 201, de 1995, destinada a elabotar e berdade, igualdade, to!erinciaejusliçasocia.I, t<m por fins: 
apresentar projeto de resolúção refcmnando o Regimento Intemo. 1- o pleno deseuvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Na pre8eme exetcicio da cidadauia, de fcnma ativa e tesponsável, e sua qualili
~ terminou o prazo para apresentação ele emendas ao Projeto caç!o para o tr.lbalbo; 
de Decreto Legislativo n• 27, de 1995 (n• 362/93,-na Câmara dos n-a podução e a difusão do coohecimem>,. coosidmção 
Deputados). que homologa o Ato do Conselho Monetáiio Nacio- pelopatrimôoioOJ:lmraleacaJ.vivênciahannmiosacomanatuie7a; 
nal que autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valOr de m- a promoção do bem-estar social e do respeito ao phlia-
0:$ 22.7 trilhões para atender às exigências das atividades de pro- -~ lismo da vida humana.. 
dução e da circulação da riqueza naciooal no último mês do cor- Justllic:açio 
rente exercício. O Projeto não recebeu emendas. A matéria será in
clulda em Ordem do Dia oportunamente.' · 

O SR. PRESIDENTE (Lu~id'' Portella) - Na pnosetlle 
sessão temúnou o prazo pâra apt~tii~ de ·emeDdas às seguin-
tes matérias: - · 

- Projeto de Lei da Câmar;o n• 93, de 1992 (n". 95191, Di 
casa de origem), que veda a exigência de carta de f'l.3llÇa na ad
missão de empregado; . 

-Projeto de Lei da Câmara n• 37, de 1993 (n• 3.404789. na 
Casa de origem), que ill!roduz alterações 110 Decreto-lei n• 221, de 28 
de fevereiro de 1967, que dispõe sobre pa:teçãO e estímulo à pesca; 

-Projeto de LeidaCâmaran°12l,del993 (n°1.40319I. na 
Casa de origem), que altera disposiiivos di Lei n• S. 768, de .20 de 
dezembro de 1971, que "aheta a legislação sobre distribuição gta
ntita de prêmios mediante sorteio. vale-brinde oo CODClliSO. a título 
de propagauda, estabelece normas de proteção à poupança popu
lar. e dá outms providências; 

-Projeto de LeidaCâmaran° 10I.de 1993 (n° 1.258188. Da 

Casa de origem). que fixa diretrizes e bases da educação naciooal;. 

Mantendo a preocupação com o deseuvolvimento pleno e 
· integtal da pessoa humana, com a promoção do exerclcio da cida
dania. e do bem-estar social de cada um e da sociedade como um 
todo, este •·. ·. :0, agora propost~. substitue o artigo 2°, do PLC 
10L'93. colocando as finalidades e princípios e4Dcacic;>nais para o 
país. de mapeira)llais objetiva e sintética. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995-- Marina Silva. 

EMENDAN'2 

Dê-se nova :redaçio ao § 2:0, do art. 5°, passandO-se a consi
derar o seguinte texto: 

Ait. so ------------------·.: 
"§ 2• Compete aos Mimicípios e, supletivamente, 

aos Estados:" 

Justificação 

Coerente com as deímiçõcs contidas na Constituição Fede
ral. onde cabe aos Esrados e Municípios a :respcnsabilidade"de ofe
recer a educação fundamental. prioritariamente aos Municípios, na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educaçã.> ter.í de se defmir, também. 
a quem compete iniciativas, como~ o caso· da cbalnada eScolar. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995-- Mariua SiiVL 

EMENDAN'3 

-Projeto de Lei da Câmara n• 29, de 1994 (n• 2.488/92, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá 
nova redação ao inciso V do art. 3° da Lei rt' 7.256, de 27 de no
vembro de 1984. que estabelece normas intcgr.mtes do Estatuto da 
Microempr:esa. relativas ao ttatamenlo diferenciado. simplificado 
e favorecido. nos campos administt:ativo, tributário, }X'eY"idenciá-
rio, trabalhista. credi.tíci.o e de desenvolvimento empresarial; Suprima-se o inciso IV. § 1! do art. SO 

-Projeto de l,.ei da Câmara n• 53, de 1994 (n• 4.831/90, na An. 5" O ensluo obrigatóriO e gratuito na condição de direi· 
Casa de origem), que dispõe sobre o funciouamento de Bancos de to social, pode ser exigido do Poder l'l!blico por ocasião, grupo de 
Olhos e dá outras providências: e · · - cidadãos. associação comunitária, organização Sindicial, entidade 

- Projetr de Lei da Câmara n° 3. de 1995 (n° 5.252190. na ae classes ?J ou~ legalmente constituída bem como ... pelo Mi
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Rep.ibliCa. que nistério Puôlico. 
concede Pensão Especial a V alda Lisboa Gomes da Silva e dá. ou-
tras providências 

Os Projetos de Lei da Câmara n"s 93, de 1992,37 e 121, de 
1993, 53, de 1994, e 3. de 1995, por não terem recebido emendas 
.serão ~luídos em Ordem do Dia oportUna.Inente. 

1- ·----------------·
n- -----------------

. m--------------·-----
- IV - estabelecer as pricridades de atemiimeuto 

nos planos de educação. 
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Justificação 

Esta cok>caçãó, destacadamente feita atatvés do inciso N, 
torna-se desnecessária~ uma vez que desde a Constituição. já ~tão 
claramente definidas as prioridades no atendimento educaciooaL 
Os planos se constituem a forma doonnental e explícita de organi
zar a execução de prioridades.daí potqt~e, obviamente, elas vlio es
tar explicita!nentc nos mesmos. Emretanto. do item que passou a 
ser o § SO deste artigo. consta a dsignação para que se inclua esta e 
ool%3S questões. nas políticas de planos de educação. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Marina Silva. 

EMENDAN"4 

A~se ao Art. 5°. § 3°, renumermdo-se os demais. o 
seguinte texto; 

Ar:t. so __________ .. ________ _ 

"§ 3° - Caberá aos Estados identificar as defi
ciências locais dos Municípios e exercer a ·sua função 
supletiva.". 

lustificação 

Em muitos Municipios lmisileiros. ainda não existe sequer. 
<> Sistema de Educação MunicipaL Além disso, as precariedades' 
fmancciras e estruturais impedem que estes assumam. integral
mente e de imediato a oferta da educação fundamental Os siste
mas Estaduais. mesmo com algumas dificuldades. já acumularam 
expe....encia e reuniram um mínimo de condições par.! executar 
esta tarefa.daí. justifica-se uma ação supletiva. embora não tenha, 
esta. um caráter permanente. 

SJoladasScssõos,l6 de maio de 1995.- Marina Silva. 

EMENDAN°5 

"§ 1° A avaliação da qualidade das instillliçôes c 
entidades educacionais. bem como de seus cursos nas 
redes pública e privada cabe ao ÓI),lão nonnativo compe
tente. com o apoio dó órgão executivo do respectivo si:;.. 
tema de ensino, salvo quando disposto diferentemeor.e 
nesta lei." 

Justificação 

Cada nivel e/ou modalidade de formação educativa tem 
suas especificações teórico-conceiblais. que geram a necessidade 
de estrururas e gestão adequadas. Daí, não se eD.tender como a for
ma mais viável para um bom desempenho de instiblições e/oo. en
tidades é submetê-las a um s6 órgão normativo. no que se refere a 
toda s:.oa organização e funcioria.mento. Quanto Wraspectos que 
apontam paxa a necessidade da universalização. deveão ser tratados. 
respectivame-. pelos Cooselh<>S Naciooal. Estadual e Mlmlcipol. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Marina Silva. 

EMENDAN"8 

Suprimam-se os§§ l0 e2°,doait.ll. 

"§ 1° As instihlições verticalmente integradas. 
que oferecem ensino em difereDles níveiS. situam-se na 
jurisdição do Sistema a que comresponda o nível mais 
elevado." 

§ 2° A autoriução do funcionamento e a avalia
ção da qualidade de instituições de ensino e de seus cur
SG\S nas redes pública e privada. e a defmição de dire.tri
zes técnicas e pedagógicas cabem ao órgão normativo 
do sistema de ensino. no qual está incluída a instituição. 
salvo quando disposro düerentemente nesla lei." 

Justificação 
Dê-se ao caput do art. 8°. a seiuinr.e teda.ção. suprimindo-

seocaputdoart.9<': ______ -,---_Çada nível e/ao. modalidade de f~ educativa tem 
, "Art. go 0 Sistema Naciooal de Educação. expres- suas especificidades· teórico..conceimais. que geram 8. neCessidade 

são institliciiOnã.l do esforço organizado. autônomo e per- de estrub.Jras e gestão adequadas. Daí~ não se entender como a 
ma.oente do EStado e da sociedade brasileiia pela educa- fotma mais viável para um bom desempenho de instituições 
ção. comprêende os Sistemas de Educação da União. e/ou entidades é submetê-las a um só órgão normativo~ Iio que 
dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios. e se refere a toda sua organização e funcionamento. Quanto ·aos 
orientar-se-á pelas seguintes clirettizes." aspectos que apontam para a nec_essidade da universalização. de-

verão ser tratados. respectivamente, pelos Conselhos Nacic..lal; 
Justi6cação · Estadual e Municipal. , 

A artiCÚlação permamente e sistemática que-deVe-Oêorrer 
cntie os vários níveis de Sistemas Educativos do país deverá ser 
orga:ni..udo dentro de uma fonna de gestão que explicite a existên
cia de um Sistema NacionaL que. embora considerando as espicífi
dades regionais e J~ mantém uma unidade necessária à garantia 
de univ=li2ação e dem<>e<alização do coohecimento atgailÍZld<>. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Senadcxa Marina 
Silva. 

EMENDAN"6 

Suprfrna-se o Caput do art. ~ 

"Art. 9° A organização naciOnal sob fonila sislê
mica, orientar-se-á i)elos seguintes princípiOs. -

Justi6cação 

A questão que tratada neste dispositivo está integralmente 
atendida na nova mdação do art. gao 

Sala das Sessões. 16 de mai<> de 1995. Senad<>ra Marina 
Sii.va. 

EMENDAN"7 

Dê-se ao§ 1°. do art.ll. a seguinteredação: 

Sala das Sessões. 16 de maio del995.- Marina Silva 

EMENDAN"9 
O Artigo 12 passa a vigorar com a seguinte :redação: 

"O Sistema de Ensino da União abrange as insti
mições de ensino superior e proftsSional. criadas ou in
corporadas; mantidas e administradas pelo P<>der Públi
co Federal. e as instiwiÇ&s de ensino superioc. mantidas 
e adminisuadas pela iniciativa privada. bem como os ór
gãos federais de caráter normativo. administrativo e de 
apoio técnico." 

Justificação 

_ Faz-se necessário _assegurar a permanência e a m.anutenção 
das &colas Técnicas e Agrotécnicas Federais., na esfera Fedetal. 
sob pena de extinção da Rede. o que. certamente será um dano ir
reparáv~l ao paíS. pois. perderá a capacidade de influir na forma
ção e na capacitação prorJSSional dos jovens que ingressarão no 
mercado de. L."'abah:o~ esu:. cada -vez mais txigente- pa..--a o acompa
nhamento dos avanços tecnológicos. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995. - José Eduardo 
-Dutra.. 
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EMENDAN' 10 

Dê-se ao caput do art.. 12, a seguinte redação: 

"Art. 12. Compreende o Sistema de Educação da 
União: 

I - instituições de educação superior, criadas ou 
incorporados, mantidas e administradas pelo Poder Pú
blico Federnl; 

II- institnições de educação ProfiSSioDai, criadas 
ou iDcoiporu!as, mantidas e administradas Pelo Poder 
Público; 

,·. m-, instituições de educação superior, mantidas e 
admlnistradas pela iniciativa privada; -

IV - 6rgãos federais de caráter nonnativo. admi
nistrativo e de apoio lécn.ico." 

Justificação 

Especificar a dimensão do Sis"""" de Educação da União, 
explicitando a i.ncl:..lsão da educação profissional Sua função su
pletiva está bem colocada :Í:to parágrafo único, do texto original 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Marina Süva. 

EMENDAN" li 

Inclua-se, no caput do artigo 12, após a expresSão ''POder 
Público Federal". a seguinte frase: ''inclusive as de educação escO
lar indígena''. 

Justificação 

A Constituição Federal incumbiu à União Fedeul respo~
bilidade para com os índios do Brasil. como é o caso da coJ:Ilfldên
cia par.t legislar scbre populações indígenas (art. 22, XIV), demar
car t=as indígenas (art. 231, caput), julgar as disputas scbre dí
tei:.os indígenas (art. 109, XI), competências que se distnOuem en
tre os poderes da União. Por coerência, incumbe-se à UniãO a· res
pousabilidade pela oferta de educação escolar aos indíos. Sem que 
isso signifique aba,srenção ou isenção dos estados e municipios no 
trato da questão. Tais entes devem ser chamados a colaborar com 
a União. Contudo. para que nãõ haja coD.COll'ência, supeipOSiçlo e 
até mesmo inversão de situação; com a União simplesmente trans
ferindo responsabilidade para estados e municípios, impõe-se a 
~bilidade da União para com a educação escolar indígena. 

Sala das"Sessões. 16 de maio de 1995.- Seuadora Beuedita 
daSãva. · 

EMENDAN' 12 

Acrescente-se o termo estudantil ao inciso IV do art.. 19. 
que passa'a ter a seguinte redação:. 

Art. 19. ··-·-··----------· 
N - Libeedade· de organização sindical. estndau-

til e associativa. ' 

Justificação 

O actéscimo do termo "estudantil" visa assegurar,explicita
mente a hOerdade de organização dos estudantes nas instituições 
de ensino, cumprindo os princípios democráticos constitucional
mente garantidos e assegurando, do ponto de' vista pedagógico. 
sua c_onttibuição para a formação da cidadania. 

Sala das Sessões. 16 de :n:iaio de 1995~- Lauro Campos. 

EMENDAN'!3 

Acrescente-se ao arL 19 o inciso V~ com ~ se~iDle redação: 

Art. 19. ---·-··-·----·--·-·---

V - Gar.mtia de pexmanência e renovação de J;Da
-~ tricula. nas instituiçõe:úle ensino, dos estudantes partici

pantes. de entidades representativas dos níveis médio e 
superior de ensino." 

Justificação 

Trata-se de estabelecer mecanismos democráticos que vi
sam assegurar o direito de represeutação legítima dos estudantes, 
sem prejlízo da continuidade de seus estudos. impedindo. assim. a 
perseguição e o autoritarismo junto aos ~tes elider.mças 
estndautis. 

Saladas Sessões, 16demaiode 1995. -Lauro Campos. 

EMENDAN" 14 

Suprimam-se os artigos 23 e 24. que definem funções para 
o Conselho Nacional de Educação. bem coirio, sua composição. 

. Justificação 

Couforme artigo 61, § !', aiinea e e 84. VI, XXV, da Cais, 
titnição Federal, compete, privativamente ao Ptosideute da Repú
bliea, 4 def'mição de atribuições c estmturnção de órgãos da admi
uistmção·pública. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. - MariDa Sãva. 

EMENDA N"l5 

· Emeuda Modificativa: • 
Dá-se à aliuea d, do Inciso n, do art. 24, a seguinte Iedação; 

''Al:t. 24. ···--·------·-_;._-----fi---·----------·-------
d) I (um) ccmselheiro indicado por eutidade na-

cional que coDgregue os profiSsionais em educação téc-
nicoS-administrativos.'' 

Justificação 

Objetivamos colocar no projeto em tela a nomencl.atma cor
n:ta das categorias prof'JSsiouais. que espelham a realidade cotidía
Da das universidades. · 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.-Eduardo SupDey. 

EMENDA N" 16 

· Dê-se à letra b, do inciso I. do art. 26 do PLC n° 101193. a 
seguinte redação: 

"Al:t. 26. --------- -1------·----------
b - Eusino Fuudamental. obtigatório a partir dos 

7 (sete)= e facultativÕ.apartirdos6 (seis). comduza-
ção de 8 (oito) anos. l 

Justificação 

Não se justifica. diminuir os oito anos do Ensino Fundamen· 
taL Não pode haver divisão com catá1er tenni:na.tiVo -Da estrutura. 
do ensino. O que deve haver são subdivisões pedag6gicas, a cargo 
da organização curricular. • 

SaladasSessões,l6 de maio de 1995.-SenadoraBenedita 
daSHva. 

EMENDA N" 17 

Dê..., ao ineiso m do art. 36 do PLC N" 101193 a seguinte 
Iedação: 

"Art. 36. ----------------- . 
m - <> eusino da Hislória do Brnsil que leve em 

conta as contribuições das difeieDles cultmas. mças e et
nias par.L a formação do povo brasileiro. incluindo. no 
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ensino de I o e zo graus, e no de graduação em História, a 
disciplina. HistÓria e Cultura da Africa". 

Justificação 

É preciso introduzir o esmdo da Hisiória e da cultura da. 
África nos currículos escolares brasileiros para que tenhamos e<r 
nbecimento,.da herança histórico-cultural africina no Brasil. pois a .. 
sociedade brasileira é o resultado de três etniaS- negra, branca e 
índia -. sendo que as caracterl~ticas de cada uma fo~ responsável 
pela estruturação da história. da cultura e da própria personalidade 
do povo brasileiro. . _ _ _ . . _ _ _ 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Senadora.Benedita 
daSava. 

EMENDAN" .J 

Suprima-se o item ID do artigo 45 do PLC N° 101/93 

Justificação 

As disciplinas proflss:ioD.aliza.nteS: devem ser .incluídas no 
Capíw.Io XI. da Formação 1.S..:t.ücci-Profissional. e ;o.ão no cotriculo 
do Ensino Fundamental. · 

Sala das Sessões. 16 de maio de .1995~ -Senadora Benedita 
da Silva. 

EMENDA N" 19 

EMENDA N" 21 

Suprima-se do capítulo X. dq art. 49, os parágrafoS-3°, 
4°, se e 6°. 

JustificaçãO 

Garantida a articulação entre a educação propedêutica e 
profiSSíonalizaD!e. a qualificação profissional deverá ser tratada 
em um capítulo específico, como já consta deste Projeto. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Senadora Marina 
Silva.. 

EMENDA N" 22 

Suprima-se o art. 51 e seu parágtafo único. 

Justificação 

Garantida a articulação entre a educação propedêutica e 
proflSs:ionaljzanre a qualificação profissional devení. ser tr.ttada 
em um capítulo específico. como já consta deste Projeto. 

Sala das sessões. 16 de maio de 1995. Seoadora Marina 
Silva. 

EMENDA N" 23 

Acrescente-se ao Capítulo XI- Da Formação Técnica Pro
fissional o seguinte artigo. renumeiall<fo..se os demais; 

Acrescente-se ao inciso IV. do art. 47. "especialmente a "Art. ·•• Os diplomas-de cursos de educação pro-
preparação básica para o trabalho e cidadania." =~~vel médio. quando registrados. terão vali-

"Art. 47. ·-··--·-··-··-----··------·-- Parágrafo único Os sis~ de ensino disciplina-
I- ··-··-··-··--~·-~··--·--·---·-··-- rão o registro de diplanas e cettificados expedidos por 
II- ··--··-··-··-··-··-··-·-·---··-------·· · entidades de fotmação técn.ico-proflSsional não i.ntegran-
Ill- ··--·-··-·--··-··------------·-- tes do sistema regular de ensino..'' . 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos proces.sos produtivos. relacionaDdo a Justificação 
teoria com a prática. no ensino de cada disciplina. espe- Uma vez que remetemos os itens relativos aos cursos técni-
cialmente, a preparação básica para o tiabalb.o e cidadania." cos profissionais para o Capítulo XL com certeza justifica-se colo-

Justificação car conjuntamente a defmiÇão relativa a registro e validade de di-
. _plomas. . 

O objetivo deste acréscimo se justifica Do sentido :de que ã- _.Sala das Sessões, 16 de maio de 1995.- José Eduardo Dutra. 
formação oferecida em nfvçl[]lédjo não se rrenda a conéepÇão Ii- EMENDA~ 24 
near de atrelamento às simples ocupações, e sim do mundo do tra-
balho, principahnente, hoje em face do processo de permanentes . . Açrescente-se ao artigo Sj o seguinte parágrafo, nmu.me-
recomendações que este setor tem vivido. _ rançlo-se os demais: 

Sala das Sessões, !6 de maio de 1995. -Seoadora Marina "Art.53. ----·-----·--------Silva~ -·· ·- - - . c. 
1 ·-·----··--·-·----------·-·-

EMENDA N°20 zc. ··---·--------··--·--·-----
Dê-se ao inciso V. do art. 47 a seguinte redação: 3o ~----·-.. -------·---------

40 --·----·----·-.. _ .. ________ _ 
"Art.. 47 ~ ·---··-.. -·-· ··---·-
!- --"···--··-··-·-··-·---··--·---
11- ····-··"--··---·-··-· ·-----

- :5° Os cursos de ensino médio nas modalidades 
Normal e Téarico podeião dislribuir as disciplinas de 
-conteúdo proflssionalizante ao longo de todo o curso." 

III- ---~-·~··-··-··-··-·----·----·-
N- -·-··-·-··"··-·-··--·---··--··-··---
V - a prepan.ção do aluno para o exercíciO de 

proflSsões técnicas. segundo disposições do respectivo 
sistema de ensino.'' 

Justificação -

Explicitar que as défu:üções deste inciso são co:nctetizadas 
ab:avés dos sistemas de educação a que estiverem submetidos os 
cursos respectivos. ou seja. poderá ser de âmbito federal. estadual 
ou municipaL 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995. -Senadora Marina 
Silva. 

Justificação 

. Uma vez que optamos pela colocação de um capítulo que 
trate do subsistema educacional aprofundando especif!cldades da 
Educação Profissional, não consideramos adequado deixar fora 
deste. capírulo as escolas regulares de Ensino Médio, inchlsive a 
modalidade nonnaJ; que se destiiJa à preparação de professores. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- José Eduardo 
Dutra.. 

EMENDAN"25 

. ·-A~ente-se ao artigo 53 O seguinie Pacl.t#fo. reoume- -
rando-se os demais: 
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EMENDA N" 28 ttArt. 53.·-·-·-··-·-·-----·-··--· 
!C)····---·-··---·-··----··---·------
20 ··---------··-------~-.. ---·-
30 ·-·-··---·-··------·--··-·-----

Acrescente-se ao art. 53 o seguinte parágrafo, renumeran

40 A duração mínima para as mcx:lalidades previs-
tas nos §§ -2° e 3° será de 4 (quatro) anos. totalizando 
uma caiga hotária global de tres mil e duzentas horas de 
trabalho escolar e mais um semestre Ietivo de estágio su~ 
pervisí0Iiado.11 

Justificação 

do-se os demais: 
"Art. 53. ----··------------··---
§ r• -··-··-·----------··--·-··--
§ ZOA modalidade oorma1 se destina ã preparação 

Uma vez que optamos pela colocação de um capítulo que 
trate do sub-sistema Educacional aprofundado as especificidades 
da Educação Profissional, não consider.unos adequado deixar fora 
deste capíwlo as escolas regulares de Ensino Técnico de nível mé
dio. inclusive a modalidade normal que se destina à prepar.ição de 

de professores para a Educação Infantil e as quauo pri
meixas séries do Ensino Fundamental. devendo o currí
culo incluir. além dos conteúdos do ensino básico, os 
conteúdos pedagógicos necessários à prática docente e 
ao domínio teórico-prático do processo educativo. os es
rudos humanísticos e as tecnologias educacionais." 

Justificação 

_ Uma vez que optamos pela colocação de um capítulo que 
trate do subsisteiÍla educaci~nal_ aprofundando __ as especificidades 
da Educação Profissionãl. não consideramos adequado deixar fora 
deste _çapítulo as escolas regulares. de EnsjnO Técnico de Nível 
médio inclusive a modalidade nonpal que se destina à preparação 
de professores. 

professores. · 
SaladasSessões.l6 de maio de 1995.-José Eduardo Dutr&. 

El\fENDA N" 26 
Acrescente-se ao art. 53 o seguinte parágrafÓ, reD.umemn

do-se os demais: Sala das Sessões. 16 de maio de 1995. José Eduardo Outra. 

"Art. 53.·-·--·-··----·----. --·-· EMENDA N" 29 1° ____ .:..___________ . A~ se o seguinte parágJ:a.fo. :rewmemndo-se as demais: 

2° ····----··---· ··---··:.... __ - -----·· 1° As InstituiçõeS de Educação profissional usufruirão de 
3° A modalidade técnica se destina _a pccparar diferen[CS graus e elementos de autonomia. A autonomia de gestão 

pessoal técnico de nível inlennediirio. habilitado para financciia e patrimonial compreende a competência para: 
amar em equipes de pesquisa e desenvolvimento de tec- I.- propor e executar seu orçamento, com fluxo regular de 
nologias, no processo. produtivo e na prestação de servi- recursos do Poder Público.. que lhe pennit.a planejar e implementar 
Ç05 à população. devendo o cuaiculo abr.mger, além da suas atividades, independentemente de outras fontes de receita 
formação básica comum., .conteiídos tecnológicos especí- _CC""":'? fíns·específicos; 
ficos. necessários às especializações técnicas oferecidas, . __ ll- receber.os .recursos que o Poder Público tem o dever de 
que serão defmida.s pelos sistemas de ensino." prover.-lhe em montante suficiC:nre., assegurada a dotação necessá-

Justifi~ção ria ao pagamemo· do pessoal e dotações globais para outros a.~s
teios e despesas de capital que permitam livre aplicação e remane-

Uma vez que optamos pela colocação de um capínllo. que. jamento entre diferentes rubricas de elementos ou categorias de 
trate do sub-sistema Educacional aprofundando as especificidades despesas,.sem prejJ.ízo de íiSCalização posterior dos órgãos exter
da Educação Profissional. não considemm.os adequado deixar fora __ .na:;~çompetemes; . 
deste capítulo as escolas regulares de Ensino Técnico de nível iii~> - . m _ gerir livremente §etl patrim.ÇniÓ; . 
dio, inclusive a modalidade notmal que se destina à preparaçio de IV _ administrar as rendas patriinon.iais e l!S deconentes de 
professores. · - _____ - _- suas atividades e saviÇOS:. delas disp:mdo Da fama de seus estarutos; 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- José llduai-do Outra. V - receber subvenções, doações. hezanças. legados e coo- · 
EMENDA N' 27 peração ím.anceir.t. resultante de convênios com entidades púbJicas 

~- · · e privadas; · 
O art. 53 Passa a vigorãr cotli a seguinte redação: - VI - realizar operações de crédito ou de fmanciamento, 

"A educação prortssional, enquanto subsistema com aprovação do Poder Público competente. para investimento 
integrante do Sistema Nacioml de Educação~ conduz à de capital em obras. imóveis. instalações e equipamentos; 
formação integral do cidadão pela descoberta e desen- VII - definir, em regulamentq próprio. suas normas e pro
volvimento de suas aptidões individuais visando a sua cedimentos de proposição~ discussão. exerução e controle -orça· 
participação nO trabaD:iÕ." mentário. 

Justificação (O Parágmfo único é llansforinado em § ZO). 

Entendemos que as Diretrizes Básicas da Educação Nacio Justificação 

nal devam ser definidas pela. sociedade, sob a orientação do Siste- Para que as atuais IosU1uições possam implementar as mu
ma Nacional de Educação ao qual_deverão se submeter os subsis- danças necessárias par.t acOmpanhar a evolução tecnológica, com 
temas específiCOs a exemplo clã Edu.caç~ Pror~ioriaL uma maior versatilidade e agilidade, respondendo mais rapida~ 

Com os novos paradigmas que provocaz:p mudanças signifi- mente ao mercado de trabalho e à sociedade. 
catiVas na orga.uização do processo de trabalho. e de produção. está - -- -A rede de Instituições que oferecem a eduCaçãO e a fonna-
claro que o ensino profissional e propedêutico Íêm que ser encami- · ção profissional de nível médio (técnico) e superior~ já possuem 
nhados conjunta e articuladamente. Esta postura. indica que as uma bíst6ria de gestão, com estrututa comprovadamente compe
duas formas de educação devem ser colocadas dentro de um mes~ tente. o que, em princípío garante um adequado processo de exe-
mo sistema de dimensão nacionaL , cução cxçamentária.. ~tanto a ausência de autonomia fmanceira 

Sala das Sessões., 16 de maio de 1995.-j~ Eduardo Dutra. e patrimooiallimita. fortemente a ablação das :referidas instituiÇõ-
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es. inclusive impossibilitando-as de construir um processo siste
mático de planejamento e avaliação. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995.- José Eduardo Dutra. 

EMENDAN-30 

Acrescente-se ao parágrafo único do atual.artigo 56, o inci-
so abaixo e ~pectivas alíneas, re~merando-se os seguintes: 

"Art. 56. _____ .. __________ .. _____ .. ___ - --

Parágrafo único. --...:.~ .. ------~---·--
! - regime especial de uabalho pam uabalha,do-

res...estudantes nos seguintes: termos: · 
a) redução da jornada de uabalho em até 2(duas) 

horas diárias. sem prejuízo salarial para uabalbadores 
adolescentes, salvo quando matriculados no ensino no
rumo, quando a redução serã de 1 (uma) hora; 

b) redução da jornada em l(uma)hora diária, sem 
prejuízo salariaL para trahalhadores adultos matrio.d.i
dos no ensino notumo; 

c) oferta de.trabalbo em tempo parciàl, com rumo 
de 4 ru 6 bOiaS, especialmeole para adolescentes: 

d) intervalos pam esrudo. de até 2(duas) horas na 
joroada semaual de uabalho, e de até !(uma) semana por 
semestre., aos empregados insciltos em programas de 
educaçãoàdislância." ' 

Justificação 

Sem dúvida. um dos Iocus mais apropriados para veicular. 
definições com relação a educação de Jovens e Adultos Trabalha
dores é a Lei de Diretrizes.e basC':S ~E ';ucação Nacional. · 

Além da Constituição brasileira. que deixa bem claro o de
ver do Estado com relação à educação básica, apoiamo-nos ainda 
nas definições da Convenção D0 140 e da Recomendação n° 148 da 
orr (Otganização Internacional do :nahalbo) acatadas- pelo Con
gresso Nacional em 17 de novembro de 1992. oride consta que de
verá serpropOICionado ''licença remunerada para esrudos'.'. 

O percenttlal de jovens e adultos trabalhadores ·ausentes do 
Sistema Educacionã.l alcança mais" de 50% deste grupo populacio
nal demonstrando a necessidade u~ente do estado oferecer uma 
modalidade de educação que favoreça o acesso e. a permanência 
dos mesmos na escola ou em outro ambiente fonna.tivo que seja 
organizado. Horário. metodologia. recursos humanos com foxma
ção específica. entre outroS; Sãõ Itens fundamentais para que se 
efetive qualqtler proposta neste sentido. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1995. - José Eduardo 
Dutra. 

EMENDAN-31 

Substitua-se o art. 59 e seus incisos I e ll. pãSsándo-se à se
guinte redação: 

"Art. 59. O ensinO superior abrange: 
I - cursos de graduação abertos ã matrícula de 

candidatos que concluíram o ensino médio, ou tenham 
educação ·equiValente. nos termOs desta lei. e que te
nham sido aprovados em concurso de seleção: 

II- programas de pós-gtaduação. compreendendo 
cursos de Mesttado e Doutomdo e. ainda, CUISOS de Es- · 
pecialização e Aperfeiçoamento, abertoS- à matrícula de 
candidato diplomado em curso de graduação que atenda 
às exigências- das instituições de ensino. 

Justificação 

Destaca-se a exigência de concurso de seleção para o acesso 
às institu .. ·~3es de ensino superior, explicitando, ao mesmo tempo, 

a necessidade do preenchimento de determinados requisitos pre
viamente estabelecidos pelas instituições no que tange o acesso 
aos cursos de pós. gtaduação. 

Sala das Sessões. 16 de maio de ~995.- Lauro Campos.. 

EMENDAN-32 

Acresceme-seaoarL 60 os§§ l 0 e zo. coma seguinte redação: 

''Art. 60. ···-··--··---··-···-·-··---··-··---··--··-
. § r· É obrigatória a fr"'''!éncia dé professores e 

alunos. salvo nos program.a.s de ensino a distância.. 
_ § ZO É obrigatório o cumprimentO· dos programas 

de ensino aprovados para cada período Ietivo." 

Justificação 

A obrigatoriedade da freqaência de alunos e professores é 
imprescindível para uma nova qualidade po processo de ensino e 
aprendizagem. Assim como o cumprimento dos programas de en

-sino é condição sine qua noo para o alCance das metas e dos obje
tivos educacionais clar.unente estabelecidos. 

Saladas Sessões,!6 de maio de 1995.- Lauro Campos. 

EMENDAN-33 

Dê-se ao art. 61 do projeto a seguínte redação: 

· "Art. 61. As instituições de ensino superior se or-
ganizarão na forma de: 

I- universidades. 
li- centros de ensino superior. 
m- institutos; 
IV- faaddades isoladas. 

. Parágrafo únjco. Outras formas de organização 
poderão ser regulament.aclas por lei." 

Justificação 

Os in~isos .J: a V coD.templam todas as formas de organi
zação intemacionalment~ existentes para o ensino superior. O 
parágrafo único abre a possibilidade para outras formas de organi-
zação. . 

_Sala das Sessões, 16 de :inaio de 1995. - Roberto 
Freire. 

EMENDAN"34 

• · · Oê-se ao art. 63 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 63. A autorizaçio ~ o'_reconhecimento de 
cursos, bem como o credenciamento de instituições 
de ensino superior, terão prazos limitados, sendo re~ 
ilOvados, periodicamente.. após processo regular de 
avaliação. 

§ 1° O resultadO das avaliações. o recredencia
mento das instiblições referidas rio Cãjmi e -a renovação 
de reconhecimento de cursos poderio incluli' recomen
dação para qesativar cu~s e habilitações. 

§ 2° As instituições cuja avaliação for desfavotá
vel será concedido prazo para saneamento de suas defi
ciências. ap& o qual serão reavaliadas. 

§ 3° Persistindo as deficiências apontadas no pro
ces~ reavaliativo. as instituições de ensino superior po
detão sofrer intervenção e~ ainda: 

I - p.o caso de universidades públicas perde
ren;. temP?I"ariamente, a sua autonomia e prerroga- · 
tivas; ' 

II-· P.o caso de instituições- privadas. serem des
credenciadas e temn cancelados a autorização e o reco
nhecimento de seus cursos." 
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Justificação 

O artigo trata de autorização- e reconhecimento de Cursos. 
Portanto. as questões sobre avaliação devem ser matéria -de -artigo 
especial. 

A nova redação mantém consonância com o caput do artigo. 
Sala Qa.s SessõeS. 16 de maio de 1995.- Roberto Freire. 

EMENDA35 

Emenda Modificativa: 
Dá-se ao artigQ 68 a seguinte redação; 

"Art. 68 - As instituições de ensino sUperior
devem manter mecanismos çle auto-avaliação de suas 
atividades que garantam a participação dos profissio
nais em educação docentes e técnico-adminiStrativos e 
dos alunos." 

Justificação 

Objetivamos Ieititar-i -composiçãO da comunidade com no
menclao.nas.que identifiquê os segmentos da forma.como o são no 
cotidiano da universidade. 

Sala das Sessiies. em 16 de maio de 1995.- Eduardo Suplicy. 

EMENDAN-36 

Dê-se a seguinte redação ao art. 69: 

""Art. 69. Em razão de infringência da legislação 
de ensino ou de preceitos estatutários. o órgão normati
vo competente pode determinar a instauração de in
quérito adm.iniStratiVO e_rii-~Stituições de e"nsino supe
rior. que poderá levar à interVenção-~· ainda. no caso 
de instituiÇões privadas. à cessação defmitiva de seu 
funcionamento.'' 

Justificáçâo-

A redação ora proposta defme de maneira mais clarã.-3.s r0e~ 
dias a serem ado~da.s no caso de infringência da legislação ou. ~ 
preceitos estatt.Jtários da universidade. __ . 

Sala das Sessões. em 16 de maio de 1995.- Roberto Freire. 

EMENDAN"37 

Aplica~se ao artigo 7~ ~seguintes modificações; 

''ArL 70. ···-·-·---··----·----·-·--·--
1- os órgãos colegiados serão constituídos de for

ma a assegurar--
a) a :participação de represen~tes dos profissio

nais em educação docentes e técnicos-adm.inistrativos e 
alunos bem como.da comunidade externa. no órgão deli
berativo estatutário e regimental. de nível máxtmo- da 
instituição: · 

c) ··---··---·---·-·-----·-----

Justificação 

Objetivamos retratar a composição da comunidade com no
menclablras que identifique os segmentos da fonna como o são 
cotidiano da universidade.. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995. -Eduardo Suplicy. 

EMENDAN-38 

"Art. 70 - As instituições privadas de ensino se 
enquadrarão nas seguintes categorias: 

I- particulares em sentido estrito. assim_entendi
das as que são instiaiidas e mantidas pã.. uma ou mais 
pessoas f'ISicas ou juridícas de direito privado. laiCas ou 
confessionais. que não apresentem as características dos 
inCisos abaixo; 
. n- comunitárias assim entendidas as que são ins
tituídas e man_tidas por grupos de pessoas f'ISic.as.. por 
uma ou mais pessoas juridiCJS. inclusive cooperativas de 
professores e alunos _e por instituições coníessionais. 
que atendam aos seguintes requisitos: . 

a) não distribuir resultados. dividendos, bonifica
ções. participações ou pucela de seu património. sob ne
nhuma forma ou pretexto: 
~ b) destinar em caso de diasolução oo extinção da 
entidade o eventual patrimô'oio remanescente a outra 

. congênere, ou a uma entidade pública com as mesmas 
íUlalidades; 

. c) destinar todos os seus resultadoS financeiros às 
- suas fmalidades estatutárias; 

d) ózgãos -colegiados superiomS-daS -úiStJbilÇõeS
Dl<!Jlli?as COJ:!l particj~o çle ~us segQJ.entos internos. 
.consagrada no:t seus J3statutqs,e E.egimento; 

-. . e).atividades.-fiin. fundadas nos princípios da qua
lidade acadêmica e pluralidade:. 

f) proposta educacional e pedagógica que explici
te relevância e interesse píblico_e social; 

lii- fil;ultrópicas. na forma da lei. . 
Parâgrafo único. As instituições de ensino comu

nít.ánas poderãO assumir, cunnii_ativamente. a categoria 
de ftlantrópicoit." • 

Justificação. 

O texto proposto pela presente emenda assegura. com me
lhor fidedignidade, as caracteristicas específicas das diferentes ca
tegorias de instituições Privada.s.de ensino. Destaca os predicados 
próprios das Instituições Comunitárias. que as des:tingue das Insti~ 
tuições Particulares em sentido estrito. Remete. por fiDl. a defml
ção das Instituições Filantrópicas de ensino para legislação própria 
e especifica. visto diploma legal para a filantropia. 

Sala das Seasões. 16 de maio de 1995. -Senador Beni V eras. 

111 - o dirigente máxuno d3s Inmituições de Ensi~ __ EMENDAN-39 
no Superior e, se for o caso. seu vice. serão eScolhidos 
na forma defmida em seus estatutos. assegurada no caso 
das instiruições públicas a participação dos profissionais 
em educação docentes e técnicos-administrativos e alu~ 
nos no processo de escolha. cabendo a nomeação. no 
caso dos dirigentes destas últimas aO-chefe do_ Pcxler 
Executivo competente. 

VI - a alteração estatutária e regimenúi.I das 
instituições. de ensino superior públicas observará 
processo que assegure a parfic1pação dos profissio
nais em educação docentes e técnicos-administratiVOs 
e alunos. 

Dê-se ao art. 71 do projeto a seguinte redação: . 

"Ã.rt. 71. As universidades mantidas pelo Poder 
Público gozarãO~ Da forma da lei. de estatuto juridiéo es
pecial para atender às peculiaridades de sua estrutura. 
orgarúzação e fmanciamento pelo Poder :público, assim 
como dos seus planos de carreira e do regime jurídico 
do seu pessoal." _ 

Justificação 

A nova redação garante a autonomia e preserva a especifici
dade dos serviços educacionais~ tendo em vista que a educação. 
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como prioridade anunciada em tod~ os programas de governo, 
dever.l=eberum ttotamento especial 

Sala das SesSões. 16 de maio de 1995.- Senador Roberto 
Freire. 

EMENDAN"40 

Dê-se ao art. 72 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 72. No exercício de sua autonotcla. são as
semradas às universidades. sem prejuíZo de outras. as 
segtrlntes atribuições: - -- -- -

I - escolher seus dirigentes JXX meio de CÓlégio 
eleitotal com maioria docente, assegurando que os car
gos de Reitor e de Vice--Reitor sejam ocup'ados ):XX' do
centes com doutorado ou livre--docência. sendo vedada a 
reeleição oo recondução; 

II - garantir maioria docente em regime de dedi
cação exclusiva. em qualquer órgão colegiado. inclusive 
nos que tratuetq da elaboração e modifiCações estatutá
rias e regimentais; 

m- autorizar o·afastamentO-do Pais do seu pes
soal para p.uticipa.r de atividades científicas. culturais e 
de fOII!lllção acadêmica: . 

· IV - admitir professores; pesquisadores ou espe
cialistas estr.mgeiros. na forma prevista -nos seus estam
tos e regimentos; 

V- f"JXar o número de vagas de acordo com a ~
pacidade institucional c as exigênciaS do seu meio; 

VI - elaborar e reformar os seus estatutos e regi-
mentos em consonância com as ncmnas gerais atinentes; 

vn- conferir gxaus. diplomas e Outros títulos: 
vm- fmnar conttatos.. acordos e convénios: 
IX- aproVar e ex.ecutar planos. progtamas c pro

jetes de investimentOs refemtt.es a obras. serviços e 
aquisiçãO-em ger.u. de acordo com os recursos alocados 
pelo -respectiVo Poder mantenedor. bem como adminis: 
trar regimentos conforme dispositivos instifucionaiS; 

X .;,._ administtar os rendimentos e deles dispor na 
fonna prevista no ato de constituição, nas leis e nos res-
pectivos estatutos; . 

XI- receber subvenções. doações. henmças. lega· 
dos e cooperaçáo fmanceira resultante de convênios com 
entidades plblicas e privadas; · ' 

XII - criar o seu quadro de pessoal docente, téc
·nico e administrativo. assim como um·piano de cargos e 
salários. atendidas as normas gerais pertíllentes e os re· 
cursos disponíveis; • 

xm - elaborar o regulamento de seu pessoal em 
conformidade Com as normas gerais concernentes; 

XIV- elaOo!:arseqs mçamemas: ancais e plurianuaís;. -
XV - adotar regime financeiro e contábil que 

atenda ãs suas peculiaridades de organização e- funciona
memo. respeitadas as leis referentes à utilização de te· 
cursos públicos; · · · 

XVI- estabelecer nonnas pWprias complemelJ.ta.
res de licitação e. exceto quanto a imóveis. Para aliena
ção de bens; 

XVII - reavaliar operações de crédito ou de fi
nanciamento., com aprovação do Poder competen(e, para 
aquisição de bens imóveis.. instalações e equipamentos; 

xvm - efetuar transfe!ências.. quitações e tomar 
outras providêii.cias de ordem orçamentária. fmanceira e 
patrimonial necessárias ao seu bom desempenho: 

XIX - receber os recursos que o Poder Ptlblico 
tem o dever de prover-llie em man.tante suficiente, na 
forma de dotação global. para pessoal. outros custeios e 
despesas de capital. 

Parágrafo único. Atribuições inerentes à autono
mia universitária pOderão ser estendidas a instituições 
que comprove, alta qualificação científica. com base em 
avaliação procedida pelo Poder Plíblico." 

Justificação 

A nova redação incotpora. os três níveis de autonomia (ad
m.inistrati.va. didático-científico e de gestão fma:nceir.t e patrimo
nial) em um s6 artigO, cóin um mímero de incisos, o que o torna. 
ma~ operacional, mais racional c objetivo. 

Saladas Sessões. 16demaicide 1995.-Roberto Freino. 

EMENDAN"41 

O art. 73. do projeto passa a vigorar com a segUinte redação: 

"Art. 73. Os diplomas expedidos pelas instituiçõ
.. es de ensino superior credenciadas ou recooh,.....:das. 

quando registrados., terão validdade nacioDal como pro
va de formação recebida pcx seu titular. 

. § 1° Os diplomas expedidos pelas universidades 
serão por elas próprias -registrados, e aqueles conferidos 
por instituições não-universitárias serão registraclos em 
univerSidades indicadas pelo Conselho .Nacional de 
Educação. 

· § zo Os diplomas expedidos poi- universidades es
trangeiras serão mvalidados por universidades públicas 
que teDham CUISO do mesmo nível e área ou equivaleo!e." 

Justili<ação 

Este dispositivo. além de estabelecer _que os diplomas expe
didos por ·institUições de ensino credenciadas ou reconhecidas, 
quando registrados, terão validade nacionaL gd.I'a.D.te o núnimo de 
supervisão do sistema de ensino superior para os certificados emi
tidos pcc instiruições não-universitárias. 

Sala des Sessões. 16 de maio de 1995.- Roberto Freire. 

EMENDAN"42 

Dê-se a seguinte redaçio ao inciso m do. artigo 77: 

"Art. 77. --------------·---m - regiine de progressão funcioaal, baseado na 
avaliação do desempenlto acadêmico e titulação, ressal
vado o disposto no§ 1° ~te artigo." 

_Justificação 

A necessidade de explicitar a realização de concurso públi
co para o preeo.dlimento de cargos nos níveis maiS altos da cmeila. 

SaladasSessões.16 de maio de 1995.-Lauro Campos. 

EMENDAN"43 

SUbstitua-se o parágrafo 1° do artigo 77~ que passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 77. ·--·-----··--------
§ t• AJ; Instituições de Eusino Superior estabele

cerão exigênCia de concurso pjblico de provas e títulos 
para a investidura no nível mais alto da carreira." 

Justificação 

Trata-se de exigir a realização do concurso público como 
umoo meio de aceSso ao nível mais ,alto da caireira de Magistério 
do Ensino Superior- o nível de Titular- visando o incentivo do 
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aperl'eiçoamento ao docente e estabelecendo a ~ção de pes
quisa como requisito para a sua ascenção. 

Sala das Sessões. 16 de maio del995.- Lauro Campos. 

EMENDAN°44 

Aplica~se ao artigo 77, do PLC n° 101193, as seguintes mo-
dificações: .. · 

"Art. 77. Aos profissionais eri:L educação docente 
e técníco-adririnístiatiVo das instituições públicas de en
sino superior serão garantidos estatutos e.planos de car
reira pr6prios. que assegurem: 

1- ·--··------~---·--··-·--·
n- ·--~----·---~---· ··'-----·--v- Apoio a programas de capacitação de pessoal 

docente e técnico-adminstrativo; 
IX- ··-····-·····•-·-· --··---~~=-=-
§ 3° Nas instituições privadas de ensino superior, 

as disposiçõe& relativas ao pessoal docente e técnicos
adminstrativos constarão dos seus estan.ú:os, regimentOS 
e planos de carreira." 

Sala das Sessões. !6 de maio de 1995. - Lauro Campos. 

EME.NDAN-45 

O Art. 81 pasSa a ter a se~inte reda.ção: 

"Art. 81. Sistema de Ensino da União assegurará 
aos povos indigenas a oferta de educação esoolar especi
fica. diferenciada. intercultural. de acordo com o univer
so sócio-ling(iísti.co de cada povo, com os seguintes ob
jetivos: 

I - propOICionar aos índios, suas comunidades e 
povos. a recuperação de suas memá:ias históricas; a rea.
fmnação de :ruas identidades étnicas; a valorização· de 
suas línguas e ciências; 

n- garantir aos:'íadios.·.mas cammidades e po
VOS, O acesso às infCil'IWlÇÕeS. COIJb.ecimentos técniCOS e 
científicos da sociedade nacion.tl e demais sociedades 
indígenas e não-índias. 

Parágrafo único.· A oferta de educação escolar in
dígena será asseguiadi com a participação das eómu.Di:.. 
dades indfgenas. suas organizações e entidades afins. 

Justificação 

O Projeto de Lei das Diretrizes e Bases da Edecaçio. tal 
como se encontra. destina aos Úldios tão-somente programas inte
grados de ensino e pesquisa. como que a. oferta de educação devi
da aos índios pudesse se resumir a programas erijas car.!CtelÍSÜcas 
maiores é a da limitação qWmto ao tempo de execução, objetivo e 
metas a serem alcançados. -

Assim. aflllila sem dizer. que a educação escolar de. cará.ter 
pen:nanente não seria específica e diferenciada. considerando a di
versidade de culturas indígenas e, por ronseqüêocia, essa educa
ção não seria de acordo com universo s6cio-lingüístico de cada-· 
grupo. ou seja. a educação a ser ofertada não atenderia manda
mento constitucional de respeito a cultura dOs índios salvo episo--
dicamente mediante progÍ"al:ilas. · 

Desta forma.. a educação escolar visaria tão-só revelar o 
exotismo das culttJ.ras indígenas. ou a permitir experimentações 
como se esses fossem cobaias. Evidentemente nada existe contia a 
implementação de programas. podem_ estes ~m_ instrumentos de 
verificação de inovações pedagógicas e iteiiSifiCaÇiies de ações J'Í· 
~lica•· necessárias. Ocotre que a educação escolar indígena pode se 

.. .. ··a l"l·,:s. 

A presente eménda =fuma. de outro lado, que cabe à 
·União a responsabilidade pela prestação de educação esoolar indl
gena po< clecomncia de dísposiçi<? oonstitucional que ela estabe
leoe um con}mto de eompetôucia einre as quais dar protcçio a to
dos os bens indlgenas. a de legislar sobie essas pop1lações. a de 
dematt:ar suas tenas, e de autoriz,u- nela; via Congresso Naciaoal, 
a explotaçio mineral e de aproveilamenlo de I<CUISOS hídricos e 
potenciais eneigéti<:os, julgar disputas som cfueilos indlgenas 
(Justiça Feder.li). · 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.-Senadata Benedila 
da Silva. 

EMENDA N" 46 

Modifica o caput do art. 82. maiJiendo.se seus incisoi 
"Art. 82 :. A edUcação escolar indigena será 

garantida com dotações ordinárias do Orçamento 
da União. Estados e Municipios e com recursos es
pecíficos da agência federal de fomento ;l cultura e 
da assistência aos indios. que terá os seguintes ob~ 
jetivos:'' 

Justificação 

O artigo modifiCado estabelecia. que a educação escolar a 
ser ofertada aOs índios resumia-« a programas inl:egtados de ensi· 
no e pesquisa. Com~ gravidade. ~a que os reausos 
orçamentários para a educação seria da agência de fomento e de 
assist&lcia aos fudios e genericamente de "além das doações onli
nárias da educação''4 Logo se. vê que os n:t:ursos para a educação 

· escolar seriam mínimos, o que é inaceitáveL 
·· A emenda conige esll> distorÇão assegUmndo =rsos da 

União. Estados e MunicípiOs para a educação escolar indígena. De 
outro lado. manlém a possibilidade de incrementos de programas e 
seus objeti_vqs. • 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.-Senadorii llenedita· 
da Silva, PT- RI. 

EMENDAN-47 

O art. 83 passa a ter a seliuinte redação: 

"Art. 83.-o Sistema de Ensino da União, em~
ticulação com Estados c Municipios,. assegurará que 
as escolas situadas em ázeas indígenas ou em suas 
proximidades observem as características especiais da 
educação nas comunidades: indígenas, estabelecidos 
nos artigos anterlo.res. inclusive. quanto. à foiiDa.Çã.o 
permanente de professores indígenas, por meio de 
atualiZação e acompanhamento regular do prooesso de 
educação esoolar. 

§ 1• Nos aspectos pertinentes A educação escolar 
indígena. o disposto no art. 21 desll> Lei ser.\ de compe
tência de órgão DOl'Jil3ti.vo especifico veicalado ao mi
nisTério da área. 

§ 2• A União utilizará mecanismos oompensató
. rios, de modo a ga&Ultir a e<>!abornçio de Estados e Mu
nicípios: na oferta da educação escolar indígena. iDclusi
ve fmanoeúa. integrando-se. esta, nos pen:enlUais obri· 
gatérios de investimentos na educação escolar a que es-
tão sujeitos Estados e Muni.ápios. 

§ 3• É obrigatória a isonomia salarial entre pro
fessores fnd.ios e não-índios •. 

§ 4• Aplica-se à educação esoolar indlgena. DO 

que couber, o disposto no Capíndo V (Da Organização 
da Edecação Nacional) desll> l:ei." · 
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Justificação 

O artigo modificado objetiva que os Sistemas de Eosino da 
União. Estados e Municípios atuem conc:oo:cnlemente na oferta da 
eWcação escolar indígena e que esses sistemas observem que as 
escolas situadas em áreas indígenas sejun específicas. diferencia
das, consi<fFando o universo sócio..ailtúral e lingúístico dos po
vos indígenas, que no caso é muito diversifiCado. Esses comandos 
são equivocados. possibilitando a supexposição, o paialelismo de 
ações e gastos duplicados em idênticas atividades. Ou que qual
quer dos sistemas não se sinta compranissado em atuar efetiva
mente na oferta de educação em razão dos demais também alUa
rem. Ou. o que é pior. da União não atuar m oferta de educação 
por entender ser competência dos demais sistemas. 

A especifiCidade da questão indígena detemlinou que a 
União assumisse IOSpOUSabilidades para oom as populações indí· 
genas do Pals. Assim é que a legislação pálria coosagrou nas 
Constituições. desde a de 1934 até a atual. e nas IlOillll1S infracons. 
tibJcioDais essas atnõuiçõe$ da Uniio, como forma de proteção 
aos índios. Na educação escolar não pode ser dif~te. ainda que 
:se obsciVe as responsabilidades de Estados e Municípios. 

SaladasSessões,l6 de maio de 1995.-SenadoxaBenedita 
da Silva (PT -RJ.). · 

EMENDAN"48 

Acrescente-se ao art. 97 "-mediante projeto aprovado pelo 
órgão nonnalivo do Sistema de Educação a que estiverem subme
tidas". rlCI.D.do a seguinte tOOação: 

''Art. 97. Os recursos públicos serão destinados às 
esoolas públicas, po9endo. ainda, nos termos do art. 213, 
da Constituição FederaL podendo ser coo.cedidos às es
colas comunitárias. confessionais ou fllantrópicas., defi
Didas no art .. 20 desta lei. mediante projeto aprovado 
pelo órgão nOIIDativo do Sistema de Educação a que es
tiverem submetidas." 

Justificação 

O objetivo deste acréscimo da redação se jlstifica. no senti
do de garautir a aplicação dos recuxsos públicos. em ações que 
apontem para a melhoria da qualidade do serviço educacional e 
expansão da oferta, obedecendO ãs IlOIIDaS básicas e COI!JllllS de 
democratização e univenalização da educação. dlligidas a todo o 
Sistema Educacional. ' 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995. -Marina Silva. 

EMENDAN"49 

Acrescente-se ao caput do art. 97. § 3°. o seguinte texto: 
"quando apresentarem projetes. devidamente aprovados pelos ór
gãos públicos competentes. observadas as nOllXlaS e limites per
centuais estabelecidos pelo órgão normativo ~spondente". pas
sando-se l seguinte redaçio: 

"Art. 97. As atividades de pesquisa e extensão das 
instituições de ensino superlor-pOdelio. tamliéiil.. teceber 
apoio fmanceiro do Poder Pu'blico, quando apxosentarem 
projetos. devidamente aprovados pelos órgãos- públicos 
competentes, observadas as normas e limites peiCCD.tuais 
estabelecidos pelo órgão normativo conespondente." 

Justificação 

O acréscimo é feiiõ., no Senti.Clcúie garimtir o usO dos teCUI'

sos públicos em atividades que contribuam com melhores condi-: 
ções de acesso ao oonhecimmto e de produção dos mesmos. com ga· 
nmtia de que passam gCI3I' maiores beneficios para toda a sociedade. 

Sala das Sessões. 16 de ~o de 1995.- )\larillll Silva. 

EMENDAN-50 

Inclua-se no art. 104. o seguinte parágrafo: 

"ArL !04. ......... - .......... - .. --.. -----
§ Os recursos destiDados à bolsas de estudo. res

peitado a divisão regioDã.l brasileira, suas peculiarida
des e necessidades. bem como a população." 

Justificação 

Os desequilíbrios regionais brasileiros manüestam-se em 
todos os setores. nota.damente na foxma de implentação de políti
cas administrativas. 

No campo educacional as diferenças manifestam-se de for
ma mais evidente. A distribuição de bolsas de estudos e de pesqui
sas. concentm-se de forma mais Cspecüica no centrO-sul. e privile
giando áreas {XJUCO comprometidas com as necessidades locais. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Rooaldo Cuuba 
Lima. Senador. 

EMENDA N" SI 

Dê-se ao art.. 148 do Projeto de Lei da Câmara n° 101193 a 
seguinte reda.ção: 

--''Art. 148. O ensino IIlÍI1ÍStrado nas instituições 
milita:ref ser.i regulado em Lei específica.admitida a 
equivalência de estudos~ de acordo com as normas fiXa
das pelo Cooselho Nacional de Educação." 

Justificação 

O Eusino Militar, apesar de ter sua legislação especifica. 
coofOllDC mantida neste Artigo, está inserido no Sistema Feder.U 
de Ensino. xamo pela qual entendemos ser cooveniente a alteração 
prop<'Sta. visando resguardar a unifomüdade de procedimentos. 

SalàdásSessões.!6demaiode 1995.-Epitááoearetara. 

EMENDA N" 52 

_In?~a-se o seguinte artigo ao projeto~ Onde coUber. 

"Art. Nas instituições públicas de ensino supe
rior, o professor ficará obrigado ao de oito horas se
manais de aulas." 

Justificação 
O mínimo de 8 horas semanais é o que·se pode exigir de um 

professor para que ele desempenhe sua atividade-fJID. A experiên
cia em sala de aula é fundamental pan o exercício das outras fun
ções universitárias: a pesquisa e a extensão. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Roberto Freire. 

.. EMENDA N" 53 

Inclua-se o seguinte artigo _onde ~ber: 

"Art. As instituições: do ensino superior puõl · ·; 
terão um prazo de 5 (cinco) ~ parn realizar concuroos 
públicos de provas e ritnlos para os cargos ocupados por 
docentes não con.cursados, ressalvados os direitos asse
gurados pelos artigos 4.1 da Constituição Fedetal e 19 do 
Ato 9a,s Disposições Constitucionais Ttansitórias." 

Justificação 

O presente dispositivo g3I3Ilte a. r reservação do interesse 
público sobre o individual no cumprimento do preceito constitu
Cional de preenchimento desses cargos por concurso público. 

Sala das Sessões. 16 de abril de 1995.- Senador Roberto 
Freire. 
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' EMENDA N" 54 

Inclua-se onde couber: 

CAPITULO 
Da Educação para Comunidades Indígenas 

Art. O Sisterila de Ensino da União, com a colaboração das 
agências fel1erais de fomento à cUltura e de assistência aos inclios, 
desenvolverá programas integxados de ensino e pesquisa. para oferta 
de educação escolar bilingue e intercultllllll aos povos indígenas. 

ParágrafO -únicO. Os programas previstos neste artigo .serão 
formulados com audiência das comunidades envolvidas. através 
das respectivas organizações e -de entidade representativa das co-
munidades indigenas. --

Art. Os programas referidos no artigo anterior deverão ser 
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, com recursos especí
ficos das agências c;1e cultura e de assistência ao índio. _além das 
dOtações ordináriaS da educação. e ~o os segUinteS ObjeiíVOs: 

I- fortalecer as pciticas sócio-<ulturais. alíDgua materna de 
cada comunidade indígena. e desenvolver metodologias específicas 
do processo de ensino aprendizagem da educação ·escolar nas co
munidades indígenas. especialmente Da aprendizagem de primei
ras e segundas línguas; 

II - manter programas de fonnação de recursOS humanos 
especializados. destinados à educação escolar nas comunidades in2 
dígenas, gar.mtido. pref=íalmeme. ao ÍildíO, o aoesso aos mesmos: 

m- desenVolver cuniculo~ programas e processos de ava
liação de aprendízlgem. bem oomo material didãtico e calendário es
colar diferenciados e adequados às divt"t'Sa$ comunidades: indígenas; 

IV- publicar sistematic. ment... material didático em línguas 
m3.temas indígenas. e material bilingue. destinados a educação em 
cada comunidade indígena. visando ã integração- dos vários con
teúdos cuniculares; 

V - preparnr o educando da comunidade indígena para o 
exerofcio da cidadania. tal como expresso no an. ZO desta lei; 

VI - incluir os conteúdos científicos e culturais correspon
dentes ao grupo respectivo. buscando a valorização e fortalecimento 
do conhecimento tradicional vigente nas comunidades indígenas. 

Art. Os Sistemás de Ensino da União,: dos -Estados e dos -
Municípios articulai-Se-ão para,assegUrar qu~ as Cscolãs sítuadas 
em.áreas indígenas ou em suas proximidades, vinculadas a qual
quer dos sistemas. observem as características especiais da educa-: 
ção nas comunidades indígenas estabelecidas nos_ artigos anterio
res. inclusive quanto à formação especializada dos seus professores. 

Parágrafo únicO~ É obrigat6ria a isonooi.ia salarial entre pro--
fessores índios e não-índios. · .. ··-· 

Sala das Sessões. 12 de maio de 1995. -Senador Adenür 
Andrade. 

Justificação 

A Constitiiíção Federal.- ·no seu Capítulo Ifi (rie trata da 
Educação. da Cultura e do Desporto. art. 210. parágrafo 2°. asse
gum às comunidades indígenas a utilização de suas línguas mater
nas e processos próprios de aprendizagem no ensino fundamental. 

Tais direitos estão apenas brevemente citados. sendo uma 
reprodução do art. 210 supracitado. 

Ganm.ur na LDB que as escolas das co"munidades_ indígenaS 
sejam especificas, diferenciadas. bilíngües e interculturais signifi· 
ca. que todas as instituições envolvidas com os sistemas de ensino 
(Secretarias Estaduais de Educação. Conselhos Estaduais de Edu
cação. instituições do gOveriio federal. municipal e Outras-entida- · 
des) reconheçam a existência de r.ais direitOS e qUe pãsscin a orien
w- a elaboração de curriculos. programas e regimentos -~olares. 
Assim L,,;egura-se não só as. especificidades citadas mas. também. 

recoob.eça-se que as sociedades indígenas cotÇpartilham um 
conjunto de elementos básicos que sio comuns a todas elas e 
que as diferenciam da sociedade_ não-indígena: que os povos 
iP..d.ígenas. têm formas próprias de ensino e aprendizagem. ba
seadas na transmissão oral do saber coletivo e dos saberes de 
cada indivíduo. 

- É fundamental portanto, que a lei que regulamenta. a educa
ção nacional contemple cate9Jricamente o dire:ito que as socieda
des indígenas têm assegu13do na Coostituição Fe&ru. o que dará 
a elas efetivamente o exerclcio da plena cidadania. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Senador Ademir 
Andrade. 

EMENDAN-55 

Inclua-se. onde couber. no Capítulo XX (Das Disposições 
Gerais), o seguinte artigo: 

Art. Haverá redução gra.dativa, na fonna da 
lei. do valor das mensalidades escolares, para depend
entes de fan:u1ia matriculados em uma mesma entidade 
educacionaL 

Justificação 

O objelivo é garnntir que as famílias que matriculam maiS 
de um filho em uma mesma escola tenha descontos gradativos, 
com critétíos a serem deflnidos em legislação específica. 

Também para assegwar uma forma de controle da iniciatiVa 
privada no campo educacional, onde a fonna de empteSa deve ter 
um _sentido próprio e obrigações sociais. 

· Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Senador, Ronaldo 
Cunha Luna. 

EMENDAN"56 .. 

Acrescente-se ao Projeto de Lei da CâmaJ:a n° 101. de 1993, 
onde ccubér; o Seguinte artigo: 

''Art. ·--· .. ---------·------·-
Os conteúdos cuniculares do ensino fundamental 

levarão em conta a necessidade dos alunos de formação 
na área de educação pan. o trânsito." 

Justificação 

.Para se conseguir ~m cida9ão ~cip~do no ~to será 
neces~p que este tenha recebido. na idade de formação básica. o 
devido ~mente pata o exercício da cidadania com base no res
peito .à vida. 

O Brasil já eslá acostuma.Qo aos slogans de ca.rõ.Panb:as de 
trânsito para os feriados prolongadoS. 

Em cada feriado os govemadores liberam vultosas verbas 
para âmpanhas afunde prevenir acidentes de llânsito e, pelo que 
se pode notar. esse sistema ainda não ol:A:eve os ~sultados neces
sários para se evitar os massacres de crianças. pessoas indefesas~ 
pedestres etc_ causados por motoristas despreparados., na maioria 
das vezes. por não terem eonhecimentos mínimos de dú:eitos e de~ 
veres em relação à valorização da vida.. 

- De acordo com pesquias, o ttânsito no Brasil mata mais do 
que muit.iS epidemias. 

· Sensibilizado por esta questão. apresentamos esta emenda 
na certeza de que ela representar.í uma relevante cootn.õuição para. 
educação básica e fundamental bmsileira. 

Sala das Sessões. 16 de maio de 1995.- Senador Valmir 
Campelo. 

(Às ComisSões de Educação e de Constilllifão, 
Jusriça e Cidadania.) 
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EMENDA OFE]{ECJDA AO PROJETO DELE{ 
DA CAMARA N" 29, DE 1994 

(NO 2A88192, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca; que dá nova redação ao inciso V do art. 3° da Lei 
n° 7 .256, de 27 de novembro de 1984, que estabelece 
normas integrantes do Estatuto da Microempresa, 
relativos ao tratamento diferenciado, simplificado e 
favorecido, nos campos administrativo, tributário, 
previdenàário, trabalhista, creditício e de desenvol
vimento empresarial. 

EMEl'I!)A N" 1 

Dê·se ao art. 1° a seguinte redação: 

"Art. 1° Fica revogada a alínea a do inciso V do 
art. 3° da lei n• 'Z.256. de 27 de novembrO de 1994." 

_ Justificação 

Esta emenda busca oferecer ao projeto a melhor téclrlca le-
gislativa.. · 

A própria mensagem preSidencial declara que o objetivo é 
fazer essa revogação. Não. existe razão plausível para que se efetne 
a .~ção das ·demais alíneas. Isto somente servirá para con
fundir estudiosos e promover indecisões quanto a sentenças judi
ciais porventura proferidas anteriormente à pretendida mudança 
das alíDeas,. e a estudos sobre o tema.. 

Deve-se buscar. na feitura das leis~ o caminho mais simples 
e objetivo. 

Saladas Sessões, 16 de maio de 1995.-Senador Lúcio AJ.. 
cântara. 

(À Comissão de A$$untoS Económ_ícos.) 

' O SR. PRESIDENfE (Lucldio Porte1la) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encenar a sessão, desig
nandopaia a sessãooidináriade amanbã. às 14h30min. asesuinte: 

ORDEM DO DIA 
-1-

dente da Repóblica. que revoga o art.' 4° da Lei n° 2.410, de 29 de 
janeiro de 1955. ~e~ proíbe a importação de automóveis e barcos 
de passeio de luxo, tendo 

Parecer favorável. sob_ no 107. de 1995. da Comissão 
-de Assuntos Econômicos. 

-2-
REQUERIMENTO N" 751. DE 1995 

Votação. em turno único. do Requerimcnlo n° 751. de 1995. 
c:h. Senador Edison lobão e outros senhores Senadores. solicuan
do, nc:s tennos do an.. 336. c~ do Regimento Interno. urgência para 
apreciação do Projeto de Resolução n° 49. de 1995, qUe tramita em 
conjunto com os Projetes de Resolução n%. 51 e 55. de 1995. dis
pondo sobre alterações na Resolução n° 11, de 1995, do Sen-ado 
Fedetal. 

-3-
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N• 188. DE 1993 

DiScussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara 0 ° 
188. de 1993 (n° 2. 718/92. na Casa de origem). de iniciativa do 
Presidente da R~pública. que concede isenção de impostos aos 
bens destinados ao prosseguimento da execução do Progr.una Na
cional de Comunicações Domésticas po< Satélite, tendo 

Paream:s sob rf's. 84. de 1994, e 158. de 1995. da Olmissão 
- de Assuntos Econômims: 1° proouociameoto: favorá

vel ao Projeto. com emenda n° 1-CAE, que apresenta: '1! promm
Ciamento: conttário à ~eoda de Plenário. 

~4-
MENSAGEM N" 115. DE 1995 

"E8coiba de Clefe de Missão Diplomática 

Discussão. em tnnió-únioo. do Pm=r da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem no 115. de 
1995 (n• 383/95 •. na origem~ de 4 de abril do comnre ano. pela. 
qual o Senhor Presidente da República submele à delibenção do 
Senado a eseolha do Senhor Gilberto Coutinho Paranhos Velloso. 
Ministro de Ptimein Classe da Caneira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Btril junto à República do Clile. 

PRÓJETO DE LEI DA CÂMARA N"20. DE 1994 O SR. PRESIDENfE (Lucidio Portella)- Está encmada 

Votação. em turno iinico.,"do Projeto de Lei da Câmara n° a sessão. 
20.de 1994 (n°204191. na Casa de origem); de iniciativa do Presi- (I....evania-.sea sessãoà317h52min..) 
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Ata da 623 Sessão, em 17 de maio de 1995 
1 a Sessão Legislativa OrdiJ;lária, da 50" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA- . 
Presidência do Sr. José Samey 

ÀS I 1 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: . -

Ademir Andrnde - Antonio Carlos Magalhães- A.utllaio 
Carlos Valadares - Arlindo Porto- Arthur da Távola - Bello 
Parga - Beni VeillS - Bemardo Cabral- Carlos Bezetra- Car
los Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldancr- Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
En:ú.lia Femandes - Epitácio Cafeteira - Fernandes Amorim -
Esperidião Amin -- Femando Bezerra- Flaviano Melo- Frau
celino PeR:ira - Freitas Neto - Geraldo Melo- Gezson Camata 
- Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Íris Re,unde - Jader 
Barbalho- JeffersOn Peres -Joio França- Joio Rocha- Joet 
de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinbo- ,José Agri
pino- José Alves- José Eduardo Dutra- José Fogaça- José 
Ignácio- José Roberto Arruda- José Sarney- Júlio'Campcs
Júnia Marise - Laura Campcs - Leomar Quintanilha - Levy 
Dias - Luc!dio Portella - Llício Aic.lntara - Lúdio Coelho -
Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva - Mauro Miranda -
Nabor Jtínior- Ney Suassuna- Odacir Socm:s - Onofre Quinan 
- Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon - Ramez Tebet- Re
uan Calheiros- Roberto Freire- Roberto Requ:ião- Romero Jucá. · 
- Romeu Tuma- Rcmaldo CUnba Lima -Sérgio Macbado-Teo
tõnio Vilela Fúho- Vahnir Campelo- Vllsoo Kleinubing- Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE; (José Samey)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 76 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental. declaro aberta a St"'ssio. 

Sob a protcção de Deu:!t, iniciamos nossos trabalhos. 
Comunico ao Plenário que esta sessão foi conVocada~· a 

leitura da Proposta de Emenda à Constituição aprovada pela 0-
mara dos Deputados c que já"" enconlr.t no s<naiio FO&iral: · 

Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. 1° Secmt.áriÔ em 
exercício. Senador Francelino Pereira. 

É lido o seguinte: 

SGM-P/510/95 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N"29,DE 1995 

(N° 4, dcl9!15, oa Câmara dos Deputados) 

As Mesas da Cãmara dos Deputados c do' Senado Fedetal, 
nos tem1os do art. 60, § 3°, da Constituição Federal, prom:dgam a 
seguinte emenda ao texto constitucionaL 

Ahe<a o§ z· do art. 25 da eoostituição Federal. 

Art. r• o pan\gxafo 2" do art. 25 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte reda.ção: 

"A,rt. 25. -------------.. ··-

§ 2" Cabe aos Estados explorar diretamente, ou 
mediante OOJ!"'ssio, os serviços locais de gás canali2a
do, oa fotma da lei, vedada a ediçio de medida provisó
ria pua a sua :regnlamertt•çio." 

O SR. PRE;SJDENTE (José Sarney) - A Ulaléia sem pu
blicada, oa f= rcgimeDtal, c remetida imediatamente à Comis
são de Coostituição, Justiça c Cidadania. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não bá quorum pam delibençio em plenário. Em ccnse
cplóncia. "!' matérias constaotes da Otdem do Dia da sessão de 
boje, todaa em fase de votaçio, ficam com sua apreciação adiada. 

São os seguintes os itens cuja apreciação fica 
àdiada: 

-l
REQUERIMENTO N" 600, DE 1993 

Votaçio, emtumo único, doRequerimenlo n•600. de 1993. 
do Semdor João ~ solicitando, nos tmnos :regimentais. a 
transcrição. nos Anais do Senado_ Federal, da matma EUA pres
siooaram CoDor para demarcar a reserva iaoomimi, publicada 
no Jomal do Brasit ediçio de 22 de )lnbo de r993. 

- -2-
REQ~ N"_SSS. DE r993 

· · Bras!lia, r6 de maio de r99S · · 
Senhor Presidente. · Votaçlo. enrtumoúnico. do Requenmrono SSS.de 1993. 
TeDbo a honra de ençamjnhar a Vossa Ex~ pa:ra' os · do Senador Gilberto Miranda, solicitando,. nos termos:reg:imeDtai.s, 

fins constitucionais, a inclusa Proposta de Emenda Constitut:iooal, a tmnscrição, nos Anais do Senado. Federal, do artigo illtitulado 
que "altera o § z• do art. 25 da Constituição Federal" aprovada · ·Extinção da pllllibDidade pelo -j>agameuto ii corr<ta, de autoria 
pelà Câmara dos Deputados, nos tem>os do art.'60, § 2;,'da Coos- · ·do_jurista WalterCeoeviva, publicadooo jomaJFolbade&Paolo, 
tituiçãoFedera.I. · · · ·.·.- · ·· • ·-· <:ediçãode244eagosto.der993. · · · · · 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos · . · -3..;... . 
de elevado apreço c distinta consideraçio. - Deputado Luis • .• '. · · ·: RfiQUERlMilNTO N" 115 DE r994 
Eduardo. Ptesiden!e ~ ~ <!<>_s.l:!<putados. .. ' .. . . . • . • . • . ' . ' • .- . . . ' . 

· · · · · Votação, em.tumo único; do· Rcqucrimeoto n• 115; de 
O S!V!!RESIDi:!llTE ~osé·Sarncy) -oP;Sr. r• Seaetirio ··r994.do SeoadorEoperidifo·Amin, '"'licitando, nos temlos-rc

em cxcrc!cio, Senador Francelino Pereim, proçederá à leitura da · gimentais, ·a· ti1inscrição, nàs :A:nliis dó Séoado. Fedem!, de ma-
proposta de emenda~ COostituição. "· · >'• •• . térii publiêada nojoinal-Folha de &Paulo, edição de 11 de fe-

.' ' • I.. • j,.. '.~. • Vereiro último. Cohma "Ianio"·de:FreitaSi•. intitulada "O cscl.n-
Élidaaseguinte:.1.'.'.· 1",4'.----- • dalo'queoiobá0.· · · ·' · · 
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-4- transaiçio, 110& Anais do Seuado Federal do IO!atório sobte .sua 
REQUERIMENTO N"349, DE 1994 _____ viagem ao Mlxico como rqm:scntante do Brasil paiO assistir à 

Votação. em tumó túlico, do Requerimento n• 349, de 1994, posse do novo Presidente daquele País. 
do Senador Matro Maciel, solicitando, nos termos IOgimentais, a -9-
transcriÇão, nos Anais do Senado Fedenl, do artigo "Revisão c rc- REQUERIMENTO N" 970, DE 1994 
visores", de autoria do jJrista Miguel Realc, publicado oo jomal O 
Estado de~ Paulo, edição de 23 de abril de 1994. 

-5-
REQUERIMENTO N" 405, DE 1994 

V oração. em ttnno único. do Requerimmlo ri' 405, de 1994. do 
Seoadcc Dario Pemia.. sOlicitando, na; termos IPgimentais a transai-
ção, nos ADais do Senado Fcdml, do artigo A Albnça PFIA'SDB, 
publicado oo joala!Folha de S. Paulo. edição de 17 de maio de 1994. 

-li
REQUERIMENTO N" 485, DE 1994 

V oração. em lumoúnioo. do Requerimmlo n• 485, de 1994. do 
Senador Mnoo Macie~ soliçitando. noo k:mtO& nogimet<•i• a transcri
ção, DOS ADais do Senado Fcdml, do artigo Idéias CoemJtcs. publi
cado no joala1 O Estado de S. Paulo, edição deSde joilo_de 1994. 

-7-
REQUERJMENTO N"752. DE 1994 

Votação, em 1m00 túlico, do Requerimento n• 752. de 1994. 
do Senador Mauro Bcnevides, solicitando, nos tennos regimentais, 

· a transcrição, nos Anais do Senado Fedenl. do artigo 'Troq"""' o 
povo", do escritor Kurt Pcssck. publicado no Iomal de Bnlsflia, 
edição de 24 de oombro de 1994. 

-8-
REQUERIMENTO N" 986. DE 1994 

Votação. em 1m00 túlico, do Requerimento n• 986. de 1994, 
do Senador Pedro Simon. solicitaDdo, nos termos regimentais~ a 

Votação. cm twDo túlico, do Requerimento n• 970, de 1994, 
do Senador Jacques Silva,. solicitan~ uos termos regimentais. a. 
transaiçio, nos Anais do Seuado Federal, do artigo. Anistia no 
Congraoo, publicado no jomal Folha de S. Paulo. 

-lO
REQUERIMENTO N" 1.003, DE 1994 

Votaçio. e~ tumo único. do Requerimento n° l.oo3, dt 
1994, do Scll8do< AOIOO Mcllo, solicitaodo, nos tcm10S regimen
tais, a transaiçio, nos Anais do Senado Fedenl. do artigo, Carta 
abula, publicado oo Iomal A Crítica, de Manans, edição 12 de 
oombro de 1994. 

-11-
REQUERIMENTO N" 1.109. DE 1994 

Votaçio. em bJmo 'IÍDiCO, do Requerimento n° 1.109. de 
1994. do Senador Gilberto Miianda. solicitando, oos tcm10S regi
mentais, a trans<:Iição, nos Anais do Seuado Federal. do artigo 
A 'Ida em uz de chicote, publicado no Iomal Folha de S. Paulo, 
ediçiode 18dede,.,mbrode 1994. 

O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- Consulto o Plenário 
. se algom Sell8do< deseja usar da paiavta.. (Pausa) 

Nada. mais haveudo a tratar, a Presidência vai encemtr os 
tDbalhos. 

Estieoc:cmda a sessio. 

Ata da 63a Sessão, em 17· d~_!D-aiQ de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. Teotonio Vilela Filho; Renan Calheiros; 
Levy Dias e Antônio Carlos Valadares 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES Reoan Calbciros - Roberto Freii1: - Roberto Requiio - Romero 
OS SRS. SENADORES, 1ucá -Romeu Tuma- RODaldo CuDha Lima- Sérgio Machado-

Ademir Andrade- Antônio CarlOS Ma~s·_: ADteoio Teoúlnio VIlela Filho- Valmir ~- V!lson Kleinübing
Carlos V aladaics- Arlindo Porto- Amlr da Tli.vola- Bello Patga Waldeck Omelas. 
- Bcni Vems- Bemardc)Cabial.- Cir!ós·Bezeim- Carlos Palro- 0 SR. PRESIDENTE,... ••• ~'- Vilela FiJh ) A lista de 

' . Carl Wilscn Casildo Ma1daner Coutinh '- Edi ' ,. ~ · 0 
-ermo- ·_ os . - . . . - 0 _01'-6""- • presença awsa o wm{lal:ecilileil.to de 76 Sm. Senadores. Havendo 

soo ~o-~ .Suplicy . .., Elcio A!"ares.., ~ ~ • núm:roregimen~ declaro aberta asessio. · · · 
,., Epilá<1o .Cafeteiill .,., Emmdcs' .Ama:im.- Esp<ridiio Amin - . . . b • · 

Femando Bezena - Flaviano-Melo~ FraoceliDo.Pereü:a _ Foeilas ·· • · · · .>ob • proleçlo de Deus. iDicwnos nossos tmbalhos. 
Noto --Gemido Melo- Getson Camata -<Íilberto Mirando- Gil- : : · : _.:o Sr. 1•_ Se=tírio 1= ex=icio, Senador Antonio Carlos 
vam lloiges - Guilbctme Palmeira~ Hugo Napoleão- Humberto V a1adazos, proc:edett aleitum do Expediente. 
Lucena- lris Rezcnde -Iader llaibalho -Ieffersm p.,.. -Joio . . . . É lido - • 
França- João Rocha.., Ioel deHoUanda,-,Jonas Pinheiro -Iosap- . . . 0 segDOI!e. 
hat Marinho -Jod AgripinO-J'oSé Alves'--lóoé'EdualdoDuaa- · · · 

. José FOl')lp:-.1.osé lgnácio-Iosé Roberto Airuda-loséSarney
,1®<> Ca.m!los -.Jlini.a. Maris9.-:LaH>:o~ -Leomar.Qointani
. !ha.- 14>YY ,Dias. ,- Lucldiq .P<>de!la. - JAcio .AkAnJara .-. JAclio 
. ·coelho~ ~ Albetta de Oli•.eira·~ .Marlna,SilYa-.Mauro Miran

EXPiiDIENTE 
OFICIO DE llfiNis'tR.ó DÉESTÁDÓ . 

.. N" 282, ~ 12 do oorreme, do Mmi.tro do·Plancjamento e 
.. da.., Noboo.Itúlior- Ney Suass:ona-:-O<:lacmSoaiOs-Cln<>fR Qui
nam- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Siraon,.. Ramez Tebet-

· Otçameoto, referellle ao ReqoerimcoiO de Infmmação n• 439, de 
1995, do Sell8do< Waldeck Omelas. ·. . . ' 
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As informações foram encaminhadas, em c6pia, 
ao requerente. 

O requerimento vai ao arquivo. 

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO 

N" 300, de 15 do cpm:nte, do 1\finistro do Meio Ambiente, 
dos Recurso. Hídricos e da AmazôDia Legai, Iefermte ao Requeri· 
mento de lDformação ne 361, de 1995, do SenadorCoutiohoJorge. 

N" 30!, de 25 de abril, do 1\finistro da Fazenda, em adifa. 
mento ao A viso n° 319, de 28 de abril. referente ao Requerimento 
de Informação n• 386, de 1995, do Scimdor Osmar Dias. 

As informações foram encaminhadas em cópia 
aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (TeotOOio VIlela Filho) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, oficip que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em 
exercício, Senador A.ntõnio Carlos Valadares. 

É lido o S:guinte: 

OF. N" 38195/CPI/MINER 

Brasília, 15 de majo de 1995 
Senhor Presidente. 
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de In

quérito, criada através do Requerimento n° 185/95 - SF. "destina
da a apurar denúncias veiCllladas na imprensa naCional sobre a ati
vidade de mineração no Brasil". _comunico a Vossa Excelência que 
a Comissão se deslocará até o Estado de Rondônia nos piDximos 
dias 17 a 19 do corrente mês,oode irá =lizaraudiências públicas 
nas cidades de Porto Velho e Ariquemes. 

Outrossim. infõim.a ainda. que a Delegação estaiá. composta 
dos seguintes membros: 

Senadores 
RamezTebet 
José Agripino -
José Eduardo Outra 
João França 
RomeroJucá 
Leomar Quintã.nilha 
José Bianco 
Emandes Amorim 

quefeito- de petróleo são responsáveis penalmeme pelo crime de 
eXJÍOr a vida. ou a integridade coxpo<al. ou a saúde de alguém, por 

-meio de recipiente de gás liquefeito de petróleo. defeituoso ou não 
requalificado. 

Pena- Detenção de três meses a um ano, e cem dias multa. 
Art. Z' Sem prejlizo da pena oominada do artigo anterior, 

aplicar-se-ão ao ageDle do crime nele defmido as seguintes sançõ
es de caxáter administrativo: 

r- afastamento da di.reção da empresa pelo perlodo de 2 (dois) 
anos após o léxmino da exeruçãodas penas a que foi ooodenado. 

II- muita. em valor a ser arbitrado pelo Juiz. 
Art. 3° Esta lei entra em vigOl' na data de sua pubiicaçáo. 
Art. 4° Revogam-se as disposiçõeS ei:ii Contrário. . 

Justificação 

Há uma necessic;la.de sensível._ notável de se coagir as em
presas que atuam no Il!1llO de distriroição de gás liquefeito de petrÓleo 
a adotar o mtema de requalificação dos botijões posto& à venda. 

A não qualificação expõe o usuário - as_sim como as pes
soas que lidam no setor- a acidentes perigosos à integridade cor
poral. à saúde e ã vida. 

Impõe-se criminaHzar a omissão dessa não requalificação,a 
flm de preveuir a ocomncia de danos inepar.íveis. 

Esse· objetivo deste nosso projeto de lei Uma lei didática, 
além de coibitiva. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995. - Senacior' Júlio 
Campos. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - tkci
são tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 157, DE 1995 

Autorim o Poder Executivo a c:riar a Escola 
Técnka Federal de Muricllândia, DO TocautiDs. 

O COrigreilso Nacional decreta 
Art. 1° Fica o Poder Executívo autoriz:ado a criar a escola 

Técnica Federal de MuricilãDdia, 110 TocaDtins. 
Art. Z' A Esccla Técnica Federal de Muricilândia manterá 

- cursos de nível médio proftsSioo.alizantes. a serem defmidos pelo 
Miiiist6rio da Educação e do Desporto, destinados à fom>ação dç 
técnicos para atender às nCcessidades s6cio-eronômicas da região. 

Art. J<> A instalação do estabelecimento de ensino de que 
trata esta lei ocorretá imediatamente depois da inclusão. no Orça
meiJIO da UDião, das dotações para tal fun necessárias. e dã cria-

~sco~allrides'Baxros_.:·scicruário ção dos grupOs dos cargos, funções e empregos indispensáveis a 
seu funcionamento. 

Narciso MoriJUnior- Opeiidor de Som -Art. 4°Esta lei entra em vigoc na data de sua publicação. 
MaDDel Lúcio de Jesus Leal- Jomalista Art. so Revogam.~ se as disposições em contrário. 
Na oportunidade, renovo meus protestos de estima e consi-

deração.- SeDador Ramez Tebet. Justificação 

O SR. PRESIDEI'!TE (TeotorJio Vilela Filho)- O oficio O MoDicipio de Murici!ândia está siruado no norte do Esta-
lido vai à publicação. · âo do TocaDtiDs. e, recém-emaDcipado do município de Araguaí-

Sobre a mesa. projetos que serão lidos pelo Sr.l0 Secretário - na. está passando por uma fase de crescimento. 
em exercício, Senador Anf.onio Carlos V .aladares. A exceçlo da escola Agrotécnica Federal de Araguatins, 

não há nenhum outro estabelecimento de 2° grau proflssionalizan· 
São lios os seguÚlles: te em funcionainento nO Estado. Tal lacuna passou a se constituir 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 156,DE 1995 m~ma aberração, a partir da instalação do mais novo Estado da Fe
deração, que vem passando por um vertiginOsO crescimento popu-

Define o Crime de e:qlOr a vida, a integridade lacional e de atividades econômicas, sociais e admínistratiVas. 
corporal ou a. saúde, de alguém, por melo de reei- Assim sendo, a demanda por proficionais de nível médio, 
pieute de gás liquefeito de petróleo, defeituoso ou não cresce, rapidamente. em várias áreas: administração, eleuônica. 
requalificado, e dá outras providéu~ eletricidade. construção cívil. telecomunicações. mineração. com-

O Congresso Nacional decreta: Art. 1° Os diretores. os ad- putação e tantas outras. Os jovens desejosos de seguir uma carreira 
ministradores e os gerentes de empresas distribuiclorns de gás li- técnica são obrigados a migrar para outros Estados; a maioria hão 
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pode fazê-lo e, por isto abandona a escola ou ingressa no 2• gr.m Saia das Sessões, 17 de julho de 1995.- Se!llldor Carlos 
regular com vistas à preparação pm.a Universidade, onde poucos. Patrocinlo. 
contudo, logram chegar. 

É importante salientar a localização estratégica do muniá
pio de Muricilàndia, sua proximidade a 2ona de Processamento de 
Exportação de Araguaína será, sem nenhuma <hívida. um fator 
fímdameD!al.pm. o aproveitamento da mão-de-obra especializada, 
fotlllllda pela futura Escola Técnica Federal de Muricilândia. 

(A Comissão de Educação -decisão terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (feotooio VIlela Fúho)- Os proje
tes serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Por~ :razões, solicitamos a nossos Pares a aprovação do 
projeto, em favor do desenvolvimento do Tocantins. 

Saia .das Sessões, 17 de maio de 1995.- Senador Carlos 
Patrocínio. 

(Á Comissão d~ Educação -decisão tenninativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•158, DE 1995 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Téoo 
nica Federal de Mlra<ema do Toamtins, DO Toam1ins. 

O congresso Nacio!lal decreta: . 
Art. 1 o Fica o Poder Ex,ecutivo autorizado a criar a Escola 

Técnica Federal de Miracema do Tocantins, Do Tocantins. 
. Art. 2• A Escola Técnica Federal de Miracema do Trocan

tins manterá cursos de nível médio profiSSionalizantes, a· serem de-
fmidoo pelo Ministério da Educação e do Desporto, destinados à 
formação de técnicos para atender as necessidades s6cio-eoonâni
cas da região. 

Sobre a mesa. projeto que seci. lido pelo Sr. 1 co Secretário 
em exetclcio, Senador Antooio Carlos V alaclares. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 159, DE 1995 

Acrescenta di>positivos ao parágrafo z·, do 
art.37, da Lei D0 5.108, de 1966, que 'institui o Códi
go Nacional de Trânsito". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !0 Acrescente-se ao parágrafo 2°, do art.. 37, da Lei n° 

5.108,_de 21 de setembro de 1966, que "instími o Código Nacionai 
de Trânsito11

, as alíneasu, v, we x. 

"Art. 37. ···-.... ---··----·-··---...:. __ 
Parignüoünico. -------------·-·-
u) air-bag fronlal pm. o motorista e o(s) P""sa· 

geiro(s) do banco dianteiro; 
v) pála-brisa laminado; 
w) sistema de freio antiblocante (ABS); 
x) bana de proteção de aço nas pOrtas e DO teto." 

Art. 2° Os equipamentOs de segurança e prevenção do artgi
go anterior poderão ser altetados pelo Conselho Nacional de Tiân

. sito - CONfRAN, do Ministério da Justiça. sempre que óeoiicr 
evolução tecnol6gica no setor. 

Art. 3° A insialação do estabelecimento de eosino de que 
ttata esta lei ocareilÍ imediatamente depois da inclusão, DO Orça
mento da União, das dotações pm.lal fim =ssárias, e da cria
ção aos· grupos dos caigOS; ftmções e empiegos indispensáveis a 
seu funcionamento. _ _ _ _ c 

Art 4° Esta lei emm em vigcJF nadara de sua publicaçã:o. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 3°Toma-se obrigatória. 12 (doze) meses após a publi
- - cação desta lei. a utilização dos equlpãmentos de segur.mça men

cionados no art. 1° em todos os veículos montados e/au fabricados 
no País. bem como nos importados. 

Justificação 

O Município de Miracema do Tocantins está símado DO 

centro do Estado do Tocantins. Dada a sua localização estratégica. 
foi erigida em Capital provisório do Estado durante os anos de 
1989 e 1990, até a inauguração de Palmas. 

No citado período, a cidade passou por um grande progres
so material. destacando-se a construção de vários edifícios públi
cos por parte do Estado. Assim, existem, hoje, pddios e instalaçõ
es ociosos que poderiam abrigar uma Escola Técnica Federal. 

A CXeQ.lção da Escola Agrotécllica Federal de Anguatins~ 

Art. 4° Ficam isentas do imposto de imp:rrtação ou daqUele 
que vier a Sucedê-lo. as aquisições dos equipamentos de segurança 
mencionados no art. 1 o, que ainda não sejam fabricados no País, a 
partir da data de publicação desta lei. 

Art. 5° O Poder Executivo.. através do Conselho NacíODal 
de Ttânsit~ regulamenta.tá esta lei no prazo de até trinta-dias dê 
sua publicação. 

Art. 6° Esta lei entta em vigor na data de sua publicação. 
Art. ~Revogam-se as disposições em contrário. 

Justllic:ação 

não bá nenhu'm outro estabelecimento de 2° grau profzssionalizan- O Brasil está em primeiro lugar no número de mortes em 
te em funcionamento no Estado. Tal lacuna passou a se constituir acidemes de trâ.Dsito calculadas em mais de 50 mil por ano. embo
numa abenação, a partir da instalação 4o mais novo Estado da Fe- ra esteja em quinto lugar entre os países com a niãior frota de veí
deração, que vem pass:mdo por um vertiginoso crescõ:nentO popu- culos do mundo- 20,9 milhões de c::uros, ônibus e caminhões. En-
lacional e de atividades eco!iômicas, sociais e admjnjstratiVas. quanto o lapão tem 64,6 milhões de veículos, (67,64% mais que o 

Assim sendo, a demanda por profissionais de nível médio, Brasil) suas mortes anuais :POI' acidentes de trânsito não ultrapas-
aesce. rapidamente, em várias 4Ieas: aciministi3ção, eletronica, srup os 11.4 miL número 46.4% menor que o BrasiL As maiores 
eletricidade, construção civil, telecomunicações. mineração, com- vítimas do trânsito brasileiro são as crianças e os velhos. afliiDa 
putação e tantas outras. Osjovens desejosos de segtÍir uma caneir.l. Dr. Roberto Scalugella, Presidente do lnstímto Nacional de Segu-
técnica são obrigados a migrar para outros Estados: a maioria não rança no Trânsito (INST). -
pode- fazê-lo e, por isto abandooa a escola oo. in~ no~ grau Também são apontados pelo Centro Brasileiro para a Inf'an-
regular com vistas à~ para a Universidade, aonde pou- cia e Adol.escêDcia (CBIA), como a maior causa de mortes violen-
cos, contudo, logram chegar. E importaDte salientar que a criação tas de crianças no País. Segundo pesquisa da CBIA, no período de 
da Zona de Processamento de Exportação de Ar.lguaína ser.l um 1991 a 1993, os acidentes de IIinsito forun responsáveis por 
faiOr fímdameDial para o aproveitamento dos profissionais fonna- 31.2% daS IDO<t<S de crianças, supetando os homiádios (17,9%). os 
dospe!> futUia Escola Técnica Federal de Mir.l.cemado Tocantins. afogamentos(J0.3%) e até a falta de assistência médica (11,5%). 

Por estas razões., solicitamos a nossos P;lres a aprovação do Outra infqnnaç!o importante ~ que o Brasil s6 é superado 
projeto~ em favor do desenvolvimento do Tocantins. -- pela Coréia e a África do Sul, onde a propcm;ão das mortes em re-
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Iação ao mlmero de veículos é maiOC. Enquanto .. a Coréia teDl u~ 
morte no trânsito por cada 449 veículos, e a Africa do Sul uma 
para cada 562 veículos, segundo o Departamento Naciooal de 
Trinsito (DENA 1RAN), aqui há uma mar!<: por ano pata cada 
977 velculos em cimllação. Estes números são SU1p11'<ndenles 
quando comparados aos da Suécia, Japão e Alemanha, onde há 
6bitopatacadaS,7mi!c:uros. 

Além de educação de trânsito nas escolas, os palses desen· 
volvidos têm legislação severa palll. os infJ:3roms das leis, bem 
como equipamentos de segur:mça efJ.cientes e modernos. Nossa le
gislação. infelizmeDt.e, apesar do ett:scimento desse setor de nosso 
parque induslria!, é das mais benevolentes, porquanto são fabrica
dos veículos que não oferecem caudições mínimas de segurança 
pa13. sua cin:ulação. 

Tal esforço poderia, e!liietanto, apresentar melbO<CS resulta
dos se. a par da atenção dada aos acidentes origiuários de falha hu
mailao fosse exigido da indústria automobilísticil uma contraparti
da no sentido da redução dos defeitos técnicos Rspoos.l.veis, ain
da, por grande parte dos desastres. 

Os dispositiv06 de Segurança aqui mencionados já se toma
ram exigência em numerosos países desenvolvidos, sendo. inclusi
ve. condição sine qua non para a aquisição de veículos fabricados 
rio Brasil 

Não se justifica, porta:nto, que os veiculas desiinados ao -
mereado externo sejam diferentes, quanto à segurança. daqueles 
produzidos para canercialização no m=ado intemo. 

Tal providéncia, e!liietanto, não foi tomada, o que contn1>ui 
em muito para a petDlllDência do alaanante índice de acident<s de 
trânsito no País. 

O Projeto obriga as fábricas, cujo lucros são tão altos que as 
permitem aplicá-los em investimentos divm.os daqueles_ para cu
jas finalidades se instalaram no País, com in:fmitas fãCilidades e in
centivos, a equipar, a partir de 30 de abril de 1996, os veírulos por 
elas produzidos can os equipamentos de segunmça pievistos na 
presente. Lei, sem ônus para o consumidor, IUlDla contntpartida às 
facilidades obtidas anteriormente. 

Como inceDtivo ao desenvolvimento dessa tea:tolog:ia. a ní
vel nacional. propomos seja concedida a isenção do imposto de 
iniportação~ ou daquele que o vier a suceder~ dos equipa1]"!C";Dtos de 
segu:tallça. referidos na presente Lei. 

Ofereço, assim. à douta consideração de meus ilustres~ 
este Projeto de Lei, consciente de que lhe dado, com o costumeiro 
espírito público e ampla visão dos problemas nacionais, a acolhida 
que merece, dentro dos objetivos que nortearam. sua fornmlação. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995. - Senador Lúdio 
Coelho. 

LEGISLAÇÃO CJTADA 

LEIN"S.!OS. DE21 DE SETEMBRO DE 1966 

Institui o Código Nacional de Trâmito 

O Presidente da República 
Faço saber que o CongteSSO Nacional decreta. e eu sanciono 

a seguinte lei: 

Art. 37. Nenhum veículo poderá ser licenci3dt) ou zegiStr.l-- -
do • .nem poderá tomsitar em via ten:estre, sem que ofereça comple
ta segurança e esteja devidamente equipado, nos temws deste Có
digo e do seu RegclameDlO. 

§ 1• Além da vistoria que ser.i feita por ocasião do licencia
mento, poderiio ser exigida; ootras a critério da autoridade de tnlnsito. 

~ § 2• São coosideraclos, além de outros que venham a ser de
terminados pelo Conselho Nacioml de Trânsito, como equipamen
tos obrigatórios dos veículos automota:es: 

a) pám-clloques dianteíros e lr3seiros; 
b) prot<:to<es pata as rodas traseirns dos caminhões; 
c) espelhos mrovisoiCs; 
d) Iimpadozes de pám-brisas; 
e) pala interna de proteção contia o sol para motoristas; 
f) faroletes e faróis dianteiros de luz br.mca; 
g) Iantemas de luz vermelha, na parte lraseiia; 
h) velocímetro; 
i) buzina; 
j) dispositivos de sinanzação notuma de emergência, i:nde.. 

pendente de cimlito elétrico do veírulo; 
I) extimor de incêndio, para velados de carga e ttansporte 

coletivo; 
m) silenciador dos ruídos de explosão do motor; 
n) freios de estacioname.nto e de pé, com canandos inde-

pendentes; -
o) luz paza o sinal de "pare"; 
p) jbtmjnaç:ão da placa inr.ema; 

~ q) indicado= luminosos de mudança de direção, ã frente e 
aliás, inclusive para reboques, cam:tas e similares; 

r) cintOs de segur.mça pam a ázvore de transmissão devei
cula; de transpo:rtes coletivos e de cm;p; 

s) pneus que ofereçam condições IIIÍnimas de segunmça; 
t) regisiiadores de velocidade, nos veírulos destinados ao 

=sporte de escolares. 
§ 3° o equipamento de mcxocicletas. :motcmetas, ciclomoto

res. motofurgões~ l:l'atcRs. microtratores, cavalos-mecânicos., rebo
ques, ~ e seus similares. além dos veículos m.enc:ionados DO 

art- 63, será estipulado pelo Regulamento deste Código. 
§ 4" Os demais velculos de propnlsão humana ou !ração 

animal deverão ser dotados, dentre outros que venham a ser exigi
dos em lei ou regulamento. dos seguintes equipamentos: 

a) freios; 
b) luz branca dianteiia e luz vennelha lraseiia ou catadi6p

tricos nas mesmas cores. 
§ 5° Nas estradas. o cano de escapamento dos camjnbões 

QJOVidos a 6Ieo Diesel. deverá ser colocado coma saída pam cim.i 

(À Comissão Temporária do Código de Trânsito 
Bm.sikiro - PLC n°73/94.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)- O projeto 
será publicado e despachado ã Comissão temporária criada para o 
estudo do Projeto de Lei da amara n• 73, de 1994, que institui o 
Código de Trânsito Br.lsileiro, de conformidade com o disposto no 
art- 374, IT,'do Regimento Intemo. ~ . ~ 

Sobro a mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo 
Sr. 1• Secmário em exemcio, Senad<r Antonio Carlos Valads=-

É lido o seguinte: 

~PROJETO DE LEI DO SENADO N•t60, DE 1995 

Dispõe sobre o =n:lcio da profissão de~
te Comunitário de Saúde e#_ ~u~ p:.;ovidêuc:ias. 

O Con~ Nacional deCreta: 
AIL 1• É livre o exerclcio de profissão de Agente ColllllDÍ· 

tário de Saúde, ob=vadas as condições estabelecidas nesta Lei. 
Art. 2° Agente Commirário de Saúde é um trabalhador' de 

saúde, do quadro de pessoal de um serviço público ou privadc de 
saúde, meml:ro da equipe de enfermagem. que executa semços 
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auxiliares de enfermagem sob supe!Visão. no âmbito da comunida
de da qual faz parte, cabendo-lhe, especia!meme: 

a) executar atividades básicas de saúde referente à assistên
cia à saúde da mulher e da criança; 

b) executar tratameotos simples; 
c) prestar assistência a pacientes de doenças transmissíveis 

e executar a(.OOs visando ao seu controle; 
d) executar ações de vigilância à saúde; 
e) executarações de educação em saúde-
§ 1 • O exercício da profissão de Agente Co!llllllitário de 

Saúde só poder.l ocon-er com villcu!ação do referido profiSsional a 
um serviço de saúde de referência c sob supeiVi:são de Enfermeiro, 
na ~o mínima de um Enfermeiro-supervisor para- cada trin
ta Agentes Comunitários de Saúde. 

§ 2" O exercício das atividades inetenlcs à profiSSão de 
Agente Comunitário de Saúde s6 pode oconer no ambiente comn
nítário, sendo vedada a sua pcl.tica dentro de serviços de saúde. 

Art. 3° O exercício da profissão de Agente Comunitário de 
Saáde é exclusivo dos que, cumulativamente: 

I - comprovem escOlaridade mlnima co=spondente à 4" 
série do primeiro gran. 

n- tenham coocluido = espeáfioo, com amiculo fixado 
pclo Cooselbo Federal de Educação. na fama da legislação. em vi8<r, 

m - residam Dll localidade em que vão aluar há, pelo me
nos, dois anos. 

§ 1 o Em comunidades indígenas e localidades remotas, nas 
quais não existam condições de ru_.;r o xoquisito de escolarida
de mínima de que tzata o caput desle artigo, sem permitido o exer
cido da profiSSão de Agente Co!llllllitário de Saúde por pessoas al
fabetizadas, desde que cumpridos os demais tequisitos. 

§ 2° As pessoas que, comprovadamente, à data de publica
ção desta l-ei- estivemn n0 exercício da profiSSão há mais de dois 
anos, estarão habilitadas para o exercício da proftssão de AgeiJ1e 
Co!llllllitório de Saúde. 

Art. 4° O emprego ou contratação de Agentes COnilmitãrlOS 
de Saúde só serão permitido a entidades e organizações que dispo
nham de adequada inlia-esttutuia material pam a atuação desses 
seus empregados. incluindo. necessariamente: · 

a) garantia de mecanismos e IWUSOS para referência e coo~ 
tra-referência de pacientes; 

b)garnnlia de transporte P""' agente, supervis<ns e pacien
tes. quando necessário; 

c)progmna de educação contiDwlda pam agentes e supervi
sares; 

d) supervisão de Enfermagem, coofmme o disposto no art. 
2° e seu par.ígrafo 1°. 

Art. s• Compete ao Conselho Regional de Enfetmagem a 
inscrição e a fJSCalização do exercício profiSSional dos:, Agentes 
Conrullitários de Saúde alUando em sua área de jurisdição. 

Art. 6• O Poder Executivo mgulamentará esta Lei ~ pmro 
de ooventa dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 7° Revogam-se as disposições em COD.b:ário. 

Justificação 

Em nível mundial. a experiência tem demonstrado os bons 
resultados da atuação dos agentes oonnmitários de saúde. 

Baseados em um novo paradigma que tem por foco o usuá
rio dos serviços e ações de saúde. os programas que utili.za.m esta 
nova categoria de ~ de saúde vem mostiando resulta
dos positivos uma vez que- nas pa1avtas do Dr. Agop Kayayan, 
representante do Unicef no Brasil - o convívio com a realidade 
cotidiana das pessoas está produzindo =JlOs!aS mais ajustadas às 
necessidades da população que se quer servir. · · 

Em nosso Pais. a experiência de cinco anos jã inostrou o 
que pode mnder, um premo outorgado pelo Unicef, em 1!193; 
bons resuhados aferidos por avaliaçJo realizada em 1994 pelo 
Progmna de Agentes Co!llllllitários de Saúde do Ministério da 
Saúde; e redução signif!CaiÍva da mortalidade infantil em vários 
DlUDÍCÍpios que i.mplantar.un este programa. 

Desta forma, o progmna do Ministério da Saúde encontrou, 
na sua pesquisa de avaliação publicada em se~mbro de 1994,ique, 
entre outros resultados positivos. 84% das famílias entrevistadas 
não aceitavam a extinção do programa. Do ponto de vista objetivo, 
verificou a pesquisa um impacto estatisticamente significativo da 
atuação dos Agentes O:mnnjtários de Saúde sobre alguns indica
-dores de saúde, entre eles, o.aumento da cobertun vacinai. a redu
ção da mcrtalidade por cüairéia e a adoção da terapia de midrata
ção OI3l,. uma maior cobertura por exames pré-natal e de tratamen
to de água pam beber. 

O progmna do Ministério da Saúde encontra-se implantado 
em 987 !llllllic:ipios de 17 Estados das mgiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, envolvendo um total de 33A88 Agentos e 1.268 
Instrutores-supervisores. 

No Estado do Mato Grosso, já se podem apontar, c:omD re
sul!Sdo da alllação dos Agentes Co!llllllitários de Saúde, importan
te redução da mortalidade infantil nas coDDJDidades em que o pro
gmna foi implantado. No IllUDÍCÍpio de Rondon6polis, a taxa de 
mortalidade infantil foi reduzida de 50 pam 17 óbitos por 1.000 
nascidos vivos. 

Os Agentes Comunitários de Saúde tiveram também um pa
pel importante no enfmntamellto da epidemia de cólera que asso

. lou o País nos últimos anos. e esta estratégia faz parte dos planos 
recentemente anunciadOs pelo Ministro da Saúde de combate à 
mortalidade infantil. 

~nem lUdo são bons resultados: existem hoje em exerci
cio em nosso País mais de 50.000 Agentes Conmpjr5rios de Saú
de, segundO estimativa do Conselho Federal de lillfeanagem. 

Estes trabalha.dores não têm identidade profissiooal e estão 
sendo COIIlnlados de formas preclrias e proVisórias; como bolsis
tas ou por prestação de serviços. muitas vezes at:Iavés de mecanis
mos JX'lco satisfatórios pam ambas as partes enVolvidas, prof!S
sionais e serviços. . 

Desde a criação do Progmna no Ministério da Saúde, em 
1991, "a melhcr maneim de vinculá-los aos serviços de saúde pú
blica" estão "em estudos" pela Consultaria Jwfdica do Ministério 
da Saúde, sem que uma solução tenha sido aventada do ponto de 
vista jnídico e trabalhista. 

Esta situação está a representar um desestímulo pam muitas 
secretarias !llllllieipais de saúde que cogitaiam de implantar pro
grunas desta natureza pois já Ievon vários destes trabalhadaes e 
suas organizações à Justiça. do Tnbalho, na busca de solução de fi~ 
nitiva de SDas situações lrabaJhistas e profJSSionais. 

A pECpOSição que apresento visa a :resolver este problema 
pela regulamenração da profissão de Ageme Comullitário de Saú
de, o que pennitirá. a eles uma identidade profissional e às institui
ções de saúde. uma via de solução pam os impasses resultantes da 
utilização desta categoria de trabalhadores. 

É este o eqirito que me. anima ao apresentar este projeto de 
lei e submetS-lo à análise dos Senhores parlamentares, certo de 
que compreendetão sua relevância. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995.- Senador Carlos 
BezemL 

(A Comissão de AsslmiO.s Sociais - tkcisão rirmi· 
nativa) 
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O SR. PRESIDENTE (Teolônio Vilela Filbo)- O projeto 
será publicado e remetido à comissão competente_. 

Sobre a mesa. oficias que serão lidos pelo Sr. ~~_§ecretúio 
em exercício. Senãdor Amonio Carlos Valada.tcs. 

São lidos os seguintes: 

OF. N" 326'95-GLPFL 

Brasília. 16 de maio de 1995 
Senhor Presidente. 
Tendo em vista o afirst_!'mento do Senador Alexandre Costa, 

em virtude de licença para tratamemo de saúde. indico o Senador 
Bello Parga para substinú-lo nas seguintes Comissões l'emlanemes:' 

1) Como Titular: 
Comissão de Assuntos Sociais 
Comissão de Fiscalização e CoDirole 

2) Como Suplente: 
Comissão de Assuntos Económicos 
Comissão de Educação 

. Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão', Uder do Parw 
tido da Fre!ll.e Liberal- PFL. 

OF. GLPFL N" 349/95 

Brasília. 11 de maio de 1995 
Senhor Presideote, 
Nos tennos regimentais, solicito sejam feitas as segum.tes 

substituições m composição da Comissio destinada a examinar o 
Prejeto de Leida Câmaian• 118184, que institui o Código Civil: 

a) O Senado!: Guilbenne Palmeira pelo Senador Waideck 
Omelas, como titular 

b) O Senado!: Waideck Omelas pelo Senador Guilberme 
Palmeira. como suplente 

Atenciosamente,- Senadoi'Hugo Napoleão, L!der do Par
tido da Fre!ll.e Liberal - PFL. 

O SR. PRESIDENTE (TeotomifVt!ela Filho) -Seriio fei· 
tas as substituiçõés solicitadas. · 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Socrelário em 
exetclcio, Senador Antonio Carlos Vaiadores. 

É lido o seguinte: 

OF/GlJPFL N" 357/95 

Brasília. 11 de maio de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a substituição do Senador 

Romero Jucá pelo Senador Odacir Soares, na Canissãn Especial 
Mista, destinada a reavaliar o Prejeto Calha Norte. 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, Líder do Par
tido da Fre!ll.e Liberal - PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Teolônio Vt!ela Filho)- Será feita 
a substituição solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício. Senador ADJônio Carlos Yaladares. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 761, DE 199S 

Senhor Presideote, 
Nos tetmos do dispooto no § I • do art. 13 do Regimento ln

temo do Senado Federal, requeiro ,seja considerula como licença 
autorizada o dia 19 de maio de 1995, quando deverei afastar-me 
dos: tr.!.balhos da Casa em virtude de compromissos assumídos em 
meu Estado. 

Saia das Sessões. 17 de maio de 1995.- Senadorn Emília 
Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (Teotollio Vilela Filho)- Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secre
tário em exercício, Senador Antonio Carlos Validares._ 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N6 762, DE 199S 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 40, § I •, aiinea a, do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro a V. Ex' licença. para participar a coo
vite do PresideDle do Parlamento Latino Americano, Senador 
Humberto Celli. do Seminário Mercosul/Venezuela, a realizar-se 
nos dias 17 e 18 do corrente mês na cidade de São Paulo. 

Saia de Sessões, 16 de maio de 1995.- Senadora Marluce 
Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filbo)- Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença soliCitada. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n' 991, de II 
de maio de 1~5. que "estabelece normas para outorga e prorroga
ção das concessões e pemüssões de serviços públicos, e dá outias 
providências''. 

De aoordo com as indicações das lideraoças, e nos tetmos 
dos §§ 4° e 5° do art. 'r da Resolução n.e 1/89-CN. flCa assim consti.- . 
tulda a Comissão Mista iriciimbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
Casildo Maldaner 

Freitas Neto 
Hugo Napoleão 

Teotollio Vdaia Filho 

Roberto Freire (cessão) 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PL 

PTB 

Suplentes 

Flaviano Melo 
o~ofre Quinsn 

Fran.celino Pereira 
Edison Lobão 

Geraldo Melo 

ValmirCampelo Lui.!AlbertoOliveira 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

José Carlos Aleluia Osório Adriano 
Lima Netto César Bandeira 

Alberto Goldman Mauri Sérgio 
PSDB 

Francisco Dornelles GeiSOD.Peres 
BL (PSB-PMN) 

José Ola.ves Jerônimo Reis 
PCdoB 

Agnelo Queiroz Jandira Feghali 

De aoordo CoDi a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe 
Iecido 5' seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 17-5-95 -designaçãodaO>nisdoMista. 
Dia 18-5-95- instalação da Comissão Mista. 
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Até 17-5-95- prazo para =bimento de emendas e para a 
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 

Até 26-5-95 -prazo fmal da Comissão Mista. 
Até 10-6-95- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Teotooio VIlela Filho)- O Senhor 

Presidente da República editcu a Medida Provisória n" 992, de 11 
de maio de.1995, que "alteia dispositivos da Lei n• 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961; e dá outras proVidências". . 

De acado com as indicações das lideranças. e nos lermos dos 
§§ 4• e 5• do a11. 2" da Resoluçio n• 1189-CN, fica assim cOOstituida a 
Cotuissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Roberte Requião RamezTebet 
Ney Suassuna Coutinho Jorge 

PFL 
Hugo Napoleão JoãoRocba 
Waldeck Omelas I osé Bi:irico 

PSDB 
Lúcio Alcâmara Artur da Távola 

PSB 

Ademir An<irade 

PP 
Romeu Tuma. (cessão) 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
B1ooo (PFL-PTB). 

Paes Landim. Marihí Guimarães 
Paulo Lima A.rolde de Oliveira 

PMÍJB 
Mansa· Serrano Manrlcio Requião 

PSDB 
Flávio Ams Salvador Zimbaldi 

PPR 
Nelson Mut:bezan Jarbas Lima 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Caxvalbo 

PV 
Fernando Gabeira 

De acordo coma Resolução n° I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da maiéria.: 

Humberte Lucena Ney Suassuna 
PFL 

José Biaoco José Alves 
Vilson KlCiniibing Carlos Patrocínio 

PSDB 
Jefferson Péres Lúdio Coelho 

PP 
Bemardo Cabral João França 

PPR 
Epitacio Cafeteiz:a Esperidião Amin 

DEPUTADOS 

Titulares Supleotes 

Manoe!C,..uo 
Blooo (PFL-~) 

AtilaLins _ 
:tvf.audcio Najar Augusto Viveiros 

PMDB 
Zaire Rezende Nestor Duarte 

PSDB 
AntõDio Aureliano . Adroaldo Streck 

PPR 
Arualdo Faria de Sá Exaldo Trindade 

PRP 
Adbemar de Barros Filho 

PT 
Jaques Wagner Arliodo Olinaglia 

De_acordQ_çoma Re:solução n" I. de 1989-CN. fica estabe
lecido o seguinte ca.leudário paxa a t:r:amitação da matéria: 

· Dia 17/05/95- desiguaçioda ComissãO Mista. 
Dia 18/05/95- iDStalação da Comissão Mista. 
Até 17/05/95 -prazo para reoebimeoto de emendas e para a 

Comissão :Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/05/95- prazo final da Coutissão Mista. 
AfÊ 10106/95- prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho)- O Seubor 

Presidente da República editru a Medida Provisória n" 994, de 11 
de maio de 1995. que "organiza e disciplina os Sistemas de Con
trole Interno e de Plaoejamento e de Orçan;ento do Poder Executi
vo.,e dá outras providências". . 

De acordo com .as indicações das lideranças. e nos ter
mos dos §§ 4° e 5" do art. ZO da Resolução n" 1189-CN, fica assim 
constibJída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 

SENADORES 

Dia I 7105195- designação da Comissão Mista. Titul....,. Suplentes 
Dia 18/05/95- iDS!alação da Comissão Misla. 
Até I 1105/95 -prazo para =bimento de emendas e para a Coutinho Jorge 

Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. Rooaldo CilDba Lima 
Até 26/05/95- prazo final da Comissão Mista. 
Até 10/()6195- prazo no CongiOsso Nacional . _ GuiThenne Pabneira 
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filho) - O Senhor Freitas Neto 

Presidente da República editcu a Medida Provisória n• 993, de I I 
de maio de 199S. que "extiDgue as V3.Dlagens que mençiom.. insti~ Beni V eras 
tui os Décimos Incorporados. e dá outras p:ovidências". 

De acordo oom as indicações das lidetanças, e nos termos Daxcy Ribeiro 
dos §§ 4• e 5" do a11. 2" da Resoluçlio n• 1/89-CN. fica assim ooosti-
tuida • Cotuissão Mista incumbida de emitirpam:ersobre a matéria: Eduardo Suplicy 

SENADORES 

Titulares Suplentes Titulares 
PMDB 

Nabor JÚDior Carlos Bezenoa JooéJorge 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PDT 

PT 

Gilberto Miranda 
Femando Bezerra 

Vilson K.Ieinübing 
W aldeck Omelas 

Teotonio Vilela Filho 

Ernandes Amorim 

Lauro Campos; 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Blooo (PFL-PTB) 

Arolde de OliVeira 
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Ricanlo Barros Júlio César 
PMDB 

Carlo< Nelson LuizFemando 
PSDB 

Alexand:P: Santos 
PPR 

Francisco Dbrnelles Gerson Peres 
PP 

Osvaldo Reis 
PDT 

Miro Teixcü:a. Giovanni Queiroz 
De acotdo eom a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário pam a tmmitaçio da matma: 
Dia 17/0S/95- desigDação da Comissio Mista. 
Dia !8Jos/9s -iDstelpçíJoda CoJnissioMista. 
Até !1105195- !DZO pom rooebimmto de emendu e pom a 

Comissão Mista emitir o pnecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/05195- !DZO fmal da Canissão Mistit. 
Até 10/06195- !DZO no Conpsso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vtle!a Filho)- O Senh0< 
Pn:sidente da República editcu a Medida Provisória ri' ?95, de 11 
de maio de 1995. que "altera a Lei n~» S.o3I. de 12 de abril de 
1990~ e dá outr.ts providências"~ 

De aCOido com as indicações das lideranças, e nos ter
mos dos §§ 4• e 5• do art. 2• da Resolu>io n• 1/89-CN, fica assim 
constitWda a Comissão 1\fista incumbida de emitir pu=r solre a 
matéria: 

Titulares 

João Rocha 
José Agripino 

Carlos Wtlson 

RomcuTuma 

.SENADORES 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PL 

PTB 

Suplentes 

Rame.zTebet 
Rona!do Cunha Lima 

Guilheune Palmeim 
José Bian<:o 

Gemido Melo 

Luiz Alberto Oliveira Arlindo Porto 

DEPUTADOS 

Titulares Supleutes 
Bloco (PFL-PTB) 

José Múcio Moo.teiro Os6rio Adriano 
Elizcu Moora Benedito de Lira. 

Alberto Goldman 

Saulo Queiroz 

Júlio Redeeker 

~inho O!edid 

PMDB 

PSDB 

PPR 

Goozaga Mota 

Romme!Feij6 

Robetto Campos 
BL (PL-PSD-PSC) · · 

Márcia Marinho 
BL (PSB-PMN) 

Ric;,..-oo ~..tráclio 
De acotdo com a Resolução n• !,de !989.CN. fica estabe

lecido o seguinte calendário pua a· tramitaçio da Diatma: 

Dia 17/0S/95- designação da~ MlSta. 

Dia 18/0S/95- instalação da Comissão Mista. 
- ·Até 17/05/95 - !DZO pom rooebimento de emendas e pam a 

Comissão 1\fista emilir o parecer solre a admissibilidade. 
Até Í/;/OS/95- pr3Z0 fmai da Canissio Mista. 
Até 10/06195- prliZO 110 Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vtle!a Filho)- O Senhor 
Pn:sidente da República editou a Medida Provisória ri' 9%, de 11 
de maio de 1995, que "cfispiSe solre as alíquotas de contriruição 
pam o PlaDO de Seguridade Social do servidor público civil ativo 

- dos Pode= da Uniio, das autarquias e das fundações pllblicas, e 
dá auras providências". 

De acordo com as indicações das lidcr.mças. e nos ter
mos dos §§ 4° e 5° do art. :ZO da Resolução 0° 1/89-CN, fica assim 

--constituída a Comissão Mista inaunbida de emitir pam::er sobre a 
malécia: 

SENADORES 

Tltulans Suplentes 
PMDB 

Carlos Bezena Roualdo Cunha Lima 
NeySuassuna Coutinho Jcrge 

PFL 
JoséBianco Carlos Patrocínio 
Fmncelino Pereira Hugo Napoleão 

PSDB 
AllurdaTávola Jeffexson Péres 

PSB 
. Ademir Andnde 

PPS 
Roberto Fxcire 

DEPUTADOS 

·Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Jairo Carneiro Fátima. Pelaes 
Matilú Guimariies Vic Pires FI3.D.CO 

PMDB 
Nilton Baiano Remi Trinta 

PSDB 
Pimentel Ganes Jcrge AndeiS 

PPR 
Ricaroo lzar Eraldo Trindade 

PCdoB 
Agnelo Queiroz _ Jandira Fegbalí 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalbo 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação da maléria: 

Dia 17/0S/95 -designação da Comissão Mista. 
. Dia 18/0S/95- iDstalaç!io da Çomíssão Mista. 

Até 17/05/9S-IDZOpom z=bimento de emendas e pam a 
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade:. 

Até 26JOSI9S- prazo f"Jiial da Canissãi> Mista. 
Áté 10/06195- Prazo no Congzosso !'lacional .. 

O SR. PRESIDENTE (Teotordo Vliela Filho)- Há orado-
res inscíitos. · · · · ·· · · ' · · · · · · · 

·--~c-cooieaoa paia.Viiao~ senaoorroei &.-&llanda. por 
20 núnutos. . . . ' . .. . . . . 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - (PFL-PE. Pronurp; o 
seguin"' discurso.)-' Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senádotes, ilãó se 
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desconhece que a adoçio de uma política mcm.ethia. austera consti· 
tui-se em um dos ali=s jXincipojs da estabilidade de prioços. 
Porém. Dio se pode confundir gm;teridade monct4rla com politica 
IllOildirla perv=a. que trata ;gua~mente regjões xocooheciclamen
te desjguais. tanto do pooto de v ;.a econômko como do sociaL 

Lamentavelmente, p:m5m. 6 o que vem acoo.tecendo com al
gumas deci!;ôes da equjpe =ômica do Govemo. O aemplo 
maior é a fmma como vem tratando a importante questio dos de
pósjtos canpuls6rios dos bancos. Desde julbo de 1994, a po!tiea 
IllOildirla adotada em relação is taxas do canpuls6rio dos bancos 
tem tratado jguaímeute as düemttes regjões do Pais, mclusjve a 
IOgjão nordestina. Esse tratamento dado ao Nordeste jamais a<:oll· 

teceu antes, nem mesmo nos periodos de maior rigidez no conJrole 
e restrição do mmto. 

Com efeilo, as politicas de contenção de demanda, em espe
cial a polltica moneWia, hugamente ulilizada na década de 70 e 
mlcio da década de 80 como elemento de estabilização de preços, 
sempre p=«VOU, em Ielação à tegjão nordestina, )lm nivelmfnj
mo de liqujdez banCária, (!Olll!>'IIÍvel com suas peeuliaridades eco-
n6mico--oociais. . -

. O que oos pteOCUpl é que, decaridos quase um ano, nJo 
houve qualquer provülencia, por parte do Governo, pam repor os 
diferenciais de taxas do depósitos compuls6rios vigenles a~ ju
nho de 1994. Isso sem desconhecer que, em IliZÕD desse aperto 
de mmto, a Regjão mergulhou em uma crise econômK:o-finan
ceira. sem precedentes, com graves repexcussões no seu já comba
lido quadro secia1. 

Ao coo.ttário, a situação da Região se agravou ainda ~ 
tomando-se vi:rtuaJme:ntc iosuportável em raziio das 1llúmas J;D,edi
das haisadas pelo Banco Cen1Ia1, almvés da Cüa!lar n• 25/62, de 
20.()4.95, que elevou novamente os pe=nllllÚS de depôsilo com-
pulsório. 

O resultado, como em de se espem-, nJo podma ser outro: 
a economia do Nonleste, que já. vinha cxlreD:la.mente fmgiljzada 
vive, atualmente, uma pve fase de mra.ção, a.ca.tl'etaDdo insus
tentável nível de úwlimplencia e tedução de ne116cios, que tem 
provocado grande mlmero de fal&cias e !!emdo. através do de

. sempre!!O. aumento da polnza na Regjão. 
Cabe ainda destacar que a essas meclidas, no campo do 

depósito compulsório dos bancos, somam-se outras. adotadas 
também recentemente pela equipe econômica do Govemo e que 
tem :rebatit."'Cnlo desfavor.á.vel sobre a economia regiooa.L. Me
recem ser assinaladas, entre elas, pela sua importância. as se
guintes: 

I) Incentivo is exportações, baseado nos eneazgos do 
PIS. PASEP, COFINS com compensaçio a Cié<üto do !PI, que 
deverá ter efeito negativo sobre os volumes de IeCUISOS do 
Fundo de Participação dos Estados, ünportante CO!DpOilenle da 
renda regional; 

2) Aliquota de 10% para as exportações de açúcar. adota
da DO segundo semestre de 1994, aíJavés da Resolução n• 2.112, 
de 13.10.94, alterada ao fmal de dezembro último. Tal memda • 
atingiu apenas as exportações de açácar do Notdeste, uma vez que 
foi inlrodurida, pr.~ticameJJie, ao fmal do pedodo de produçio de 
açúcar e exportações do Sudeste. 

Sr. P=idente, Sr's e Sts. Senadores, pam se ter iuna ;d& 
de como evoluiu para pjoc a questão do dep6silo oo!Dpllsório dos 
bancos. eu BOStaria que fass<> mcluída, neste meu modesto promm
ciamento, uma. tabela anexa. que me foi enviada pelo conjunto 
de ~os do Governo do Estado de Pamamhuc:o.•o meu Esta
d~, i.. ~nte a Fedenção de Indústrias 9c Pemambu~, .sob a di-. 

reçio de Armando Monteúo Neto; a Associação Comercial de 
Pernambuco, Wrigjda por Afrâ!rio Lopes; a FACEPE. Wrigjda por 
Carlos Lucena.; o Clube de Diretores Lojistas. Feiilal)do Guena; o 
Dr. Nilton<lihsen, ftesjdentedaFeder.Jçio de Transpottadales de 
Cargas do Nordeste; o Dr. pjo Guerra, o Dr. C.er.Udo Costa, P,;e,;. 
dente da Federação do Clube de DúetoieS Lojjstas de Pemamhuoo 
e o Dr. Euildo Queiroz. f=jdente do Sm:licato dos Banoos. 

Essas entidades, Sr. P,;esjdente, sentindo o drona da regjão 
nordestina, percebendo a gmve erise pela qual o setcr produtivo da 
RegiãO está atmvessando, elaboraram um estudo que compa.ta 
as diferentes taxas de depósitos compuls6rios adotadas pelo 
Banco Central e que bem demonstram como se agravou a ques
tão do aperto creditlcio à Regjão, contribomdo, ao lado daque
las questões a que me referi,. para o agravamento do quadro eco
n&nko-flDJIDCCÚO e, por vja de conseqiiéncia, do quadro social da 
Regjão. 

No que mz respeilo. por exemplo, a= à vista, até 31 
de janejro de 1989,os bencos pequenos emmobrigados a ter oomo 
depósjto canpuls6rios 14,4% dos IOCUISOS, enquanto que para o 
Bmsil era estabelecido o percentual de 39.1 %; os bancos médios 
do No!deste eram obrigados a ter 18.3% e o Brasil49,6%; os han
oos grandes limam, DO Natdeste. a obdga!oriedade de 23,5% con
tra60% do Brasil como um todo. Noperiodode J•de fevereno de 
1989 a 14 de fev=D:o de 1989, a tabela foi mantida com 80% so
le o crescimento ocorrido. 

Em IS de fevereno de 1989 a 16 de março de 1990, mante
ve-se a tabela com 60% do a:escimento oconido para a área incen
tivada e 80% pam - nJo moentivada. Do penodo de 1° de feve

. mro de 1989 a!é 14 de f.Vereno de 1989, a tabela foj mantida 
com 80% sobte o crescimento OCOirido. 

De IS de fevereD:o de 1989 a!é 16 de março de 1990, man
teve-se a tabela cooi 60% sobte o crescimento oconido para a área 
Dloentivada e de'SO% para a--moentivada. 

De 16 de maiÇO de 1990 a!é 14 de junho de 1990. os bancos 
pequenos do NOidesle eram <>bli!!ados a ter 16% de dep6silo com
pulsório e o Brasil 20%. Os bancos mé<tios 24% contra 30% para 
o Brasil, os bancos grandes 32% conllll40% • 

De IS de junho de 1990 a!é junho de 1994. os bancos pe
quenos eram obrigados a ter 21.3% contra 26,7% para o Brasil; os 
bancos mé<tios 28,6% contra 3S.S% para o BIOSil; e os bm::os 
grandes 38,4% conllll48% para o B~. 

Quando da ttansjção do Plano Real. fm fefta a exclusão da 
átea Dloentivada, a partir de 1• de julbo de 1994, est"""""""'do-se 
o percentual de 100% sobre os rncursos à vL.ta e 60% sobre os re
cursos em ttânsito. 

AhlaJmente, Sr. Pmsidente, St's e Sts. Seoadores. os per
centuais. estabelecidos são, respectivamente, IeQ.JI'SOS à vista 90%, 
recqr.;Os em trânsito 60%. 

Essa tabela bem demonstra a evolução para p;ar das obri
gações dos bancos de uma regjão fragilizada. que tanto depen
de da esUUtura de, Clédito, sendo, no entanto, obrigada a repassar 
p3I3. o Banco Central percentuais cada vez maiores de :reaJISOS à 
vma. 

O quadro tambEm clelDonstra os· dados de dep6silos a pr.lZO 

e de dep6silos de'poupança. que peço constem do meu modestd· 
proauncialnento. '~ : • t, ' • ' • • 

Uma mdagâÇOO que ·se faz. Sr. J'resjdenta. é a segumlé: sem 
que o Notdeste bmi tanta importância econõmico-fmanceiia numa 
politica de estabilio:ação dae0011omh que•teioba·que ter os mesmos 
perc:entuais de ~ia esqlbe~ paxa. a:> regiões tnaÍ$ desen-
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volvidas do País? Será que o peso das tra.nsações fmanceiras do 
Nordeste. quer em termos de recursos à vista, de depósitos a 
prazo, de depósitOs de poupança e de operações de crédito: é 
em tal volume que compromete o êxito do Plano Real e, por 
isso. o Nordeste tem que receber o mesmo trat_amento das 
Regiões Sul e Sudeste? Evidentemente que não. Sr. Presi-
dente. • 

Maio de 1995 

O Sr. Ronaldo Cnnha Lima - Senador Joel de Hollanda, 
~v o uma vez mais o conq:mtamento de V. Ex• quando aborda. 
com conhecimento e autoridade, os problemas da nossa Região. 
Estou até inscrito, nobre Senador, para fazer uma abordagem 
do mesmo tema, aproveitando inclusive o fato de que o Se
nhor Presidente da República.. segundo estou sabendo pelos 
jornais, estará. amanhã no meu Estado, mais precisamente na. 
minha cidade, Campina Grande, onde tive a honra de ser 
prefeito por duas vezes. Essa. visita é auspiciosa e vou apro
veitar para renovar ao Senhor Presidente da ~epública a nos
sa coníumça, traduzindo-a em uma. mensagem de otimism.o, 
de crença e de fé na palavra. de Sua Excelência, q'.le vai a 
Campina Grande para anunciar um importante programa de 
recuperação da cultura algodoein. do Estado, reivindi.cação 
formulada há algum tempo ~ que merece, por isso, todos os 
nossos louvores. Felicito V. Ex• e me solidariztl com as idéias 
que uma vez mais expõe, com ~ncia e brilhantismo, nessa 
~OOmL . 

O Nordeste não chega sequer a ultrapassar um pouco 
mais de 10% do percentual de recursos alocadoS nessas ope
rações. Especificamente com relação a depósitos a prazo, a 
participação do Nordeste é inferior a 7%; concretamente 
representa 6,7% a participãÇão do Nordeste no totaf de depó
sitos a prazo. No que diz respeito à cademeta de poupança. 
os depósito do Nordeste representam apenas 8,11 %, para ser 
mais preciso. Com relação a recursos à vista - setores públi
co e privado -.; a participação do Nordeste é de apenas 
13.64%. E com relação a operações de crédito, a participa--
ção do Nordeste no total do Brasil é um pouco superior a 
10%- 10,11%. . . O SR. JOEL DE HOLLANDA- Nobre Senador Ronal-

Portanto, Sr. Presidente, não se justifica que. diferente- do Cunha Lima, agradeço. sensibilizado, o aparte com que me 
mente de tudo o que vinha acontecendo no passado, o Nordeste distinguiu e o incorporo, com muita alegria, ao meu modesto pro
seja tratado da mesma forma que as regiões ~II.VOI'!'idas, que nnnciamentn 
têm suporte financeiro, que têm capacidade de buscar outras V. Ex•, conhecedor profundo dos problemas da Região, 
fonnas de apoio [manceiro para o incentivO áo desenvolvimen- com uma larga experiência de adminisb:ador público, foi muito fe
to dos seus setores produtivos. Dar ao Nordeste o mesmo trata- li.z ao citar a i:mportância do tema que estamos abordando para o 
mento que é dado às ~giões desenvolvidas é estabelecer políti~ NOideste como um todo. Lembrou também V. Ex•, com muita 
cas peiVersas. que só fazem agravar o quadro já extremamente propriedade. sohe a visita que o Presidente da RepíbJica, Fernan
sério de desemprego. de falências, de aumento da pobreza em . do Henrique Cardoso, faní ao Nordeste, em tomo da qual já existe 
nossa Região. ~ · hoje uma grande expectativa das lidetanças locais. 

Por tudo isso, Sr. Presidente. SI's e SIS. Senadol:o:s, 6 que Estou confiante de que a JXOSOOÇa do Presidente Fernando 
estamos propondo à equipe econômica do Govemo as seguintes Henrique Cardoso _no N~ste. palco de tantas hltas e de tantas 
providências, que consideramos impor;t.aDtes e urgentes para ame- realiz.ações_ ~ t9l110 da pn5pria consolidação da Nação brasileim. 
nizar o difícil quadro econômico-ímanceiro vivido hoje pela Re- _ será. importante para: que Sua Excelência adote medidas que ve
gíão Nordeste: · nham a """""'"'" a Região, solntudo nessa fase de crise que está 

I) Reduzir·para 30% a incidência de compulsórios em te?- arra.vessando. 
das as modalidades atualmente praticadas sobre os vol~_mes da Gostaria de dizer que concordo plenamente com V. Ex• 
Região Nordeste, voltando-se à política de "área inceD.tivada", quando af1IID3. que são necessárias decisões diferenciadas para 
mesmo que em percentuais maiores que os -vigente-s em junho que possamos promo~ o desenvolvimento daquela Região: 
de 1994. · · · RCconheeemos a importância da manotenção do Plano de Esta-

m Elevar os prazos parn operações de Ciédilo ãs empresas bilidade Econômica. Longe de nós a idéia de fazer com que 
para 180 dias, e pata ímanciam.entos de bens duráveis pua até 12 esse Plano veaha a ter insucesso. Todos queremos o seu suces
meses na Região Nordeste; e so e estamos trabalhando e dando apoio, aqui no Senado Fede~ 

rai, e na Câmara dos Deputados, paxa o êxito do progr:ama de 
Ill) Aex.ibilização dos mecanismos e prazos estabeleci~ estabilizaçio, para o combate à inflação em nosso País. Mas es

dos pela Resolução n° 1.748, de 08190, do Banco Central do tamos chamando a atenção para 0 fato de que existem vários 
B~il, para ope:a~s de cn!dito. realizadas ~~ Nordeste, per- !msis, de que existem design•ld•des regionais e que 6 pi<Ciso a 
mitJ.ndo-se condiçoes de renegociações de dívidas atualmente equipe econômica atcntarpEa 0 fato de que não podem ser conce
inadimplentes. · -- ·- ·-- .- bielas politicas econômicas lineazos, que desconheçam as realida-

Sr. Presidente, consideramos essa. proposta extremamente eles das dif'emn.tes ~giões do País, inclusive a realidade do Nor~ 
importante para que o Nordeste atravesse a fase dificil que está deste. 
vivendo e que tantos prejufzos tem trazido, sobretudo Para ft 

sua população. O Nordeste é JeCODh_ecidamente uma Região de 
grandes potencialidades. mas ainda está. a depender fortemente 
do apoio governamental para desenvolver um novo modelo de 
crescimento que possa incorporar parcelas substantiv8s de sua po-
pulação. . 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - V. Ex• me Pevnite um 
aparte? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço V. Ex• com 
p:azer. 

Por essa razio, Sr. Presidente, estamos encamiDhando à 
equipe econô:mic:a do Govemo essas sugestões para~que ela re~ 
veja a decisão sobre o depósitO c:óirijmlsório dos bancos, para 
que volte o Nordeste àquele tratamento dife~nciado, para con
tinuar in~ntivanáo a sua produção e a retomada do_ seu desen
volvimento. 

Muito ohr'igado. -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
JOEL DE HOLT..4NDA EM SEU PRONUNCIA· 
MENTO:. 
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Recife, 1 O de ma1o de 1995 

Senhor Parlamentar. 

As entidades de Clésse abaixo f1rmadas t_ém a satisfaçlio de encaJ!l!nhar a Vossa Excelência 
· documento-propqSÍa de reg1onalízaçlio e fiexibilízaçlio da politiea de crédito recentemente 

adotada pelo Gcivemo Federal. - - · 

Tendo em >Vista as graves conseqôências que a referida Pllfitica está causando sobre a economia 
do NordeSte e de Pemambuco.AÍm especial, as entidactes signatárias pedem todo o empenho de 
Vossa Excelência para o eru:am1nhamento da proposta aos setores ~mpetentes no ãmbito do 
Poder.Éxecutivo Federal p;tra sua imediata implementaçlio. 

Atenciosamente, 
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Durante o discurso do Sr. Joel de Hollanda, o Sr. 

Teotônio Vilela Fillw, r Via-Presidente, deixa a cadei· 
ra da presidência, qUI!~ ocupada pelo Sr.~ Car
los V aladares, Suplente de &cntário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos V aladares)- A so
licitação de V. Ex• será atendida, na fOIJDa regimental 

eon.:.&, a palavra ao próximo orndor iDscrito, Senador Jo-
nas Pinheiro, pbr20 minutos. . 

o SR. JONAS PJNHEmo (PFL-Mr, Prommcia o seguin
te disçurso. Se'm revisão do oxador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. 
Senadores, quero dar ciência ã Casa que hoje pela manhã, dur.mte 
uma. hora e trinta minutos, Deputados e Senadores. representantes 
do seta: agDcola no Congresso Nacional. estivemos em audiência 
com o SOIJhor Presidente da República, tialalldo da dr.unática si
tuação em que vive o meio nnal bras~. Ap6s passar às mã~s 

·de Sua Excelência um documento, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso solicitou que o Secretário-Executivo do Ministério da 
Fazenda. Pedro Parente., o Secretário de Política Econômica, José 
Roberto Mendonça de B:uros. e o Secretário-Ex.eru.tivo ~-~
tério da Agricultuia, Guilherme Dias, providenciassem as respos
tas do Governo par.l apresentar amanhã, ãs 14h, no Ministério da 
Agriculttml, par.l serem debaticlas em mais uma rodada de ~tendi
mentes. oom o objetivode encontrarmos soluções para a- agricultu
ra biasileiia. FIZ questão de tirar cópias desse documento para en
tregar aos Srs. Senacb:es, para que todos tomem ~ecimento do 
que está sendo negociado em nome do Senado FederaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos últimos anos, a agricul
tura brasileira. vem passando por rápido processo de modernização 
baseado na inlroduçio de pad!:iles tecno16gic:os de alta produtivi
dade. O modelo implantado, que pemriliu aumentar rapidamente a 
produção, patrocinou a intensa utilização de equipamentos mecâ
nicos, fertilizantes e defensivos químicos. associados às sementes 
com elevado grau de pureza e pótencial genético capaz de gCI>r 
gr.mde produção por unidade de área. 

A iDt..rodução desse modelo de agricultura fez surgir um po
deroso complex~·industria.l, que se encane~"!l_ de assegurar a ofer
ta dos insumos e de processar a matéria-pnma gerada. Da mesma 
forma. fez surgir uma ati v idade ag.tícola especializada~ J?OOdução 
e multiplicação de sementes melhoradas, c:om possibilidade de 
abastecer. a cada safra. aqueles agrialltcres que foram aderindo ao 
novo padrão tecnológico.. . 

AiuaJmente, o produtor de sementes tem papel ~pcrtant:e 
no sistema de fomento à pesquisa, divulgando tecnologxa e suas 
novas variedades.através dos campos de cooperação e fOIDeCCndo 
também assistência técilica. propiciarido assim as condições neces
sárias para a multiplicação das sementes básicas cOm a. -rapidez de
sejada. O setor de sementes é um componen:_e _imprescindi\_'el para 
a estabilidade e crescimento da prOOução agncola. 

A oroducão e a comercializacão de sementes, por :ruas ca
racterfuti~: sio atiVidades de ele~ado risco econômico, pois, 
além dos aspectos comuns a toda atividade agrícola. têm de e.n
frentar outros fatores que as potencializam e criam grande incerte
za quanto a seus resultados. 

Assim. em essência, a atividade de produção de sementes 
tem um equilíbrio econômico muito frágil. Por isso necessita de 
mecanismos de proteção nos peclodos de crise, particulannente 
quando a queda nos níveis de preços do produiD rmai redu~ a tax.a 
de retomo dos agricultores e deixa os produtores de matérias-pn
mas sem opção de mercado. 

O ramo de produção de sementes tem uma- te~dade 
diferente da produç!o de grãos e requer dois anos'safra para sua 
comercialização. Seu início OCOire no momento do planr.io da la-

voura, no primeiro ano, que gerará o géio que será transfODJJado 
em semente, que será a matéria-prima do plantio da safra no ano 
subseqílente, e termina com a colheita da safra no segundo ano. 
Portanto, o ciclo biol6gico narurai da ativi~ semen~ira se pr<: 
longa por um periodo ap:oximado de 18 meses. tendo que combi
nar dois peóodos de safras diferentes. 

Por outro lado, do ponto de vista econômico., o ciclo é um 
pouco inais longo, pois para. liquidar as operações é preciso aguar
dar a fase da comercialização do grão no momento de encel'r.!ID.en
to do ciclo. Nessas condições, o fluxo de utilização de capital de 
giro nesça atividade necessita obseivar um ritmo diferente dos prazos 
e ma1fan!n necessários ao processo de produção do grão commn.. 

Dentro da política de crédito rural. não existe uma regra es
pecíflca pata equacionar essa demanda. que tem sido atendida 
através da praxe non:oal de financiamento dos grãos. De fato, o 
procedimento atual tem solucionado a questão. na medida em que 
a demanda de capital de giro pelos sementeiras na tarefa de carre
gamento do produto no periodo ~ ~~-ocorre num mo
meDlO de baixa demanda e de baixa dispombili.dade de recursos 
crediticios. Em condições normais. essa oferta se materializa atra
v~ dos Empréstimos do Governo Federal-EGF. 

No presente ano, como conseqUência da crise fmanceira do 
setor agrícola e a~ reiiação da <:ferta_de ~o pam !?GF• ~ 
setor sementeiro fOI colocado numa srtuaçao cnuca, poiS nao está 
conseguindo acessar recursos de capital de giro para liquidar as 
operações de compra com seus fomecedores babituais. os produto
res de gr3os qualificáveis como semente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadotes, esta situação, certamente, 
. obrigar.i os sementeiras a adotar uma das seguintes c4risões: a 

inadimplência j.mto aos produtores, a venda como grão comum de 
parcela do produto que seria destiD:ada a semente para garantir a 
conúouidade de sua atividade e a busca de recursos de crédito em 
fontes alternativas. 

Nesta opOrtUnidade, apelo ao Governo Federal para que, 
com a urgência requerida, seja suspensa a ~ da TR .'':'= 
as operações de EGF vigente, se busque soluçao para o endi~tda
mento do setor, estimado em RS250 milhões, em EGF vencidas, 
bem como a liberação imediata de R$250 milhões de novos t:eCUI'

sos para assegurar as operações de EG~/S~V da safra 94195, ~'!' 
vencimento em dezembro/95 (35%), Janeiro'% (35%), abcil/96 
(IS%)emaia'96 (15%). . 

Sr. Presidente. alerto que caso não se adotem urgentes me
didas em favor do setor~ de vital importância para a agricultura. se 
estará comprometendo a oferta de sementes para o próximo plan
tio, com reflexos sobre os preços. queda do padrão genético das 
lavouras e. por conseqtiência, da sua produtividade e rentabilida
de- Muito obrigado. (Muito bem!) 
-·. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Por 
permuta com tJ Senador Coo linho Jorge. coocedo a palavra ao no-
1m:-&nadar ~Simon. que di...~de-20-minutos_para fazer _seu 

pronunciamento. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS- Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
nadores, venho, com muita honra, responder ao importante pro
nunciamento feito ontem. desta tribuna, pelo amigo. tão símpático, 
Uo importante, Senador Anlonio Carlos Magalhães. . 

Recebi um telefonema do ex-Presidente Itamar F:ranco, m
formando-me que iria dar uma entrevista coletiva ~ responder 
àquele pronunciamento. Disse-lhe_ que não achava int~sante 
uma entrevista coletiva e me oferect para fazer este pronunc7.amen
to, com o que Itamar Franco concordou. 

Falei com o Presidente Fernando Henrique C:udoso hoje 
pela manhã e disse que viria a esta tn"buna para fazer esta análise. 
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Sou um admirador do Sr. Anrooio Carlos Magalbães- S. Ex• sabe 
disso -; coDheço e admiro seu esli.lo. com restrições - ao meu, 
também. muita gente deve ter muitas restrições. Gosto das pessoas 
que f~ que dizem o que pensam. que têm o senso de oportwli
dade e que, na verdade, pelas mais variadas f6mmlas, adquiriram a 
notoriedade que S. Ex• tem por méritos. e eu os recoDheço. 

Admiro o ex-Presidente IlamarF:ranco ao qual não devo um 
copo d'água. Fui Líder de seu Governo no SeDado por imposição 
de S. &•. Não aceitei ser Ministro e não queria ser Líder. -queria 
ficar na mD:Jha posição- neutm -, potqUe me sentia O gcmde res
ponsável - foi em meu gabinete que, praticamente, se criou e se 
desenvolveu a CPI que cu1m.inou no impeachm.ent do Sr. Collor. 
Acreditava que tinha que ter independência pai3. ouvir que havia 
feito todo aquele trabalho em causa própria. Aceitei sei l..íder por 
uma imposição do proprio i'Icsidellte e de meu Partido. Não ÍlZ in
dicações. não pedi cargos, vantagens ou favoxes; ao- CODJr.úio. Está 
aí o Presidente Fernando Hemique Canloso, que é o primeiro a 
testemunhar sobre quantas e quantas vezes divergi dele com minha 
Dll!Deira áspe:ta de falar. Sua Excelência, inclusive; dizia: "Nós te
mos que ouvir o Simon paía ver Se-s.. Ex .. concorda.'' 

Realmente, sou do tipo de pessoa que diz o que pensa e 
acredito que amigo é aquele que sabe dizer o que está. eaado quan
do houver erm e não bater nas costas dizendo que está ~do muito 
bom. está ótimo, ainda que sua consciência diga que está ctrado. 
Eu sou assim. - - -

Por muitas vezes. debatemos, de um modo e~ txês 
pessoa,; o Senhor Presidente Fernando Hemique, o Sr. Itamar 
Franco e eu. Debatemos desde que assumimos o Govemo até os 
dias anteriores à posse de Femando Henrique: inúmeras vezes nós 
três discutimos. divergimos e levamos adiante.. Por isso venho aqui 
para colocar algumas questões. 

É longa a amizade do Presidente FetÍlando Henrique com o 
Sr. Itamar Franco; aliás, Itamar Franco gosta de Fernando Henri
que, que é um grande nome. E m.iDha amizade com Sua Excel&.
cia vem de muito longe, naquela época dificil de MDB e ARENA, 
quàndo a ARENA era o CODSeDSO do "sim, senhor". O MDB tam
bém. patqUe erà o Partido do CODSeiiSO de ooonestar. Mas um 
MDB começou a fazer dife=rte: foi o do Rio Grande do Sul. do 
qual eu era o Presidente. Começamos a divergir e a falar em teses 
diferentes. em democracia e em liberdade. Dentre várias pessoas 
que levamos ao Rio Grande do Sul para-dChãter essas novas idéias 
havia uma que se cbamava Femando Henrique Cardoso. um jo
vem professor que tinha vindo do exílio e que tinha propostas bri-
lhantes. mas que praticamente nãõ eia coohecido. _ 

Dessa época para cá, fizemos uma.looga amizade e chega
mos ao Senhor Fernando Henrique Cardoso na PiesidEncia. Mas 
ames disso Sua Excelência foi Ministro de Itamar Franco, que o 
convidou para o Itamaraty, onde obteve nota 10; depois disso, Ita
mar colocou Fernando Henrique no Ministério da Fazenda à sua 
revelia- Sua Excelência. conta para todos que não desejava ir para 
o Ministério da Fazenda e que, certo dia. estava nos Estados. Uni· 
dos quando lhe telefonaram a esposa e os filhos. dizendo que os 
jomais estavaia notiCiando sua indicação par.t o cargo de Ministro 
da Fazenda- então, Sua Excelência foi colocado no .Ministério da 
Fazenda à sua revelia. 

Diga·sC que o sr. Itamar Fr.Wco ilücioü seu Goveino de 
uma forma que teve, pra~Camente, a oposição total da grande im
prensa: a imprensa não aceitcu aquela chamada dupla caipim- os 
Ministros da Fazenda e do Planejamento, que Dão enm do Rio de 
Janeiro. nem de São Paulo: eram pessoas que vinham de Pemam-
buco e do interior de MiDas Gerais. -- ------ -

Mas Fernando Hemique os indicou e debateu sobre isso; foi 
quando o Brasil inteiro cooheceu inclusive as divetgéncias do Sr. 

Itamar Franco com os seus Ministros da Fazenda. Tanto que Qus.. 
tavo Krause Dão aceitai c se demitiu e que Paulo Haddad. amigo do 
Sr. Itamar Fr.mco. também se demitiu por causa das divc:tgências. 

Eu e o Senador Roberto Freire- que está aqui- assistimos 
junto aos debates onde o Sr. Itamar Franco dizia que aquela Dio 
era a política econô.mica do seu professor de Economia. O Sr. Ita· 
mar Fr.mco tinha aquela ânsia da guerra contrn a inflação, a angós
tla pelo social, pela ética, pela moral, a preocupação com a questão 
dos jux'os, com os aumentos de preços., c ~tava que aquilo ti
nha que terminar. Erun essas as bondeiias de Itamar Fr.mco; ban
deiras que, pralicameme, todo o Brasil, os companheiros e os ad
versárias recoohecem como tais. 

A partir do I!Klmeilto em que não aoeilou essa política de 
Paulo Haddad- e este se demitiu -. Itamar Fnux:o. que exigia pla
nos reais e conctetos. COD.vidou Eliseu Resende para lançar a ori· 
gem. a semente do Plano ReaL Eliseu Resende veio a esta Casa. 
di'! um sbow na apresentação do Plano e renunciou logo depois, 
porqUe, como disse. a tev.ista Veja iria começar tudo de novo. 
Num gesto de dignidade que respeito, infmmoo ao i'Icsidente Ita
mar Franco que. embora tivesse se saído bem na discussão no Se
-Dado. sabia que uma série de debates atingiriam sua honra e ele 
Dão poderia despender IOdo o seu tempo diwldo que ele, Ministro 
da Fazenda, era uma pessoa séria que tinha direito ã credibilidade 
ao exigir crédito ao Plano do Govemo. 

Naquele momento, Femai)(lo Henrique foi escolhido; Ita
mar Franco o escolheu, diria' eu, quase à sua revelia. Mas quando 
Fernando Hemique foi nomeado Ministro da Fazenda, as inteJro. 
gações também se sucederun; perguntava-se. principalmente, 

. como se sairia um sociólogo no .MinistériO-da Fazenda. Sim, um 
sociólogo Ministro da Faunda. Femando Hemique moDioo uma 
grande equipe. e vieram os debates e as dico1ssões Sua Excelên
cia_ tem o mérito de ~ vindo incootáveis vezes a esta Casa, ao 
Cong=so. E o Plano Real tomou-se realidade. Mérito de Fernan
do Henrique? eiaro que sim! Mérito de sua equipe? Claro que 
sim! Que me diga o Senac:kr Roberto Freire. que me diga o atual 
Uder do Govemo, se não foram imímems as reuriiões que f'lZCmos 
para debater essa matéria. Quantas foram as :reuniões em que cfis-. 
cutimos item por item. poD!o por ponto do Plano Real, sob o co
maado deA'emando Hemique Canloso? Mas a responsabilidade 
política eta. do Presidente da República; quem assinou a medidà 
provísá:ia foi o Presidente da República; era ele o responsável! 

Na época do Plano Cruzado, o Dr. Samey foi endeusado e 
obteve 80% de JXOStlgio; e quando esse Plano naufiagou quem pa
gou o preço também foi o Presidente Samey. Isto é evidente: nin
guém elege Ministros da Fazenda; elegemos presidentes da Repú
blica. e s6 ele·é o responsáveL 

É certo que o Presidente Femando Henrique Cardoso tem 
todas as qna.lidades e méritos. mas não se pode considerar que o 
ex-Presidente Itamar Fnmco não os tenha. S. Exa deu força, cober
rura, solidariedade, presença; foi a voz ati.v~ orientou o momento 
de se c:ort1n:m os creditas e deteimioou que Dão se podia gastar. O 
MiDistto da Saúde e o Ministro da Previdência el'3.ID: seus amigos 
pessoais, mas S. Exa manteve a determinação e disse que não se 
gastaria pmque a ordem eta déficit zero. Não se fizeram obras, nlo 
se cc:mt:ru.iu. não se Í1Ze1'3m esttad.as. e foi decisão do Presidente; 
foi o Presidente que disse: ''Não se vai gastar, Dão se vai coustruir 
essa estiada". Thdo isso pua que o Plano desse certo. . 

Pezguntem ao Fernando Henrique e vejam o que vai respon
der. "Se não fosse o Presidente.. eu não faria nada"! Perguntem ao 
Itamar e vejam o que vai mz.,r. "Se não fosse o Fernando Henri~ 
que, não teria saído"! Mas isso é evidente. 

Vamos acresceular: o Femando Henrique era o que menos 
pensava em candidarar..se à Presidência da República; vamos fazer 
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justiça. O Plano Real não foi um plano aventUreiro, Dão foi um 
plano eleitoreiro. _ _ _ : _ --

Sou testemunha de que, àquela época, ele não pensava em 
ser Presidente. Até porque entendia que, semeJhante ao Cavallo, 
na Argentina, se o plano desse certo, ele seria um grande cabo 
eleitoral. ele teria um gande nome. Mas não candidato. porque ele 
teria que ficar à frente do plano para que desse certo e. aí sim, o 
~sidente Itamar poderia escolher o seu candidato. 

Quem fez o Fernando Henrique Presidente, quem illsistiu, 
quem se apaixonou pela sua candiclatma foi o Sr.ltamar FI3llCO. O 
Sr Itamar FI2IlCO foi quem cobrou: ''Tem que ser tu o candidato". 
E eu era um dos que tiilham medo e dizia: ''Se o plano der certo, se 
as coisas se safrem bem. se o Fernando Henrique tiver e nós tiver
mos mna m.t1ação respeitável, elege-se um Presidente". 

Agom, aventurar, tirar o Fernando Henrique da Fazenda, 
criar um nome qualquer, que poderia dar certo ou dar eaado, e di
ZI!X que o Femando Henrique fez um plano demagógico para se 
eleger "é incontrolável Isso eu dizia na C3I3. do Senhor Fernando 
Hemique Catdoso e do Sr. Jtamar Franco. 

O Fernando Henrique concordava, mmca. exigiu que fosse 
ele o candidato; o Itamar Dão COJ:ICOOiava. O Sr. Itamar exigia que 
o candidato fosse o Feman.do I [enrique. 

· Sai Fernando Heurique para ser caudidato. Se d!opeuclesse 
dele, o hoje Ministro da Fazeuda ou o hoje Presidellte do BNDES 
seria o Ministro da Fazenda. 

Participei das várias reuniões em que Fernando Henrique 
dizia: ''No meu lugar, é o fulano ou é o sicrano". Mas o Sr. Itamar 
Franco tinha muitas restrições a economistas, a esses técDicos lá 
de dentro; dizia que tinham caixas-pretas que ele não cnrendia. 

E, ii revelia do Sr. Fernando Henrique, o Sr. Itamar Franco 
nomeou o Sr. Rubens Ricupero para Ministro. A partir daí. o Sr. 
Fernando Henrique passou a desenvolver a excepcional campanha 
a Presidente da Replblica. Sou testemunha das várias e vârias ve-
zes em que o Sr. Femando Henrique. candidato à pxesidência, fa-
1011 com o Sr. Itamar e com o Sr. Ricupem. 

Reconheço_ que, ainda que caudidato, ainda que fora do Go
ve:mo. muitas vezes, e nas questões importantes, o Sr. Fe:mando 
Hemique era coosultado. 1 

Mas, na verdade, o PiaDo Real cootinuoo com o Presidente 
Itamar Franco e com o :Ministro Ricupero. 

Ai veio a desgraça .da parabólica! E esta foi uma bomba, 
porque muita gente acreditava que o impacto seria de tal natureza 
que equivaleria ã presença da mulher do Lula. quando expôs a fi
lha na televisão, o que cansoo uma virada na última eleição presi
dencial. O Lula estava creseendo, mas, depois desse episódio, nun
camais conseguiu dar a volta por cima. 

Todo mundo pensava isso. Lá pelas tantas. disse: ''Eu não 
tenho escnipulos"! Uma frase cruehncnte intetpretada, porque 
digo que o Sr. Ricupeio é um homem digno, um homem de bem. 
um homem sério. E o que ele quis dizer foi o seguinte: ao invés de 
economistas da Fundação Getúlio Vargas. que só publicaram os 
números de mês a mês, ele não teria nenhum problema em publi
cá-los semana a semana. pc:nque estava demonstrando quê a infla
ção estava caindo. 

Eu estava doente, em Porto Alegre, e o Sr. FemandtTH~ 
que saiu do interior de São Paulo e foi até Porto Alep. E c:om o 
Britto, candidato a governa.dOC, foi à minha :residência me visitar. 
Quem lhe dru a no~cia. quem lhe deu o fax da int~ total' 
das pala~ do Sr. Ricupero fui eu, na minha casa- poxque me 
pedir.m1 que assim o fizesse. 

Até hoje, admiro o Fernando Henrique pela sua competên
cia. Se fosse um oot:ro cidadão qua1quer, eu estaria BS'S''S:faOO Eu en
tendia que aqoele neg6cio de 11sem esaúpllo" iria ''tmmet' a eleição. 

O Sr. Fernando Henrique, com a maior competência, anali
sru, debateu, telefonou para o Presidente, e o candidato do Sr. 
Feniando Henrique, para ficar no lugar do Ricupero, exa, mais 
uma. vez, o atual Ministro da Faz.enda. 01.1 o atual Presidente do 

, BNDES. O Sr. llamar Franco. por conta própria, indicou o Sr. 
Oro Gomes. 

O Plano Real continuou e as coisas andaram.. O Sr. Femm
do Henrique ganhou as eleições. Plano de quem? Do Fernando 
Henrique. Quem é o craque? Fe;rnanck) Henrique.. Quem é o mes
tn:? Fernando Henrique. Pelo amor de Deus, isso está claro! 

Mas não se pode ridicularizar o Sr.llamar Franco; dizer que 
o Sr. Itamar Fnmco teve a sorte de encontrar o Sr. Femando Hen
rique. ~ao. ele foi buscá-lo. Buscou, pínçou e, dontra ele, nomoou
o. Por sua vez. o Sr.. Fernando Henrique buscru o Sr. &;cupero, e 
no impacto, linha que ter resposta imediato. Quando >lCOnteceu a 
crise do Sr. Ri.cupero, IlOIJlCCQ o Ciro Gomes. 

São duas pessoas que se respeitam e que se querem bem. 
Essa questão, então, deve ser colocada nesses texmos. 

__ Quando o meu querido amigo Antonio Carlos disse que o 
ex-Presidente Itamar Fr.mco estava Vivendo uma situação difícil. 
peço a Deus a desgraça de viver uma situação di:ficil como esta. 
Saiu da Presidência da Rep6büca com 80% de westlgio- o mais 
alto índice da história <!e um ex-Presidente da República. Até o 
JK, quando deixou a Presidência, estava com baixos índices de po
pularidade; subiu depois. O Sr. Jânio Quadros, com "a vassoura 
vemai".havia tentado demolir a dignidade de JK. 

De 1930, até hoje., o Senhor Fcmmdo Henrique foi o único 
Presidente da Rep6büca que fez o seu sucessor. Dutta queria o 

, Bógadeiro. ganhou Gebilio; Getúüo foi levado ao snicidio. entrou 
Café Filho; Jãnio Quadros mmnciou, entrou Jango; Samey saiu e 
entrou o Collor. 

Essa foi a ú.Dica transição pacífica, amena. tranqt1iia.. de 
contiDnidade, sem continuísmo, que tivemos. 

O Sr. llamar Franco foi indicado para Embaixador na reu
nião mais linda que já vi na Comissão de Relações Exteriores. Eu 
esperava, como ex-U:der, ser o Relator; mas entendi o gesto de 
gtandeza do Presidente da Comissão, que avocou para si a relato
ria. e todo!ll os integrantes e não-iDtegrantes: da Comissão enche
ram de elogios a figtiia do ex-Presidente. Um gesto reaJmente iné
dito na história do BiliSil. · 

Penso que S. Ex• não está vivendo 1lill momento di:ficil. e 
sim de euforia. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Peunite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer e com o 
maior carinho.. ouço v. Ex·~ 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Em primeiro lugar. te
rei muito ruidado com o aparte. V. Ex• está sendo nmito elegante 
comigo, como sempre. Tenho por V. Ex• muita estima, respeito e 
admiração. Portanto, terei que pautar o meu aparte nessa liDha... Daí 
por que quero dar esse aparte dentro do conteúdo do discurso de 
V. m•, sem entrar em po:anenores; se necessário for, entrarei, mas 
não no discurso de V. Ex•, e sim em num próprio, embora já tenha 
tomado essas: anotações. EntJ:eta.nto, V. Er deve sentir que esse 
ap:.io ao Presidente Femando Henrique é um poo.co cootraditório, 
porque quaDdo Fernando Henrique dei>.ou o Ministério da Fazen
da- V. &,• mesmo confessa- S. Ex• escolheu, cootr:a a vontade 
de Femando Henrique. seu sucessor. Isso não é uma boa ajuda ao 
cãndidato. V. Ex• _disse, por duas vezes.. que ele fez questão de es
colher alguém que Dão fosse indicação do Fernando Hcurique. De
pois V. Ex• disse, com muita força, que o Presidente Fernando 
Hemique nunca pensou em ser candidato e que quem o fez foi o 
entio Presidente Itamar Frailco. Actedito sempre no que V~ Er 
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diz, mas também tenho que acreditar em mim e no pr6plio Feman- ideal; dizia que o candidato ideal era oo.tto, porque ele. como Ministro 
do Henrique. Quero apenas cüzer, como suOsíâio para a História, da Fazenda, bam:atia o Plano até o fllll. íi isso que estou cim:ndo. 
que conversávamos sobre a candidatura de Femando Henrique Creio que o que eu disse não tem nada a ver com o que diz 
desde o i:oÍcio, quando Sua Excelência era Ministro das Relações o Sr. Antonio Carlos. No en.ranto, seria normal que o Femando 
Exteriores.. Por essa razão, creio que, antes de o ~idente Itamar Henrique dissesse. para ele ou para quem quisesse: ''Meu nome 
FtaneO peilS31" nessa possibilidade, o Femando Henrique já COD· está à disposição". Ou algum de nós diria o eontrário? 
versava com vários políticos do Brasil sobre a sua candidatura a Continuo. Sr. Presidente: não creio que o Sr. Itamar está de
Presidente da República. Quanto ao índice-de popularidade do CX- monstrando saudosismo, nem cmio que s• Ex• está interferindo no 
Presidente Itamar Franco. tex!ho bastante a contestar. Por quê? Em Governo Femando Henrique. 
primeiro hlgar, entre os 80% a que V. Ex• se refere,_ a maioria ma- O meu querido amigo Mmistro das Comunicações fez uma 
nifestou-se pela opção ''regular". N"ao atribUo ã V. Ex•, como Se-- denúncia gmve em relação ao Governo Itamar. O Sr. Itamar F:r.m-
nador, o índice "regular''. v. Ex· é 90% oo- 100% de "6timo" e co exigiu: "Ex-Presidente determina a ex-Ministro que responda às 
''bom". O Presidente Itamar Fr.mco tem 49% de ''regUlar", o que acusações COD.tta o Governo". S.. Ex• cbatOOU o Ministro das Co
não representa um índice tão notáveL Seja como for. penso que municações e fez o mesmo apelo. Mandcu carta circular a todos os 
está até acima e que o destino foi muito bondoso para cem ele. Daí ex-Ministros - está presente um ex-Ministro. que pode testemu
por que eu não entender' -esse saudosismo do ex-Presidente, de :ohar -.mediante a qual solicitava que fossem esclarecidas todas as 
querer sempre estar em cena, quando já deveria ter, por todas as afu:mativas que se ÍJZeSSelil em relação ao que acxmteoen no Governo. 
razões que V. Ex• salienta e até mesmo por essa aprovação tão boa No que tange ao episódio das tais concessões de rádio e te
do Senado, ido para Portugal assumir a Embaixada. Sei que V. Ex• levisilo, do tal do Luiz Mário, S. Ex• detenninou, e elas foram anu
vai falar sobre isso, razão pela qual. antecipando-me. pergu:nto: S. ladas. Ele voltou atrás e :renunciou às concessões de rádio que ha
Ex .. vai ou Dão assumir a Embaixada do BiaSil em POI.1llgal? Os vili-Cónsegilido.loclu~ve a Câmarã dos DePutados votou um pro
outros assuntos não me interessam; esse interessa. p:rrque interessa jeto de lei anulando as concessões feitas nos lJltimos 30 dias no 
ao Presidente da Comissiio de Relações Exteriores e Defesa Na- (To,verno do Sr. Itamar Franco. Ele tomou as medidas, fez o que ti-
clona!, do Senado Federal Muito obrigado a V. Ex• · uba que fazer; 

O SR. PEDRO SIMON - Responderei com nruito pra· O Sr. Antonio Carlos Magalhães - E a demlncia do Mi· 
zer a V. Ex'. nislro Ciro Gomes com relação à Saúde? O Minislro Ciro Gomes 

Em primeiro lugar, os índices de popularidade que auferiu acusou o Ministro da Saúde do Governo Itamar Franco. 
S. Ex• são iguais àqueles que estio auferindo todoS: -o P.residcme O SR. PEDRO SIMON- N"ao me lembro.. 
Femando Henrique Cardoso; eu e V. Ex', como Govemadores doa O Sr. Anwnlo Carlos Magalhães - O Minislro Ciro Go-
nossos Estados. São os mesmos índices de popularidade, ou seja. mes acusou o Ministro da Saúde do Govemo Itamar Franco. 
os mais altos da História doa Prosidentes que deixm.m este País. O SR. PEDRO SIMON - Aquela afu:mativa ele mesmo 

Emsegundo1ugar. V.&•tem:mzã.o: S.Ex.,o-eX-PreSiden- tespondeu. 
te Itamar Franco, nãO nomeou o -Ministro da Fazenda que o Fer- O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Ele quem? 
nando Henrique queria. Logo, S. )lx' eta contm o Fernando? N'ao. O SR. PEDRO SIMON - O Minislro Ciro Goo:ies, em 
S~ Ex• era a favtt do Femando.lutava pa: ele. a:regaçava as man- nota ofl.cial. admitiu qu-e falou em escândalos na Saúde, em rouba
gas pelo Femand9,. mas S. Ex• tinha a sua personalida.dc. O Minis- .lb.eiras dos hospitais, mas abordou t!'D. assunto que há mais de 30 
tro da Fazenda ia executar o'Plano Real do Fernando. ~ ·mas aoos existe. Disse airida que não quis falar como Ministro. não 
seria o :Ministro que S. Ex• queria. E o .Ministro que S. Ex• queria quis c:ljmr que aquilo ocorria no Go'~emo do Sr. Itamar -pnmco. O 
era o Ricupero. era o Ciro. Wao e:ra um técnico. pcxque ele :não problema do su:peifaturamento, dos gastos desnecessários, dos 
gostava de técnicos. S. &.• não tinha confiança noS t.knieo&. S. aOO:sos do Ministério sempre existiu. Ainda hoje os jornais publi: 
Ex~ dizia que eles falavam,. falavam - nio é isso, Senador Roberto car.D: qiie~ segundO um Deputado. não é preciso criar o impOsto so
Freire? -, falavam, debatiam,. mas lhe parecia qoe eles tinham bre os _cheques pai3. se conseguir dois bilhões de d6~ basta que 
sempre uma caixa-preta, Da qual não cooseguia penetrar. - - sCI-Oube a metade no Ministério da Saúde para se conseguir o do-

S. Ex• dizia: 'Vamos ser claros. A favor do Plano? A favor bro disso. Essa foi a nota oficial do Sr. M!llstro da Fazenda. 
do Plano. A favor da candidatum de Femando Hemique? A favor O que eu quis di= é que os prÓblemas existem lá.-
da candidatum de Fernando Henrique Cardoso. A favor do Plano O Sr. AnwDio Carlos Magalhães- Meu querido Senador, 
Real? A favor do Plano Real Mas quero escolher o Ministro". S. e a ~da escolar? 
Ex' escolheu o Rieupero e não o Pedro Ma1an; S. Ex' eacolh011 o O SR. PEDRO SIMON - A rutra questão é o Itamarati. 
Ciro enio o outro. - - · Em relação a essa. acho que o Itamar não deveria ter-se .iJJ.trometi-

0 SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Senador Pedro do. Se a esposa do Ministro paroU ou não parou-. OI3, em um p:o
Simon, o tempo de V. Ex• está esgotado. No entanto. a Mesa vai blema que não tinha :nada a ver. 
prorrogar a bom. do Expediente por mais cinco m.inutos para que Falei hoje com o Chefe da Casa Civil. pois estranhei a ma-
V. Ex• possa concluir o pronunciamento. neira. pela qual o assunto apareceu nas manchetes. Faltou ímpeto 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado. político, ou fa!lou decisão política, e o Sr. I -.r foi o responsável 
Com relação ao outro ponto a que se referiU V. Ex•- a can- pelo fato de as privatizlções Dão andarem. O Chefe -da Casa Civil,. 

didatum -,não eslou cüzendo que o Senhor Femando Henrique, juntamente com o Presidente Femando Henrique Cardoso, disse
ccmo o Sr. Antonio Carlos- ainda mais o Antonio Carlos, que é me que não foi isSo que ele declarou. 
um gênio da cultma. política.-~ não falariam em candidatura. ainda O que S. &.• declarou foi que DO Govemo ant.eriocnãohav:ia.o 
mais se o Antonio Carlos dissesse: ''Olha, Femando, acho que a fmpdo da decisão política daa privatizações. Itamar? Sim, !!amar. 
sua candidatum é simpática". Não digo que não falariam. Digo é Femando Henrique? Sim, Femando Henrique. Ele. Cllefe da Casa c;. 
que. no Palácio, nas reuniões com o Ministro da Fazenda, como vil, segundohomemdoFemandoHeurique?Sim, ele também. 
Presidente da República, com o !.!der do Governo, com o Cllefe Então, S. Ex• disse que fez uma análise do con}mto do Go
da Casa Civil, o Femando sempre dizia que não era o candidato vemo e não, como a manchete do joma! retrata, uma análise do 
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Fernando Henrique ou do Itamar Franco. Concordo. No Governo Eu fui o primeiro Senado!." a dizer: "Olhem. estão falando coisas 
Itamar Franco as privatizações não tiveram o ímpeto que estão sérias corlf relação a este Governo." E quando não se falava Dada 
tendo agma.. É verdade. Eu era um dos favoriveis às privatizações, do Senhor Collor, nada. eu dizia: ''Eu não tenho nada contra o 
mas queria moderação. Eu era um~ que muitas v~_ levei- Collor." O que V. Ex• esládizendoagota, eu disse aqui. Eu não te
sou o responsável. assamo da tribuna - à suspensão algumas pri- nho nada contra o Senhor Collor. Agor3.. se o Sr. Deputado Luís 
vatiza.ções pót causa das denllncias graves de inegularidades que Roberto Ponte, que é um homem de bem, leva um dossiê.. dizendo 
me apresentaram. que tem COilllpçãO, que as empreiteiias estão cobtando percentnais 

O Governo Fernando Henrique Cardoso está tendo o ímpe- escandalosos e, ao invés de apurar, manda processar o Sr. Luís 
to do PFL. Se há um sinal de que tem cheiro de PFL no Govemo, Roberto Ponte, Sua Excelência passa a ser co-responsávei. Nisto 
esse sinal é o processo de privatizaçã.ó. Nesse caso, não há dúVi- concordo com o Sr. Antonio Carlos Magalhães. Se V. Ex•- e pos
da nenhuma. de que a política do Sr. Jorge Bomhausen e do soihedizeraqui-levaraoPresidenteFemandoHemiqueCmloso 
PFL estã existindo e de que está sendo altamente.meritória; as e dizer qne este "João da Silva" é "gato". e está aqui aprova. Sua 
privatizações estão acontecendo numa rapidez que não existia no Excelência vai abrir inquérito. E se não abrir, concordo com V. 
Govemo anterior. Ex•. será co-respon.sá.vel. __ 

Essa é a razão de o Senhor Itamar ter-se manifestado. o que - O Sr. Antonio Carlos Mag&Jhàes- Tem que apurar. e aí 
acho que não devia. que não precisava. não tem amizade! 

Agora, Sr. Presidente, em nenhum momento o Senhor --- O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Senador Pc-
Itamar Franco atingiu o Presidente Fernando Henrique Car- dro Simon, lamentavelmente o tempo de V. Ex• já excedeu em 
doso. oito ~tos da prorrogação que a Mesa democraticamente con-

Tem um aspecto, meÚ querido Senador Antonio Cttlos Ma- cedeu a V. Ex• -
galhã.es; se V. &•. que é brilhante. às vezes se perde no jogo de O ~r. Antonio Carlos MagalhãeS- Sr. Presidente, dê-lhe 
pala.vtaS, eu vejo como tellbo que medir as miDhas quando faço mais cinco micntos. 
u.i:n improviso. . O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, esse assunto é tão 

V. Ex• fez um discurso, que respeito. V._Ex•veio em defesa importante, e quero encen:á-Jo de uma vez por todas. 
do Presidente Femando Henrique Canloso. E V. Ex• é um aliado Sr. Presidente, entregô, aqui. já que não saiu a CPI das 
que merece respeito. Mas. ao tentar defender o Presidente, V. Ex• Empreiteiras no Governo Itamar Franco- eu praticamente levei 
fez uma afumativa que termiriaria p:n- agredir Sua Excelência. V. para S. Ex• um projeto de resolução criando a CEI- Comissão 
Ex• disse que amigos do ex-Presidente Itamar Fnmco não estão Especial de Investigação, com âmbito na Administração Públi
sendo submetidos a inquéritos pa: causa da bondade do Presidente . ca. Está aqui o decreto ligado a S. Ex•, o Presidente Itamar 
Fernando Henrique Cardoso. Aliás. coisa que considero errada, Franco. Essa Comissão foi compoSta--por pciSõas fora da Admi~ 
pottllle quando não se submete ao inquériiD está~se compã.ctuaiiC:Jo nistraçio Pública: Cândido Antonio Mendes de Almeida, Da-· 
também com alguns ates de corrupção. niel Quinte la Brandão, Emerson Kapaz, Evandro Gueiros Leite. · 

Ep CODheço Femando Hemique Cardoso mais do que V. Francisco Batista Torres de Melo, Miguel Jeronymo Ferrante, 
Ex•. V. Ex• é amigo novo, eU sw amigo velho. Claro que, hoje, V. Modesto Souza ·Barros Carvalbosa, Romildo Canhim. Esta Co
Ex~ é um amigo muito mais profundo, muito mais ligado do que missão de notáveis, composta de homens acima do bem e do 
eu. V. Ex• tem u~ competência que eu respeito, em teiiD.os de mal, indicado pela OAB~ pela CNBB e pelos empresários, foi 
aproximação cóm o Governo, enquanto que eu tenho uma incom- constituída para investigar todas as denúnciás ocorridas no Gover
petência. que eu reconheço, em l.emlos de me afastar do Govemo. no do Sr. Itamar Franco. Está aqui e peço que seja anexado o pro
Mas. mes;no assim, eu digo.; a(]!li: CODbeço Feman~ Henrique nunciamento que fiZ. 
Cardoso.Eumhomembom?E.Eumhomem bom! E um homem O Sr. Antouio Carlos Magalhães- QJ.al foi o resultadõ 
de caráter? É! É um homem extremamente bondoso? É! Mas não desta Comissão dos notáveis? 
compactua com corrupção. Nem com amigo de Itamar Franco, O SR. PEDRO SIMON - V ou dizer. Eu não ia dizer. Mas, 
nem como Itamar Franco, :cem com quem. quer que seja. nem com já que V. Ex• me pede, vou dizer. e V.Ex• ser.í o responsável pelo 
amigo dele, Femando Henrique Cardoso! O SenhQr Fernando _ que vou dizei:. 
Henrique Canioso não compactua com. oomtpção! É bom que io- - O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Sim pode dizer, estou 
dos saibam disto: os amigos de Itamar FiallCO e os amigos de Fer- provocando é para isso mesmo. 
nando Henrique Cardoso. O SR. PEDRO SIMON- Já voo dizer. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Mas. se não apurar, Sr. Presidente. peço a transcrição do discurso-que proferi no 
estará compactuando. Tem que apurar! Existe conupção? Tem --Palácio do Planalto, quando se instalava essa Comissão. 
que apurar. E é isso que quero que o Governo apure. O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Está deferido o 

O SR. PEDRO SIMON- Solidarizo. me com V. Ex• e re- pedido de V. Ex• 
pito. aqui, o que V. Ex• disse D.O seu aparte; ·se 0 senhor Fernando O SR. PEDRO SIMON -Vossa Excelência vem e diz 
Hemique Cardoso souber de fatos de corrupção e não-apurar, presente a essa revolução étiCã. Nós não estamos aqui assistin
compactua. do à constituiçãO de uma Comissão composta de membros do 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Se não apurar, com- Goveino para fazer aquilo que se fez muitas vezeS. Vossa Ex
pactua. E. compactuando, está cometendo um crime. Esses casos celência convoca a sociedade. pede que a sociedade, através de 
que citei, como também os do Ministério de Açãi:J Social e ootros seus me~ IQais que representativos. faça. com a mais ampla 
mais que o Tribunal de Contas está apurando. liberdade, a análise profunda de seu Governo. dos órgãos do ()o. 

O SR. PEDRO SIMON - Minha solidariedade total a An- vemo, pua que nós possamos, realmente, dar uma resposta à so-
tonio Carlos Magalhães. S. Ex• tem razão. Quantas_ VezeS vim a ciedade. -
esta tribuna para dizer isso. Os colegas da Legislatup passada se 
lemlnam. Eu vim aqui para dizer do Senhor Femanclo Collor de 
Mello. Eu fui o primeiro Senador que vim aqui fã.lar em PC Farias 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PE· 
DRO SIMON EM SEU DISCURSO: 
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Excelentíssimo Senhor Presidente, Itamar Franco, 
Senhor Ministro Canhim, Presidente da Comissão," 
Senhores Membros da Comissão, 
Senhores Ministros, 

~ Maio de 1995 

. • ~rago, SenJ_tor_Presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, 
pela rmportancJa e pelo s1gmficado deste ato que nós estamos vivendo. 

Acho que, aos poucos, o Brasil está começando a compreender que 
os fatos não são deles se imaginava. O que aconteceu, - como o impeachment de 
um Presidente da República, - o que vem acontecendo não é a repetição de fatos 
passados que significaram a. saída de um Presidente e a entrada de outro, mas 
acontecimeiJtos políticos que. mobilizaram a Nação. Nós estamos vivendo, Senhor 
Presidente, uma revolução ética na história deste País. O povo foi à rua, afastou
se um Presidente da República,_está-se fazendo, pela primeira vez, também, uma 
limpeza em regra, dolorosa, cruel, dentro do próprio Parlamento. Porque o povo 
exige a mudança de costumes, exige a modificação da Administração. 

V.ossa Excelência vem e diz presente a essa revoiução ética. Nós 
não estamos à · assistindo a consfitiu ao lte uma Comissll:o composta de 
mem ros do Governo, para fazer aquilo que já se ez mwtas vezeS. ~ 
Excelência convoca a sociedade, pede gue a sociedada, através dos seus membros 
ml!is representativos. faça com a mais ampla libêrdaâe, a análise prefttncla à9 .seu 
Governo, dos órgãos do Governo, para que nós possamos. realmente, dar uma 
resposta à sociedade. 

Nós estamos vivendo uma oportunidade ímpar, Senhor Presidente, 
na qual, ou a gente avança ou o recuo será, realmente, doloroso. As CPis que 
foram constituídás apuraram muita coisa. Podem ter apurado um resquício da 
gravidade de outras coisas que não se apuraram, mas mostraram que muita coisa 
tem que ser feita e pode ser feita. Se nós não aprofundarmos as apurações, se 
essa revolução ética não se consolidar, daqui a um ano, daqui a dois anos, não 
será maís preciso fazer este inquérito, porque a corrupção já estará 
profissioiiálizada. Não vai haver mais mulher para contar coisas de marido; não 
vai haver mais secretária, não haver mais motorista dispostos a denunciar 
falcatruas; não vai haver mais conta paralela, não vai haver mais absolutamente 
nada dissso, porque a generalização da corrupção será total. 

Por isso, é necessário que. esta re'\'olução ética chegue às suas 
últimas conseqüências. Com seriedade, com dignidade, com caráter e com 
vontade de chegar lá. O Brasil - nós estamos vendo isso, mas muita gente ainda 
não se deu conta - afastou um Presidente da República. Saiu um Presidente, 
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assumiu o Presidente Itamar Franco, as coisas continuam como dantes? Não, as 
coisas hão continuam como vinham: Saiu um Presidente, não por golpe militar, 
não por renúncia, não por morte; saiu afastado, democraticamente, por dois 
P~deres: o Legislativo e o Judiciário. 

, Mas não adianta fazer sair o Presidente da República se as coisas 
continuarem do mesmo jeito. Não! O Congresso tem questões sérias, o 
Congresso tem que mudar, tem que haver uma revolução tem que haver 
modificações profundas no Congresso, a começar por ~ssas que estão 
acontecendo, onde se estã fazendo uma limpeza diãria. E tem que continuar em 
funcionamento. O Congresso tem que funcionar todos os dias, o Congresso tem 
que ter coragem de dizer sim, de dizer não, mas tem que falar. E vem para o 
Executivo e Vossa Excelência estã tendo coragem. 

Temos que analisar. Há coisas que não podem continuar. 
Levantamentos que estão sendo feitos, Senhor Presidente, depois das CPis, 
depois das medidas que estão sendo tomadas, falam de obras que estão sendo 
reavaliadas. O Banco Interamericando de Desenvolvimento fala de duas ob~ 
que reavaliou em cinqüenta por cento do preço inicial. Isso significa que essa 
imoralidade, esse escândalo continuam acontecendo. E isso tem que ser 
estirpado da vida pública nacional. 

· ício, Senhor Presidente, ao fim da im unida~, 
neste País. Por que taís coisas acontecem neste a1s. or causa 1m um a e'! . .... 

Pode. acontecer ao o g 1 a rr para a cade1a. Mas, ao que rouba grande, 
ao que rouba grosso, não acontece nada. O brasileiro está, dolorosamente, 
acostumado com isso. Agora, querer dizer que o brasileiro tem esse vício da 
imoralidade não é verdade! O brasileiro é um homem de bem, um homem sério, 
um homem trabalhador, um lutador.' Olhando para cima e vendo, em todas as 
escalas do Poder, as coisas acontececerem, vendo o escândalo de hoje enterrar o 
de ortem e o de amanhã enterrar o de hoje, é ilatural que - pelo exemplo que vê -
julgue não haver seriedade neste País. · 

·Nós estamos iniciando um processo d~ fim da impwidade. A rigor, 
estamos revogando a "Lei de Gérson". Chega de févar vantagem em tudo! Pelo 
contrãrio, ao invés de levar vantagem em tudo, cada brasileiro - como se nós 
estivéssemos criando uma nova lei - cada brasileiro tem que dar um pouco de si 
para o seu País, tem que dar uma colaboração, um percentual do seu tempo, da 
sua capacidade de ação. Ao invés de receber a mais, tem que dar a maís, para 
que a sociedade possa crescer. 

Sou testemunho, Senhor Presidente, da administração de Vossa 
Excelência. Todas as vezes em que um Deputado ou Senador falou sobre 
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qualquer fato ou que esse fato chegou ao meu conhecimento e que o touxe ao 
conhecimento de Vossa Excelência, resultou em providência imediata: "Fulano, 
demita beltrano!" E beltrano foi demitido. Há dúvida com relação àquela 
privatização? "Sicrano, suspenda a privatização e apure!" Duvido que alguém 
cite um fato que tenha chegado ao seu conhecimento e que Vossa Excelência não 
tenha tomado providências imediatas, a respeito. 

Hoje vivemos um fato inédito. Quero felicitar os Senhores e me 
atrever a dizer, ilustre Ministro: A responsabilidade dos Senhores é muito maior 
do que podem imaginar. O Brasil passa, a partir de hoje, a olhar para os 
Senhores. E os Senhores têm a responsabilidade de dar respostas a essas 
espectativas. O Presidente da República, que poderia ter escolhido asseclas, 
~i~os, nãp o fez. Op~~u pela imparcialidade. Os Senhores estão aqui, pela 
dtgmdade, pela honorabthdàde, sem nenhum compromisso que não a busca da 
verdade. Agora, é importante que os Senhores consigam isso, é importante que 
os Senhores dêem essa contribuição à revolução ética que estamos vivendo. Que 
o Executivo marque a sua presença, para que, depois, possamos chegar ao 
Judiciário. A impunidade tem que terminar, no tempo e no espaço .. 

Não pode acontecer que, .Já na Europa, lá nos Estados Unidos, o 
cidadão, tendo cometido um delito contra o patrimônio, seja preso primeiro, para 
explicar depois, e, no Brasil, o individuo leve dois, três, dez anos a se explicar e, 
termine, daqui hâ pouco, não lhe acontecendo nada . 

Esta é uma reunião histórica, Senhor Presidente. Atrevo-me a 
dizer: O Senhor está vivendo o momento mais importante do seu Governo, o 
Senhor está tendo a coragem de colocar o dedo ali, na ferida, na coisa que é séria, 
na coisa que é para valer. Creio, Senhor Presidente, - pela qualidade dos nomes 
que foram convocados, pela compenetração d~ sentimentos - que eles estão 
compreendendo o sentido de suas escolhas, de que, a partir de hoje, nós 
passaremos a viver, aqui no Executivo, a análise, o estudo. E vamos ter a 
respostas, gradativamente, cada uma por sua vez. Os Senhores garantirão 
credibilidade junto à sociedade, junto ao Pais. Mostrarão que a revolução ética 
·chegou, veio para valer. E têm, em Vossa Excelêndá, um representante digno da 
'sua seriedade, da sua competência. Trago, com muito carinho e com muito 

1respeito, as minhas felic~ta~ões e, como brasileiro, me sinto ~u.ito feliz, porque 
não tenho qualquer duvtda de que cada um dos bras1lerros que tomar 
conhecimento desta solenidade haverá de entender seu significado. 

O Brasil está mudando, Senhor Presidente. Estamos fazendo as 
modificações, não de vitrine, não de promessa de campanha, porque, daqui há 
pàuco, irá começar a campanha eleitoral para eleição do Presidente da República, 
dos Governadores, de 213 dos Senadores, dos Deputados Federais e Estaduais. E 
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cada candiadto é mais digno, mais sério, mais competente do que o outro e 
promete coisas mais sérias. Disso o Brasil está cheio, o Brasil nem confia mais, 
o Brasil não acredita mais. Daí a importância dos Senhores, nesta Comissão. O 
~rasil acredita nos Senhores. O Brasil vai olhar, vai se espelhar e vai esperar. 

Tenho a certeza de que vai valer a pena Minhas felicitações aos 
Senhores. A alegria é muito grande, ao ver os Senhores aqui. Sei que a 
responsabilidade é muito grande, mas os Senhores estilo à altura de responder, 
num gesto, que haverá de repercutir na história futura deste Pais. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Gab:nctc do Sen::tdor PEDRO SIMON 

Comissão Especial 

PORTARIA N9 1, OE 11 m; FCVERE!RU DE 1994 

71 

O MINISTRO DE ESTADO CJIF.FE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
FEDERAL DA PRESIDf:NCIA DA REPUBLICA, PreEO j d~Pnt.e da Com i ~~ão ERp~ç i-"' J 
t~riruia p€,.10 (}focreLo no 1 .. 001~ de 06 de deT.emOro de 1993, com a re<i3çiln 
d.1da p("' lo IlecrPto n~ 1. 037, de 06 de janeí ro de 1994, no uso das· 
atribuiçõPs previstas no art. 11 da Lei na 8.490, de 19 de novembro d~ 
1992, h~m como nos art. 2G, inciso I I, e Jo do refer id'J Decreto ng 
1.001, de 1993, resolve, 

Art. ~ 1 a 0€,terminar que seja cumpri d."l a n"sobu~·iil'l nt:t J, dt~ 4 
d('> (f'"'\rP.I·eiro de 1994, da referida Comiss~~fJ F.spPr.ial, cujo lext.n 
trnnscreve-se a seguir: 

.. A Comissão Especial, no uso de suas atribuições, resolve 
r~""'cp1 i si ta r aos órgãós e eõtida~es da Administração Pública Federa 1, 
infornl.:lÇôes e, .se for o caso,' documentos rr.Jativos a auditoria-R, 
5indh.~ãncias·e inquéritos administrativos em curRo, d~f;limtr:Jos '! apurar 
P ~orrigir ações ou atos contrários ou lesivos ~ Administração 

.rúhlic::a ... 

Art. 20 Ar; informações a que S"=!' refere a Re5olução no- 1, que 
de-ve-rão SP.r. prestadas à Secretaria Execut.iva da Comissão E5pec1al até 
15 de m~rço de 19~4, incluem; 

1 - ~cópia do instrumento legal pelo qual foi instaurada 
auditoria, sindicância ou inquérito administra·tivo; 
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II - o motivo da ·instauração, cáso não· esteja explicitado no 
d?cu.mPnto a que se refere o inciso Ir 

JII 
inv~f'tig.c.çâó: 

a fase em que se ~ncontram os 
f;e instrução, indici anaent.o, 

trabalhos d~ apuraçfto ~u 
dPf~~a, rl:!'latórJo ou 

Jn!'~,,m,•rltn. 

Parágrafo Ouico. As in_(orrnaçü~!i r~f~ridas 
~,,.t. igo devem ser encaminhadas ao Protocolo da 
A·lnli.n i stração Federal da Presidência da República. 

no coput d~stf:
SPcr~tar.ia da 

1\rt. 30 O descumprilnf!'nto d~~ta l'ort.aria, sP.m justo Jn<"')l.jvo, 
implica a pr.1tica de .in!ração disciplinar, nos termos da legislação em 
v j go~L·. 

Art. 4~ Esta Portaria entra 
pul··l i'açã.o no Di.1rio Oficial da União. 

em vigor na data 

--•· z 

ROMILn~ :. ;.NiiiM 

A5•1:ove o ••?l,.,..nto:t I"'"''"" •I" • ......... • 
e•l"'l!rl•l C'cirul~t ·-"· ...... , .. , .• ut:t l,lfltl. 
de ' d• d.,t•'"'''" doo l~'r], ,,,,.." , .. ,, 
~;iodada pelo l>wtc-retn n':.'J,OII, -t• 4 ''"' 
)ane!ro d• 1994. 

o 'Prealdent• da RepUbllr:'•, ,,., ua .. ,,., 
attll•uiçiu qua li•• ecmf•r• o art. 14, tueie"' Vl, d• C.,u•tltul',;;. ... 

ltCC:RI'!T1. 

lht. lU F1C"a •rrov•do n Jl"oi-ntn lut .. rnon ""' , .. .,,,..;,., ,.,. 
1···•·J•l ""''·"•'• l''''O l~t'r•t.-. u91.00l, d• • de df'lt .. ,.••rn •loo ,.,.,,, 
,,.,,.,.,. .. ,,.,,,. , .. 1., O.~r•to 11Yl,OJ'I 0 de 6 ~- j"n•il,. <'• J'P94, '1"••••·-- .. 

t• 1······ Art, 1v l!ate l»<<t"1•tn ,..,.,, .... vi";!..,,. ••• ...... ·'·• ... ,. :"'·li ........ ;. .. , 
"'"'•iii•. 11 t'la r_,..,.,.,,,. l'l'lt&, 111v ·'• ,.,,, .. , .... , .... •• 

oo 'I'"''"' d• k .. 1•ulol.tc·a. 

JTA.MAU 1-'UJ\f,.<"U 
llmuliJn l'•nhiur 

ANJ.:JUJ 

tU Gll\lf'N 10 lN I T.llNO PA ("tJI\U"'o~ÃU f·• .. rr( lU. 

("•1•1tuJo I 

FINAIIUAOF 

"-•• 1• A, t 'tm"•• ... • f:tJ"f'Ctal, niiM.h 1or1u 1-...n"n ,.• I '"'1. •'f "' af .. olrr"'""'' • •lt" 1'"'11, 
••"'I • o(',:.o\J•• oloola 1..-l•• l•·u1l' 1t'" I 0.17, .H 6 dto j•""'o doe IU<.)4, '"" Í"',. li.••1•·1 .. ho 

t . 1 .. t"u.: ... ('rnp•" .. ' N•~~. " .,... ... r......-iU i• c ,,.,,. • .,.._ J'eol~.,,...,.,. .... -t .. 

h-;o•t<.••~·. • (o•lol•o"•'"'' llof"C't",una à u•ahr~lu • 'l"•'"l'- doi·~''"'•• ••• l"~-1"''"'"'''• 
'"' '"·l'l'"'loot .. •~ lttUl••. f"J'flt>lt t'tl f'lohohlll\'it da 1\dllfiiii'Uo•ç-l!<o f'uloloO'. r ,.,J..,.I tlllrl• ip óo .. lt,.,.l. 

de sua 
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J1 tf"lllt:ill=. 'l"'utdfo jnlt~•' cnm't'lli~llle. dili14tlnC'i""" ilt\·r'"'.llu"t'>M • f'I'''I'J~·-•tt• df' '"'"'· 
,,,," ''"'''"'''" f' l'll'><'f'oi•ouf'nltlll dt' Ólij:ll•• C'IU eut"Jedn da !Uinoiu<slrii~A" rool>l"ll ff'<':l .. o.O oh•""• e .......... 

UI oii'IC',UIIII!Sf • """I~·~~ ru.~ftlllnt'nh•• nu eh ••f'rw,, .. .~ .. ····~~···· ............ , ..... . 
,J, ':"·l•l,!l" "'''"'"~~ l'lllolu;n, 

(\' . lt"'-"'"iwmlll a i11~timuu;An dt audrlon••. ~tlllu&oKia•. ir"t'""'''.,.. ... , rrnf .. ,, ... 
,r, .... .,.,, .. .,,,,~ "''"'"1-:tllh .. .,ln'" lt'~li'lt'" ttatlaiiKll, 

\' • 1'"'1'"' "" I'•Mi.lr••IC' 11M Mt'Jloaloltr·a a ati•'\•" ,, .. , .. .,.·ui·'•" i""· , .. _~ ... ,~ .. ,, .... ..,,,, ..... 
a~,., .. l,h~~ o''"'" o4'!1'1t\t> dr "'""'fll1 IIU C'odoir latr•!ll tld CIC'<>Itfnd"' , .. ,.,.,,,.., ... ,,111,.,,.."'" l'"lol''""· 

\I • nr1i(11hr no; J•ro.r'nlimPIIIIK d1 Aclm1ni•1t'"\"'l" l'nlolt·11 ,.,.,,. •• lool.,.,,,., ,,,.. t ,..,,,..,oh 

1 m,\ • ".\,f••·• .,..,:t loc-r•l tl:t lluriur o MmtslltHJ l'ulM)(ttdallllrlu 

ca,rillllt•ll 

COSSI'I1'l 'lÇÀO (! ftJN("UltJA~WUI tI 

Ati ::· A Cc•m••~r l:~ialst!"lill C'UII!dil•li..lll 1"" uml'l""~'i". lUto~.._,., ,,o.,cia I .... , ·~lt 11 

·~o;.,,,,.,~ olf lc.J!o;,lhu . 

r\ r 1 \'" lulrc!•;.,, f' l'lr11i!t1n J:~~ C"tOIIIIOõ•M• l~"l"'ctal 

1 ,, "'1on• .. ltu til' 1:~1:ulor ('ltelf. d. ~f'I.'IC'MINl da A.•l"""'Urll~lho I r•l'"1 .,t "" l'tr~•·• .. , .• '"' •ht 
;· •• ,.:..,., .. :t ...... , , ....... J~. 

11 I'~ 1\.IO'tld>lo>'l dA Çl'llll"~" l'o;t~t:r.l, f'lll IIUIIIMU ~~~ ,.,.,,. oJ ... •~Iooolu• , .. ;.., l'o.-•,o•t,.,,,,.. 

•' o llr;•"l':" 1\ C'"'• r•ll11ol<•• rnU(' btllo;ikliCJ~ ~t' dll•ada t~>llllll~lu f' nul••tUII'Itf"""'"'''"' ,.,., """''''''• •t• ""1' 
UI"" f'llolt~Cio>ll.lll' 

t: 1• .'\ l'''·~r ''''' •ruo; 1\.lf'ft.l"tM .,, . .,,,.,.. "" l''i"''"'"• ,,...m••" ,,,,.,..,.,., ., ... ., 
; .,r.h, "'\lo• oloo ato• de- olc·~'fll...,a" oo l)rliK,Ufa..·iU dal.lu.ac• 

I; r I) l'it"lllilliU u:nn4r·w·l. "'' (oarit" et~olinlrlu, h .... ,UIIItttr'UI• ..... __ ,.. •• o 

I '·•:• .,,. I '"'"'"'· r. ~•ltat"dillaJiarrl('r.lf', lftllf"Je qur cxorwocao.ICt J'f'lu ~~ 1''"""',."'"'· I'"' "'" ••'"· • 
o.,,. ,,., :. '"""'"'niC"'otn t~duis tf'l\"tlt dr- !III'Ul mentt..-us 

~ 1· ·""' '""'"'f"'t .-.. uau.dirW••• f""'"''" ""' '"'"''"'' ''"" I'"'" r ... "' ''"" ''" ••• , .,-.!.-
•. , ' 01 ,•,. "'''""" o\ .. o Ut0vll'tlitÔIK:IA f' C'll~~(Ut!Miflde ~~~-..lU C'II',Ojl;l,('nl, -

t 4· 'u l'lrulrí.o rn~rril-1e-l c01n a rttCiefiÇ• minu11111 da u•rtadt• e ,,.,,. "''' .1 ... ......,, • 
.. : •• • .a.lf"\ • 

~ -c.• 41 I' ru:u "' olrlol...,llti f'IU 11~ioooHr ""'I""· C'lllorooolot "" J•,., ,..fo,.,o .. ,.,.,.• '"' .. • ...... ......... 

to r f\, , ..... ,4 ''"" '"'',..""" -• ••,.; .. ,;,.,,, .... li~'"'" ;.r ...... , ...... ~ ................... ~ ... -•~ .. ,,,, ... .,,,., ... 
~ ~~o• A• lf'lt'"'""" rtrn•lllll' M'!f"' MC'r'f'tllrada• J1riU '"Uhtt d1 Sffff>'lafll f:._.,," .• d 

t '"'""'<ol,oi:'J>C'l ••l fi'"' rlal•t~•r' &9 Jf11rectiv8• ... ._ wub • fmn• dO' NJm'""' 
t '7' "'" J.-lol~··v""" de- rJrNrtu, qu~tock- (m ..... ,.~ •• ,., ... r .... , ••. ~····· ..... ·-.... ·.·""' 

,. ·"'"''"' '""'" '"' l'•r••!ll'f'lt' 
f, ln n l'tf"!•tlf"!otr de C"roorti•~11u F•Jif'<l itlil roooclncio , ..... , • r•ol•l"'"''·'" di''"'"''' , •• ,.,,.,.,. 

, •• , ............. r•u• , .. "'"'!''" u ... '"'"'l\fo•. rtull dut-oln • ..,.,,., ,. ........ , ........................ , ... '·'"" .. '"' ol 
I .. ,,,,,. , ..... ,I''""' ti'J•<f"lf'IO'Il"'"' dr C'lllioiRdr• rulll ... ·•• ''" f!IIYiltlll'l, ""•••, ...................... ,., ........... .. 
ol~• ,,..,,,.,.,, f'OII f"IOIIIl -r ln II'J:I'IIt .. hl• t'lll lllll • 

f:: 11 f I• ""'""""''',. rio•• tr•l•rolh"' ttl•frln ""' ,..,,,.j.;,... .... a .. , ,,.,,.,.,,,,.,,. .• ,r ..... , 
,. I ........ ,,, ....... IO'hlln• r..:f'\'11111110 ,,,. , ....... t .. O F!J>t'\111, ljlll', , .. f'll•othuri•IIIMI .. ··~ , ...... , .. ~.-.... ... . 
,,,,,.,,,. , ... , ....... 1" ....... lf'!!•••· "'' •• dllf'lf'!llf'll f>t'"'\'llto• .,,,,,.,,., t'll• ,., ....... .. 

r: 11 N••r"rnrna,, f•h11 do rrr<~illi!'illr, o "'"'''"'•"'" '""'''''"''' I"""''"'"''"'',.. .... t .,,,,,.,, .. 
Nl 4" 1\ !'f'(•f'l:uia·Fott•cutiva .da ('nn.ltdn E•J""tilll. •'"'"' da A~'-."""• 

••·•··lolor"l:\ d111., ~,.~toÍnll''l: 1\tn• lC>clliC'al 

.......... ,, 
11 I "''''"''"'"''~••nhalnll~ 

UI ( '''"""'" lulc-uon, 

I\' . '''\""""'''"· 
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Ao! 'l" I)' t ""f'i'' olf' 'lo~hnll"'· ill'lhh•f.,l.,• pt•l '"'"I' • olrl~fr•"l''l'l". J• .. JII u ........ .,,,_,_,fo• 
,1.- l.url>' r•f•f"•'lhut~ ~r !lu Clllltlu'l 1~1o l'lf'SiÓC'IIIt' da t'111111Uiu r:~r"''"''· ''"\'"'"''" n 11•• ,a,.tUI•,I• 

,.,,,, '"' ..... "''''""~''" I''"'" de- '''" •u;ln 

i''ll"l:tlllt• uuirC' 0 Jllll'o' de dmrt\'IU 1 IJUt' ~ ll'ft'l~ rt '"''~I ~1lf' ••hH'' ,,. .. ,,.,, 
··~. ,.,., ... u.hu"mr. qoo l"''un~·ndna t1iliriudn P•evdet•te da Ca•rn~·lu r:"l'~i•l 

C•J•ilulo UI 

AI'JUII\JIÇ0l!S I~ C<JMI'HiflNC IA 

"' 1 (,• Ao• 1', f"·i•lt"lllt' da C""nmi• . .an l~IIJ«ial cmuj~t !' 

I · ~UIWC'('III l!llf'"!'«liVI'I tl'UIIiolet; 

11 • ('u•r C' f•"!ulr•Yr (t9 Ciruro• di! T11h1tlhn u•r,...irJrs nn "'' '\",,,.,,,.,, .. R"' ... "'''· 

'" UI • frojui~it•r .. ~11 ~rntjler in~u,j,·d lP etnlt'j:tin~ poimdllnu, vr'<itlooo,.• I' .,,.,.,.,p.,l• 
ol'"' •'•rt•.\n• .... , f'n14.h"l"'c ~fa Ao;ha.O,.istra\·lo rUhlica Fnlt:~al, (11111 n:•i'lcitt? 111 5f't"l~lariac F~otov .. 1;-f't 
•"<11<1 C'IU{ÕIIII""'I ~ lrllloalbrl; 

l:"i''•lolo,·a 

.Ait r ~·· Mcomhtnl da Conlinln l!IJ?ft:ÍaJ ÍIICUIIIbe. 

I • rllnidp~r d•• feullibH ordin6riaa. C'll:hiCtrdll .. liu, 

li · r>j•u•ar f' "-lllu ""*" n•U~na c-nmtam• da , ...... dto '"""'"· 

fll • P'"l't" mal h ia ao e~~·- da CUuU .. &o E!~ial. 

J\' • M.fllllinfll COI Jt'i1tlttto1. U 111111 eJ•bofad.IJ ~11 ~f"CIC"II•ÍI PliC'i'llli"'l d• ('oNu .. •l" 

V· auh.so1ui1 o l'rHidtnle d. C'omi• .. o F.•J"'"C'i•l nu 11:11• n'f'IOI•r•i• f•h•• ""''"'"'"'doo 
~ 1: ,,,. lfl )•. 

"~' ". A ~t'1.'1C'IIIÍI ~'ft"IUÍ\'1 «Mnllt'll!'. attlt"Uhl;:iiu f' o r•f't''I""'Siut,...,lt• df' j,., ...... , .•• -;~· 
J, • ., c"'"'''*• Ut C't'HII1nlco na eúaa feclf'1al, C'tbjetiva11do o ~ttswramttltn lfrrMrn • n '"'1""'
,.,t,.,,,l,cllllll' t• ,.,, J•lcoulnin <I• {'orni~~ln f•pec•al 

Ali U"' A S«•f'l~ti·F<rC'('UIÍva ~· dir1yiola (IOf Sf'C'u'l1111" r a• ;.,,,.., 11-t• .. ·•• 1"" 

~ 1• An Sl'\'lt'llltU l:"t«ttlivo U~t·umiJC", aiCom dt> I''"'"''"'· tht•J:ír. c•"''''"""'· .... ~ ..... , 
"' "'"1':0""~' C' ""'••• M aH.,Ídllde-! da Sf'Ctttatia. IP"tf'lt:il'l •• auol.uu,c.,... tjllf' 11..- ''''"" ... ,., .. ~~,.,,..,,,r ....... , ....... . 

• ;:• An" C'hrl~ dl'l• Árra1 lll"tticaot ftK"tnniOf' •• llli\11hulr .. ,.,.,..,\fito!"• •t.• , .. ,..,,.,, .. 
11Uif'llt01 IIPI• lf'~J'C't'\1\'IC Ullliilllkot r t' .. ft('t't 0\llt•t •llilllltÇf\" tJIIII'IJOf' .. fo•t•tn fiOU~t•l•• 

~ 1• A.'\• .... -otiiiC"IIII'tOf'lt" rrnn""'"• illtr~~:ra\l••d: .. A,.,.. '"'"""~·1•"·-••tc ... 
1 ~r.·'"" a, ~''"!"''''""'"'"''' ..... ,.,~o,~ etpt'lwo•._i, r~• n tu•11r'"'tr'"" cl• ••••• """'"'"''"'' 

' 4" Á• Áftll, TII'\'IIÍC'It a que- H' lt'ltrt' n atli~~:n 4• C'"n•prl'!' n t'..,,..,. ,,,., ,,, .......... • •• 

,,.., . .,,,,,,,., do~ u•tr111aot dr ('nnln•lr na C11'eca fedt'll!l, bf'!n romn al<~:ll'~tnat c• •I""" \t'('nin• " ..... ~"""' • ,... 
Jt;m ll'llllltlf'Uht da ('(lnt"~o l:•pt'C'i&l ' 

("aJtlluf;, IV :.J 

lliSrt>Src;trr~s c;t:ttAI.'> 

A•l ln O. C'l~tetot ntni•ot(t'C f' a• •luvi•la• "'"~iol11t- •1,1,· • ..,:a.• ol••tr lf•pi""""'" h·•,.,. ... 
. ':'."' l·• t('C••Io .. t..., I"' I~ l'~t•••drntt' da {'nminlo f•J""al 

Maio de !995 
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Eat1nque a Con~1••5o ~•r-:'1"1 ~rl•~t• 
pelo De~reto n• 1.001,. d• ' d• 
doao~ro de 19tJ. 

o I'JU:SJDEII'%'11 DA urOBLICA, no u•o da atrlhul',."" que l" 
con!ore o" art, .84 •. 1nc1•o IV .. da cc;m•t.lt.ulc;Ao, 

DI:CUTAI 

Art. 1• tAc& ext1n~o a Co~i••lo 
do. 6 ~· doa•ib.z:o .do 1!193 •. '>" .. 

· ... ~':i' ~t.:·'·'f •'e··P· e ; ..• ·~•· 

ro .. lO • . ·. Fodoro ControJe d~ 
Fa:c"n • , · .. ~ ;. . 

- .... Art. 40 
put,) icaç~o. · ·'· 

IIII 

~ 

Hlnl••frkl 

..... 
.Bra.llia, •11119 da Japo,ro da 11JV5J 174• da Jn<l~l"'"'l~n.,-lo '" 

~~7R d~.Repú~l1ca. 

J'lm;f ANDO Jlt:NRIQUF. í:.-.n !>O!' O 
· Luú C•rln• llrf!l•,.•r J•.,.,i,• 

REQUE~ODEmFORMAÇÃO 
N" L60; de 1995 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 

Com fundamento no disposto no art. 50, § 2" da Constituição 
Federal e no inciso I do art. 215 do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro a Vossa Excelência sejam encaminhadas ao Excelentíssimo Senhor 
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Ministro de Estado da Justiça as seguintes indagações, considerando que o 
Decreto n• 1.376, de 19 de janeiro de 1995 transferiu o acervo da Comissão 
Especial de Investigação, criada pelo Presidente Itamar Franco, através .do 
Decreto n° 1.001, de 6 de dezembro de 1993, para o Ministério da Justiça: 

1) Os documentos foram recebidos por qual setor do Ministério da 
Justiça? 

2) A responsabilidade pelal>reservação do acervo é de qual st'tor? 

3) Há uma relação dos documentos recebidos? ·Essa relação é 
dividida por processos? 

4) De quantos processos se compõe o acervo existente no 
Ministério da Justiça? 

5) O Ministério da Justiça dará seguimento às providências 
determinadas nos vários processos? 

6) Qual a orientação do Ministério da Justiça para esses processos? 

7) O Ministério da Justiça tem informações sobre as providências 
adotadas pelo· Ministério Público a pedido ·da Comissão Especial de 
Investigação? , 

8) Responsável pela guarda do acervo, o Ministério da Justiça tem 
informações sobre estudos para· reabertura da Comissão Esepcial de 
Investigação? 

JUSTIFICAÇÃO 

A Comissão Especial de Investigação foi instituída com o propósito 
de complementar os trabalhos da Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito 
que apuraram o chamado esquema PC e a corrupção que grassava na Comissão 
de Orçamento do Congresso Nacional, iiina vez que essas se autolimitaram em 
seus objetivos, tendo em vista não adiar indefinidamente seus resultados. 

Assim, enquanto as CPis buscaram identificar .e p~ o,s corruptos, 
encastelados no Poder Público, tanto no Executivo quanto no Legislàtivo, a 
Comissão Especial de Investigação teve como propósito apurar o esquema de 
corrupção infiltrado na máquina pública e os agentes ativos desse esquema. . 
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A preocupação que nos assalta é a de que tal proce~"" não sofra 
solução de continuidade, tendo em vista que a sociedade anseia por ver 
identificados e punidos exemplarmente os agentes ativos da corrupção, sem cujo 
envolvimento não se completaria o ciclo de malversação dos recursos públicos. 

Deste modo, enc!m'~o ao Senhor Presidente e aos Senhores 
Senadores a aprovação deste Requerimento de Informação e seu encaminhamento 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, que recebeu a grave incumbência 
de dar conseqüência aos trabalhos da Comissão Especial de Investigação. 

Sala das Sessões, 07 de março de 1995 

OF.SF/ .6 ;z 3 /95 Em .J~de maio de !995 

Senhor Senador, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência cópia do 
A viso ·n° 292, de 25 de abril, do Ministro· ·dá FaZenda, respondendo os quesitos 
constantes do Requerimento de Informaçã "ÍI0 261, de 1995. 

A Sua Excelência, oSenhor 
Senador Pedro Simon 
Senado Federal 
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AVISO n•of9t21MF 

Brasília, 25 de abril de 1995. 

Senhor Primeiri>Secretário, 

Refiro-me ao Oficio n• 299 (SF). de 23.3.95, dessa Primeira-Secretaria, por 
intennédio do qual foi remetida, para exame e manifestação, cópia do Requerimento de 
lnfonnação n• 261195, de autoria do Exmo. Sr. Senador PEDRO SIMON, sobre providências 
adotadas para cumprimento do Decreto n• 1.376, de 19 de janeiro d!! 1995. · 

2. A propósito, apresento a Vossa Excelência, a seguir, respostas às indagações do 
ilustre parlamentar, na ordem em que foram elaboradas: 

. . 
I - "Quais as providências adotadas pela Secretaria 'Federal de Controle do 

Ministério da Fazenda para cumprimento do Decreto n• 1.376, de 19 de 
janeiro de 1995?" · 

As atribuições da Comissão Especial, estabelecidas pelo Decreto n• 1.001, dé 6 de 
dezembro de 1993, não ·se CJ'nfundem com as da Secretaria Federal de Controle- SFC. Aquela 
Comissão foi instituída, essencialmente, para prestar assessoramento à Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito do Orçamento, enquanto a Secretaria Federal de Controle, como órgão 
integrante do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, tem missão pennanente, 
de acordo com o disposto no art. 74 da Constituição Federal. 

Conforme se pode depreeender do texto do Decreto n• 1376195, não foram 
transferidas à Secretaria Federal de Controle todas as competências atribuídas à Comissão 
Especial. O art. 3° do Decreto acima referido é meramente declaratório: "os procedimentos sobre 
diligência e investigações, a propósito de fatos, atos e contratos, relativos a órgãos ou entidades 
da Administração Pública Federal direta e indireta Integram as competências da Secretaria 
Federal.de Co"trole do Ministério da Fazenda. 

1 i h{· I .. 
L-· 

A Sua Excelência o Senhor 
St>n:tdor ODACIR SOARES 
Pnmciro-Sccretário do 
'Senado Federal 
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do Decreto n° 1376195, a Secretaria Federal. 

Paralelamente a esses trabalhos, a Secretaria Federal de Controle exerce as suas 
atividades ordinárias, constantes do art. 74 da Constituição Federal e da Medida Provisória 
n• 969195, que consiste no acompanhamento dos gastos públicos, e na auditoria e avaliação da 
gestão dos administradores. · · 

11 - "Os pro~essos foram distribuido!i is Comiss!Ses de Controle especificas de 
cada Ministério ou estão centralizados na Secretaria Federal de Controle?" 

As atividades regimentais da Secretaria Federal de Controle são exercidas de 
forma descentralizada, de acordo com a vinculação do órgão a que se refira, ou da Unidade da 
Federação em que se localiza. As de'núncias, quer sejam dos órgãos de comunicação quer sejam 

'de membros da sociedade civil, são da mesma forma encaminhadas à Secretaria de Controle 
Interno no respectivo Ministério, quando o órgão envolvido sediar-se em Brasília, ou à Delegacia 
Federal de Controle, quando referir-se a ocorrências nos Estados. Em qualquer situação a S.F.C. 
mantém o controle do andamento e conclusão das apuraç6es. 

III - "Quais as diligências realizadas após o recebimento dos processos pela 
Secretaria?" · 

Estão em ~ndamento as seguintes diligências resultantes de denúncias: 

- processo em que membro da sociedade denuncia irregularidades .na Polícia 
Rodoviária Federal no Espírito Santo, assunto encaminhado à Delegacia Federal de Controle e à 
Delegacia da Policia Federal, ambas naquele Estado; 

- denúncia de irregularidades na Secretaria de Vigilãncia Sanitária do Estado do 
Mato Grosso do Sul, em exame no Departamento de Fiscalização desta Secretaria; 

- denúncia de corrupção nas Prefeituras Municipais de Catuji e de Teófilo 
Otoni!MG; em estudo no Departamento de Fiscalização desta Secretaria; 

- denúncia do Deputado Estadual . Rui Ribeiro RosaVBA contra o Prefeito de 
Remanso/BA, Cartas António Ferreira' de Castro, encaminhada para providências do 
Departamento de Fiscalização desta Secretaria e da Secietaria da Receita Federal; 

- ent;C?.ntram-se, ainda,. no Departamento de Fiscalização, denúncias sobre: 

. custo de pess.oal contratado com recursos de convênio da Fundação 
Nacional de Saúde com a Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS; 

. utilização de veiculo e o fornecimento de cestas básicas para "sem-terra·· 
por parte do INCRA; e 

/] 
1 . desvio de 750 mil toneladas de arroz no Estado do Rio ~rande do Sul; 
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. - denúncia de irregularidades que estariam ocorrenáo na Financiadora de Estudos 
e Projetas - FINEP, relativamente â aplicação de recursos originários do Fundo Nacional do 
Desenvolvimento Cientifico Tecnológico- FNOCT e quanto a convênios celebrados com a USP, 
cuja veracidade deverá ser apurada pela Secretaria de Controle lntemo no Ministério da Ciência 
e Tecnologia, para onde foi encaminhada a denúncia; 

- noticia sobre impropriedades no pagamento de pensionista do Govemo Federal 
que estariam ocorrendo em órgão governamental, cuja apuração foi feita pela Secretaria de 
Controle lntemo do Ministério das Comunicações, tendo sido tomadas as providências para 
correção da falha; e 

- processo administrativo, instaurado por solicitação da Comissão Especial, 
relativamente â apuração de irregularidades no âmbito do Ministério da Educação e do Desporto, 
detectadas pelo Sistema de Controle.lntemo e constantes de Relatórios de Auditoria, em fase de 
apreciação pala Consultaria Juridica daquele Ministério. 

IV- "O Ministério da Fazenda está acompanhando as dilig6ncias realizadas por 
outros Ministérios? .. 

O Ministério da Fazenda, através da Secretaria Federal de Controle, acompanha as 
diligências realizadas, no âmbito áe outros Minist~riOs, pelas Secretarias· de Controle Interno. . . 

V- "Na hipótese ele as diligências eStarem suspensas e nlo terem sido 
realiza4as ele Imediato, nlo haverá prejuízo para o esclarecimento das 
irregularidades?" 

· As diligências não foram suspensas, elas continuam sendo realizadas, pelas 
Secretarias· de Controle Interno nos Ministérios, sob a orientação da Secretaria Federal de 
Controle. 

3. Rt;!lativamente aos itens 6 (seis) e 7 .{sete) do Requerimento. infonno a Vossa 
Excelência que este Ministério não dispOe dos dados requeridos. 

iosamente, 
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QF.SF/ L~ 17 /95 Em lO de maio de 1995 

Senhor Senador, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,cópia do 
Aviso n• 384, de 2 do corrente, do Ministro da Justiça, respondendo os quesitos 
constantes do Requerimento de Infonnação n• 260, de 1995. 
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, Senador Antônio Carlos VaL:tc.larcs /' 
// 

A Sua Excelência, o Senhor 
Senador Pedro ~imon 
Senado Federal 

Aviso n0038~ _ MJ 

Primeiro-Secretário, em exercício/ 
// 

'. :::re:;;ria -Geral da Me~ 

0.31 os ,q:i : 
~8-c~ 

Brasilia, Z deNAÍO de 1995 

Senhor Presidente, 

Atendendo solicitação contida no requerimento 
de informações nR 260 do Exmo. Senador Pedro Simon, passo a 
informar: 
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1. mentes relativos 
Investigação serão encaminhados para o 

ti a, mas ainda encontram-se guardados segundo c 
r~o era e Reforma 

Entretanto 
encàminhados a este Ministério, 
dignissima Mesa através do Aviso 

,...... , 
essa 

a resposta 
não estar de 

compõem pm aceryo bastante vasto e acppdjcjanadp em 40 caixas_ 
de papelão. 

3. O Ministério da Justiça . tem o maior 
interesse no estudo e análise dessa documentação e não 
envidará esforços para corresponder as expectativas sobre 
·matéria tão fundamental ~ara credibilidade das Instituições 
püblicas brasileiras. 

4. O Ministério da Justiça, embora não tenha 
informação oficial sobre as medidas adotadas pelo Ministério 
Público sobre os pedidos da Comissão Especial de 
Investigação, enviou cópia do relatório e seus anexos 
referidos no i~em 1) deste Aviso. 

Atenciosamente, 

MILTON SELIG 
Ministro Estado da Jus ça Interino 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador JOSt SARNEY 
Presidente do Senado Federal 
!fESTA 

SAA/GM/asms/cr. 
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,.AOIO."Ã•• ... ,1\l',~IUII Clt4$•'•"• ~.: .. ;::;I:~~SÀ.-:
Preltd.nc:ia ~a RtpUbln:a 
c ••• Crvll 

- -- - -------. 

MÍDIA IMPRESSA -·----, 
.......... JORNAL DO BRASIL -,l";;r,?-"'--,i"'f!,.-.,,.,.Ê,-n-~ili-.9-,51-::: •• :::,.;. L?_· ,__) 

Itàiuar cóhl'a apw·ação do caso da., con_~..:"'""~cs · 

08 .... ---

• Ex-presidente pede a ex-ministros que 
respondam acusações contra seu govc:no 
MAilC:I-' C:AI\MO 

BRA.SILJ".- 0 CA•pr~~~~· :tu: 
lttmar Fraru:o OD\'Wu c.trLI a te :c·: 
o~ ministros t a~iiUreA dt st\1 ;~· 
w:mcr. e.lti~ndC\ qu~ ~tem C\·'IJ· 
caçOes quando SUI'I" qualquer apo 
de ~ c:ontna ~ uahtlbos. 
"Sabem todos que nem mem10 o 
fli'OOIUO dcmocritita nM detim•
cali e n~ t«efttJ de qualquer ~
ponsabdlóade ftOl trâmnCl da Hi~ 
WriL que e. anta ck ~CmMt Oc tl6l ... 
aocmpo..r·. cscrcveu ele 

Itamar diac que tpOaa a uuaatl• 
,., do PT de: aàonaJ a JdsllÇI r-ra 
opurar dc!IÜDI:iil> ôe ..,.,ullltllll· 
da nt disuibuiç~o dr ~ · 
.., rtdi .. • TV• mw filio ...... 
nisuo daa Comu...._ Djalmt 
Mor ....... uiiU.O. .tW de..,.... 
oo. Eli lameotou a e>nioçlo da CEI 
tComiuib ôe lftV .. IIJaçlo Espe
cial) criada "" ... ,.._ para 
q!lorlll'dnvios .. odminiHroçio fc. 
dml. 

OnlCIIL O llftlldor Ptdro Simon 
p:dou oo ~"''' F"""nd!> H.,. 
riquc que rcah\Ç o ,rupo aqa Ub" 
té11cia. seplldo ele. [a<llilll I IPII' 
IOÇio dc ............... AlndJ. 
pouco COII\'CIIddo dO$jU51i[ICIIIYU 
do!Jjalma M...,., lllllllftll\10111 

"'"" por ru. Ncla.ltumàr afirma que o dever 
dOI tx•l'~e-. nio tmnmou no 
di& 31 de ck:A'mbn>· ·Tomoo rom· 
prorrus~ mm a Hlllbriil'', frisa. 
ltmbr.mdo quL' c:ada um to ""fi""'• 
si'od pelos 2ltW. ato~. ··Em JS ~no~ 
ôe vidro piobli<;a. ...... -~~~ ou 
compac~u<i com qllliqiiCI' irrqula
tidadc". diw ontem ao JOR. ... AL 
DO BRASIL por ocl<f-. foliado 
de sua casa cm Juiz de Fcn. 

I' a~- Djalmu Morah d•uifl· 
·l:Ou eh: ·•comtiftlma .. a pouura de 

Jt.tmar Todos se:-.:;~ ~!:-':.Oft"· 
"ell por :;-.•,os &105:· E en\'lOU um 
fa\ aet sç.;.: .• ...:::. Sezl!o Moua. com 
miorma .. -. 'obre u eon:e~~~
"Di{!o q"" ..an.:ck-m: o<;~ ~ru.::1e:
rare1n 1rre1Uhtr··.- conoou.. com .a. 
.,.c:z !uiu. po! Ltirt"ont. r..Jmdo de 
E .. a Horilonre 

O o....O.nte ctoo C orreos. lten
rique HarpCi\"a. ÍOJ o prim&&to 1 
receber o comuniado dt hamar. 
Fono., ~· a l~&mar cvlpam o 
empmario Lui• Mino ôe Allllradà 
Paduo: Coco C& LMP Comu!1oriot c 
Represc.ni&Çõel L TOA.. qpe tcN 
sido blneficiad11 por 41 da 349 
••- usinadu por Djabna 
no Wtirão mill do toirtmo:- ···· 

Allllaoo - Pdo ldcr..._ lla
m~t r.ê referill ao pnsideDIC fcr· 
n;ando Hnrique Cardoso como 
··amittO rrau:mo"" e c:bHc qlk! fi, nio 
enoelldc porq .. 5é:alo Moua li1lda 
nko obamou o 4Dttcft~r paro 
pratar - .... •t umiO" 
\'tmo de ~ntinuidlde. qut tcn 
lr&nJmivio fra~m~. Por qut llio 
,..,.;. loao para .........ur· lu· 
mar üoqucrque,....,...,.,,. 
IR [)jolala cbpmem dcocoaf,.a;a 
oobrosca-IIOÓC. 

As denUncia r:ocwa o auxiliar 

filo - •UIJIOihor ..... pilliOI 
ôe - - .. de FC!1IIllllo 11111-
"'1"' ·I""' "' embaixador elo ara.il 
eml'onupi.MinisttaodcF
IIcnriqiiC """'"'"'" que CS"Jl PI•· 
undo de: <tl~:mm ldW' WDdll não Kleft.. 
ufoo:ado """'.,.., wm o ubj<li•o dr 
di&r maior ~bâlidldc ao ca.o. c:cm o 
ohjcuvo ôe alrlpllhar 11 ldlol<o co
ueeitc.eiWNr. 

o epOidio ...wo pora ""'""""' ., -IObrc o 11m da corms. 
s!o Espeaal ôe !IMI<ipçio. Q 1'1" 
- prom<l<ll ""- o llllllrllO. ' : . 

•' .~; . 
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•.i..oro• .. A..s • a,•P•••• Dr••·'"''~ 4·~ c ...... ~,~n~c•;:•o :S.A 
Prtsldem::r1 d~ RApiJOitC.I 
Casa Ctval ------.. 

MÍDIA IMPRESSA 
O GLOBO 

Maio de 1995 

Luiz Mário nega sociedade, mas desiste de concessões 
BRASILIA - O empreatr!o 

Luiz Mino PtdUA. bentnel&rlo 
de 11 coneooa6H para exploro• 
çto dt IOZ'V!QOl 4o"ltJecomWII· 
eaç6ta autorludoo ptlo tX·IDI· 
nístro doo ComWIIcac6os. DJ&i· 
mo Morau. protocofou ontem 
junto ao IDin!Jtlrto pedido dt 
coneolamtnro dos cooceosaea. 
sob 1 alfJIIÇlo oe tsrar tendo 
usado l'tft pr.Judlcar o fll·ml• 
llllt:o atravn de wllnlas • dila· 
IIIAÇ(Jn. 

SOrun4a·Ctira o Jonw "Cor· 
nlo BI'I!!Utnse" dlllundou quo 
Lulz Mino - urn fiJ>IU de 30 

· a..ot .froqúonlll!lente C!Wio tm 
ccllllliS 1octa11 e que Jt foi plvO 
dt. uma cr1M OOJUúpl do tX·Pn
aldtnte Fernando Collor com 
IUI mll!htr. ROIIDI - lltlia 16-
Cio dt D)&lma. Ambol cll&mentl· 
ram I lllronnaçlo I O U•PrKI· 
dtntt Itamar Franco pocllu ao 
Mlntttfrto du Comlll1lcaçaea 
que iJIVIOIIpwo u conce1161s 
pan oooJ&rar a dmWiclu. O 
emprtú:lo • o ex·- dlJ
-~eom-m&PtDU 
IU~Inlatfrlo das ComUZÚCI· 
o6ta lnfonDOU 'l'!!t"' QUI "'S!" 
btu o l*l!do dt _..I\Urlo e _. 
ttMIII!iou ,:,~do valor 
~ do lida tnYII· 
di pan ~ o canctlamtn-
10 du coocen6ts. O mlotttro 
Sf%iio Motta dlmra. no entao· 
to. que 1110 tlnh1 CODdlçlo dt 
ramear os blntftcltrtos daa 
oon....a.. t QUI, - ae u 
tiv•u. DIO fAna a lllvntlncll> 
O lllllllltro rullrmou lUA lnlell· 
;lo dt Clllll' todtl as COftotS· 
.ar. Dto fXJilnradu. ro,Uos Pfl· 
tos •'Pi• roram.oqotod05. 

Em COiTesJlCIIdfllda lllVllda 
ao "Cornto BrUlllmlt'' 110 11111-
mo dla IIII. LuiJ MUto IIICit dJral. 
lO dt t'tÇCIIII li diJIIlildU con
trlall, delmtDIII!do • IDCitdlda 
com DJalma. llt lllforma qu 
IUI ~I !.MP Coalllltoril 
t Rapre~Dtlç6t$, oblf\'1 acwe 
JIII"'11JI6H 1'11'1 ~ tiJII$I 
ae r'dlo-cbamado ~!_aaj_p,ra1111 MI'Yiço etpocial dt ._ ,_. · 
001 ou npertmel1taiJ. Par 11111.. 
tlt llllltDta qllt 1111_tlll,_ 
prttncha 01 I'IQuiiiiO& ........ 
ra obttr u Pl!'l"âl:=' · 
O~o -10 

GLOBO que ~u du '"= 
q POI'IIIII lllo 11111 coi'..!...,, 
de -tln- !l'lbalhlzldo -da Nr monlmtnlt alllllldo ,. 
1a1 dtilllllciu. Mu n1o NIPOD
dtu POI' QUI n1o ~var 

. a tnmstfnc.la da 011111 
o tl•Jnliiiiii'O. tiD Yfl de daiiJo 
t1r das penlllal6oa. 

- Eu 1011 1 pu~e 111111 ~ 
Flco como o man- ••· lamto· 
tou Lulz Mário. 
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AADIOBRAS • Empres.a Sraslletra de Comun1cação S.A. 
Presldinca da RepUblica 
Casa Civi 

MÍOIA IMPRESSA 

CORREIO BRAZlliE:"iSE 

Agressão estéril 
Mais um p~rsonag~m do atutJi govt!mo Vll!'m th ntaliaÇóes públicas mm govemant~s. 

a público tecer criticas ao govenro passado. O Afinal. Itamar Franco foi o rtsponsávtl pe· 
ministro-chefe do Gabinete Civi~ Clóvis Car· la candidatura Femmulo Henrique. avalitan· 
valho. responsabiliza ti u·prtsidemeltamar do-a e bancando integralmente o Plano Re~ 
Franco pelo atraso do programa dt privatiza· o inigável fato r di1 vúória. A equipe econômi· 
ção. • nsidenu uria deliberadam~f1!!.. cague aí está i basica.merue a mesma. Acusar 
amarrado o pro e e.xos ne qiU{.Q.S. a _administração passado. partJ o atual gover· 
disse gesto estariam repe · agora. no, equivah a acusar .. se a si mesmo. Apt!-

Alim dt! quesa"ondyel a afirmaçdo i ino- sar disso, o comporto.irtento de alguns ho· 
porruna - ~unJiatUil/4l po;:" mens do govtmo [ar. supor o contrtirio: que o 

. qzu confunde caut@.,&om ''amarmçdp". govemo passado era inimiro e pn·mou por 
I "ersas tmprUQLJl."' riyeram UJI.UL construir o cDlv4rio 4p atwJl. Nada mais hu· 

I adiadps no !IOVe1110.passJ/!JQ Jp '-"'""a/ist12 -e comrapl'lkilll:mre. .. 
4á$. de. lá para.s:á par "?vide · • lt~ prtl/{UfJ•St para assumir O cartfO dt 

. ~- Estal/Jl11LSJ1bayaliadas A ama"ação. embaimdorem Usboa e. antes mesmo de sua 
• pou. em muitos C(IS()s,foi positiva úiimdeu o posse. ~a a ser olllode galho{tunuudas do 

mtertsse público. ltl1mL1J'Qiy. Caricmunz-st sua imagmr. Sllbe-u lá 
: A inoportunidmlt é dtseleg/Jncia ficam por com que objetivo, O t:t·prtsidmle mertee rt!S· 

conta do gratuidmlt da acus~ão. Que ganho ptilo. Construiu carrtinJ pública fnlegm. chi
. abjetivo abtim o governo "" assacar acusa- gando a seu topo. em COflli41Jes aávtnas. Deu 
~es .em se~ncia a uu antecessor? Segum· conta de seu rrcado, memrD sob a up«tativa 
mente. nenhum. Dá. ao corttTáriD. a conmm- negativa dt gnmde pom das'tlites dirigenta. 
gedora impressão de que está em bu.sca de A sofisticada engenhoria polltit:a que t:tm· 
bode expiatóriD para suas próprias mazelas. cebe~t o Plano Real e viabilizo11 a e/tição de 

Um dos principais tru.rrfos do atua/ gover- um pplltit:o moderado para a Prt!sidlru:ia dtJ 
~o. que o singulariZJZVa no contuto dtJ hist6- RijMblica teve em ltamJJT""' fUfÍCJl/11dor fim· 
ria republicana brasikim. era o fato de ter si- domtnta/. Despnzar :flUI imporr4ncia hist6ri-
do gerodo pelo tmterior. Imaginava-se que, ca e quenr trans[ormd-/Q em 1aco dt panca-
pela primeira ve:; o ekitar-colll1"ibuinlt eSII2· das dtJ crise i niJo apenas gesto dtsprimo,_ 
ria poupado do clássico e tstirilespetáclllo . so: i burrice e.rtratigica. q11e uph mai.r o 
de desconrinuidlztü administiativa e derroca ~~.ssorqueoogredido. 
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\ ··~-- -,------------~~ 
-ÃÃÔroBRÁS .. Empresa Bras11e.ra de Comun1caçáo S.A. 

Presldinaa da RepUblica 
CuaCiv~ 

MÍDIA IMPRESSA 

CORREIO BR-\ZILIE:>;SE 

Ruv FABIANO 
PONTO DE VISTA 

Fidelidade e amnésia_ 
O líder dG PDT nJ: C1nw'a. Miro Tetxein. avisa que 

seu parudo expulsar.i deputados infiéís:qUC Voumn pe
Jos rcfonnas torwiluàOIWs de Femando Hellrique. TI& 
iafiéUji rot.m re!a<ionodos: Antonio Cuaha Uma (SI'). 
lwDar Serpa (RI) e JO<é Carlos Couáaho (RI). 

O argumenro parece coerente: o apoio .U reformas 
neoliberais representa U'l.içlo ao iddrio do partido. O 
detalhe: ~ que. além de iDexinir lei de fidelidade parti
dúia. o PDT nlo estt ex.awneate em COilCtiç6es de i,a. 
v.oc.i.·la aem mesmo do Poar.o de visra filosófico. 
· o partido, ao pusado ~<CC~~te. eamou-se de des<um

prir o próprio iddrio. em tn:x:a de CIXI.veaibc:iu polfti· 
cas. Basta lembrar dois momeatos: o fim do aovemo 
FigueimSo e o JOVCrDO CoUor • 
. No fmal do sovemo FiJUeitedo. quando i' era evi-

4ente a vitória de Tancreda Neves ao-c'oJI!aio Eleito
ral. surgiu ·movimeQJO destiaado a proao&ar por dois 
.iiÍlos o mandato do~ Comedava-o ocado 
tfUnístroC~Cals. . <m<OIID-tida.que. 
., final de dois anos. haveria eleiçl!es c1UeW. Brizola 
apoiou o movimento. que repraauaria um tell'~ so 

.., processo de n:de!!lotn!iZaç 
! o pro,...,.. do PDT. óbvio. coadcaaYa (e-) · 

z tese prorrogacioaistL o que Dia impediu o Jesto de 
l!rizola. nem lhe gerou qualquer pomiçio portidúia. No 
govemoCoUor.BrizoJa-eparcoase~oPDT
f~i o úitl~o dos oposic:ioaistu a apotu o iaaptd-

meDL Condenou a· CPI do PC e c:heJou a. c:ompu:u 
CoUor a Genílio Vargu.. ca campaaba do mar de lama. 
que o levou ao suicídio. em 1954. 

NJo hi registros de fM~Disio. O cavemo CoUor. c:o. 
mo se ~ susterua.va discurso aeoliberal. ~ 
nico ao do PDT. e se mostrava bem mais radie:&~ e ob
sessivo que o arual na sua implementaçlo. Fie\ um 
pouco complicado pua o PDT impor a seus pariomea
tares remédio que alo csd em cODdiç&:s ele teeelw- a 
seu dirigente maior. 

O próprio deputado M'lfO Teixeira hj de ter c:ons
tr.maimmt~ nessa que:stlo. Antes de tona.'"SC Uder do 

· PDT. proelamavaqueerafavoriveUs r<fcr!DD'del'e<
IWidollemique. Mais:quequemseopanhaaelasésla
va do lado do muo e coisa do ~- Cbctou·se a 
<ojÍW'. aaquela --·-faz....., rempo. foi 
logo após u eleiçOj:s pasAdas..:... que ele eslivesse de 
malas FfOilW para-... _ de lqeoda. Nlo 
eslava. Brizola. que" diYerJia de soa posiçlo, !!-lo l1der 
do parlido. E....-o seu discuno. Coisa da polftica. 

Nio ht qualquer revelaçlo exuaordiúri& aesses 
episócüot. Constam do DOâciúio jorD&Ustico de suas 
respectivas o!potiS e podem ser <OII!aidos sem dificul.. 
dade. DO ocervo das bibtia<e<:as da Clmara 001 do Seoo
do. Estuflr O peito pua eobnr fidelidade parlidúia. DO 
Bruü deites Ultimas IDOS. s6 coatiDdo com uma boe 
dose de ar.~-<le-piD e "1'0"''""' aa IIIID&iac:olelm. 
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FAVOR ENTREGAR AO SENADOR PEDRO SIMON 

r-t~u c.:1.ro Senador, 
Aqui vao al.gun~ fatos dos qu.;u.s me lembrn z:.t 

... :..dmi n~ s traçao Itamar: 

1 - ACM fala em corrupção no G'?vern~. It:t.mrlr tr-·1c 
.1. cor:tgcm mor;tl de criar uma Comi ss::~o dr- bl to Ui~, ... L .. 
i_t"L-;;cpr-.pç'fcn+e -sob a presidência do general ,...,plisw; 
prc_scn,...A de cidadãos de ilibada conduta, 
l·!'"''idr··s c gutros r n os à a.dministraçá.o, ri. d~ 

U1VcstJ.g.1.r todas as denúncias gue 1 h c c 1- .,$~~m. I t:"lm, r 
entregou o r;_latóZ.io_ inconcl;so, .rto Prcsid~nt~ Fern~r,-:k, 
F.·.::nr:l.que e ao Procurador Geral d;=t. RepuDli-:-a, em ;t t_., 
s:ul:'lJ.co_, no Palâ.cio do Plan.1lto. Fernando H~nr1qu~ 
cxtil'lguiu a comissà.o·, que estava. n<=l c::..ud:'l d..,s neg6cioS d==ls 
eõt:prei teiras. 

2 o Presidente da Republica erri Itam~r. n~ 
plenitude de seus poderes. Se e~e quisesse~ n~o teri~ 

h;tvido Plano Real Maj s ainda, na cr~se do Ml.n~::Er-J 
RlCUpero, só a atitude de Itamar, cham~ndo ~irg Gomes, póde 
drir credibilidade ao Plano. Se houvesse nomerido um técnlco, 
e na.o o Governador, dificilmente o Pla.no iria. o:ldiarite. Foi 

'uiD' ato de coragem e utna demonstração franca de apoio ao 
Plrino e à candidatura de Fernando Henrique. ·. 

3 .- Antonio Carlos fala em "amigos do presidente" 
que estariam L:e;jpppdendo a inquéritOs SP não fosce 3 
bondade de Fernarido Henr;que~e ele nomeie essgs amigos e 
faça a denúncia clara dos atos ilicitos ue diz terem sido 
pra t:ica os. ainda: se há. tais- i~.íçj tos é dever de 
Fernando Henf1que levá-1 o r :v; co _ hecimento da Naçao e ct1. 
._T,;;:tJ.c;o:::t. o Governo de Fernando Henrique n~o pode acobert~r 
-llt>!> il~citos de quem quer que- ::r:-j.,. 

~~~~~~4~~-~~0~,;;P;.l~a~n~o~~R~·e~a~l~,~~t~e~n~h~ct~~s~J~·~n~<~·~c~r~l~·~~~~~·;>~p~·~>~r~~c~~~·~·~·~·~·~··~ <=~. por e·ste ou a foi um:\ 
e ~ 

em seu cumprimento, em seu 
rbxito. que assinou a Modida Provisbri:t, 
::t~umindo todos os risC.9:i pal:itiees ~eli'l sn::t de":is;,.g. 

5 - O apoio do Presi~nte ItMm::tr Fzancc, gg~ a su~ 

dignidade pessoal e boR...a. Pelít1:ea' foi !ondn:uentió\~ para a 
vi torl. a. do sr. Fernando Henr;Lque Card~s~ ._ ~Tao há. como mud:tr - ··-
:t História, que tem o. sr.. Itnm~r Frá~c:o .como um homem oi;:t 
Rcsisténcia contrri a Ditadura Militar, enquanto outros, 
democratas de última hora, sempre se aproveitaram d~ 

Di t . .,dur:t pcLr;a. construir a sua. Cri.rreirrl. poii ti.c:t. e c,ns:t:.r14.:i r 
s~u p~trimônio pessoal. 

Abrs. 
M=t~lTO. 

87 



88 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. AIÍ
tônio Carlos Valadares, Supknte de Secretário, deixa a 
cadeira da pn:sidêm:itt., que ; ocupada pelo Sr. &nan 
Calheiros, 2" Secretário. 

A SRA. EMILIA FERNANDES -Sr. Presidente, peÇo a 
palavta pela ordem. 

O SR: PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V. Ex' - a 
palavra pela ordem. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pela Ordem. 
Sem revisão do oxador.)- Desculpe o Senador que está na tribuna, _ 
mas eu até preciso me retirar, e necessito ;pedir a palavra pela ordem. --

Sr. Presidente, pedi a palavra para faur um apelo a V. Ex', 
a fim de que o Regimento desta Casa seja cumprido. _ 

Sr. Presidente, estamos inscritos e viemos ao plenário para 
tentar usar do nosso espaço regimenral de vinte minuios, e, parece
me, não teremos oportunídade. EnquanlO que outros Se.nadores, 
com todo respeito que temos, estão infringindo o Regimento, quer 
da tribuna. quer nos apartes. . 

Portanto, temos entendimento de que o Regimento deve ser 
cumprido por todos. · 

Há a!guDs dias, na tribuna, fui impedida de concluir o meu 
pronUnciamento porque o tempo estava esgotado. Tive que solici~ 
tar, inclusive, que o restante do meu prommciamento fosse consi
derado lido. 

Então. tendo que me retirar, -voltarei ao plenário para tentar 
falar após a Ordem do Dia. 

O que quero dizer, Sr. Presidente, é que esta Casa deve ze
lar pelo Cumprimento do seu Regimento. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A Mesa reoebe 
a intervenção de V. Ex• como uma xw:lamação e não como uma 
questão de oniem. -- - -- - - - -

A Presidência faz um 3:pelo ao nobre Senador Pedro Simoo 
para que colabore com a Mesa, tesguardalÍdo-a, no sentido do 
cumprimentO fiel do Regimento. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, eu encerrarei di
zendo a V. Ex-s que esse é o estilo da mulher do Rio Grande do 
SuL Com muito carinho, com muito respeito, mas, na vezdade, 
com muita independência,. principalmente uma mulher da frontei
ra, lá de Santana do LivTamento. Uma extr.tordinária Senadora que 
tem absoluta razio e a S. Exa levo o meu: carinho, o meu afeto, pe
dindo-lhe desculpas por um Semdor bem mais velho estar lhe 
daudo mau-exemplo. (Risos) 

Sr. Presidente, quarenta e oito inquéritos fOiam feitos. Esses 
quarenta e oito inquéritos foram entregues em lnãos ao Presidente 
Fernando Henrique. Quando enceJl'OU o Governo, o úhimo ato do 
Presidente Itamar Franco foi enfregar ao senboc-Fei'nando Henrique 
os inquéritos, em um disattso feito pelo Geneta!Romi!do Canbim. 

Lamentavelmente, o Governo extinguiu esta ComiS§io! E, 
lamentavelmente. mandei um oficio. E, em um artigo da extinção 
da Comissão, diz que os inquéritos abertos pelo Govt!tDO Itamar 
iriam p3ra o Ministério da 1u-stiça. Ai mandei um oficio, que está 
aqui. pois eStoU- pediiido a sua. t::ransCrição nos Ailais. pedindo ao 
Ministro da Justiça info:tmações sobre o que foi feito dos inquéri
tos. E S. Ex.a me respondeu: "O Ttabalho já veio. Mas as 20 ~as 
de inúmeros papéis e papelão ainda estão no Ministério da _Admi
nistração". 

Já que V. Ex a me pediu, a contragosto respondo, o que não 
gostaria de fazê-lo. 

- O-s"'AntooioCario•Magalhães'-'Aiesposta âe V. Ex't 
que s6 no úhim.o dia o Governo Itamar aprontoo isso. Levou tanto 
tempo para aprontar? Por que não ~niu Dinguém? Por que não as
sumiu a responsabilidade? Nunca assumiu respoosabili&de! En-

tão, irei 'à tribuna, e ãi-sim, pedindo a V. Exa que aSsista o meu dis
curso pa13. demonstrar a corrupção-no Govemo D:amar Franco. 

O SR. PEDRO SIMON- Se existiu, o Govemo do Presi
dente Fernando Hemique Cardoso deve apurar. Se existe conup
ção, ela tem que ser apm:ada. O ex-Presidente Itamar Franco fez 
mais do que isso: fez os inquéritos e dossiês e disse: "Oib.~ Fer
nando, no nieu Governo acoateceram essas ú:regularidades. Estão 
aqui os inquéritos. Apure." 

Sr; Presidente. até o dia 30, o exCPresideiJIO di República 
vai assumD: a Embaixada do Brasil em Lisboa. E muito positivo 
para o Brasil que um ex-Presidente da ªepública. esteja assumindo 
a Embaixada brasileim em Portugal E uma decisão importante, 
mas não se jlJstificava esse atraso, que vem se prolongando desde 
a salda do ex-Embaixador José Aparecido. O ex-Presidente Itamar 
Fnmco por três vezes transferiu a sua viagem a Porblgal. O Presi
dente Femando Henrique Cardoso também fez isso. 

Portanto? é uma boa .notícia saber- espero que o assunto es
teja encerrado- que. no próximo dia 30. o Sr. Itamar Franco esta
rá assuntindo a Embaixa<la em Portugal Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. l'"' Secretário em exen::ício. Se· 
nador Levy Dias. . 

É lido o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O requerimento 
será votado após a Ordem do· Dia; na forma do disposto no art. 
340. n, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
. tái:io em exercli::iõ, Senador LevY Días. 

- É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 763, DE 1998 

Senlior Prêsidente, 
Requeremos urgéncia, nos termos do art. 336, a!lnea b. do 

Regimento Jntemo,para o oficio ''S~'n° 19, de 1995, do Presidente 
do Banco Central, prcst2ndo informações solicitadas pelo Presi
dente da Comissão de Assuntos Eoonôo:iieos, ili'avés dos Of"10ios 
n's 16 e '12./95 - CAE, a respeito do pedido do Governo do Estadq 
de São Paulo, para elevação temporária de seus limites de endivi
damento e autorização para concessão de contragaiaDtia no projeto 
de despoluição do rio Tietê. 

Sala das Sessões,17 de maio de 1995.-Jader Barbalho
Edison Lobão- Lidio Coelho - Roberto Fn:ire 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O requerimento 
será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 
340, n. do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, tcquerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 764, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeremoo, nos termos do art. 199 do Regimento Interno 

do Senado Fedetal, a realização de sessão especial pelo cinqüente- . 
nário do Tritimal Superior Eleitoia.l- TSE, a ser comemorado no 
dia l'dejunhode 1995. 

Saia daS SesSões, 17 ae inaío de 1995.- Senado< Gilberlo 
Mil11Dda Batista - Senador Jader Barbalho - Senador Edison 
Lobão - Senador Lúdio Coelho - Senador Roberto Freire- Se.
nador Renan Calheiros. 
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O SR. PRESIDENTE (RelllUlCalheiros)-Orequerimento os Projetos de Resolução n"s 51 e 55, de 1995, dispondo 
lido será submetido à deliberação do Plenário, após a Onlem do sobre alteraçõés na Resohlção n• J1. de 1995. do Senado 
Dia, nos t=nos do art. 255, L "b", do Regimento Interno. Fedetal. · · 

Sobre a me~ comunicação que será lida pelo Sr. 1 o Secre
tário cm exerclcio, Senadec Levy Dias. 

É lida a seguinte: 

COMUNICAÇÃO 
CoiDllDico que, atendendo designação do Excelentíssimo 

Senbor Pxosidente, Senadec José Samey, me ansentarei dos traba
lhos desta Casa no pciíodo de 22-a 24 do c:orrente mts, quando es- -
taxei representando Sua Excelência e o Senado Fedetal no Forum 
de Secretmos Municipais de Finanças do Nordeste, a ser realizado 
em João Pessoa- PB. 

Sala dos Sessões. 17 de maio de 1995.- Roualdo Cunha 
Lima, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A connmicação 
lida vai à !'lblieação. 

O SR. PRESIDENtE (Renan Calheiros)
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (R= Calheiros) - A Presidência. 
não havendo objeçio do Plenário, fará oonstar da Ordem do Dia 
da pn:sente sessão as Mensagens n"s 120 e 144, de 1995, relativas 
à esc:olha de C!efes de Missões Diplomáticas. devendo ser apn:
ciadas como os Itens 5 e 6. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 1: - -

Votação. em tumo único. do Projeto de Lei da 
Câmara n"20, de 1994 (D"204191, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República. que revoga o 
art. 4" da Lei n• 2.410. de 29 de janeiro de 1955, que 
prOI'be a importaç!o de automóveis e barcos de passeio 
de luxo; tendo 

Panooer favoóveL sob n"I07, de 1995, da Comissão 
· -de .A.m.tos Econômicos. 

A matéria coostóti da sessão orilln.!riade 18 de abril último, 
quando teve sua votação adiada para boje. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário em exercício. Senador' Levy Dias. - --

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N"765, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315 do Regimento IDlerno. requeiro o 

adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara n• 20, de 1994, 
a fimdequeamesmaseja feita na sessão de 14 pnbo de_1995. 

Sala das Sessões. 17 de maio de 1995.- Wihon IOeinü .. 
billg-Ramc:z Tebet. 

Sobre a. mesa.. requerimento que serã lido pelo Sr. 1 o Secre-
táriO em exerci cio. Senador Levy Dias. -

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 76ti, DE 1995 

Senhor Presidente, 
__ Nos termos do art. 344 do Regimento Interno, requeremos a 

retiiada do Requerimento n° 751, de 1995, em que solicitamos ur
gência para os Projetes de Resolução n°s 49, SI e 55195, que tra
mitam em coo}mto. 

Sala dos Sessões. 17 de maio de 1995.- senador Eclison 
Lobão - Senador Jáder Barbalho - Senador João França - Se
nador Esperldião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Aprovado o re
qUerimento, as matérias a que se refere voham à trnmitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 188, de 1993 (n• 2.718/92, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República. que con
cede isenção de impostos aos bens destinados ao prosse
guimento da execução do Programa Nacional de Comu
nicações Domésticas por Satélite, tendo 

Pareceres sob n•s. 84, de 1994, e 158, de 1995, da 
Comissão 

- de Assuntos Econômicos: 1° pronunciamen
to: favorável ao Projeto, com Emenda n° 1-CAE. que 
apresenta; 2° pronunciamento: contrário à emenda de 
Plenário. -

A mãtéria:coostou da sessão op:linária de 18 de abril último. 
quando teve a sua votação adiada para hoje. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 767, DE 1995 

Senhor Pres:idenle, 
Nos termos do art. 279. alínea c, do Regimento Interno, re

queiro o adiamrento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n° 
188, de 1993, a íun de que a mesma seja feita na sessão de 14 de 
junbo de 1995. · ' 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995.-Sérgio Machado~ 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Em votação o 
requerimento. 

O SR. GERSON CAMA TA -Sr. Presidente, peço a pala
vra para enc:á:'bJmbar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem V. Ex' a 
palavta. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Aprovado ó re
querimento. o Projeto de Lei da Câ.maia n° 20/94 voltaní à Ordem 
do Dia na data estabelecida pelo Pleoárlo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 2: 

Votação. em turno WJ.ico, do Requerimento n.0 

751? de 1995, do Senador EWson Lobão e outros Srs. 
Senadores, solicitando, nos te.rmo& do art. 336, c:. do Re
gimento Interno, urgência pora apreciaçio do Projeto de 
Resolução n° 49, de 1995, que tram.ita"em coojunto com 

O SR. GERSON CAMA TA (PMDB-ES. Par.1 encaminhar 
a votação. Sem_ revisão do orador.) -:Sr. Presidente, sr-s Senado-

-rase Srs~ Senadorei, soti favoráveí ao requerimento, porque enten
do que esse projeto. de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica. tem que ser emendado. para ser enquadrado na nova Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

· A LDO estabelece que, sempre que houver isenção-de im
postos. a lei que a cria deverá dizer quanto se deixa de arrecadar 
pam o Orçamento daquele ano e que projeto será cortado em con
seqüência da ausência daquela arrecadação. 
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Há poucos dias, Desta Casa, T>m projeto voltou i Comissio 
de Serviços de Infta-Eslmlllrlt OXA""""'!<' pcx-que nio <Xllllinba o 
artigo espociiiCODdo quanto deinxia de ser u=adado pelo Go
verno em função da isençiio criada e que metas seriam cxxtadas. 
Sim, pott)Ue, IOCiuzindo-se a an-ecadaçio, c:ertame111e diminuem os 
= dispaoiveis, e, portanto, alguma meta tem que..., axtada. 

O projeto de lei em questio foi enviado.,.... da LDO; DIIIS, 

como o estamos apreciaD:Jo depois de aprovada a Lei de Dmotrizes 
Orçamentirlas, é uecessário enquadrá-lo na nova lei em viga<. 

· Portanto, voto a favor do mJU.erlmento. tendo em vista a ne
cnsidade de ae emendar o projeto pom quo atmda i legislaçio em 
vigor, votada postericmneDicao envio da proposiçio em tdL 

O SR. PRESIDENTE (ROIWI ca!h.-) - Em vOI&Çio o 
requerimento. 

Os Sts. Senadores que o aprovam qucbm penn•'!W'P!r seu. 
ladoa. (Pausa) 

Aprovado. 
O Projeto de Lei da Omaza n• 188, de 1993, vollará i Or-

dem do Dia na data cslabelccida pelo Plcoário. · 
o SR. PRESIDENTE (Renan ca!h.-) - As matérias 

coostantes dos llens 4 a 6 da Ordem do Dia da pt<aente sessio, 
nos tenoos do paiágmfo único do art. 383 do Regimento Jntemo, 
deverão ser apreciadas em. sesslo ~ta. . 

A Presid.!ncia, mais uma vez, solicita aos SD. Senadores 
que co-ao plcoário, pois leJ:1mlol voraçilo DOminai

Solicito aos Su. funcia:W:ios as provicUDciu nec=essú;n, a 
ÍIIIl de que seja =POilado o dispooitivo regimentaL 

(A -"'.ufk> t7rmsfomta-.oe em .r«refQ às 16/rOimin 
e volta a S<rpliblicaàs J6hl8min.). 

Sio os-segriintes os item" que tiveram sua ajftcia .. 
ç1io secrelll: . . 

-Itcm"4-
MENSAGEM N' llS, DE 1995 

Escolha de Cher e de Mlssiio Diplomállca 

Discussão, em tumo ÓDico, do Parecer da Cnrqissiio de Re
lações Exteri=s e Defesa Nacioaal sollno a Mensagem n' !IS, de 
199~ {n' 383195, na origem), de 4 de abril do OOI!CIIte ano, pela 
qual o Senhor Pzesidentc da Repóbli<:a submete i delibemçio do 
Senado a escolha do SonhO< Gilberto Ccutinbo Pamnboa Velloso, 
Ministro de Primein Classe da Caneim de Diplomita, pom exer
cer a função de Er.cbaixadordo Bmsil junto i República do ClúJe. 

-Item5-

Mensagem n' 120. de 1955 (n' 408195, na origem), pela 
qual o Senhor Pzesidente da República submete i delibençio do 
Senado a escolha do Scnboc Allonso Celso de Ouro-proto, Minis
tro de Primein Classe da Camira de Diplomata para, CU1ll\lla!iv•
mente com a função de Embaixador do" Bmsil junto ii. Austria, 
exercer a função de F;mbai•ad<r do Bmsil jumo i República da 
Eslov&!ia. 

-llem6-

Mensagcm n• 144. de 1955 (n• 433/95, na origem), pela 
qual o Senhor Pzesidente da República submete ii. delibençio do 
Senado a escolha do Scnb« Sergio Baroe!oo Telles, Ministro de 
Primein Classe da Carreira de Diplomata, pom, exm:cr al\mçio 
de Embaixador do Bmsiljunto à Replblica da Malásia.. 

O SR. PRESIDENTE (Renan ca!heiros) - A po1tir deato 
momento, a sessio possa. serplblica. 

Esgotada. m.o!éria ooostante da Oidem do Dia. 

Pasaa-se osora i ~ do Requerimento n• 763/95 
lido no Expediente, de Urg&cia, pamoOiicioS/19, de 1995. 

Emvotação. · 
Os Sn. Smadores que o aprovam queimm pennanecer sen

tadoa. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refeie figurará na Ordem do Dia da se

gunda sessão mdinária subsequente, nos termos do art. 345, inciso 
u. do Regimento Intemo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Passa-se osora 
i apnociJiçio do Requerimento n• 764, de 1995, lido no Expedien
te, de ouloàa do Senada Gilb..-to Mir.anda e outros, solicitando a 
..alizaçio de sessio especial pelo cinqüenleuário do Tribunal Su
pcriorE!eiloral,aaer~nodia l 0 dejunhode 1995. 

Em vo<açilo o I0qU<rimen1o. 
Os Srs. Senadotes que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Scr.á romprida a delibetação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Renan ca!heiros)- Concedo apa

Iavm ao nobre Scnada Romero Iucl, na f«ma do art. 14, inciso 
VU. do Regimento Intemo, para uma comunicação Üladiável, por 
cinco minutos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Par.L mna conmnica
çio. Sem revisio do ondor.)- Sr.. Presidente, Sz"s e Sn;. Senado
,.., ma:nei há poocas homs, juntunente com o Embaixador Luiz 
Felipe l.amp<6ia, de encontro IOalizado em São Panlo, patrocinado 
pelo Gov<mo da Venezuela, quo disrute a participação daquele 
PalsnoM=L 

· Gostaria de falar ii Casu da importincia desse encootro, que 
C<iolou com a presença dos citanceleles de todos os países que 
cOinpéleiii o"M=I, que debatecrm com segmentos govema
meuais e ~ a impo:rtante participação da Venezuela e. 
no futuro, doGmpo ADdino, no MercosuL 

Nesse encontro, tomamos CO!Ihccimento da posição do go
vemo venezuelano, manifestada pelo Clumceler Miguel Angel Bu
•elliJüyu, de que 416 o dia 30 de jnnbo eslaiá disrutindo e apno
sent&Ddo as OODdições para que seja assinado, ainda este ano, o 
acordo de liVI10 c:om6n:io enbe a Venezuela c o M=ul 

Esse acordo é fimdamental pam a Amazônia OcidentaL 
pom o Estac!<> de Roraima, que t<piCSenlo, e pam o Estado do 
Amu.oaas. E o primeiro passo pam a enlr.lda da Venezuela no 
Meit:osut-11"_..,ta Dio s6 o incremenfQ das relações comer
ciais en11e a Venezuela, a Amazania Ocidental e o Merrosul, mas 
tambtm a possibilidade da solução imediata da qu .. tão 0110I!lética, 
atnovés da co<llllmção da linha de tr.ansmissio de Guri, na Vene
zuela, 416 Manaus, dotando aquela capital e ROl"lima de uma solu
çio. na Ú8l. da energia. estáVel e pemumemte Representam tam
bém o acordo e a emada da Venezuelano Me=ul a decisão po
lítica do rípidc:f asf•h•mmto da BRM174. 

Por coma disso, Sr. Pzesidente, gostaria de colllllliÍ<:ar à 
Casa e xessaltar aqui o implrtanre tmbalho desenvolvido pelo Mi· 
nistro Luiz Felipc Lampn\ia para agilizar esses entendimentos c 
fazer com que esse PlSSO seja. dado para que a entmda da Vene~ 
mela DO MeroosuJ. se. dê no menor tempo possíveL 

Em o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, peço a pa

lavra como Lider. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a pa

lavra ao nobre Senidor Ademlr .Andrnde, como LíderdoPSB. 

v. Ex" dispõe de 20 --
0 SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como L!der, pro

mmcia o aeguinte disanm. Sem mvisio do orador.) - Sr. Pzesi-
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dente, Sr-s e Srs. Senadores. queremos falar a V. Ex-s do trabalho neste Senado Fedem! e fizeram até greve de fome para reivindicar 
que desenvolvemos na_ segunda e na terça-feiras. no Estado do os seus direitos. 
Pará. onde também esteve presente o Diretor-Geral do DNER. Dr. Fizemos ver ao Dr. Tarcísio Delgado o poderio econômico 
Tarcisio Delgado. · da Região Transamazônica. o seu estado de desenvolvimento, a 

Há uma questão pela qual há muitos anos o poVo e os políti· sua alta produtividade, as suas colônias bem formadas, os imensos 
cos do meu Estado vêm-se batendo. Temos quatro grandes rodo- pastos para a criação de gadO, a sua plantação de cacau, eiÚliil., 
vias federais no Pará, algumas delas constmídas há mais de 24 toda espécie de desenvolvimento porque a terra é boa. fértil e de 
anos, como é o caso da Transamazônica, e que mmca foram asfal- primeira qualidade. 
tadas ou nunca puderam ter tráfego normal durante todo o ano. Depois desse sobrevôo ao longo da Rodovia Transamazôni-

Essas quatro estradas, que são fundamentais pant o nosso ca. retomamos à Altamim e fomos para uma reunião na Câmara de 
desenvolvimento, são: a Transamazônica, com L560 quilômetros Vereadores. Ora. de 25 prefeitos dessas 4 rodovias, 22 estavam 
dentro do Estado do Pará; a Santarém-Cuiabá, oom mil quilôme- presentes, havia mais de 150 veroado=, 3 Depulados Federais do 
ttos dentro do Estado do Pará; a BR-422, que liga Tucuruí a novo Pará: Nicias Ribeiro, José Priante, AniValdo V ale. Par:a swpresa 
repartimento da Transam,azônica, com 80 quHômetros; e a BR- minha. Senador Coutinho Jorge, a Câmaia de Vereados de Altami-
222. que liga Dom Eliseu, Rondon do Par.i, Bom Jesus e Abel Fi- ra concedeu, naquele momento, o titulo de cidadão honorário ao 
gueiredo ao Municípíõ de Matabá, também na Transamazfmica.. Dr. Tarcisio Delgado que, pela primeira vez na sua vida, pisou no 

Essas estradas funcionam basicamente seis meses por ano, Município de Altamira. 
porque durante os meses de chuva tomam-se intrafegá.veis e tia- Veja V. Ex• o estado de carência e necessidade em que se 
zem sofrimentos incontãve~ parir. tl:ês milhões de pessoas que vi- encontra o povo daquela região: mal chega o Oü:etor do DNER, 
vem às suas margens, disin.buídas entre os vinte e ci,nco municí- recebe ele um tíbllo de cidadão honorário do povo da Altamira., 
pios que ficam às margens dessas quatro rodovias. numa demonstmç:ão evidente de que ele se tomC um aliado dos: 

Durante anos e anos muitos políticos têm-se empenhado interesses do povo daquela região. 
para que elas venham a. ser asfaltadas ou, quando muito! recupera- O Sr. Edison Lobão- V. Exame concede um aparte? 
das, para que possam receber tráfego durante o invemo. O SR. AD EMIR ANDRADE - Com muita satisfação. no-

Na campanha presidencial o hoje Presidente Femando bre Senador. 
Hemique Cardoso esteve no Município de Santarém. esteve em _ __ O Sr. Edison Lobão- Nobre Senador Ademir Andrade,. 
Belém e assumiu o compromisso de, ao longo do seu Governo, as- não há dúvida de que a Amazônia tem sido relegada ao longo des-. 
faltar aquelas rodovias e levar a energia da Hidrelétrica de Tucuruí se tempo dos cuidados do Governo Fedetal e dos demais govemos 
ao Oeste do Pará. , que passaram por esse País ao longo dos últimos 50 anos. N6s, da 

Entretanto, o que assistimos após sua posse foi Sua Exce- Região Amazônica. temos nos bati~ freqüentemente por mn aten
lência, por solicitaÇãO do seu Ministro do Planejamento e Orça- dimento melhor, por uma atenção que a Nação brasileira. deve 
mento, José Seiia, vetar no Orçamento da Uoião todos os = àquela região. Tudo quanto se pede é negado, é áJ:duo, percebo até 
que estavam destinados a essa obra.. Havia R$31 milhões para a que se toma difícil lutar pelos interesses da Amazônia. Acredito 
Santaiém-Cuiabá e a TransamazAnica, e R$8 milhões para dar iní- que esta comissão de parlameorares de tanto perseverar na luta em 
cio à construção do linhão de Tucuruí. Esses teea:rsos foram veta- beneficio Gesses legítimos interesses um dia conseguirá algo do 
dos. Restou apenas R$1,5 lnilhão, aproximadamente, para. 2.600 Oiçamoitto-da Repo!blica.Insctevo-me entre aqueles que lutam por 
quilômetros de rodovias, o que, evidentemente. nãó é suficiente - esses interesses. Estou_ a.o lado de v.-EXa e dos demais membros da 
para fazer a manutenção. quanto mais paxa fazer a :recuperação. Bancada da Amazônia, para que, juntos, PJSS3lllOs defender-esse 

Em função desse f~to. vários políticos do Estado do Pará ,teirit6rio tão grande, de riquezas imensas e de w:il povo rã"o sofri-
do. Muito obrigado. · · 

têm-se mobilizado para que o Govcmo Federal volte atrás na. sua 
posição. O Senador Coutillh:o Jorge. inclusive,. convocou o MiDis- · dor ~~MIR ANDRADE - Agradeço a V· Ex•, Sena
tro José Sena para vir a esta Casa basicamen!.e com esse objetivo. 
Tentamos formar, no Congresso Nacion2I, o Bloco Parlamentar.da O Sr. Coutinho Jorge- Permita-me V. Exa um aparte? 
Amazônia, para que as forças políticas daquela região, unidas, .li- O SR. AD EMIR ANDRADE- Concedo o aparte a V. Ex•, 
zessem o Governo se senSibilizar com a nossa situação e.devolves-- com satisfação. 
se os reausos que estavam no Orçamento. Nada di= deu resultado.. O Sr. Coutinho Jorge- Senador Ademir Andrade, o dis-

0 que conseguimos. com muita lutá.-e com muito asforço, curso de :fu& reflete a sua experiência· naquela grande Região 
foi convencer o Diretor-Geral do DNER.a visitar a rocJovia.Tarisa- AmazAnica. Com a presença do Dr. Tareísio Delgado, Ditetordo 

- • - • . DNER, V. Ex• caminhou porquatrocentosquilômetrosdaquelare-
mazõmca. S. S fot a Belém na· segnnda-fetta e seguunos de lá .• _____ 0 _ o~-~ ·o--te ---o. o- __ , __ ,o_ 

'"--~ fi basi dessa-'-o"mdovia. g100.~aonosso ~-··noSl~ o~~~-
pata .n.Jl4.U.I.U.G.p que lCa, • camente; no centro .&~ . • _ de em que se encon_tta. uma roc:l<?via fedmd das mais importantes 

Para surpresa mioha, Sn e ~~ Senadores~ f~ un~ da Amazônia. Tal rodovia foi construída tx:l9 Qovemo F~ 
~te a rece~o que teve': s:. TarctSlO Delgado.·S. S teVe xecep- para que aquela fosse uma~ região de agria.Jltura. Quando o 
çao de Prestdente da Repttbhca: -!"o· ~~os ·ao'~ lá Governo Federal a constiUiu. 'eStimulou ali a presença de bras:ilei
~ncontmmos cerca de mil ~s;. ~ falX~. ~ ~· e u~ ros 9e outras plagas, porque estes obteriam do Govemo Fedetal 
liilensa cureata atravessou a Clciacle ~ ~~·. . .. ,. . .,. . J:o~ia .. a assistência~ o apdiQ.JlCCCssárioS'.à constmção de uma 

Fomos participar de um erioontto dás pnineitas'dàmas. do grande região agrlcola no BrasiL A usina<A.braham Lincoln, qúe 
Estado do Pará. Posteriormente, seguimos em caxavaná,.. ·a~ IODgo COI)CeD.tra uma prQdução sigqificativa de · ~ levou :pa.ra .a 
de 45km 'na T~amai:ôiJica. :>1é ri Miniic\Pi<? (li, .I!r:.sil Novo, Amazônia agrlcull!>res de ~regiões brasileiras, principalmen
onde houve uma nova manifestação. L4 pegamoS o·aviãp e ru:e- te da região Centro-Sul do Brasil l.ameJ;l~veJm..ente. a Região 
mos o acompanhamento da rodovia pór inais 'dé 400kni, passando Amaz&ica está~.~ unia ·vez denunciando eSsa rea
inclusive sobre a usina de Pacal, deriottrlriacik Uanbén:i'-ósirla Abra.- lidade. V. Ex a mostta o abaitdóD.o di "l'Tansanlazôn.ica: ·e· da S.W.tà
ham Lincoln, cujos trabalhadores, no iilíciO deste ano~ éstiveram rém-Cuiabá. quefhbje, eStl'a~IutaineD:te' intraiisitáVeL V. Ex• 
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também mostra que o linbio da ELEIRONOR'IE. que iria atender 
esta grande ãtu da Amazôoia povoada por btllsileiros, aiDda não 
teve a sua implementação iDiciada.. Temos energia em abmdância 
que. infelizmente, não é utiliDda a favOI' da própria Amaz&Jja 
COmo parlamemar- atuante que é V. Exa foi pessoalmente com o 
Dr. Tarcisio Delgado e com Lideru!ças daquela região disoutir ln 
loco esta problemática. E relembrou um fato importante: que as 
emendas apxosentadas por parlamentmes em relação A recuperação 
da Transamazônk:a, Santamn-CUiabá, a implantação do linbão da 
Eletronorte em toda aquel& região - elll<lldas apxosentadas, inchl
sive por mim, tofezendadas pelo Govemador do nosso Estado, Al
mir Gal:riel. que veio à Ccmissão pessoalmente, assinou doeu~ 
mento, disaitiu a prioridade dessas emendas~ IJlostriiDdo que está· 
vamos discutiu.do projeros da mais alta relevância para. o Pará- fo
ram desconsidetadas, foram vetadas, cortadas pelo Ministro do 
Planejamento. Fa!D, aliás, que motivou a convocação do Ministro 
do Planejamcnto, Jos6 Sena, quinla-feim passada, a este Senado 
Fedexal. O mesmo l"""""imento foi adotado em relação a nmims 
outras rodovias e outros projetas importallles para a A:mazôDia e 
toda a região Norte. A ida' de V. Ex', representando com brilhan
tismo o Senado Fedaal, por certo vai tmzer algum resullados; 
essa.atitude de pressionar, insistir, mostrar que a Amaz&ria é uma 
região prioritária e não pode contiJmar esquecidA. O pióprio Presi
dente Fernando Henrique Caiiioso ctisse que a A:mazôDia não ó, 
realmente, uma metáfom; ó uma realidade. Sua Excelência a con
siden uma prioridade nacional, mas isso é um discuno; a p<ática é 
ouna. Temos de contiJmar insistindo, hltaDdo, pcrque discuno 
muita gente tem feito em favor da A..ma.z&lla. entretanto devemos 
ter ações concretas. Ninguém quer, a curto pmzo, evidentemente, 
asfaltar a Trnns•m•zi\rúca; queremos tO<Di-la lmfegável, para que 
bens e serviços e as pessoas que ali estio sejam viabilizados. Da 
mesma fonna, ó impottante o linbão ser implanlado, pora ene<gi
zar aquela vasta região do Pani e,,quiçá, do Amapá e Amamnas, 
potque há um projeto que•pe:cnite a soa ampliaçio. envolvendo 
!ris Estados importantes da Amazônia. Portanto, a ida de V. Ex' e 
dos companheiros Depatados Fedemis foi muito importante, por
que reuniu prefeitOs, lideranças empresariais, vereadores, mostnm
do ao Dr. Tatt:lsio Delgado a realidade daquela região. Poc certo, 
ele, que foi agmciado C<Ím o ~tolo de cidadio h<>n<ririo de Alta
mim, ficará sensibilizado, estimulado, pua que recursos adicionais 
que fotam vetados possam ser novamente xedefinidm em favoc da 
salvação daquela região, cujo povo o Govemo Federal atmiu para 
lá com promessas imensas e, Iamema•elmente, há muito, estão 
abandonados: pelo pOOprio Govemo. A denúncia. de V. Ex• é cotl'e

ta, merece insistência~ e endosso as suas paiavms. Estou ao lado 
do nobre Senador" e de todos aqueles que hltam em favOl' da nossa 
região e, em particular, dos que lutam pela melhoria das nossas ro
dovias, deploravelmente abandooadas. Portanto, essa atirude, essa 
determinação, esse trabalho de V. Ex" tnri frutos. Acredilo que o 
Dr. Tarclsio Delgado ..tará sensibilizado a n:ver o Orçamento e. 
por certo. aqui estaiCmos unidos na tentativa de cooseguil!;nos çm 
crédito suplementar a fim de que possamos obter os recursos ne
cessários para viabilizar a trafegabilidade das principais rodovias 
da nossa Amazôoia.Parabenizo V. Ex' pelo seu discuno, atitude e 
luta em fava: dos interesses dos .ama.z&lidas. 

O SR.ADEMIR ANDRADE-Agmdeçooapartede V. Ex" 
Imagino o constrangimento de SCI' Ministro de um Presidcn· 

te em que outro Ministro 6 quem decide por ele. Agora, cada um 
dos Ministros do atual !!O"emo que< criar uma espécie de imposto 
para tomar conta da sua própria Pasta pcrque o Ministro José Ser
ra usa o dinheiro do Govemo para pagar os juros dos banqueiros 
uaciouais e ÍII!ernaciooais. O Ministro da Saúde quer criar o 
lPMF;o Ministro da Agricultura tamb6m quer uma fatia desiAO im-
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posto; o pt6prio Dr. Tarcísio Delgado, constr.mgido, fala em criar, 
novamente, o Fundo Rodoviário Federal que, salvo engailo, já 
existiu em outia. época. Atnahnentc as estradas btasileiras estão 
em estado de falência porque não existe absolutamente nenhum re
curso pata a sua manutenção, recupexação e expansão. 

De forma. que imagino o coostrangimento do Dr. Tarclsio 
De]gado, assim cano o do Ministro Odacir Klein. Deve ser triste 
pua S. Ex's enfrentarem tamanha situação. 

Senador Coutinho Jorge, a esperança do povo, no concreto, 
ó que o Ministro Odacir Klein se tome um aliado nosso. Mas S. 
Ex- tem no Orçamento R$1.800.000,00, aproximadamente. NãO dá. 
para fazer absolutamcnte nada com esse dinheiro. O Ministro dos 
Ttansportes está dependendo da boa vontade do Governo Fedenl 
e a única coisa que S. Ex• fez de COilCl'eto foi lançar o edital de 
conca:rén.cia para a construção de quatiQ poiltes oa Transamazõni
ca, substituindo, portanto, poll1es de madeira por po11tes óe concre
to. (Temos mais de duzentas pontes e vamos, agora. cOnstruir qua
tro em caráter defmitivo.) Mas os I'eClliroS para coosttução dessas 
pontes. cujas editais foram lançados com sua presença na Câmara 
de Vereadores deA!tamim, vão depender ainda.-

OSr.Romeu Tuma-Pemrite-me V.Ex•umapme? 
O SR. AD EMIR ANDRADE- Cancedo o aparte a V. Ex• 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidêocia deseja 

avisar o Senador Ademir Andrade que falta um minuto para tenn.i
uar o tempo de V. Ex• Temos ainda II oradO<es inscritos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Vou COllcluir, Sr. Presi
dente. Ouço o Senador Romeu Thma. 

O Sr. Romeu Tuma - Quero hipotecar solidariedade a V. 
. Ex•. Eu, por lll2'Ões de oficio, pude caminhar por aquela área e sei 
que o abandono das rodovias é o pn5prio abandooo do povo que 
habita aquela região. Lá o povo fica à mercê de sua própria sorte. 
Solicitei o aparte apenas para. endossar as pala VIaS de V. Ex•. 

O SR. ADEMIR ANDRADE -Concluirei em um mimlto, 
Sr. Presideste. · 

Obrigado, Senador Romeu Tuma. 
Quero dizer apenas que tudo está dependendo, aluda, de 

enqréstimo extemo do Banco Mundial, da boa vontade do Gover
uo em enviar um pedido de crédito suplementar pua o Cougresso 
Naciollal, da possibilidade de convênios do Ministério dos Trans
portes com as pcefeitums - no caso, com as 25 prefeinnas quê 
margeiam essas quatro estradas. Não se sabe de quanto poderá ser 
o valor destes convênios. 

O que estamos reivindjctmdc> é muito pouco. Os prefeitos estão 
pedindoR$!0milpuaiOalperarcadaquil<lmeWdaRodoviaThmsa
maz&ica- apenas R$10 mil Tc<alizam dois mil e uovecentos quilô
metros as estiadas: Transamazê;rrir.a. Sanlaiém-Cuiabí, BR-422 e BR-
222. O a;amento jl. dispunha cill31 milhões. Portanto, daria pua fa
za-essa ob:a COill toda a D:m:lqiiiiidade como também encascalbar to
das essas estradas no verão para que p:1désserrvJs enfrentar o inverno 
que vem com a estrada tnmsitávei. em posição de melhor COilforto. 
E. aÍD.da, poderfamaç trabalb:ar o resto· deste ano para garantir no 
Orçamcoto de 96 os ICCUISOS para iniciarmos o asfaltamento des
sas quatro rodovias. Il: isso que, de fato, o povo do Pará quer, o 
povo paraense tem esse direito e necessita disso. 

Ao fmali23r, quero deixar registado que o povo da Região 
foi muito claro com o Dr. Tarásio Delgado: vamos espenu' um w 
dois meses pam ver se cooseguimos o que queremo&. Vamos tr.a
balharpara conseguirJ:eCUISOS para. o asfaltamento ou para o inicio 
do asfaltamento dessas rodovias. Mas, se isso não vier' de boa von
tade, havetá uma radicalização da luta, sem dúvida alguma. E o 
povo daquela região está disposto a chegar As últimas conseqüóu
cias para atingir seus objetivos. 

Muito obrigado. 
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Dllmnk: o discurso do Sr. Adonir Andrade, o Sr. 
Renan ~iros, ·zs &cr~tário, deixa a cadeira da pre· 
sidência, que i ocupada p<lo Sr.l.evy Dias, 3" Secretário. 

A SRA. ,JÚNIA MARISE- Sr. Presideme. peço a palavm, 
comoLlder. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -V. Ex" tem a palavta, 
comoLíderpor20mimitos. __ - _ 

A SRA. JÚNIA MARJSE (PDT-MG. Como Líder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presideme. Sras. e Sts. S~ pela 
Mensagem n• 1.120, de dezembro, ultimo, o Govemo Fedem! sul>
meleu ao Congresso Nacional texto de projeto de lei dispoodo so
bre a transformação da Escola Fedem! de Engenharia de Jtajlbá 
em UDiversidade Federal de ltajlbá- UNIFEL 

Ao manifestar m.mha posição de integral apoio à tmnsfor
mação da Escola Federal de Engenharia de ltajobá em Universida
de, faço-o na certeza de que o Bmsil não pode prescindjr de insti
ruição universitária que, por sua vocação. trajetória hist6rica e 
comprovada competência. pode oferecer a mais elevada contribui-
ção para o desenvolvimento tecnológico do País. . _ _ --

A tradição de excelência da Escola Federal de Engeobaria 
de ltajobá vem de longe. Desde o momemo de sua fundação. em 
23 de novembro de 1913, sob a denomioação de Instituto Eletro
técnico Mecânico de ltajobá, a instilllição sempre se páutou pela 
busca de incessante de bons resultados, sobrellldo pela formação 
de profiSSionais capazes de responder aos imensos desafios apre
seDiados à engeobaria brasileira. 

Nesse sentido, a EFEI caracterizoU-se, ao longo de sua vito. 
riosa. atuação, por procurar superar a visão excessivam.em.e teórica 
do ensino de engellbaria.~ 

Autu:quia de regime especial desde 1972, a Escola Fedem! 
de Engeobaria de ltajubá foi federalizada em 30 de janeiro de 
1956, pela Lei n• 2.721. Segmamente, começava ali mn vertigino
so processo de crescimento que iria fazer da ljFEI o que hoje ela é 
no ensino de engeDharia: uma das instituições de maior prestigio 
no cenário nacional 

Altamente 'especializada.. a EFEI mantém aJISOS de gradua
ção, aperfeiçoamento, especialização e mesttado em Engeobaria 
Elétrica e Meclnica, com previsão de cursos de doutorado ainda 
para o cotrente ano. _ _ _ _ __ 

O 001p0 docente da Escola Fedem! de Engenharia de Itajl
bá ostenta uma das mais expressivas taxas de qualificação do Pais .. 
Noventa por cento dos professores são p6s-gtaduados, sendo que 
mais da metade têm doutorado. O fato de noventa e cinco por cen
to tra.balhm:em em regime de dedicaçãO exclusiva atesta. com cer
teza, o gr.m de compromisso e de comprometimento dos professo
res com a Escola. 

A produção cientifica da EFEI é coildizente com uma insti
Wição de ensino que~ há oitenta e um anos, busCa seu contínuo 
aprimoramento. 

O Sr. José Roberto Arruda- Senadora Júnia Marise, V. 
Ex a permite-me um aparte? 

A SRA. .J(JNIA MARISE - Com o maior prazer, nobre 
Senador José Roberto Amlda, concedo a V. Ex~ o aparte. ainda 
mais V. Ex.a sendo mineiro e filho de Itajubá. 

O Sr. José Roberto Arruda- Peço lioença ao nobre Presi
dente, aos Srs. Senadores e a V. Ex", Senador.!. Júnia Marise, para 
dizer que relativamente a este assumo mencionado por V." Exa, 
num discurso muito bem colocado, sou parcial pcmJUe. além de eu 
ter nascido em Itajlbá, formei-me na Escola de ~c:uuaria de Ita
jnbá. que é o objeto desse seu pron.uilciamento. E eu gostaria de 
registrar que essa Escola de Engenharia tem uma história peculiar: 
ela foi fundada em 1913~ quando Venceslau Btás era. Presidente da 

Repúbhea. e foi de 1913 até os anos 50 a única escola de engeoba
ria hidráulica do País.. O _nascimento das usinas hidreléb:icas no 
Brasil,- o aproveitamento do nC?.SSO poteDcial hidrelétrico partiu: 
muito dessa experiência da Escola de Engeobaria de Itajlbá que, 
por sua vez. trouxe professores austríacos. belgas, enfim,. tecnolo
gias européias de aproveitamento hidráulico. Neste momento, de
pois de 80 anos como escola de Engenharia Elétrica, mamendo a 
sua tradição, a sUa qualidade de ensino, nada mais in:iportante que 
ela po~ alcançar, a exemplo de outras escolas federais de ensino 
específico, a condição de universidade. Esse é o motivo pelo qual 
a Senadora Júnia Marise tem ~o o meu apoio, o meu incentivo e 
até a !IÚilha torcida parcial pai3. que esse projeto, efetivament.e, le
nhá bons resultados. 
. A SRA. JÚNIA MARISE- Agradeço o aparte do Senador 
José Robertó Amlda e quero registrar no Plenário, neste pronun
ciamento, o empenho do nobre Senador pela aprovação desse pro
jeto. O Senador' AI:ruda tem acompanhado de perto a sua t:Iamita
ção na Cânwa dos Deputados e tem dado integral e indispensável 
apoio ao Reitor e diretores da Escola Federal de Engenharia deIta
jubá. Demonstra. assim,. não apenas como filho da cidade e ex-alu
no da escola, mas também como Senador da República, neste m<>
mento, que exercita um papel importante, que é o de fazer justiça e 
~to àquela. escola que o transformou em Senador. :Mais 
do que os méritos que a escola tem, certameDte mais e.o;se podemos 
acresceDtar: ter V. Ex.& como ex-ahmo, e que,. agora. vem para o 
Senado Federal, dando a sua conrrib.Iiçã.o ao Brasil, sem esquecer 
Minas e ltajlbá. . . 

Co.D.tinuando, Sr. Presidente. 
. Em 1993, por exemplo. foraril concluídas cinqüenta e uma 
pesquisas e, na ablalidade, cento e trinta encontram-se em desen
volvimento. Dessas pesquisas resultam expressivas publicações 
em peri6dicos nacionais e intemacioaais, além da apresentação de 
trabalhos ciem.íficos em seminários e congressos. no Brasil e no 
exterior. · 

Quero--destacar,~ o excepcional trabalho desenvolvido 
pela Escola Federal de Engenharia de Itajlbá na área de educação 
continuada. Ultrapassando os muros do camp~ oferece cursos de 
tieinamento, atnalização e aperfeiçoameD.tO a proÍtssionàis de em
presas, escolas e órgãos governamentais de toQas as regiões do 
País.. Abrangendo todo o conhecimento tecnol6gico, esses cursos: 
oferecidolodesde 1974 pela Esa>la.: por intermédio da Fundação 
de Pesquisa e Assessoramento à Indústlia- FUPAI- já atenderam 
e ptepararam = de quarenta mil pessoas. 

No que tange ãs ÍDStalações ÍlSicaS, a EFEI está muito bem 
apazelhada.. Seu campos ocupa uma área de trezentos e sessenta 
mil metros quadxados, com sessema e quatro mil metros quadta
dos de área consttuí<la. englobando tr€s institutos: o de Ciencias, o 

· de Engenharia Elétrica e o de Engenharia Mecânica. Ressalte-se a 
existência de cinqüe!lla labora!órios dotados de equipamentos de 
alta tecnologia, servindo aos fms didáticos, ã engenharia de produ
tos e à homologação de equipamentos. 

Tal como oc:orm com as instituições de ensino modernas e 
-ágeis, a EFEI possui uma biblioteca cenrral com acervo de trinta e 
cinco mil tillllos, além de abrigar a BICENGE- Biblioteca Com
plementar de Engeobaria - e o BDPE - Banco de Duplicatas de 
Publicações Especializadas-, 'a:ganismos de apoio à disseminação 
c à troca de infcirniações- ClCD.tíficas'-eritre universidades, centros de 
pesquisa e emJ=SOS de todo o Pais. 
. Em suma. não se pode ãprisiOnar uma experiência como a 

da EfEI. entmvarido sua v~ para o des_envotvimento. Mantê
la como institulçãp isolada de ensino superior é impedir que a so
ciedade brnsilcira receba bldo aquilo que suas potencialidades per-
mitem oferecer. · · · · 
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O Unico calninho a ser trilhado é a transformação da EFEI 
em universidade. Somente asSim ela terá a. necessária e io.dispell;sá· . 
vel autonomia para estabelecer os caminhos para sua expansão. 

coosiderando aqueles que ainda virão, por mais im.portaDJ.es que 
possam ·ser. V. Ex&, em verdade, fez um estudo profundo dessa 
matéria. E nem poderia ser difetoute, pela dimensão e pela enver
gadura do tema de qoe trata a Lei de Patentes. Na Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania, debatemos seguidamente esse 
assunto. e V. Ex&, com toda a paciência. e toletância, embxa co
uhecendo em profundidade o tema. como o conheee, não se fur
ton jamais a debater com os companheiros, cedendo quando su
gestões eram oferecidas de modo a aperfeiçoar o projeto. bem ao 

Quando se analisa o dramático quadro da Educação blasi
leira. não nos é dado o direito de desestimular as experiências po-
sitivas. Fazer das áreas de excelência centro& inadiadotes é o DJÍw 
nimo que se espera de n6s. Por isso, defender a tcmsfonnação da 
Escola Federal de Engenharia de Itajubá é impeiativo de justiça, é 
dever de consciência. 

Temos a certeza, Sr. Presidente, SI's e Sts- Selladares, de 
que este projeto, que se encontia lramitando na Câmara dos Depu
tados. contatá com o apoio do Govemo Federal e, principalmente, 
da Bancada dos Deputados que apóiam o Governo_ Dessa fOIDlll, 
podetomos aprovar esse projeto da mais alta ~ não s6 
para o Estado de Minas Gerais, mas so"l:mudo para o Bnsit 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao 

Senador Ney Suassuna_ V. Ex• dispõe de 50 minutos.· 
O SR- NEY SUASSÚNA (PMDB-PB. Pela oo:iem, com re

visão do orador.) -Sr. Ptosidente, SI's e Srs. Senadores, hoje tive
mos a alegria.. como Relator da Lei de Patentes., de ver o nosso pa
reCer aprovado na Comissão de Couslituição, Justiça e Ci<!adania. 

Este é um projeto de vital importância para o Brasil. princi
palmente na boza em que o nosso País l:usca se inserir riO conjunto 
de uaçil_es que fOilllliiil a Organização Muudial de Comércio. 

E muito importante essa inserção. Antes. o Bxasil fazia fren
te sempre a potências desenvolvidas, com a fragilidade da luta en
tre dois.. Enfrentávamos, muitas vems, os Estados Unidos da Amé
rica em questões de coméreio intemaciona.l DUma desp:op;tção gt. 
gantesca. Enquanto de tudo que produzíamos para exportaçãó um 
quarto eza vendido para os Esta<los Unidos, ele compmva do Brasil 
apenas O,S% do total de suas importações. Não é flicil <liCCDti3r um 
pals que substitua a compra de um quarto da nossa )XCdução, mas é 
nruito flicil a substituiçãO de um país do '!!"'~ se compra apenas O,S%. 

Com a insetção do GA TTITRlPLICE, passamos a fazer 
parte dessa organização mundial dó comêlcio e a ter 158 ootros 
aliados. Ao invés de termos um bi-relacionamento, passamos a ter 
um multi-relacidnamenlO. inclusive as dúvidas dirimidas em tri
btmais estabelecidos nesse acordo. 

Foi uma lei demorada, complexa até. este pomo. Paxa V. 
Ex-s terem uma idé~ hã quatro anos este projeto tiamita ·na Câ
mara e no Senado. Na Câmara, foxam exauridos txês anos iD.teiros; 
no Senado, passamos aproxÜDadamente um ~ dos quais quatro 
meses em meu poder. Realizamos tiês audiências públicas. para 
chegarmos a essP consenso: dezenas e dezenas de hons de audiên

. cia em todas as instin.tições que desejavam participar do diálOgo. 
Ouvimos. portanto, segmentos 4os mais cxiieinados -nacioiialisras, 
até mesmo aqueles que não se incomodam muito com os destinos 
do nosso País. 

Além dessas audiências públicas, tivemos a preocupaçãO de 
fazer, por escrito. solicitaÇãO de cada instituição interessada. para 
que manifestassem. também por escrito, as suas pretensões e en-
tendimentos._ _ o - _ ~"' _ • 

estilo do sep comportamento e da sua maueiia de ser. V. Ex& é um 
homem humilde, capaz de receber de bom gmdo as sugestões que 
lhes são ofem:idas. Tenho, portanto. como membro da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. e como seu Colega., nesta 
Casa, de louvar a sua participação na. elaboração desse projeto a 
nível de Senado. Receba os meus cumprimentos. Estou seguro de 
que foi feito. na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da 
usa laVIa e pelos debates que ali se uavaram. em termos do que 
melhor poderia ter sido feito a respeito dessa matéria pata o País. 

. O SR- NEY SUASSUNA - Muito olrigado, Senador Edi
son Lobão., por sua gentileza.. A~ de tCilllOS uma amizade 
nova, ela é bem fo11alecida entre nós. E uma obrigatoriedade cum
primlos nossas atividades parlamentares. 

Dando continuidade ao meu pronnnciamento. proana.mos 
ver todo espectro da sociedade, ouvindo cada sentimento. cada in
teresse, pesando cada pondezação, de fOJina a que possamos apre
sentar o relatório que realmente sirva aos intexesses nacionais. 
Nesse petCUISO tivemos pressões de muitas ordens., as quais tevi
damos com altivez, sem nos cmvariilOS a nenhum interesse que 
~o_· nacionaL Buscamos dar ao parecer a n:daçã.o mais simples, 
mais transparente e mais COIICta que podíamos. Apresentamo-lo 
bá., aproximadamente, vinte dias e tivemos dos Companheiros uma 
avalanche de emendas, em tomo de cem. Aprovamos três, deixa· 
mos de aprovar as demais porque muitas delas descoDheciam oo 
faziam por descoBbecerum 3COido GATTffrlplice do qual o Bm
sil faz parte hoje. O Pais está iDserido e não pode deixar de estar. 
como eu disse. até pela importância desse mereado iD.temacional, 
que vem a proteger os interesses nacionajs. 

Essas 1lis emendas acatadas Dão modificaram o pa61 do rela
tório, que, como eu disse às SI's e Srs. Senadores e ao Sr. Presidente, 
vem realmente atender aos interesses nacionais. Acabei de ouvir do · 
futnro Relator da ComissãO de Erc:oomja que S. Ex& vai seguir quase 
que integralmeme a linha do relal6rio. E uma hoora DllÍtO gnnde ter 
si~ o Relator desse processo. No entanto, não teria sido dessa for
ma, não fosse o apoio e a participação dos meus Pares que. em ne
nhum momento furtaram-se a me dar esclarecimentos, nos mais 
variados campos. com interesses correlar.os a esse problema. 

- Desse modo. quero agradecer a todos os Companheiros que 
me otientaiam. me· iiuStraiam e permitixani qUe a cooclusão fosse 
a de um parecer aprovado quase na sua totalidade. 

FeitO o agradecimento aos meus Pares que tanto me auxilia
ram e tanto me apoiaram. quero agradecer também. desta tribuna, 
a equipe de assessores que em nenhum momento fraquejou, fur
tou-se.. fosse mesmo no adiantado da haa. dos dias, das noites, es
tavam ali prontos a orientar. a dar o seu saber no sentido de que o 
parecer fosse o mais COIIeto. 

Portanto? agmdeço aos companheiros Senadores bem como 
à equipe que me pemütiu apresentar esse relat6rio que segue para 

Assim. tiveilios audiêncí.li deste largo aspecto da. comw:tida
de brasileira e chegamos a saber. mapeadamente, o que pensava e 
desejava cada segmento da sociedade no que se refere··a patentes 
farmacêuticas. à química fma e a alinientos. 

O Sr.Edison Lobão- PemJÍte.me V. Ex& um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA -Ouço V. Ex" com prazer. 
O Sr. Edison Lobão- Senador Ney Suassuna. penso que 

este projeto ter.á sido um dos mais importantes desta sessão legis
lativa. Eu ousaria dizer que o incluiria nesta calegoria. até mesmo 

- a COinissão de Economia. Em htove, estará aportando ao plenário 
desta Casa, quando no gnnde debate tiraremos as últimas dúvidas 
e apreSentaremos uma Lei de Patentes que. se Deus quiser, trará 
vantagens e fará com que o Brasil realmente flque com um instru
mento capaz e à altuia do seu progresso. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE ( Levy Dias)- Concedo a palavn ã e pensões ao longo da estrada, além de ontros ~içcx;,.como pos-
SenadoJ:a Marina Silva. (Pansa) • · ·· tos telefônicos e de saúde, barllearias, etc. · 

Caocedo a palavm ao Senador Rooaldo Cunha Lima. (Pausa) Sr. Presidente, Srs. Senadores. chega o momento em que se 
Concedo a palavra ao Senador Esperidiio Ami:n. (Pausa) impõe um balanço da situação, ao verificannos a _oconência de · 
Concedo a palavn ao Senador Nabor Júnior. (Pansa) grandes perdas na snbstilnição do tr.msporte sobre ãgna pelo truls-
Concedo a palavxa ã Senadora EmiliaFemandes. (Pausa) porte sobre pneus. 
Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge. (Pansa) Não é de hoje que espeeialistas no assnnto chamam a aten-
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares. ção para a repercussão social do encareçímento do custo de vida 

(Pausa) sobre as populações de baixa renda. nas regiões Nordeste e Norte. 
Concedo a palavra ao Senador Roberto F.eire. (Pansa) O próprio Estado do Rio de Janeixo, cuja região metropolitana 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miianda. alriga mais de doze milhões de pessoas, depende de compras em 
O SR. Gn.BERTO MIRANDA PMDB/AM. Pronuncia o outias ãieas para suprir o seu déficit de alimell!Os. 

seguinte discurso.)- Sr. P:tcsidellte. sn e Srs. Senadotes, não são Ati os anos 60, a cabotagem era o elemento decisivo no in
poucos os problemas que atormentam o Pais nesta fase em que se tetcâmbio entre os portos do SUl e do Notdeste e Norte. Com a de
tenta a txansiçãô do intervencionismo no domínio eoonômico para terioração do sistema pcrnlário, OCOJ:J:eU o abandono progressivo 
a vigência da economia de mercado. do navio no transporte de carga geraL 

No disa1Iso que 013. prommcio destaco um desses proble- Recorda-se que o L6ide Brasileiro e a Companhia Costeira 
mas. Cllja giaVidade é a todos perceptíveL RefJrO-me à dramática chegaram a ter em uso mais de novent:a navios. A Coste.iJ:a desapa
situação ~inante no si.steJJ:a portuário nacionaL Não hesito em receu e o L6ide ~existe por força de sua enoiiD.e folha de pes
afinnar que o tema que abordo p<OOCUpa profundamente analistas soal Porém é uma empresa falida sob o peso de clívi<4s, que não 
do assunto em todo o País. tem meios de resgatar. O navio ''Lloyd Pacifico" continuava até há 

. Há alguns dec&úos o corporativismo, que domina o com- pwco 8Il'eStado nop::xto do Rio pcxuma dívida trabalhista de 1968. 
plexo porto-navio, prejudica o bem-estar das popu!açõe:; concen- Da antiga grande frota da companhia, somente tres embar
tradas nas zonas portuárias. ao longo da extensa costa brasileira. cações estão em tráfegO entre portos brasileiros e argentinos. E a 
Por isw é que a unidade nacional serve de pano de fundo ao meu empresa não se m::risca a b:afegar no HemisfériO Norte, evitando o 
discmso. __ aireSto de navios por falta de pagamento de débitos no exterior. 

Causa-me ap.eensão o desaparecimento do intercâmbio co- A sitnação não poderia sec mais dramática. Pois a destrui-
mOicial. sobremdo de gêneros alimendclos, entre os grandes por- ção das dnas grandes oompanhias. de navegação brasileiiaS resul
tes do Sudeste e SUl do Pais e as regiões metropolitanas do Nor- .tou da ação inefletida de sindicatos 'de portuários e marltimos. É 
deste e Norte. comum ouvir-se de especialistas que o ccn:poratiVismo causou esse 

Percebe-se, claramente, que as agla:nerações humanas. que dano irreparável, mas toma-se necessário salientar, ao mesmo 
se adensam ao longo da costa. são vítimas de precário e oneroso tempo, o papel do Estado, com seu intervencionismo perdulário. 
abastecimento de produtos alimentares, ccmo cooseqliência do O sindicalismo írresponsável na beira do cais e a estatização 
abandono da carga seca na m.vegação de cabotagem. transfOIIllalUDl os portos num sisteina não-confiável, obsoleto e de 

No lapso de tempo decorrido desde 1960, tiveram =sei- baixa eficiêDCia. 
mento desmesurado as populações que ocupam as zonas portuárias __ Com~ Lei _rl8.630. aprovada pelo Congresso em fevereiro 
entre Rio Grande e :Mana:us. Diante do fenômeno, j.mto minha voz de 1992. o Executivo tenloU purgar a sua cUlpa pt:lo desastre. Las
à de alguns estudiosos. que coosideram pertuibadoies os efeitos tima-se, entretan.to. que o Governo não tenha conseguido até o 
socia:i.S do encarecimento do rosto de vida nas regiões metropolita- presente implantar esse diploma legal. como a sociedade em peso 
nas, acima do porto de Santos. o exige. 

O complexo porto-navio continua afetando a vida de expor
tadcns eimportadores e cansando enoonespre}li.ros à Nação. S<>
mente a aplicação da lei citada poderá extinguii: essa fonte de ma
les que se propagam por toda a economia do PaíS. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, os reflexos da crise do sisfe.. 
ma portuário podem ser avaliados em poucas palavras: um 1111vio 
de quinze mil tonelmlas, tripultulo por 'Vinte e cUu;o lunnens, 
substitui mO e quinhenJos caminhões de dez 14nelades. Fazendo 
uso da eslrada liquida. criada pela natnieza e oferecida aos possui
dores de uma costa, que se estende por :mais de sete mil e trezentos 
quilômetros., esse navio desloca mercadorias a um cnsto dez vezes 
mencr. 

Toda vez, portanto, que o mvio é substitu!do por cantinhõ
es, a economia nacional incone num custo desnecessário. Do pon
to de vista social. esse custo atenta contm o inteJ:esse imediato dos 
consumidores de bens duráveis e não-duráveis, ao longo da costa. 

Enquanto o navio peroone uma estiada natmal, que é dádi
va da uatureza.. o caminhão se desloca provocando o desgaste de si 
mesmo e de estradas. pavimentadas ou de temL O costo é CODSide
ravelmente meJlOI' quando vinte e ànco homens manejam o ua
vio de IS mil toueladas,. em comparação com os mü e quiuhen
tos motoristas que tripulam igual número de caminhões. 

No caso desses veículos, o rosto do transporte rodoviário 
poderá ser avaliado. se considerarmos o apoio logístico indispen~ 
sável ·à sua movimentação. Paxa tanto são indispellsiveis os postos 
de abasrecimento de combustível. as oficiJlas. mecânicas, os ~ 

A Lei n° 8.630. que teve como relator o ilustre Senador José 
Eduaido Andtade Vieira, defmin algnns objetivos prioritários para 
fazer dos portos brasileixos uma grande base do inteicâmbio com 
o mundo exterior. Se fossem plenamente atingidos esses objetivos, 
os patos recoliquistariam a função prinlacial que tiveram até os 
anos 60. de SCIVir de elo econômico entre o Centro-Sul e as Regiõ-
es Nordeste e Norte. 

Sr. Presidente, Sts. Senadores, destaco a segnir algnns as
pectos da I:ei dos Portos. O Conselho de Administração Portuária, 
que a lei erice., representa a contiaparte bmsileim da Autarquia 
Portuária (Port Authority), que rege e fiscaliza a execução das 
operações em grandes portos intemacionais. como os de Nova lor· 
que, Rottetdam. Haml:mgo, Hav.e, Cingapma e ootros. 

Em segundo lugar. a oovalegislação define o papel das em
presas Operndoras Portuárias, que, como o Conselho, já f= 
inslilu(das, mas continuam bloqueadas pela administração das 
Cias. Docas. SigniíiCa que o COij>Oriltivismo impede a fuma Ope
radora de funcionar. principalmente porque ela ini competir com 
as Docas. 
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.A situação-chegou a tal ponto que as reuniões dos dirigentes Essa eiDJXesa prej>ara..se pam oferecer seMçoS .. portuárlos a --
das empresas opei11da:as têm sido impedidas por llii!eaÇaS f'Jsicas usuários que atuam na cabotagem e no longo cmso. E certo o seu 
às pessoas convocadas para deliberar sobre assuntos da área. Esse êxito • se consideramos o fato de que o custo operacional no porto 
fato levanta a ponta do véu da situação que, ao longo dos 'Últimos de Santos -chega a ser quatro vezes maior do que nos teiminais pri-
decénios, reduziu a atividade da cabotagem ao tw1sporte de deri- vativos de Santa Catarina. . 
vados do petróleo e de carvão. É recente uma tepOttagem do suplemento Marinha Merca.u-

Foram desviadas paza as rodovias, hoje em estado precário. te, p~blicado pelo O Estado de S. Pau1o, que salientava o seguin
as cargas de alimentos, matérias-primaS. produtos químicos,- teci- te: enquamo em Rottetdam o custo do metro cúbico embarcado é 
dos e outtos itens. deUS$ 4,70, DO porto de Santos é de US$ 2S,OO. Segundo algu-

0 terceiro instrumenlo importanle criado pela Lei n• 8.630 mas fontes consultadas pelo 8"'nde maiUIÍilo paulista. os portos 
é o Órgão Gestor de ~e-Obra. cuja principal função coosiste brasileiros cobtam cm média o triplo dos europeus. 
em substituir os sindicatos na escolha dos tzabalhadores, para as O referido suplemento fez uma compaxação entre os custos 
diferentes operações, determinando o número deles pam a execu- em diferentes portos nacionais. -Por exemplo, a movimentação de 
ção de cada tarefa. Embota CODbolado pelos operadores. o órgão um contêiner cheio, em Sanlos, custa quatro vezes mais que em 
gestor tem a participação 'de "'!""senlaDI1: dos sindicatos. Cada Imbituba, que é um porto privado. A compai11ção é de US$ 417,00 
porto brasileiro deverá 11:rum desses Ó!gãos. · emSanlos contra US$ 161,00, em!mbituba. 

Confoz:m.e expõe CarlOs TavaieS de Oliveira, consultor da Não obstante as demonstrações de força dos- sindicatos, 
Confederação Nacional do Comércio e colunista de .O GLOBO, a com suas greves, que periodicamente paralisam ps porlos píblicos 
representação operária nesse órgão c:onespoilde a uma adaptação nacionais, o movimento COipOiativista está sendo continuamente 
no Pais do modelo belga elo Centro de Empregadores do Porto de esvaziado. A Lei n• 8.630 côa estínm!os ao abandono espoll!âneo 
Antuérpia,queéconstitu{doapenasdeempresários. do e:aq:Rgo, assegurando uma indenização de R$ 17 mil a cada 

Diz esses especialistas que, "nos principais portos do p~ trabalhador portuário que peça.o cancelamento de seu registro pro
tá.. onde imperam a economia de mercado e a ~çio, quem f"ISSional. 
paga os serviços portuárioS obviamente decide quantos tiabaiha- Dos trinta e seis mil estivadores, conferentes, vigias. etc, re--
dores devem ser contJ:alados". gistrados quando foi aprovada a lei 013. comentada, doze mil já. pc-

Em vigor há mais de dois anos, a lei não tem sido cumpridã. diram seu desligamento. Mas é importante salientar que, para os 
nos aspectos acima comentados. Os tcnnos desse :importante di- 24 mil empregados restantes, que costumam dar a si mesmo o títu
ploma legal continuam ignorados nos portos píblicos de SaDloç, lo nvita.lícios", existem cerca de 65 mil avulsos.. sem víncWo em
Rio de Janeiro, Rio Grande. Salvador e outros de maior movimen- . pregatício, os chamados ''bagrinhos''. dirigidos e explorados pelos 
tação de cargas. dirigent1:s sindieais. 

Causam elevados prejuízos 1 economia uac:ionai os mono- Enqua.nlo as lideranças do corporativismo mais atrasado do 
pólios quo as Cias. Docas exen:em sobre as opezaçõe& ao longo do Pals assistem à sua constaJJ!e perda de poder, como cooseqüéncia 
cais. Não são ~s os prejuízos. que os sindicatos dos- emprega- dóS pedidos de indenizaçm para. saída de trabalhadcres da área do 
dos avulsos causam quando realizam serviços de carregamento e a porto, Os terminais privativos aumentam a sua participação no IllO--

bordo dos navios. vimento portuário nacionaL 
No entanto. alguns ter!ninais privativos, mgamzados à som- O fim.cionalismo desses termiDais, ainda no início, constitui 

bra da nova legislação, estão oper.mdo com bons l.'eSU!tados, em- o mais bilhante xesultado da vacilanle e in<:o!Jipleta aplicação da lei. 
hora ainda absorvam pare pequena do movimenlo IUilla! dos por- · -~os sindicatos da área do porto manifestam o desejo 
tos btasil.eiros. de intcaferir na execoção da política portuária,. na verdade estão 

Esses pontos de embarque e desembarque de mercadorias, 11:ntando impedir o avanço da iniciativa privada DO setor. Aqui!Ó 
geridos por empresas privadas, criam a expectativa de seu fuluro que "'!""senta um be!lOficio geral para a economia do Pals é visto 
domínio sobre as companhias estatais. se estas pexsistitul em m... pelos sindicalistas como um atentado contra seus privilégios. 
sistir na conservação de métodO. de opezação obsoletoo. Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, manifeslo 

Exemplo frisanl1: DOS é p1"<lpOlcionado pelos termiruús' cata- . C<JDCO<dância com a opinião de alguns analistas, segundo os quais 
rinenses. que estão conseguindo attair =gas de produtores gaú- o problema do reaparelhamento dos portos nio será resolvido en-

quanto o Estado nio se afastar do setor. 
chos. Os fabricantes de calçados do Vale dos Sinos esli<>-se II8nS- A insistência do Govemo em continuar administrando e 
formando em clientes preferenciais dos lemlinais privativos do ope11lndo 0 sisl1:ma portuário "'!""senta um gi1lnde obstáculo A 
Vale do Itajaí. mOOcrnizaçio dos nossos principais portos. Espera-se que se este-

O porto público. de Rio Gtande t1:nõe, portanto, ao redu.: ja aproximando a realização de um gi1lnde entendimento entro o 
mento por falta de cargas, pois seu equipamento está deteri"""'o. Governo e o setoc privado, P"" um exame global dos peoblemas 
Além disso o sistema de ~ COJJ1inua sob o domínio de uma: de ooméréio exterior que estão yiuculados ao sistema portuário. 
aciministrnção ineficienl1:, ~ os sindicalos dO ~adOt.s Somenl1: um gi:ande esfmço conjmlo poderá abrir o camillho P"" 
atuam de fotma a lomar não competitivos os produ los ~portáveis 0 reaparelhaniento dos portos,. se ao setor privado f<r cooferida 
do~ · · · gar.mtia de plena libeidade de opei1lção do sistema. 

Nos temúnais privativos, Ope,do. pqr competen!es equ~ · Ag!adeço a al1:nção que me foi dispensada. 
técnicas. seus- usuã.?.os estão a salvo dos el9vados rustos dos pof4 O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo ao palavra 
tos píblicos, onde os sindicatos costumam proclamar greves súbi- . ao nobm Senador Ronaldo Qmha Lima. 
tas, causando tremeodos poejufzos '!"' impata&:ires e e>pa<tado<es. . O SR. RONALDO. CÚNHA LIMA (PMDB-PB. Pronun-

Recon:!a-se que, dmant1: as greves ~~·têm afeÍado o porto cia o seguint1: disattso.)- Sr. Presidente, St"s e Szs. Senadores, ao 
de Santos, a Olmpanhia Siderurgica Paulis.ta, Calipa, agora sob ser noticiada a viagem do Presidente da Repíblica ao.Nordesl1: 
coo.trole privado, tem conseguidp _opernr o .Sf.U teiminal na descar- paa.. presidir a réuni.ão da Sudene, manifestei aqui o regozijo do 
ga de minério de feno e carvão~ ., __ . nosso povo que de novo se renovava em esper.mças, já tantas ve-
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zes adiadas. Agora. com o entosiasmo da crença e a emoçáo da fé. 
saúdo a presença no Notdeste, especialmente na Pamíba do Se
Dhor Presidente da República. confomte noticiam os jomais. O 
Notdeste que confiantemente ir.i recebê-lo I<ivindica Ião-somente 
o direito inquestionável da justiça :mais elementar e do tratamento 
desigual para situações desiguais. 

Em cüscurso que proferi h! =de dois anos atrás penmte 
o ConSelho da Sudene, dizia o que hoje volto a repetir. pcxque ain~ 
da me parece imperioso e atuaL Di:z;bi, o Br.osil, como exigêllcia de 
seu pOOprio fublro, mergulha DllDl rigido programa de ajlste fiscal 
e OIÇ&D1Ciltário. Com a força de seu proprio exemplo, o NOldeste 
proclama ao Brasil não apenas a viabilidade do programa propos
to. mas a verdade alentadora de que esta. região se antecipou e -ãr
rancou da !1'6pria came o ajlste orçamentário e fiSCal que a nação 
agora reclama 

Mesmo poble en""' os mais pobres, mesmo sofrendo mais 
que todos. a crise que não provocamos e a. recessão que não cria
mos, o Nordeste há mnito promoveu cortes de despesas e pessoal, 
sacrifícios de investimentos e de serviços. 811'3Stando a impopula.. 
ridade inevitável de medidas amargas. O Notdeste aaeditoo no 
cüsoemimento de seu povo, mas infC<l!l3do e esclarecido, aceita e 
até apóia o tmvo das medidas mais dolorosas. Mais que ninguém o 
povo tem a noção do que é viável e ccmo ni:n,guém cultiva a di
mensão do imposslvel. 

Da Bahia ao Cear.\, <!"{ Pernambuco a Sergipe, do Piani ao 
Rio GJ:ande do Norte, do Mar.mhão a Alagoas, não emitimos um 
centavo sequer de títulos mobiliários. 

O Nordeste, dizia naquela oportunidade, quer e vai pagar 
centavo a centavo toda a. divida que outros contraíram. Vai resga
tar, uma a uma. todas as cooseqüéncias de um passado xecente de 
contíJmos desacertos. A Paraíba cumpriu o seu compromisso. Mas 
o Nordeste que não caloteia'~ que o ajuste orçameDtário não 
s$ apeoas mais uma hipoteca glllYada <Xllllra seu fuiUro e suas espe
ranças. Govemo não faz opooiçio a Govemo, mas o Estado niopode 
inviabilizar o próprio Estadq. como pestador de serviços essenciais. 

Por isso n:iesmo, espexamos que a nova rolagem das dívi
das, que se pode, não siga a linearidade absurda que pune a auste
ridade e penaliza o ajuste. O Noroeste tem consciEncia clara de sua 
responsabilidad com o Br.osil, mas exige que o Brasil tenha igual 
responsabilidade com a História. O Nordeste não hesitou nem D»
diu. sacrifícios para os ajlstes íJSCais e a:çamentárlos que o Brasil 
exige. mas não admite hipotecar 1 economia as esperanças de 
quem depositoo nessa Região os sonhos de desenvolvimemo e de 
bem estar. Hipotecamos investimcn'to$ c custeios, mas. nem hipote
caremos o SODbo nem venderemos a esperaDÇL 

O Nonleste espera que os sacriflcios que já fizemos sejam 
agora compensados ao menos com a eliminação de mito& e pre-. 
conceitos, de precooceitos e discriminação, da discriminação 
odienta de quem parece buscar mais o separatismo que a integra
ção.. Olbam~nos e nos desprezam como se fôssemm. vomz desa
guadouro de ineentivos fiscais. Mas o Notdeste xeoehe apeoas 
9,6% de todos os incentivos: ÍJSCaÍS do país, contra 45.8% do Su
deste e 38,8% do Norte. E, no entanto, o Notdeste reagiu, positiva~ 
mente, como nenhuma. outra Região aos esaímulos extemos de de
senvolvimento. Quando o Brasil aesc:ia e cxescia muito, na d«:ada 
de 70, o Notdeste desenvolveu-se em pm:entuais ainda maioteS, 
conseguindo reduzir o fosso que o separa das IOgiões mais desen
volvidas. Quando o Brasil mergulhou na recessl!o, a queda do PIB 
Nordestino foi menor qoe a do país como um todo. Mas os esthmJ.. 
los tém sido raros, CSpal>O!l. estancados pelo p<OCODCeito, desvia
dos pelo separalismo econômico que está na base das odientas ini
ciativas de separatismo político e social 

Nos úitituos 20 anos, a participação do Ncrdeste nas despe
sas da União e de suas empresas despencou prntica.mente à metade 
dos 13 por cento de 1970. E em 40 anos de política regional, não 
há um s6 illsttumento de política :regional que não tenha sido de 
pronto mutilado. Foi assim com o Fundo das Secas. extinto em 
1967. Foi assim com o Sistema. de Incentivos, logo pulverizado 
pam o Brasil inteiro e depois freqiientement.e retido e cootingen
ciado. Por que não lamentar. Tem--sido com a pt6pria Sudene e 
com o Banco do Notdeste. 

Temos sustentado que os problemas do Noroeste não silo 
exchlsivamente do clima, até poxque o que mata aqui não é a seca, 
é a miséria que depende muito mais de questões estruturais que de 
Hmitações climáticas Mas não há como esconder efeitos social
mente perversos de fatores como a baixa produtividade de nossas 
atividades primárias e a rxesença de mecanismos de apropriação 
do excedente gemdo pelos pequenos produtores, através da con
centração da propriedade mia!, dos si$temas de intermediação e 
das pi6prias fonnas de f'manciamento da prodoçilo. Tudo isso so
mado à seca.. agrava CDOIIDemente as condições estruturais do 
Nordeste Rural, ttansfcmnando em b:agédia social o que é mera ir
regularidade climática. 

É simplismo e ingenuidade, por isso, imaginar combater a 
miséria e a fome sem ampliar a base eoonômica da Região. hoje 
absolutamente estreita e insignificante para ganmtir um suporte 
adequado de emprego e xenda a uma população maior que a de 
quase todos os paises da América Latina. 

Não há salda para o Notdeste f01a de abr.mgentes soluções 
estruturais, não há caminho l011ge de ousadas medidas duradouras 

. de conviv&lcia com a seca. a única certeza com que se pode contar 
noNoolesteRUD!L 

De olhos postos no fuiUro, não podemos contudo petder de 
vista o pxeseute. As soluções es1rntm'ais não p=cindem de solu
ções C<lDjmturais llio h! como fugir da urgência da emergência 
em todos es nordestes. dez milhões de pessoas. nas estimativas 
mais conservadoms. aguardam das estradas e dos caminhões-pipa 
a água que o céu lhes negou. Espenm dos contmeheques de emer
gêllcia a comida que a tetra lhes ""'"!l""- O Br.osil agom não pode 
lhes negar a sobievivência nem pode repetir a crueldade do in
cmento genocidio doperlodo seco de 79 a 83; tres milhões e meio 
de mortos, segundo estatisticas jamais desmentidas. O Brasil tem á 
obrigação histhrica de evitar que os hor:izontes desses nmlestinos 
do serlão sejam Ião cinzentos quanto a caatinga que os cin:unda a 
apisiona. O Brasil tem a obrigação Jmman;tária de impedir que se 
redesenhe no semi-árido nottlcstino um vasto campo de ooncentm
ção. a céu aberto. Ol1de o território da morte é delimitado pelo gar
rancho do marmeleiro e a dor silenciosa dos que vão morrer. 

O Nordeste espera agom que o Brasil e o Govemo tenham 
boje a coragem hisUXica e O di.q::ernimento politico de reorienta
xem tudo o que até aqui foi feitó em termos de polltica regiooal. 
Está na hora de investir na dignidade social do homem. O Brasil 
sempa: tratou como flagelados os sertanejos alistados nas antigas 
fre:Dtes de tmbolho. Está na hOCl de tratá-los como cidadãos. 

.. Ontros países do Primeiro Mundo, a quem o Brasil procara 
imitar e aoompanhllr, jamais tivemm pejo de criar espécies de bê
nus sociais e renda. ánica forma de promova a cidadania de ho
mens de ootm fcnna cxndenados à mendicância, à migração com
pulsória para a promiscuidade da periferia das grandes cidades oa 
ao extemúnio puro e simples. 

Este 6 o desafio que parece cada. vez mais inevitável para o 
BraSiL Tnmsformar o qtie seriam cruéis campos de concentração o 
extermínio em campos de semear o futuro e de multiplicar espe-. 
ranças. Este o desafio que o futuro nos impõe, para que os gritos 
do desespero, o desespero da fome. todas essas incoofundíveis vo-
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zes da seca não venham ecoar na historia e no futuro como defmi- numa próxima visitá à.-Cuiabá: Pãra mim. que participei·da·reu.:. 
tiva condenação do presente por omissão 00 cumplicidade. niâo, O evento de. tio}C lança as baSes de~ nova geopdlili'ca qO:é' · 

Já as vozes que ecoarão aqui não queremos que sejam hayeiá de produzir ~eles trànSí~ões na flSioo.õmia eCo'na: · 
gritos. mica e social da região~ · · · · · · ~ · ' 

-- Era o que tinha a registrar> · · · - · .. · 
Os ouyidos que se abrem para oovi-Ias e os espíritos que se MuitO obri~: . · • · ' ~ -- ~ 

oferecem pai-a escutá-Ias. tezão sensibilidade para entendê-las e. · • ~ ·~ · ' · • ~- · ~·--
enteodeodo-as, terão a responsabilidade de não fazê-las gritos. O · .O SR. PRESIDENTE (l:evy Dias}"-Na presente sessb, · 
grito é a voz do desespero. terminou o prazo para apresentação de emendas ao Ptojeto'de'Lei · 

E aqui. a nossa vozamda é de espernnça da~ n".l.~<le .1994 (n~ ~6/91,"" Çasa de origem), que 
Muito obrigado. acrescentapari.grafo ao art. 6"da Lein"5.969, de U.do dezembJQ. 

. de 1973, tomando inexigível, antes da decisão terminativa do re-
0 SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavxa ao curso interposto ã C'<>missão Espocial de Recursos do.l'ROAGRO, 

nobreSe.nadorMauroMiranda.. adívidaoriwida.do'cdditorural.'' · · · ·..~~·t · :. " 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB.{J(). Pronuncia o se- Çl P11'ie!P Ijâo ,reoel>eu OIIJ!'Ildas. ;, ,. 

guinte discurso.) -Sr. Presidente, S:r's eSrs. Senadmcs, quero lia- "'""'~ s<;q'jnCluída,~ do-»iaopclfllmal!leote.., 
zer ao conhecimento deste Plenário um fato da maicr importância · 
para o futuro do Centro-Oeste. HQie, pela ma.ahã, DDma das de
pendências do Senado, os sovemadores de Goiás, Maguito Vilela, 
de Mato Grosso, Dante de OlivciJ:a, do Acre, Orleír Camelli, e de 
Rondônia, Waldir Raupp, participaram de uma reunião com as 
bancadas de seis Estados, na Câmara e no Senado, pam definir 
uma estntégia da aruação comum para o desenvolvimento da re
gião, com preocupações solidárias que estalio acima de partidos 
ou de Íill:eresses }C)"'.3Iizatfos. 

Os governado= de Mato Grosso do Sul e de Tocantins en
viaram seus representantes e mariifestamn seu apoio à iiiiciatíva, 
que é inédita pelo seu conteúdo de superação de ilite:resses esta
duais, em beneficio do desenvolvimento de toda uma região. O 
Norte e o Noroeste já dispõem de foros fonnais para a defesa do 
desenvolvimento regional, com a Sudam e a Sudene. O Centro
oeste, que não dispõe de uma agência de desenvolvimento pnSpria 
para estimular o seu crescimento, está optando por um mecmisrno 
informal para integrar objctivos e estabelecer metas de longo pra
zo pam a modemizaçio de sua infr:a.-estrutura .~a me~oria da qua
lidade de vida de suas populações. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais havendo a 
tratar, a Presidência vai enceiiai" os trabalhos. 

Está encetrada a sessão. 

{Levanta-se a sessão às 17h06min.) 

APAKTE DO SR. HUMBERTO WCENA AO SR. 
GEIIAI.DO MEW, PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 
16105195, QUE SE REPUBUCA POR HAVER SAiixJ 
COM INCORREÇÕESNA ANTERIOR. 

O Sr. Humberto Lucena- Senador Geraldo Melo, desejo 
igualmente solidarizar-me com V. &• Há muito tempo eu lhe co
nheço como empresário, COJ:D..Ó homem puôlico do Nordeste. O 
seu trabalho-i· frente do Governo do Rio Grande do Norte teve 
repercussão nacional. Sei da lisUra com que V. Ex• sempre se 
houve nio apenas no trato dos negócios piiblicos, como tam
bém nas suas atividades empresariais. Inclusive, como Presi
dente do Senado Federal, lembro-me bem das várias vezes em 

Durante mais de duas horas. com a palavra franqueada a tDdos que o ex-Senador e hoje Governador Garibaldi Alves Filho me 
osparticipantesdareunião.fiCCIUdecididaacria.çãodeUDia.fmttepo- procUmva pata dizer da sua preocupação com a situação dos· 
lítica,. que atuará permanentemente, mediaDle teUDiões e consultas, empresários do Nordeste, justamente do setor sucroalcooleiro, 
para. defmir e mnovar os propósitos integrados dos- seis Estados. O do qual .faz parte V. Ex• Referiu-se ao seu caso especial, pedin
entendimento comum, para chegar à defmição das metas de atua- do a intervenção da bancada ·nordestina. de um modo geral, 
ção. é que a região chegou a tal nível de im!X'ttância• como ce- junto ao Ministério da Fazenda e aos bancos oficiais para que 
Ieiro agricola e como grande pa~que potencial para a instalação se conseguisse uma renegociação que possibilitasse àqueles 
de novas indústrias, que o desenvolvimento do próprio p~. empresários o cumprimento fiel ~e seus compromissos com o 
como um todo, passa necessariamente pelas vias de eresciiJ1en.; Banco do Brasil. Entre eles estava sem dúvida V. Ex•. Portanto, 
to do Centro-Oeste. O organizador do encontro foi o Senaaot incluir V. Ex• na relação daqueles que estão em falta com o Banco 
Carlos Bezenoa, ex-govemador "dC Mato Grosso. NovaS" reub:iõeS do Brasil e que poderiam ser beneftciários da queda do veto a que 
serlio realiza.das nas. próximas seinanas. para definir.~~ âSt€n.d!-·. ahlde V.~· é uma profunda injlstíça à sua personalidade de ho-
ímal que sexá levada ao ·Presidente Fernando Hemique ~ •. mempúblico. 
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Ata da 64a Sessão, ein 18 de maio de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária. da so• Legislatura 

Presidências dos Srs; José Sarney, Teotonio ViLela, Antonio Carlos Valadares, 
Ney,Suassuna. Nabor Júnior, Valmir Campelo e Romeu Tuma 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS; SENADORES: 

Ademir Andrade- Anlooio Carloo Magalhies- Anlooio Car
los Valada=- Arlindo Porto-Arturda Tavola- Bello Parga- Belli 
Vems- Bemaxtlo Cabal- Carloo Bemr.a- Carlos Pa!rocinio- Car
los Wilsoo - Casildo Maldauer- CootiDho Jorge- Darcy Ribeiro
Edison Lobão- Eduaido Suplicy- E1cio Alv..,..-Emília Fernandes 
- Epilacio Cafeteira- Esperidião Amin- FemaDdo Be=m-Flavia
DO Melo- Francelioo Pa.ira- Fteilas Neto- G..àldo Melo- Getson 
Camata- Gilberto Miranda- Gilvam Borges- Guilhezmo Palmeira
Hugo Napoleio- Humberto Lu=a- Iris 102J:IIde -Jadca--
Jeffersotl P=s- Joio Rocha- Joel de Hollanda- J<icas Pinheiro
Josapbat MariDho- JO<é Roberto Amlda- JO<é Fogaça -JO<é !goa
cio Fetreim- José Samey- Julio Campoo - Junia ~ -.l.aim?
Campoo - Levy Dias- Lucidio Portella- tucio" AT"cantara- Ludio 
Coelho- Luiz Alberto de Oliveira- Marina Silva- Marlucc Pinto 
- Mauro Miranda- Nabo< JÚllioc- Ney Suassuua- Odacir Soates 
- Onofre Quiium- Osmar Dias- Pedro Pivi-Pedro Simon- Re-
nan Calheitos- Roberto Fn:b:e- Roberto Requiio- Romeu Tuma 
- Ronaldo CUnha Lima- Setgio Machado-Teotooio Vilela Filho 
- Valnrir Campelo-Vdson Kleimbing- Wa!deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (AIIlooio Carloo Valada=)- A lis
ta de pteseuça acusa o coDlj)llteCimmto de 70 Sr.;. Seuadores. Ha
vendo número regimental. declaro aberta a sessio. 

Sob a prot.eção de Deus. iJJiciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I" Socretmo em exérc!cio, Selllldot Nabor Júnior, 

procederá à leitura do Expedieme. , 

É lido o seguinU:: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sanclouado: 
N" 169, de 1995 (n• 533/95, na origem), de 17 do OOtP:Ill<:, 

refetenteao Projeto de Lei da ctmaran•ss, de 1991 (n"Sl/87, na 
Casa de origem), que autoriza o J:cstiluto Nacional de Q.!mização 
e Refotma Agrária - INCRA a doar o imóvel qae menciona, san
ciooado e transfotmado na Lei n• 9.044, de 17 de maio de 1995. 

AVISO 
DE MINlsTRO DE ESTADO 

N" 302/95, de 2S de abril, do Ministro da Fazetlda, refetenle 
ao Requerimento de Informações n• 424, de 1995, dos Seoadores 
Osmar Dias e Manro Miimlda. , 

As informações fomm encaminhadas, em cópia. 
aos requerentes. 

O requerlment.o vai ao Arquivo. 

OFÍCIO 
DE MINISTRO DE ESTADO 

N" 157/95, de 3 do ootren!e, do Ministro da Administração 
Fedetal e Refotma do Estado, referente ao Requerimento de Infor
maçõesn0458,de 1995, doSelllldotRobertofn:iJ:e. 

As ÍDfOIInaç.ÕeS foram encaminhadas em cópia, 
ao requerente. 

O requerimento Vai ao Arquivo. 

OFÍCIOS 
Do Sr. 1° Secretário da Câmara dos Deputados, encami· 

nbando à revisão do SeDado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 47, DE 1995 
(N" 75195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo-Quadro de Coope
-ração Financeira entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Europeu de Investimento, assinado 
,._qu~Js...~ruqo,_~~~9-~ dezembro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° F!Ca aprovado o texto do Acotdo-Quadro de Coope-

13Çi!o FllWlCCira ell!te a Replblica Federativa do Bn>sil e o Banco 
Europeu de Investimemo, assinado em. Luxemburgo, em 19 de de
zembro de 1994. 

§ 1• Ficam sujeitos à apteciação do Congresso Nacional 
quaisquer atos qae impliquem modif!CaÇào do Aeonlo, bem como 

·quaisquer atDs que, nos termos do inciso I do art. 49 da COllstitui
ção Federal. acuretem encargos ou compromissos gravosos ao pa
tr:im&io nacionaL 

§ 2" Ficam sujeitas à apteciação do Senado Federal, nos ter
mos do illc!so Y!l do art. 52 da Constituição Fedetal, as opetações 
de crédito extemo, derivadas do Acordo, da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autatquias e demais 
entidades COillroladas pelo poder público fedetal. 

§ 3" Ficam sujeitas à apteeiação do Seoado Federal,nos ter
mos do inciso Vlll do art. 52 da CoiiStituição FederaL as opetaÇÕ
es de aédito extemo, derivadas do Acordo, que tiverem a garantia 
da União. 

ArL 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publieação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em cOottá:riO. 

MENSAGEM N" 398, DE 1995 

Submete à conside13Çi!o do Congresso Nacional o 
texto do Acordo-Quadro de Cooperação Fmanceira en
tre a Repúbliea Fodetativa do Brasil e o Bauco Europeu 
de Investimento, assinado em Luxemburgo, em 19 de 
dezembro de 1994. 

(Às Comissões de Relações Exteriores; de Fman
ças e Trirutação; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção.) (Art. 54) 

Seohores Membros do Congresso Naciot1al, 
De cooformidade oom o disposto 110 art. 49. inciso r. da 

Constituição Fedetal, snbmeto à elevada considetação de Vossas 
Exccléucias, aeompatJhado de Exposição de Motivos do SCllbor 
Mi11istro de Estado das Relações Exteriores, do texto do Aootdo
Quadro de Cooperação Fmaoccira ell!te a Replbliea Fodetativa do 
Brasil e o Banco Europeu de Investimentos. assiilado em Luxem
butgo, em 19 de dezembro de 1994. 

. Btasília,S de al:rilde 1995.-Fermmdo HeoriqaeCardoso. 



100 ANAIS 00 SENADo FEDERAL Maio de 1995 

EXPOSIÇÃO DE MoTrVOS NO 192/MRE. DE S'DE ABRR. DE 
1995, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RE
LAÇÕES EliTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep1blica. 
Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que foi assina· 

do. no dia J.9 de dezembro de 1994, o Acotdo-Quadro de Coope
ração Financeira entre a ReptÍblica Federativa do Brasil e o Banco 
Europeu de Investimento (BEl). 

2. O Acordo-Quadro com o BE!, a exemplo de acOidos se
meJhantes assinados pelo Brasil com outros organismos. finaDcei
ros internacionais. defme as condições gexais para os emptést.imos 
do Banco ao Brasil.. 

3. O BEl é a instituição fmanceir.t. da União Européia que 
concede empréstimos de médio e longo prazos (7 a 20 anos). Fun
ciona de forma autônoma e tem como objetivo financiar projetas 
de investimeDlos de capital que proporcionem um desenvolvimen
to equilibrado da UE. Foi estabelecido em 1958 pelo Tratado de 
Roma no coDtexto da criação da Comunidade Européia, com sede 
em Luxemburgo. Os Estados- membros da UE são os acionistas 
do BEI e subscrevem seu capital. 

. 4. O BE! opera como um banco, captando a maior parte de 
seus rectliSOS fmanceiros nos mercados de ca.PítiíS~ Fmancia in
vestimentos em setores de .infra-estrutura (transportes. êomunica
ções e energia) e em apoio As atividadcs de pequenas e médias em. 
presas. Esses rmanciamentos destinam-se sobretudo is regiões 
menos desenvolvidas da UE e a paise$ em desenvolvimento. nota
damente os signatários da Convenção de Lomé. Os empréstimos 
do BEI devem fmanciar apenas parcialmente os investimentos ne
cessários à execução de projetas e, por conseguinte, I<qUerem co
fmanciamentos de instituições financeiras intemacionais e/oo or
ganismos internacionais. 

S. O vOlume de operações qo BEI vem au~do e a ins
tibliÇão é hoje um dos principais bancos multilateral$ do nnmdo. 
operando em cerca de 130 palses, apesar de mais de 90% de seus 
empréstimos continuarem destinando-se a investi'ment.os dentro da 
UE. Em 1993, oi; emptéstimos oonoedidos pelo BEl alcançaram 
19,6 bilhões de ECU (oontra 17 bilhões em 1992). dos quais 17,7 
bifuões de ECU no interior da UE e 1.9 bilhão de ECU no exterior 
(a taxa de câmbio, em 30-9-94, era de 1 ECU -US~1.20). 

6. Em fevereiro de 1993. o BEilmcou uma inic;:iativaparaa 
América Latina e a Ásia- que compreende programa de emptésti
mos de 750 milhões de ECU para. um período de três ano5y com fi
nanciamento de investimentos de capital em países latino-america
nos e asiáticos que hajam concluído acordos de cooperação com a 
UE. Além do Brasil. já celebraram acordos semelhantes COD! o 
BEl a Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguai, Peru, Filipinas, ln
dia. Paquistão e Tailândia. 

7. A UE estipulou que as inversões fmanceitas do BEl de
vem apresentar um interesse comum para o país no qual se situa o 
projeto e para UE. Projetos· de interesse comum incluiriam, 11 in
ter alia": 

- "joint ventures" entre empresas européias e empresas dos 
países da América Latina; 

- transferências tecnológicas importantes da Europa; 
- investimentos que propiciem o estreitamento das relações 

entre a América Latina e a Europa (por exemplo. teleconmoicaçõ
es e transportes); 

- proteçio do meio ambiente (por exemplo, desenvolvi
mento de enexgia renovável ~e medklas de controle da poluição); 

~investimentos que favoreçam a integração regional e a. 
privatização da indústria e dos serviços públicos. 

8. O BEl está seleciooando projetas de inteiesse mútuo en
tre o Brasil e a UE, e dentte as prioridades acham-se projetos. in
cluindo investimentos do setor prlvado., na área de proteçio e me
llioria do meio ambiente. promoção da integração regional e mod
emização da te<:nologia prodntiva. 

9. O Banco tem estudos bastante avançados e demonstra 
grande interesse em participar do co-imanciamentp da contraparti
da bmsileira do projeto ''Despoluição de Ecossistemas.Litonincos 
do Espírito Santo I Governo do Espírito Santo I Companhia Espiri
to-Santense de Saneamento - CESAN". no valor equivalente a até 
US$44 milbões. F"manciamento para ru1ros projetas brasileiros já 
se eri.contr.un. igualmente. em exame pelo BEI 

10. Nessas condições. submeto a Vossa Excelência o anexo 
Projeto de Mensagem ao Congresso Naci.oaal para fm de ratifica
ção do referido Acordo-Quadro. 

Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Minislro de Esta
do das Relações Exteriores 

BANCO EUROPEU DE !NVEsTrMENrcl. 
Acordo-Quadro de cooperaÇw fmanceira entno 
A República Fedetativa do Brasil · · 
e -
O Banco Europeu de Investimento 

Luxemburgo a 19 de dezembro de 1994. 

O Presente aconlo ~ celebrado entre 
A República Feder.ltiva do Brasil, n:p=ent.ada pelo Senhor 

Doutor Jorio Daustcr Magalhães e Silva. Embaixador Chefe da 
. Missão da República Fedetativa do Bxasil junto às Comunidades 

Europeias, a seguir designada por O Brasil primeiro oulbrgante, e 
o Banco Europeu de Investimento, com sede no número 100 do 
boulevard Kmmid Adenauer, no Luxemburgo-Kirchlieig (Gtão

~'Ducaclo do Luxemburgo), representado por Bmno Eynatd e Mi
cbei Delan·, Directores, a seguir designado por O Banco, segundo 

_ outoiEante. · 
Doxavante deneminades por Partes Contratantes. 
Considerando: 
A. Que o Banco ~ uma organização de direito intmlacional 

público criada pelo tralado instimtivo da Canunidade Europeia; 
B. Que no âmbito dos asRJ.Dtos de cooperaçao celebrado$ 

entre a Comunidade Europeia e a Repu'blica Fedetativa do Brasil, 
e em cc:uformidade com as competentes decisões do Conselho de 
Govemadores do Banco que au!Orizam. a concessão de eil:lplé$ti
mos em países não pertencentes à Canunidade Europeia, o Baneo 
participará. no iman.ciamento de projetas de investiment.o confor
mes com os critérios que normalmente aplica nas suas opemções 
de fJ.DaDcia.mento. e 

C. Que para os efeitos especifiCados na alinea b precedente, 
podetão ser ooneedidos em favor de palses não membros da Co
munidade Europeia. empréstimos a~ ao montante máximo anual 
que for determinado em cada. momento. para o conjunto desses 
países, em função das decisões adoptadas pelo Conselho de Go
vernadores do Banco. IIlOlllante esse que scr.i oportunamente co
municado, por carta separ.tda. à República Federativa do BrasiL 

Assim sendo, as partes contratantes decidem formalizar o 
seguinte acordo. 

Artigo 1 

Os emprestimos ooneedidos nos !elmos do p«Sellle Acordo 
destinar-se-ão ao financiamento parcial de projetas de investimen
to localizados no_ tenitório brasileiro, que satisfaçam os critérios 
nonnalmente aplicados pelo Banoo nas suas opemções a cargo de 
recursos: pr6prios:, -devendo entender-se que os projetas promovi-
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dos pcl' entidades do setor píblico serão apreSentados ao Banco 
pelas autoridades competentes do Governo Federal da República 
Fedetatíva do BrasiL 

Artigo 2 

O Banco decidiiá sobro ~admissibilidade dos projetas e so
bre a concessão dos empréstimos à luz das normas. condições e 
procedimentos estabelecidos nos seus Estatutos. 

Artigo3 

Os elllj)IÓstimos concedidos pelo Banoo ficarão sujeitos, no 
que toca aos xespeclivos temlOS e pnzos. a condiçf:es estabeleci· 
das com base nas caractelisticas oconômicas e financeiras dos pro
jetos; a taxa de juro o a gm:antia seclo determinados pelo Bauco, 
de acordo cem a sua pciúca babilual, sem p:ejuíio. da submissão 
pxévja ao Banoo Cenlr.!l do Brasil, pelos potenciais beneficiários 
dos elllj)IÓstimos. das teSpectivas coodições financeitas o de prazo, 
na fon:na da legislação brasileir.L 

• Artigo 4 

Os empréstimos cooccdidos pelo Banco coni vistas à. :reali
za.çi? de ~jetos poderão revestir a forma de co-fmanciamentos~ 
em particular, ca:n a participação do cnganismos ·o instituições de 
ctédito o do desenvolvimento da República Fedetatíva do Brasil, 
cnganismos · o instituições do ctédito dos Estados-Membros do 
Banco. ou de Estados terceiros. ou ainda de instilllições fmancei
ras intemacionais. 

ArtigoS 

T~ acesso aos fmanciamentos contemplados no preseme 
Accrdo as pessoas jtuidicas do direito público brasileiro bem 
como as sociedades do J'COilOIIlia mista, ._,.. públicas o fun
dações públicas vinculadas à Ulllão, aos Estados o aos Municipios 
da República Fedetativa do Brasil,·o ainda todas as sociedades pri
vadas constituídas nos telDlos das leis da Replblica Fedemtiva do 
Brasil, independentemente de temn ou Dão participação do capital 
estrangeiro-

Arligo6 

A execução. supervisão e manutenção dos projetes flll3ll
ciados no ambito do presento Aconlo seclo da respoosabilidade 
dos beneficiários fmais. dos empréstimos.. A execUção fmanceira 
dos projetas financiados pelo Banco, contratados ou garantidos 
pela República Fedoruiva do Brasil, seti objeto do anditorias rea
liudas pelas antoridados competentes doGovomo FederaL 

Artigo 7 

A participação em licitações públicas ou quaisquer oolros 
procedimentos que visam a ad}ldicação dos contratos de forneci
mentos de bens e serviços e execução de obn.s. obedecerá ao prin
cíPiO da livre ~ncia. em cotúonnidade com a prática habi
tual do Banco e com as disposilfs30 ções legislativas em vigor na 
República Federativa do Brasil, 

A República Federativa do Brasil conforiri à execução dos 
proje10s financiados no âmbiro do pteSOnte ac<Jrdo, um regime fts
cal e aduaneiro não menos favocl.vel do que o aplicado à execução 
.de projetes fmanciados por quaisquer outras organizações fman
c:eiras intemacioDais. 

A República Federativa do Brasil tomará as medidas ne
cessárias no seD.tido de gaiantir que ós projetos ímanciados re
cebam um tratamento não menos favorável que o dispensado 
aos projetes fJ.D.anciados nos termos da legislação nacioaal vi
gente oo de qualquer acordo bilateral de investimento por si cole
brado_ 

Ar!igo8 

Os juros e demais pagamentos devidos ao Banco em virtude 
dos empréstimos concedidos no âmbito do presente Aconio e das 
respectivas garantias. ficaxio i;entos da incidência de quaisquer 
impostos, taxas ou encargos de qualquer natureza previstos no or
denamento jtuidico brasileiro. 

Artigo 9 

~ A Re:J?Úbli~ Federativa d_o Brasil ~Síl-so• durante todo o 
penodo do v1gênCia dos emprósl!Inos OOI!cedidbs, a: 

a) facultar aos mutuários beneflCiários dos mencionados 
empréstimos. e aos seus garantidores as divisas estrangeiras neces
sárias ao pagamento do principal, dos juros. das comissões e dos 
demais encargos, na fonna da legislação brasileira; 

- -- b) facultar ao Banco as divisas necessárias para a: conversão 
de todas as i.mportáncias que este possa ter recebido em moeda na
ciona~ na forma da legislação brasileiia. 

Artigo 10 

No caso de o beneficiário de um empréstimo .não ser a Re
pública Fede:cttiva do Brasil. conforme previsto no artigo 5° do 
preSente Acoido, o Banco poderá condicionar a concessão do em
préstimo à prestação do um aval da República Fedetatíva do Bra
sil, ou do quaisquer outras gamntias que coosidero adequadas. !<ao 
obstante, o que p:ecedo não implica qualquer obrigação de p:esta
ção do aval por parte da República Federativa do Brasil. 

Artigo li 

Com vista ao cumprimento dos seus objetivos. o Banco go
zará na República Fedoruiva do Brasil da mais ampla capacidade 
juri<lica que a legislação nacionai atribui às pessoas jJtldicas do di
reito intemacionai público; poderá. em particular, celebrar CO!l!Ia

tos. adquirir oo. alienar bens móveis e imóveiS~ e participar e ser 
parto em processos judiciais. · 

. .Artigo 12 

Os funcionários-e agenteS--do-Bãnõó que Dão tenham a na
cionalidade brasileira nem residência pezmanente no país goza.Ião 
dos seguintes privilégios e imunidades. tanto no desempenho de 
funções relaci<madas com a execução do pmsente Acordo. como 
durante os seus deslocamentos de e para os 1ocai.s onde devam de
sempenhar essas funções: 

a) innmidade em face dos processos judiciais e administra
tivos referentes a actos por si praticados 110 exercício e por causa 
do exercício das suas funções oficiais, salvo se o Banco renunciar 
a essa imunidade; 

b) imunidade em face da aplicação do medidas restritivas do 
imigração e de medidas que i.mpoDham o registro de estrangeiros. 

Artigo 13 

A. O presente Aconlo deixar.\ do vigorar quando as partes 
CO!Ilttatantes. por aam;Jo múmo. decidam dá-lo por terminado ou 
quando umi delas o denuncie nos termos previstos na alínea b do 
presente artigo. Em qualquer caso, porem, as disposições do pre
sente· Acordo manter~se-ão em vigor relativamente ãs operações 
de financiamento formalizadas antes da data em que,. por muito 
aconfo ou por denúncia unilateral. for tomada a decísão de lhe pô! 
tenno, enquanto não forem totalmente liquidadas todas as quantias 
devidas nos termos dos respectivos contratos de fmanciamento. 

B- Qualquer das partes cootratantes poderá denunciar unila
teralmente o presente Acordo. Em tal caso. em sem prejuízo do 
disposto no parágrafo procedente, a denúncia surtirá efeito 90 (no-
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vcata) dias ap6s a data da sua notificação, por escrito e por via di- O Cong=so Nacional decn:ta: 
plomática, à oulr.l Parte contralaJI!'> ~ . ~~ ~ Art. I • Fica aprovado o texto ela Ata de Retificaç.1o do Pro-

· .. -. Artigoi4·. ·-~~. - _;_ tocolo A~ oobre NavegalõO<> e Segurança ao Aeç<do de 
1àlnsporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáce
res-Portode Nova Palmira), lavrada em 23 dejtmbode 1993, em 
Montavidéu. 

O presente Acordo eni.Iaiá em vigoc :oa data.-mi C:zue a Repú
blica Federativa do Brasil comunicar por via diplomática ao Banoo 
Europeu deJnvestimento que se encontram cu.Illpidas todas as 
fcnnaHriades legais intemas necessárias ã plena vigência de aros 
intemacioDais. 

Ao presente Acordo é junto o seguinte Anexo: 
Anexo A: Delegação de poderes 
O presente ACOrdo foi celebtado, rubricado e assinado em 

três Originais em língua portuguesa. sendo todos igualmente autên
ticos. Cada págiDa de cada exemplar ·original do presente docu
memo foi rubricado pelo Sr. Doutor Alfonso Qu=jela Gonzales, 
Chefe de Divisão, per parte do Banco. e pelo Sr. embaixador 16rio 
Dauster, por parte do BrnsíL 

Luxemburgo, a 19 de Dezembro de 1994- . 
Repiblica Federativa do Brasil,- Jório DIIDster. 
Banco Europeu de Investimento, - Bruno Eynard - Mi· 

che!DeiOIID 

lEGISlAÇÃO CITADA 

CONS1ITUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL ··-----------TiTüi.õ!V ________ ,_. 

Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO! 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art. 49. É ela competõocia exclusiva do CalgiOSOO NaciooaJ: 
I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acanetem encargos ru comprorilissõs ~vasos 
ao patrimônio nacional;. 

SEÇÃOIV 
Do Senado Federal 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Feder.!!: 

Parágrafo 1lnico. Ficam sujeitos à apreciação do Cong=so 
Nacional quaisquer atas que impliquem modificaçio da referida 
Ata, bem como quaisquer ajustes ccmple:menta.Ics que. nos termos 
do inciso I do art. 49 da Consti!uiç3o Federal, =-encargos 
Oll compromissos gravosos ao patrimônio nacioaaL 
· Art. 2° este dec:reto legisiativo entta. em vig01: na data de sua 

publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em coo.ttário. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

MENSAGEM N" 711. DE 1993 

Encaminha o texto da Ata de Retiflcação do 
Protocolo Adklonal sobre Navegação e segurança ao 
Aeordo de Transporte Flu..W pela Hidro'ria Para· 
guai-Paraui (Porto de eians-Porto de Nova Palmi
ra), lavrada em 23 de junho de 1993, ~ntavi
déu:~ em aditamento à Mensagem 11° 130193. 

Senhores Membros do CaJgresso Nacional 
Em adilame!llo á Mensagem n• 130, de 19 de mlllÇO de 

1993, publicada no Diário' Oficial ela União n• 54, de 22 de mlllÇO 
de 1993, encamii!ho a Vossas Excelências, acompanhado de Ex

. posição de Motivos do Senbor Ministro de Estado, Interino, elas 
Relações Exteriores, o anexo texto da Ata de Retif!Cação do prol<>
colo Adicional sobre Navegação e Segurauça ao accxdo de Trans
pOrte~ Fluvial pela Hldrovi& Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres
Porto de l'fova Palmira), lavrada em 23 de junho de 1993, em 
Monta.vidéu. 

A rilencionada Ata retifica Íll.Coi:TeÇãO havida no trecho fiDa.I 
do artigo 86 daquele Protocolo, oode se deve ler "Ap<!ndice B do 
Código COO". em vez de ''Apêndice B do C6digo IMDG". 

Coosidcnndo que o ACOido acima e seus seis Protocolos Adi
clooais, assinados em Las l.eiias, em 26 de junho de 1992. eucontram 
se. no momento. sob a apreciação do Coogresso Naciooai. solitioo a 
Vossas Excelências a fmeza de mandar jmlar a 8Dexa Ata de retifJCa
ção ao Processo om em amo no Poder Legislativo. 

Brasília, IS de ootubro de 1993.-lnocêncio Oliveira. 

-----·-.. ·--.. - ........... _. ·--~Em. n• 389, de 28-9-93 
VII - dispor sobre ümites globais e condições para as ope- Do Sr. Roberto Abdenur, Ministro de Estado, Interino, elas Rela

rações de credito extemo e interno ela União, dos Estados, do Dis· ções Exteriores. 
trito Federal e dos Municípios. de suas autarquiaS C demais entida
des conlrolaclas pelo Poder Público Federal; 

(À Comissão de Relações ExlerWrese DefosaNa
cionaL) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 48, DE 1995 
{N° 4~ na Câmara dos D-tados) 

Aprova o texto da Ata de Retificação do 
Protocolo Adiclooal sobre Navegação e Seguran· 
ça ao Acordo de Traasporte Fluvial pela Hidro· 
via Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres - Porto 
de Nova Palmira), lavrada em Z3 de junho de 
1993, em Mootavidéu. 

Excelentissimo Senbor PresideJlte ela República, 
Em 18 de fevereno do ano em c=o pela Exposição de Mo

tivos D0 52. foram encaminhados à apreciação de Vossa Excelên
cia os textos do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paza. 
guai-Par.má (Porto de Cáceres.Porto de Nova Palmiia) e de seus 
seis Protocolos Adicionais, de 26 de junho de 1992, bem como a 
Mensagem remetendo aqueles textos ao Congresso NacionaL 

2. Na citada Mensagem. saliento incorreção havida no tM
cbo fmal do artigo 86, do Protocolo AdicíOnal sobre Navegação e 
Segmança., onde se deve ler "Apêndice B. do C6digo CCG", em 
vez de 11Apêndice B do Código IM0011

• 

3. Como a existência dessa incotroção foi conrunicacla pela 
Representação do Brnsil à Secretaria-Geral da Associação Latino
Americana de Integr.lção (ALADI), esta última fez lavrar Ata de 
Ratillcação, em 23 de )mho de 1993. pela qual se riscou, no artigo 
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86 do mencionado Protocolo. o C6digo ''IMDG". intercalando o 
Código ''CCG". __ _ _______ _ 

4. Assim sendo. pennito~me sugerir a Vossa Excelência 
seja a anexa Ata de Retificação juntada ao processo ora e:m cutso 
no Congresso Nacional, para o que remeto, em apenso, projeto de 
Mensagem. 

Respeitosamente, MinislrO de Estado, Interino, das Relaçõ
es Exteriores, Roberto Abdeour. 

Ata de Retificação do Protocolo Adicional sobre Nave
gação e Segurança ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hi· 
drovia Paragua~Paraná (Porto de Cácen:s-Porto de Nova Pai· 
mira), de 23 de juoho de 1993/MRE. 

Ata de Retificação- Na cidade de Montevidéu, aos vinte e 
três dias do mês de jm:lho de mil novecentos e noventa e três, esta 
Secretarla-Gexal. em uso das faculdade$ que lhe confere a Resolu
ção 30 do Comitê de Representantes em seu artigo Jrimeiro, conio 
depositária dos Acordos e Protocolos subscritos pelos Govemos 
dos países-membros da Associação, e-do estabelecido em seu arti-
go tercell:o, faz constar: · . 

Primeiro. Que a Represe~ do Brasil comunicou a exis
tência de um erro no Protocolo Adic:i.ooal sobre Navegação e Se
gur.inça do Acordo sobte Transporte Fluvial pela Hidrovia Paza
goai-Paraná. subscrito entte.seu Govemo e osGovemos·da Argen
tina, Bolívia, P=guai e Uruguai em 26 de junho de 1992. 

Segundo. Que o eno consiste em que o Artigo 86 faz :refe
rência ao "Apênc;üce 8 do C6digo IMDG", sendo que na realidade 
devi3. referir-se ao "Apêndice B do C6digo COO". 

Terceiro. Que a Secretaria-Geral, atraVés do Memocmdo 
DAC 102193, de dezessete de junho de 1993, coltlllilÍci>U o fato às 
Representações da Argentina, Bolí~ia., Paraguai e Uruguai, frxan
do um pr.lZO de três dias úteis para apresentarobjeções. 

Quarto. Que, transconido o pmzo mencionado e não tendo 
recebido objeção alguula. esta Seéretaria-Geral procedeu a riscar 
no Artigo 86 do Protocolo Adicional sobre Navegação e Segur.m
ça ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paxa
ná,. o Código "IMDG'\ intercalando o Código ''CCG". 

E, para que eoD.Ste, esta Secretaria-Geral lavra a preseote 
Ata de Retifica.ção em lugar e dada indicados, nos correspondentes 
originais nos idiomas português e espa.DhoL sendo ambos os textos 
igualmente válidos. 

j) Zona Especial: aquela zooa da Hidrovia na qual estio 
proibidas as descaiEas de qualquer tipo que possam causar danos 
ao meio ambiente. 

CAPÍI1JLO II 
Transporte de combustíveis, substâncias nocivas liquidas, 

substândas prejudiciais e merauJorias perigosas 

Artigo 83. Document.ação. Os navios e as embarcações da 
Hidrovia ou ootras que transportem mercadorias perigosas apre
sentarão a notificação Conespdi:idente perante a autoridade compe
ten~ com antecedência à entrada a porto ou saída dele, cumprin
do as formalidades que a esse respeito estabeleça a mesma. 

Os navios e as embarcações da Hidrovia, ou outxas que 
transportem mercadorias perigosas. levarão a bordo a documenta
ção estabelecida sobre o assunto pelas normas nacionais e intema
cionais, confocdle o caso. _ 

Os navios e as embarcações âa Hidrovia ou outra que trans
portem hidrocarbonetos ou substâncias nocivas deverão levar. a 
bordo uma cópia da apólice de seguros COillia acidentes de pohtiçiío. 

A autoridade competente de cada país signatário ootorga.rá, 
quando corresponder, os certif:tcados e autorizações necessários, 
de acordo com a modalidade do transporte. 

Artigo 84. lufonnações de Sinistros. As embai<:ações da 
Hidrovia ou outms que sofram avarias ou outros sinistros produzi
dos IX'!' combustíveis ou mercadoria:s perigosas tzansportadas por 
água, em águas de jurisdição de um país signatário informarão 
jmedjatametlf.e tal circunstância à autcridade competente desse 
país, ajustando sua ação às IlOl1DllS existentes sobre essas emer
gências, que deverão complementar-se com as diret:rizes qrie para 
esses casos detenninem essa autoridade. 

Artigo 85. Tr.msporte, Embalagens e Segregação de Mer
cadorias Perigosas e Poluentes em Volumes. O transporte, embala
gem, marcação e segn::gação de mercadorias perigosas em volu
mes é regida, conforme o caso, pelas disposições do Códigu Mari· 
timo In"""""ional de Meteadorias Perigosas (C6digo IMDG) e 
pelo Anexo lli do MARPOL 73178. 

Artigo 86. Transporte de Mercadorias Sólidas Perigosas a 
Granel. O Transporte de mercadorias sólidas perigosas a gnmel é 
regida pelas disposições conespendenres do Apêndice B do Códi· 
goCCG. . 

~Riscado: ''I}I.fi)G": Não vale Intercalado 11CcG": Vale 
Antônio Antunes Secrelário Genernl - DnL Margarita 

Brito dei Pino~ Assessoc Jurídico. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1995 
(N° 64195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Tra
tado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do. 
Men:osul - PrutoaJio de Ouro Preto - ....mado em 
Ouro Pn:to, Minas Gerais; eui 17 de de2embro de 1994. 

O Cougresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo Adicional ao 

Ttatado de·Assuução sobre a Estrutura Institucional do Men:osul
Protocolo de Ouro Pre<o -assinado em Ouro Pre<o, Minas Gerais, 
em 17 de dezembro de 1994. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos ii aprovação do Cougresso 
Nacional quaisquer atos que pclssam resultar em revisão do referi
dp Protocolo, assim como quaisquer aj.Istes complementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da CoostiruiÇãO Federal, acane: 
tem enCargos ou compromissoS- g.:avOSõs ao patrimônio nacionaL 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM NO 2, DE 1995 

Submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Protocolo Adicional ao Tratado de As
sunção sobre a Estrutura Institucional do Mercosul
Protocolo de Ouro Preto - assinado em Ouro Preto, 
1\finas Gerais, no dia 17 de dezembro de 1994. 

Senhores Membro• do Congresso Nacicmal, 
De conformi.dade com. o disposto no artigo 49. incisO I, da 

ConStituição Federal. submeto à elevada consideração de Vossas 
Excelências, acompaDhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o teJ<to do Protocplo 
Adicional ao Tilllado de Assunção sobte a Estrututa Institucional 
do Mercosul- Protocolo de Ouro Preto- assiDado em Ouro Pre<o, 
Minas Gerais, no dia 17 de dezembro de 1994. 

l!tlls!lia, 2 de janeiro de 1995.-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 1/DMC-MRE DE 2 DE 1ANEI· 
RO DE 1995, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
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Excelentíssimo Senhor Presídent.> da República, 
Elevo à coosideraçãO de Vossa Excelência o anexo projeto 

de Mensagem pela qual se submete ao referendo do Congresso 
Nacional o tex!6 do ''Protocolo Acliciooal ao Tratado de Assunção 
sobre a Estrutura Io.stitucional do Mercosul - Protocolo de Ouro 
Preto". O instrumento em apreço foi cOncluído dur.int.e a Confe
rência Dipl~mática so!mo A'!P""tos Institucionais do Metrosu~ 
realizada em Brasllia, no perlodo de 5 a 7 de dezembro de 1994, e 
assinado pelo Presidente Itamar Franco e pelos Presidentes da AI
gentina, do Paraguai e do Uruguai. bem como pelos chanceleres 
dos qualro países, em Ouro Preto, no dia 17 de dezembro de 1994, 
por ocasião da Vll Reunião do Couselho do Meo:cado Comum, 
prestigiada pela presença de Vossa Excelência na qualidade de 
Ptesidente eleito, os Presidentes dos países çlo Mercosul compro
metem-se a enviar o Protocolo em questão a apreciação dos res-
pectivos Parlamentares o antes possíveL . 

2. O principal objetivo do Protocolo de Ouro Preto consiste 
em estabelecer a estrutura instituciaoal do Mercosui. seus órgãos 
decis6rios, as atnõriiÇões ~íflcas de cada um deles e Seu, siste
ma de tomada de decisões, de confcnnidade com O· mandatO esta-
belecido pelo artigo 18 do Tratado de Assunção. . 

. 3. Com vistas a preservar e consolidar os compromissos al
cançados no Mercosul duraut.> o perlodc de transição 06-3-91 a 
31-12-94), foi mantida a estn.U.ura orgânica de nanueza intergover-. 
namental estabelecida pelo T~atadq de Assunção. m deci~-dõs 
6zgãos: do Mercosul serão tomadas por consenso e com a presença 
de todos os Estados Partes. O Conselho do Meo:cado Comum e o · 
Grupo Men:ado Comum foram preservados como, IOspeetivamen
te, écgão superior: político e 6tgão exerutivo do MercosuL A O> 
missão de Comércio do Mereosul c a Comissão Parlamentar Con~ 
junta, da mesma fonna, foram mantidas como, respectivamente, 
61gão responsável pela aplicação dos insàumentos de política co
mcn::ial comum acordados para funcionamento da União Aduanei~ 
ra e órgão de representação parlamentar do MeroosuL Foi criado, 
por iniciativa do Bmsil~ com o qbjetivo de aprimorara--paruéipã
ção do setor priva_do no processo de integt2ção, o F6ro Consultivo 
Econômico-Social, órgão de representação dos eml""sários e_ tra
balhadores dos países que integram o MexcosuL Com o objetivo 
de prover apoio operacional aos demais órgãos do Merc~:mll, foi 
criada, ainda, a Secretaria Administrativa do Merci>sut -Com sede 
cm Montevidéu, que sw:ede a Secretaria Administrntiva do Grupo 
Mercado Comum. com funções semelhantes. 

4. É necessário destacar, ain~ o reconhecimento expresso, 
no Protocolo de Ouro Preto, da pexsonalidade jurldica de clireito 
internacional do Men:osul. o que lhe perm.ítir.í exercer direitos e 
contrair obrigações nos planos interno e intemcicmal Caberá ao 
Conselho do Men:ado Comum ex=er esta pexsonalidade jurlclica, 
podendo negociar, com a participação de representantes dos qua
tro Estados Partes, acordos em nome do Mercosul com te:occ:iros 
países, grupos de países c organismos intemacionais. 

S. O sistema de solução de controvérsias de natw:cza arbi
tr.d estabelecido pelo Protocolo de Brasllia - aprovado no Brasil 
pelo Decreto Legislativo n• 88, de I •-12-92, e promulgado pelo 
Decreto n• 922, de 10-9-93 -será mantido a~ que seja elaborado 
o sistema permanente a que se refere o Anexo m do Tratado de 
Assunção. 

6. Os resultados das negociações sobre os aspectos institu
cionais do MercosuL consubstanciados no texto do Protocolo de 
Ouro Preto, constituem um marco no processo de integração re
gional. O instrumento jurldico que 013. se encaminha ã aprovação 
do Congresso Nacional contém a base institucional essencial à 
adequada implementação da União Aduaneixa a partir de 1° de ja
neiro de 1995. 

Respeitosament.>, - Luiz Felipe Palmeira Lampreia. Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores._ 

Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção 
sobre a Estrutura Instituc::iooal do Mercosu.l · 

-Protocolo de Ouro Preto- • 
A República Argentina, a Repllblica Federativa do Brasil, a 

República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai. dora
van~ denominadas "Estados Partes", 

_ _ Em cumprimento ao clisposto no art. 18 do Tiatado de AJ;. 

sunção. de 26 de maiÇO de 1991; 
Conscient.>s da importância dos avanços alcançados e da 

itoplementação da união aduneim como etapa para a construção do 
mercacfo'conwm; 

Reaf'mnando os princípios e objetivos do Tratado de As-
5UI1Ção e atentos pua a necessidade de uma consideração especial 
para países e regiões menos desenvolvidos do Mercosu~ 

At.>ntos para a c!in§ntica implícita em todo processo de inte-. 
graçio e para a consequente necessidade de adaJXar a estrutura 
institucional do Mercosul às nmdenças ooorridas; 

· Recoilh.C.nqc, <i destacado tiabalho desenvolvido pelos ór
gãos existentes duraut.> o perlodo de transição, 

Acordam: 
- CAPi:il)uj'r. 

Estrutura do Men:osul 

ARTIGO I 

A estru.tura· instituciooal do Mcrcosul contaJ:á cem. os se-
guin"" 61gãos: 

i-O Conselho do M=ado ComUm (CMC); 
n-o Grupo Mett:ado Comum (GMCJ;· 
m-A Comissão de Con:l&cio do Mercosul (CCM); 
N--A. Cómissão ParlamentarCozúunta (CPC); 
v- o Foro Ccmuitivo Econêmioo-Sociai (FCESJ; 
VI- A Secretaria Administiativa do Metoosu1 (S~. 

... Par.igrnfo únioo. Poderiio ser criados, nos termos do presen
"' Protocolo, os órgãos auxiiiaies que se fizerem necessários ~ 
consocução dos objetivos do processo de integração. 

ARTIG02 

São órgãos oom capacidade decisória, de natureza intetgo
vemamental o Conselho do Men:ado Comum. o Grupo Mercado 
Comum e a Comissão de Coméreio do Mercosul. 

SEÇÃOI 
Do Conselho do Me!Udo Comum 

Artigo3 

O Conselho do Meo:cado Comum é o 6<gão superlor do 
Mercosul ao qual incumbe a coodução política do processo de in
t.>gração• a tomada de decisões para assegurar o cumprimento dos 
objetivos estabelecidos pelo Tiatado de Assunção e para lograr a 
constituição ímal do meo:cado comum. 

ARTIG04 

O Conselho do Meo:cado Comum será integrado pelos Mi
nistros das Relações Exteriores; e pelos Ministros da Economia, 
ou seus equivalentes, dos Estados Partes. 

ARTIGOS 

A Presidência do Conselho de Meo:cado Comum será exer
cida por rotação dos Estados Partes., em ordem alfabética~ pelo pe
ríodo de seis meses. 
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ARTIG06 

O Conselho do Mercado Comum ~eunir~so-á qciuiias vezes 
estime op:>rtuno, devendo fazê-lo pelo menos uma vez por semes
tre com a participaÇão dos Presidentes dos Estados Partes. 

ARTIGO? 

As relmiões do ConseJho do Mercado ÇollJllm serão coor
denadas pelos Mio.ist6rios das Relações Exteriores e poderão ser 
convidados a delas participar outros Ministros cu autoridades de 
nível ministeriaL 

ARTIGÓ8 

São funções e ambuições do Conselho do Mex<:ado Comum: 
I - Velar pelo cu_.nnemo do Tratato de Assunção, de 

seus Protocolos e dos acoroos ímnados em seu âmbito;. 
n - Fommlar políticas e promover as a.Çõés necessárias à 

conformação do men:ado comum; 
m - Exercer a titularidade da personalidade juridica do 

Mercosul; • · 
IV - Negociar e f!r1D3I' accrdos em nome do Mercosul com 

texceiros poises, grupos. de paíSes e organizações m-.ciouiús. 
Estas funções podem ser delegadas ao Grupo MeiCado Coorum 
por m:mdato expresso, nas coodições estipuladas no ~ VII do 
artigo 14; 

V - Manifestar-se sobte as propostas que lhe sejam eleva-
das pelo Grupo Mercado Comum; . 

VI - Criar mmições de ministros e prommciar-se sobre os 
acotdos que lhe sejam remetidos pelas mesmas; 

VII - Criar os órgãos- que es~ pertinentes. assim como 
modificá-los ou extingui-los; 

vm - Esclare=, quando estime necessário. o coilleúdo e 
alcance de suas Decisões; 

IX - Designar o DíreiOr da Secretaria Adminis1raliva do 
M=osul; . . . 

X- Adotar Decisões em matéria íulanCeira e orçamen-
tária; , 

XI - Homologar o Regimento In<=o do Grupo MeiCado 
Co~~ ' 

ARTIG09 · · 

O Cooselho do Meteado Conrum manifestar-so-á medianJ.e 
Decisões~ as quais serão obrigatórias pua os Estados Partes. 

SEÇÃOn 
Do Gr'Upõ Mercado Comum 

ARTIGO lO 

O Grupo MeiCado Comum é o érgão exCcutivo do MexroouL 

ARTIGO 11 

O Grupo Mercado Comum será integrado por quatro mem
bros titulares e quatro membros alternos por país. designados pe
los respectivos Govemos, dentre os quais devem CODStar necessa
riamente representantes dos Mmistérios das Relações Exteriores, 
dos Ministérios da Economia (oo equivalentes) e dos Bancos Cen
trai~ O Grupo MeiCado Comum será coordenado pelos Minislé
rios das Relações Exteriores. 

ARTIGO 12 

Ao elaborar e propor medidas concretas no desenvolvi
mento de seus trabalhos, o Grupo Mercado Comum poderá 
convocar, quando julgar conveniente, representantes de outros 
6rgãos da Administração Pública ou da estrutura institucional 
loM=L 

ARTIGO 13 

O Gmpo Mercado Comum reunir-se-á de fonna ordináifa 
ou extraorclinária. quari.tas vezes se fizerei:n neCeSsárias. nas condi
ções estipuladas por seu Regimento Intemo. 

ARTIGO 14 

São funções e atn"buições do Grupo MeiCado Comum: 
I - Velar, nos limites de suas competências. pelo cumpri

mento do Tratado de Assunção, de seus Protocolos e dos acordos 
firmados em seu âmbito; 

II - Propor projetos de l)eqsão ao Conselho do Mercado 
Comum: 

m- Tomar as medidas nece~árias ao cumprimento das 
Decisões adotadas pelo Conselho do Mercado Comum: 

IV - fiXar programas de ·trabalho que assegurem avanços 
para o estabelecimento do mercado comum; 

V- criar, modificar ou extinguir órgãós tais como subgru
pos de trabalho e reuniões especializa.das, para o cumprimento de 
seus objetivoS; 

VI - manifestar-se sobre as propostas ou ri:comendaÇôes 
que lhe fo"'m submetidas pelos demais órgãos do Mercosul no 
âmbito de soas competências; · 

VII - negociar, com a participação .de representantes 
de todos os Estados Partes, por delegação expres'si ·do Con
selho do Mercado Comum e dentro dos limites estabelecidos 
em mandatos especfficos concedidos para esse fim, acordO$ 
em nome do Mercosul com terceiros países, grupos de países 
e organismos intemacionais. O Grupo Mercado Comum, quan

.do dispuser de mandato para tal fim, procederá .à assinatura 
dos mencionados acordos. O Grupo Mercado _Comum. quan
do autorizado pelo Conselho do Mercado Comum, poderá 
delegar os: referidos poderes à Comissão de Comércio do 
Mercosul; 

vm ·- aprovar o orçamento e a prestação de contas anual 
apresentada pela Secretaria Administrativa do Mercosul; 

IX: - a.dotar resoluções em matéria ímanceira e Orçamentá
ria, com base nas orientações emanadas do Conselho do MeiCado 
Comum; 

X - submeter ao Conselho do Merca.dÕ Comum seu Regi-
mento Intemo; · · . · 

XI - organizar as reuniões do CoD$elhO do Merc;ado C.o
mum e preparar os relatórios e estudos que este lhe solicitar, 

- -XII- eleger o Diretor da Secretaria Administrativa do Mer
cos:ul; 

XIn- supervisionar as atividades da Secretaria Administta
tiva do Mercosul; 

XIV- homologar oS Regimentos Internos da Comissão de 
Comércio e do Foro Consultivo Econômico-Social. 

ARTIGO 15 

O Grupo Mercado Comum manifestar-se-á mediante Reso
luções, as quais serão obrigatórias parn os Estados Pan.s. 

SEÇÃOill 
Da Comissão- de Comércio do Mereosul 

ARTIGO 16 

A cOOrlssão de Com&cio do Meroosuf, órgão ericàiregado 
de assistir o Grupo Mercado Comum. compete velar pela aplica
ção dos instrumentos de política comercial comum acordados pe
los Estados Partes para o funcionameD10 da união aduaneira. bem 
como acompanhar c :revisar os temas e matérias relacionados com 
as políticas comerciais comuns, com o comércio intra-Mercosul e 
com terceiros países. 
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ARTIGO 17 

A Comissão de Comércio do Mercosul ser.l integiada por 
quatro membros titulares. e quatro membros altemos por Estado 
Parte e ser.l coordenada pelos Ministérios das Relações Exteriores. 

ARTIGO 18 

A Co~são de Comércio do Mercosul reunir-se-á pelo me
nos uma vez por mês. ou sempm que solicitado pelo Gropo Mer
ado Comnm ou por qualquer dos Estados Partes. 

ARTIGO 19 

São funções e atribuições da Comissão de Comércio do 
Men:osul: . 

I - velar pela aplicação dos instrumentos CODIWlS de pollti· 
ca comercial Ül1ra-MercosuL c com terceiros países. organismos 
intemaci~ e acordos~ comércio; 

II ~·considexar e pronunciar-se sobre as solicitações: apre
sentaclas pelOs Estados Partes com respeito ã. aplicação e ao ctmi
pri.merito da tarifa externa'"comum'e dos demais ~mentos de 
politica. comCrcial conwm; · 

. ffi - acompanhar 3. aplicaç:Jo P.,s instrumctltoS. de p:>lífica 
cometcial comum nos Estados Partes;· · · · 

IV - analisar a evobJção dos instrumentos de pOlítiCa co
uiercial cOmUm pam o funcionainento da uDião aci.umeira 'e fa:mn
lar Propostas a respeito ao Grupo Mercado Comum; 

V- tomar as deeisões vinculadas à administtaçio e à apli-. 
cação da tarifa extema comum e dos instmmentos de política Co
menlial comnin acordados pelos Estados Partes; 

. VI- infonnar 'ao Grupo Mei-cado Comum sobre a evó!Uçio 
e a aplicação dos instrulllCDtos de poHti<:a comercial comum, sobte 
o trâmite das solicitações recebidas e sobre as. decisões adotadas a 
respeito do!Jis· . . . . . . 

vn- PmPor ao Grupo Mex\::ado Comum Üovas nonDaS 00. ~ 
modificações às normas existentes referentes à mat&ia comercial e 
aduaneira do Mexrosul; 

vm - propor-. reviSãO' das aliquotas tarifárias do itens ... 
pecíficos da tarifa externa comum. inclusive para. contemplar casos 
referentes a novas atividades produtivas no âmbito do Me:rosul; 

IX - estabelecer os comitês técnicos necessários ao adequa
do cumprimento de suas funções.. bem como dirigir e supervisio- · 
nar as atividades dos mesmos;- - · 

X - desempenhar as tarefas vinculadas à politica comercial 
comum que lhe solicite o Grupo Mereado Comum; · 

XI - adorar o Regimento Intemo, que submeterá ao Grupo 
Metcado Comum para sua homologação. · 

ARTIG020 

A Comissão do Com6xcio do Mercosul manifeslar-se-á me
didante Diretrizes ou Propostas. As Diletrizes serão obtigatlrias 
par.1 os Estados Partes. . . 

ARTIG021 

Além das funções e atribuições estabelecidas nos artigos 16 
e 19 do presente Protocolo, caberá à Comissão de Cométcio do 
Me=sul considei3r reclamações apresentadas pelas Seções Na
ciOilaís da Comissão do Comércio do Me=L originadas pelos 
Estados Partes ou em demandas de parnculares - pesSoas f'!Sicas 
ou juridicas -, relacionadas com as situações p<oVistas nos artigos 
1 ou 25 do Protocolo do Brasilia, quando estiverem em sua área do 
competência. - - ... --- --- --

Parágrafo primeiro- O exame das referidas recJamaç&s DO 

âmbito da Comissão do Comé<cio do Mereosul não obstaiá a ação 

do Estado Parte que efetuou a reclamaçáo ao amparo do Protocolo 
de Br.!Silia para Solução de Controvérsias. 

Par.lgrnfo segundo- As reclamações origiilais nos casos es
tabelecidos no presellte artigo obedecexão. o proceAimento previsto 
no Anexo deste Protocolo. 

SEÇÃOIV 
Da Comissão Parlamentar Conjunta 

ARTIG022 

A Comissão Parlamentar Conjlnta é o órgão representativo 
dos Parlamentos dos Estados Partes no âmbito do MercosuL 

ARTIG023 

A Comissão Parlamenlar Conjunta ser.l integiada por igual 
número de parlamentaies: representantes dos Estados Partes. 

ARTIG024 

-Os integrantes da Comissão ParlamentarConjJDta serão de
signados pelos respectivos Parlamentos naciOJJais, de acordo com 
seus pnv:edimentos internos. 

.. ARTIG025 

A Comissão Parlamentar Con}mta procun!Iá acelerar os 
procerljmentos mtemos couespondentes nos Estados Partes para a 
pronta entrada em vigoc das DOimaS emanadas dos (rgãos do Mer
cosul previstos no Artigo 2 deste Protocolo. Da mesma fonna. 
coadjlvar.l na haxmonização de legislações, tal como requerido 
pelo avanço do processo do integração. Quando necessmo, o Con
selho do Mercado Comnm solicitanl à Comissão Parlamentar Con

. ~ o exame de ~prioritáriOs . 

~TIG026 

A 'Comissão Parlamentar Conjlnta encaminhará, por inter
médio do Grupo Mercado Comnm, Recomendações ao Conselho 
do MercadO Comum. 

ARTIG027 

- A Comissão Parlamentar Conjullta adotará o seu Regi~ 
mento Intemo. 

I-Setvircomo ""!'!ivo ofJcial da docUmemação do Mercosu~ 
II-Realizar a publicação e a difusão das decisões adotadaS 

no âmbito 00 Met'COSUL Nesse contexto. lhe com::sponderá: 
i) Realizar, em coordenação com os Estados Partes, as tia

dações autênticas para os idiomas espanhol e português de todas 
as decisões adotadas pelos órgãos da estrullml institncional do 
MercosuL confOIIDe previsto no arligo 39. 

ii) Editar o Boletim Oficial do Me=suL 
fu)- Oiganizar os üpectos logístioos das reuniões do Con

selho do Mereado Comum, do Grupo Mereado Comnm e da eo. 
missão do cOmé<cio do Mereosul e, dentro de suas possibilidados, 
do• domais 6JEãos do Mercosul, quando as mesmas forem realiza. 
das em sua sede pennanenfe No que se refere às :retmiões :realiza
das fora de sua sede permanente, a Secreraria Administrativa do 
Mereosu1. fomecerá apoio ao Estado que sediar o evento. 

IV - Informar regularmente os Estados Partes sobl:e as me
didas implementadas p<r cada pe.ís para incotporar em seu ordena
mento juddieo as D0<1IIaS emanadas dos 6JEãos do Mereosul pre· 
vistos no Artigo 2 deste Profocolo. 

V - Registrnr as listas nacionais dos árbilros C: especialistas. 
bem como desempenhar outias tarefas detenninadas pelo Protoco-
lo de Bn!Silia, do 17 do dezembro do !991; , 

VI- Desempenhar as tarefas que lhe sejam solicitadas pelo 
Conselho e do Mereado Comnm, pelo Grupo Mereado Comnm e 
pela Comissão do Coméroio do Mercosu~ 
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vn- Elabo:rar seu projeto de orçamento e. uma vez aprova
do pelo ~po Mercado Comum. praticar tcxlos os atas necessá
rios à sua coaeta execução; 

CAPÍrULO!I 
Personalidade Jurídica 

• ARTIG034 
O Me=ul teci personalidade jutidica de Direito Intema

ciooal. 

ARTIG035 
O Me=ul pode!á. no uso de suas atribuições. p<aticar to

dos 05 atos necessários à realização de seus objetivós. em especial 
contratar. adquirir ou alienar bens móveis e imóveis. comparecer 
em juízo. conservar fundos e fazer tr.msfexências. 

ARTIG036 
O Meroosulcelebran\acordoS de sede. 

CAPÍrULOill 
Sistema de Tomada de Decisões 

ARTIG037 
As decisões dos órgãos do Mercosul serão tcmadas por 

consenso e com a presença de todos os Estados-Partes. 

CAPÍrULOIV 
Aplicação Interna das Normas Emanadas dos 

Órgãos do Mercosul 

ARTIG038 . 
Os Estados-Partes compranetem-se a adotar todas as medi

das necessárias para ã.Ssegmar, em seus respectivOS tei:rit.órios. o 
cumprimento das normas emanadas dos órgãos do Mereosul pro
vistos no artigo 2 deste Protocolo. 

Parágrafo único. Os Estados-Partes informarão à Secretaria 
Administrativa do Mercosul as medidas adotadas para. esse fun. 

ARTIG039 

Serão publicados no Boletim Oficial do Mercosul. em sua 
íntegra. nos ídiom'as espanhol e português. o teor-das Decisões do 
Conselho do Mercado Comum. das Resoluções do Grupo Mm:a
do Conmm. das Diretrizes da Comissão de Comércio do M=osul 
e dos Laudos A.tbitrais_ de solução ~ cçntrovérs:ias, bem como de 
quaisquer atoo aos quais ·o Cooselho do Mercado Comum ou o Grupo 
Me=do Comum eo!eodam necessário atribuir publicidade oficial 

SEÇÃOV 
Do Foro Consultivo Ecooômko-Social 

ARTIG028 

Mercosul será responsável pela prestação de serviços aos demais 
6QlãoS do Mercosulo te<á sede pennaoeute ua cidade de Monlovidéu. 

ARTIG032 

A Secrotaria Administr.itiva do Men:osul desempeubará as 
seguintes atívidades: 
. c VIn- Apresentar anualmente ao Grupo Meneado Comum a 
~prestação de contas, bem como relal6rio sobre suas atividades; 

ARTIG033 

A Sectetaria Administr.Uiva do Meroosul estará a cargo de 
um Dm:to!", o qual secl nacional de um dos Estados-Partes. Será 
eleito pelo Grupo Mexoado Comum. em bases rotativas. prévia 
ooosu!t.a aos Estados-Partes. e designado pelo Ca!selho do Merca
do Comum. Terá mandato de dois anos. vedada a reeleição. 

ARTIG040 

A fim de ga.t3lllir a vigêoc:ia simultinea nos Estados-Partes 
das noxmas emanadas dos órgãos do Meroosul previstd!lito Artigo 
2 deSte Protocolo. deverá ser observado o seguinte procedimento: 

i) Uma vez aprovada. a nonna. os Estados-Partes adotarãÔ 
as medidas necessárias pam a sua iricorporação ao ordenamento 

· jurldico Dacional e comunicarão as mesmas à Secretaria Adminis-
traliva do Men:osul. · 

ii) Quando todos os E~Partes tiverem infcxmado sua 
incorporação aos respectivos ordenamentos jurídicos internos. a 
Secretaria Administ:mtiva do Mercosul comunicará o fato a cada 
Estado-Parte; 

iii) As DotmaS entiari.o em vigor s:i:o;mhaneamente nos Es~
·dos-Partes 30 dias após a data da coonmicaçio efetuada pela Se· 
cretaria Administrativa do Mercosui. nos termos do item an.teri<:c. 
Com esse objetivo. os Estados-Partes. dentro do prazo acima. da-. 
tão publicidade do início da vigência das referidas normas por in
~ de: ~s .respectivos diários oficiais. 

cA:PírúLov 
Fontes Juridicas do Mercosul 

ARTIG041 

As fontes jurídicas do Mercosul são: 
I- O Tratado de AssuDção. seus protocolos e os iostrumen·· 

tos adiciOnais ou complementares; 
- II- Os aeotdos celebrados no âmbito do Tratado de Assun~ 

ção e seus prdocolos: 
~ ill - As Decisões do Ca!selho do Mercado CollJWil, as Re

soluções do GruiXJ MeiCado Comum e as Diretri:r.es da Comissão 
de Comércio do Mercos:ul. adotadas desde a entrada em vigor do 

O Foro Consultivo Económico-Social é o órgão ~ xepre- _ Tratado de Assunção. 
sentação dos setores econômicos e sociais e seiá itltegmdo por ARTI0042 
igual número de representantes de cada Estado-Parte. 

ARTIG029 

O Foro Consultivo Ecooômico-Social te<á função coosultiva e 
manifestar-so-á mediante Recomendações ao Grupo Meicado Comum. 

ARTIG030 

O Foro Consultivo Econômico-Social submeterá seu Regi~ 
mento Intemo ao Grupo Mercado Comum. para homologação. 

SEÇÃOVI 
Da Secretaria Administrativa do Mcroosul 

ARTIG031 

O Mercosul contará com uma Secretaria Administrativa 
~omo órgão de apoio operacional A Secretaria Adminislr31iva do 

As normas emanadas dos (rgãos do Mercosul previstos no 
Artigo 42 deste Protocolo terão caráter obrigatório e deverão, 
quando necessário, ser incorporadas aos ordenamentos jutídicos 
nacionais mediante os procedimentos previstos pela legislação de 
cada país. 

CAPÍrULOVI 
Sistema de Solução de Controvérsias 

ARTIG043 

As controvétsias que suxgirem entre os Estados-Partes so
bre a interpretação. a aplicação ou não-cumprimento das disposi
ções contidas no Tratado de Assunção. dos acordos celebra4os no 
âmbito do mesmo. bem como das Decisões do Conselho do Mer
cado Comum. das Resoluções do Grupo Mercado Comum e das • 
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Diretrizes da Comissão de Comércio do Mercosul. -serão submeti
das aos procedimentos de solução estabelecidos no ProtOcolo de 
Brasília, de 17 de dezembro de 1991. 

Parágrafo único. Ficam também i.ncorporndas aos Artigos 
19 e 25 do Protocolo de Brasllia as Diretrizes da Comissão de Co-
mércio do Mercosul. 

ARTIG044 
Antes de culm.inar o processo de convergiSncia da tarifa ex

tema comum. os Estados-Partes efetuarão uma revisão do atual 
sistema ~e solução de controvétsias do Mcm:osul. com vistas à 
adoção do sistema permanente a qtie se referem o item 3 do Anexo 
ill do Tratado de Assunção e o artigo 34 do Protooolo de Brasília. 

CAPÍTULCt VII 
Orçamento 

ARTIG045 
A Secretaria Administrativa do Mercosul contaiá com o or

çamento para cobrir seus gastos de funcionamento e aqueles que 
determine o Grupo Me=qo Comum. Tal orçamento seo:á fman
ciado, em partes iguais, por contribuições dos Estados-Partes. 

CAPíruLovm 
Idiomas 

ARTIG046 
Os idiomas ofteiais do Mercosul são o espanhol e o portu

guês. A ver.;:ão oficial dos documentos de ttabalbo secl. a do idio
ma do país sede de cada reunião. 

CAPÍIULOIX 
Revisão 

ARTIG047 

CAPÍTIJLO xn 
Disposições ~s 

ARTIG0 52 

o preseme Prolocolo dlamar-se-á ''Protocolo de Ouro Preto". 

ARTIG0 53 

Ficam revogadas todas as disposições do Tratado de Assun
ção, de 26 de março de 1991, que conflitem com os termos do pre
sente Protocolo e com o teor" das Decisões aprovadas pelo Conse

- lho do M=do Comum durnnte o período de transição. 
Feito na cidade de Ouro Preto, Repu'blica Federativa do 

Brasil. aos dezessete dias do mês de dezembro ~-mil novecentos 
e noVenta e quatro, em um original.. nos idiomas português e espa
Dhol. sendo am.OOs os textos igualmente autênticos. O Governo da 
República do Paraguai eavi.ãr:i Cópia devidamem.e autenticada do 
presente Protocolo aos Governos dos demais Estados-Partes. 

Pela República kgentina: Carlos Saul Menem - Guida 
DiTella. 

Pela República Federativa do Bmsil: Itamar FraDco- Cel
so L. N. Amorim. 

Pela República do Paraguai: Juan Carlos Wasm.osy- Luiz 
Maria Ramirez Boettner. 

Pela República Oriental do Uruguai: Luis Alberto Lacane 
Herrera -sergio Abn:u. 

ANEXO AO PROTOCOLO DE OURO PRETO 

PROCEDIMENTO GERAL PARA RECLAMAÇÕES 
PERANI'E A COMISSÃO DE COMÉRCIO DO MERCOSUL 

Artigo I 

As reclamações apresentadas pelas Seções Nacionais da 
Os Estados-Partes convocarão. -quando julgm:m oportuno, -Comissão de Comércio do Mercosul. originadas pelos Estados

conferência diplomática com o objetivo de revisar a estrutura insti- Partes ou em reclamações de particulares - pessoas físicas ou 
tucional do Mercosul estabelecida pelo presente Protocolo. assim jurídicas -:de aCordo con:i 0 previsto no Artigo 21 do Protocolo 
como as atribuições espeáficas de cada um de seus órgãos. de Ouro Preto. observarão 0 procedimento estabelecido no pre-

CAPÍIULO X sente Aneo<o-
Vigência 

ARTIG048 

O presente Protocolo. parte integrante do Tratado de Assun
ção. terá duração indefinida e entrará em vigor 30 dias após a data 
do depósito do_ terceiro instrumento de ratificação. O presente Pro
tocolo e seus instrumentos de ratificação serão depoSitados ante o 
Governo da República do Paraguai. 

ARTIG049 

O Govemo da República do Paraguai notificará aos Gover
nos dos demais Estados-Partes a data do depósito dos instrumen
tos de ratificação e da entrada em vigor do presente Protocolo. 

ARTIG0 50 

Em m.ru.éria de adesão ou dendn.cia. regerão como Um todo, 
para o presente Protocolo. as normaS estabelecidas pelo Tratado de 
Assunção. A adesão ou denúncia ao Tratado de Assunção cu ,ao 
presente Protocolo significam. ipso iure,. a adesão oo denúncia ao 
presente Protocolo e ao Tratado de AssunçãO. 

CAPÍIULOXI 
Disposição Transitória 

ARTIG0 51 

A estrutura. institucional prevista no Tratado de Assunção, 
de 26 de março de 1991, ãssini COmo seus órgãos, será mantida até 

• a. data de entrada em vigor do presente Protocolo. 

Artigo2 

O Estado-Parte reclamante apresentará sua reclamaçãq 
perante a Presidência Pro-Tempere da Comissão de Comércio 

-do Mercosu!. a qual tomará as providências necessárias para a 
incoi"poraç.ão do tema na agenda da primeira reunião subse
qüente da Comissão de Comércio do Mercosul. respeitado o pra
zo mínimo de uma sema.Da de antecedência. Se não for adotada 
decisão na referida reunião. a Comissão de Coinéicio do Mercosul 
remeterá os antecedentes. sem outro procedimento, a um Comitê 

--Técnico. --

Artigo3 

O Comitê Técnico- preparará e encaminhacl. à Comissão 
de Comércio do Mercosul. no prazo máximo de 30 dias corri
dO~- um parecer conjunto sobre a matéria. Esse parecer, bem 
como as conclusões dos especialistas integrantes do Comitê Téc
nico. quando não for adotado parecer, serão levados em conside
ração pela Comissão de Comércio do Mercosul, quando esta deci
dir som a reclamação. 

A<tigo4 

A Comissão de Cométcio do Mercosul decidirá sobre a 
questão em sua primeira reuniãO ordinária posterior ao recebimen
to do pa.recer conjunto ou, na sua ausência, as conclusões dos. es
pecialistas. podendo também ser convocada uma reunião extraor
dinária com essa finalidade. 
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Artigo 5 
.o Se não alcançado o consenso na prime:ira-:retmiã.o mencio

nada no Artigo 4, a Comissão de Comércio do Mercosul encami
nhará ao Grupo Mercado Comum as diferentes altemalivas pro
postas, assim como o parecer conjuDI.o ou as conclusões doii espe
cialistas do ComitE: Técnico, afunde que seja tomada uma decisão 
sobre a matéria. O Grupo Mercado Comum pronunciar-se-á ares
peito no prazo de trinta (30) dÚLs corridos, contados do recebimen
to, pela Presidência Pro-Tempere, das propostas encaminhadas 
pel~ Comissão de Comércio do Mercosul. 

Artigo 6 
Se houver coosenso quanto à procedência da I<Ciamação o Es

tado Parte reclamado deved -.r as medidas aprovadas m. Comis
são de Comércio do Metoosul ou DO Grupo Meteado Comum. Em 
cada caso, a Comissão de Comércio do M=osul cu, posteriormente, 
o Grupo Mercado Comum derenninarno pcazo xuoãvel para a imple
menlaçi!o dessas medidas. Decorrido tal pr.120 sÕnJ que o Estado re
clamado teDba obsetvad..J o disposto na decisão alca,nçada, seja na 
Comissão de ComérCio 00 Men:::osul ou no Grupo Mercado Co
mum. o Estado reclamante poderá recorrer diretamerite ao procedi
mellf:o previsto no Capítulo IV do Protocolo de Brasilia. 

Artigo 7 

Se não alcançado coÔsenso na Com:issio de Comércio do 
Mercosul e, posteriormente, no Grupo Mercado Comum, ou se o 
Estado reclamado não observar, no prazo pervisto no Artigo 6, o 
disposto na decisão alcançada. o Estado reclamante poderá recor
rer dirctamente ao procedimento previsto no Capítulo IV do Proto
colo de Brasilia, fato que será COIJlllD.icado à Secretária Adminis
trativa do Mercosul. 

Relator: Senador Renan Calheiros 

I-Relatório 

No <lia 11-4-95, o &m• Sr, Senador José Agri!fno requereu 
nos termos regimentais que a ala, na qual encontram-se os gabine
tes de números 1 a 3 no andar téo:eo do Edificio Principal. seja de.. 
nominada de "Ala Senador Dinarte Diniz". 

Na funadamentação da referida indicação, o autor faz men
são à ünportância da atividade política do Senador Dinarte de Me-
deiros Mariz que, além de Goverm.dor do Estado do Rio Grande 
do Norte. foi por quatro vezes Senador da República. compondo 
por nove anos a Comissão Diretoia da Casa. 

11-Voto 

Diante do exposto e levando-se em couta a incontestável 
importância do Sem.dor Dinarte Mariz para o SeDado da Repúbli
~ onde prestou relevantes seiViços em prol da sociedade brasilei
ra. opino favoravelmente à presente indicação. 

Sala das Reuniões da Comissão Diretora, 18 de maio de 
1995.- José Sarney, Presidente - Renau Ca1heiros, Relator
Ney Suassuna -Júlio Campos- Teotônio Vilela Filho- Oda
.~Soarcs.. 

PARECERN"317,DE 1995 
(Da Comíssão Diretora) 

Redação do veDcld-o, para o turno suplemen .. 
tar, do Projeto de Lei da Câmara n° 15, de 1993 (o0 

170, de 1987, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apreselita a iedãÇão do vencido do 
Projeto de Lei daCâmaran°15, de 1993 (n°170, de 1987,naCasa 
de origem), que altera a redação dos incisos I e II do art. 2°, oca .. 
put do art. 3°, o inciso VI do art. 4° e o par:igrafo único do art. 6° 
da Lein•J,J71, de30de setembro de 1985. 

O Tribunal Arbitral, antes da emissão de seu Laudo, deverá~ 
se assim solicitar o Estado teelamante. manifestar-se. no prazo de 
até quinze (IS) dias a~ sua coostituição, sobre as medidas provi
sérias que considere apropriadas. nas condições estipuladas pelo 
Artigo 18 do Protocolo de Brasilia. 

lEGISlAÇÃO CJTADA 

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de maio de 1995.-Teo
tônio Vilela Faho, Presídente - Antônio Carlos Valadares, Re

~ _Iator- Ney Snassuna- Júlio Campos. 

CONSTirUIÇÃO DA 
REPUBUCAFEDERATIV A DO BRASIL 

------·----------------------------------
TITULO IV 

Da Organização dos Poderes 

CAPÍIULOI 
Do Poder Legislativo 

--·----·-··-·-··-----··-··-·-----··---··-·---
SFSSÀOII 

Das Atribuições do Congresso Nacional 

-·-·-·M-49·~-;-;~~~-~-:;;;;;~Q;n~~~ 
I - resolver deímitivamente sobre tratados. acordos ou atos 

intemacionais que a.ciii'etem encargos oU compron:iíssos gravosos 
ao patrimonio naciorial: 

-----·-··------·-··-----·-·-------·-·--·---
(À Comissão de Relações Exrericres e Defesa Na· 

cio na/) 

PARECERES 
PARECER N• 316, DE 1995 

Da Comissão Diretora à Indicação n° 4, de 
1995, de autoria do E::an° Sr. SenadOr José Agripino. 

ANEXO AO PARECERN"317,DE !995. 

Redação do vencido, para o turno suplementar· 
do Projeto de Lei da Câmara n° 15, de 1993 (n° 170, 
de 1987, na Casa de origem), que Altera a redação 
nos incisos I ell do art. r,o "caput" do art.JO, o in· 
ciso VI do art. 4° e o parágrafo único do art. (f da 
Lei n° 7.371, de 30 de setembro de 1985. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os incisos I e ll do art. 2°, o a:rt. 3°, caput, o pará

grafo único do art. 6° e o inciso VI do art. 4° da Lei n° 7 377. de 30 
de setembro de 1985. passam a vigorarcomaseguime redação: 

"Art. 20 ·----··------·-·-·· 
I- secretário ExecutiVo: 
a) o profissional diplomado oo Brasil por curso 

superior de Secretariado, reconhecido na forma da lei. 
ou diplomado no exterior por curso superior de Secreta
riado. rujo diploma seja revalidado no Brasil,. na forma 
da lei; 

b) portador de qualquer diploma de nivel superior 
que. na data de início de vigência desta lei. houver com
provado. através de declarações de emprgadores, o exer
cício efetivo, dur.mte pelo menos trinta e seis meses. das 
atribuições mencionadas no art. 4° desta lei. 

II- Técnico em SeCretariado: 
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a) o J;rofissiooal portado< de certiflcido de OOD· 

clusão de~ de secretariado. em nível de 2° grau; 
b) o portado< de certificado de oonclusão do z• 

grau que, na data de início de vigência desta Lei, houver 
comprovado, atiavés de declarações de empregadores, o 
exercício efetivo. durante pelo menos trinta e seis meses. 
das atriht~menciona.das no art. 5° dC$ta Lei. 

Art. 3° E assegurado o direito ao exetdcio da pro
fiSSão aos que. embora nio habilitados nos termos do ar
tigo anterior, contem pelo menos cinco arios initermptos 
ou dez anos intercalados de exetclcio de atividades pro. 
prias de SecreWia, na data de início da vigência desta Lei. 

Art. 40 _ ...... ---··----··-··---------
VI- editoração e!cttônica de textos e/ru taquigra

fm de ditados. discurs<ls, caúc:rincias, palestras de ex
planações. inchlsivc em idioma estrangeiro; 

Art.60 -------··-----------
Parágrafo único. No caso dos profiSsionais incluí

dos no art.. 3°, a prova da ablação será feita por meio de 
anotações na Caiteim de Trabalho e ~vidência Social e 
atmvés de dcc!arações das empresas nas quais os profiS
sionais tenham desenvolvido suas respectivas atividades. 
discriminando as atnõuições a serem confrontadas com 
os elencos especificados nos arts. 4° e 5°," · 

ArL 2° esta Lei entra em vigor na data. de suâ jllblicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em cc:otrário. 

O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- O ex
pediente lido vai à publicação. 

Os Projetos de Decretos Legislativos n"s 47 a 49, de 1995, 
lidos aDieriounente, telão, nos teDnos do art. 376, c, do Regimento 
Interno, perante a Comissão de Relações Exteriotes e Defesa Na
cional, o prazo de cineo dias pna recebimento de emendas, fm.do 
o qual. a referida Comissão teti' quinze dias, prorrogáveis por 
igual período, pna opinar sobre as proposições. 

O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Sobre 
a~ projeto que será lido pelo Sr. t• Secretário em exerc'icio. 
Senador Nabor Jllnior. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1995 

Altera o Decreto Legislativo n• 7, de1995, que 
dispõe sobre a remuneração dos membros do Coo· 
gr=o Naáonal dlll'lUlte a 50' Legislalura. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t• O Decreto Legislativo n• 7, de 1995, passa a vi~ 

gorar acrescido do seguinte art. 8°, renumerando-se o amai e os 
subseqüentes: 

"Art. go O Deputado Federal ou Senador poderá 
declar.lr sua opçãO; junto à respectiva Mesa Diretor.l, 
pela petcepç:ão de subsídios em valar infe:riot" ao previs
to neste decreto legislativo. 

§ 1• A dcc!aração de opção de quelrala este arti
go, bem como sua modificação ou anulação, terá valida
de a partir do primeiro dia útil do mês subseqüente àque
le em que for apresentada., importaDdo em renúncia. em 
defmitivo, --dos valores não auferidos em decotrência 
dela, dur.mte o período de sua validade. 

§ZONa hipótese prevista no c:aput deste artigo, as 
contribuições devidas pelo segurado e pelo Senado Fe
deta! ou Câmara dos De!>'lados ao biStituto de l'Ievi
dência dos Congressistas continuarão a ser calculadas, 

na fODD.a do art. T deste decreto legislativo, sobre a in~ 
tegralidade dos subsídios. 

§ 3• Os subsídios do Deputado Federal ou Sena
dor optante pela redução prevista neste artigo não pode
rão ser inferiores ão valor de sua contribuição de segura
do do Instituto de Previdência dos Congressistas, acres
cido de R$1,00 (um real)." 

Justificação 

Com· o Decreto Legislativo n° 7, de 1995, o Congresso Na
cional aJrOVOU, para os membros do Poder Legislativo, níveis re
tributivos compatíveis com a relevância d..~ suas responsabilidades 
perante o País. 

No entanto, há parlamentares que, por representarem regiõ
es mUito ricas, por poSSuírem outra fonte de renda. ou por quais
quer outros motivos pessoais oo políticos, preferem abrir mão de 
parcela de seus subsidies. sem constnmgimento e sem que isso 
represente qualquer crltica aos demais que necessitam dessa remu
n~ pna os gastos pessoais e familiares. 

E para atender a esses casos que propomos a presente nor· 
ma, dando ao parlamentar a possibilidade de optar por uma remn
neração inferior à prevista no decreto legislativo especifico. desde 
que cUbra sua. conttibuição de segurado do IPC. acrescido esse va
lor de R$l,OO,nom!nimo. 

Coutamos. pois, com o descortino de nossos ilustres pares 
par.-a aprovação da medida. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1995. - Senador JúDo 
Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 19 DE JANEIRO DE 1995 

Dispõe sobre a remuneração dos membros do 
Congresso Nacional durante aso- Legislatura 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovOu, e eu, Hum
berto Lucena, Presidente do Senado FederaL nos termos do artigo 
48, item 28 do Regimento Inlemo promulgo o seguinte: 

Art. 1• A retllUllel:llçã mensal dos membros do Congrosoo 
Nacional dur.mte a soa Legislatma constitui-se de subsídio fiXO, 
variável e adicional. 

§ 1• O subsídio fiXO, que conespoode à importància de 
R$3.000,00 (ttês mil reais), é devido mensalmente ao Deputado 
Federal e ao Senador, a partir de sua posse. 

§ ZOO subsídio variáveL devido mensalmente ao Deputado 
Federal e ao Senado<, a partir de sua posse, correspondente à im
portància de R$3.000,00 (três mi! reais). 

§ 3• O subsídio adicional de atividade parlamentar, devido 
mensalmente ao Deputado Federal e ao Senador, correspundente a 
importância de R$2.000,00 (dois mil reais). 

Art. ZO No mês de dezembro, os parlamentares fari!o jus à 
importância correspondente a parcela fiXa do subsidio, acrescida 
das parcelas variável e adicional, em valor proporcional ao efetivo 
comparecimento do parlamentar as sessões deliberat.ivas realiza
das ati 30 de novemlro. 

Art. 3° É devida ao parlamentar, no início e no final previs
to para a sessão legisla!iva, ajuda de custo equivalente ao valor da 
remuneração. 

§ 1° A ajldade custodestina~seàcompensaçãodedespesas 
com transporte e outras imprescindiveis para o comparecimento à 
SeSsão legislativa ordinária ou à sessão legislativa extraordinária 
convocadasnaformadaConstito~ r'tJ _ 
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§ 2• Perderá o direito à percepção da parcela !mal da _ajuda 
de custo o parlamentar que não-comparecer a pelo menos dois ter
ços da sessão legislativa. 

§ 3" O valor c~dente à aj:].(Ia de custo não será devi-
do ao suplente reconvocado na mes~ sessão legislativa. . ~ 

Art. 4o O cõmparecim.ento a cada sessão dehõetauva sera 
remnnerado.por valor c:or.tespondente ao quociente~ a soma 
dos subsídios variável e adicional e o número de s~sões dehõern
tivas rea.liza.das no més anterior. 

§ 1° Os subsi.dios variável e adicional serão devidos na sua 
totalidade: .. __ 

I- no primeiro mês de 50* Legislatuta; 
n- quando não houver sessão deliberativa no mês antericc. 
§ 2° Para os fms do disposto no caput_deste artigo, conside-

ra-se realizada a sessão plenária da respecnva Casa ou do Con
gresso Nacional com ordem do dia previamente c:Ieu:rminada. apu
rando-se a freqúência dos parlamentares através de lista de presen
ça em posto instalado no plenário, ainda que não se obtenha quo-
rum para abetura dos ttabalhos. · 

§ 3o Quando houvér votação nominal. a freqUência será 
apurada através do registro da votação. ~~ pam ~tados ou 
Senadores em legitimo exett:ício do direito de obstroçao parla
meDiar. para os quais prevalecerá a lista de presença. 

§ 4° Fará jus à percepção dos subsídios variável é adicional 
o parlamentar que se encontrar em missão oficial no País CJ? DO 

exterior e nos casos de doença comprovada por atestado de JllDla 
médica oficial e ainda casos de intemações em instiblição hospita
lar, quando se zealizar sessão deh"bera.tiva. 

§ s• Ressalvada a hipótese do § 4°, é vedado o pagaill<';'to 
de subsídio variável ou adicional decoJrmte de sessão dehõerativa 
durante a qual o parlamento não tenha tido sua presença registmda. 
na fo.ona. dos§§ 2° e 3°. 

Art. 5° O Suplente convocado receberá. a partir da posse. a 
remuneração a que tiver direito o ParlameDtar em exercício, obser-
vado o disposto no § 3° do .artigo 3°. . - -

Art. 6° Os va~s constan~ deste Decreto Legislativo se
rão reajustados, 'uniformemente. a partir de 1° de fevereiro de 
1995. por atos das respectivas Mesas. na ~sma data e no mesmo 
percentual aplicável aos servidores da União. . . . 

Art. "?As contribuições devidas ao InstitUto de PrevidênCia 
dos CoilJ!'"SSislas pelos segurado• e a devida pelo Senado Fedetal 
e pela Câmara dos Deputados serão calculados sobre os subsídios. 

§ 1° As pensões do Instituto de Previdência dos Coogressis
tas serão calculadas sobre a mesma base de cálrulo das contribui
çl:es. observada a legislação em vigor. 

§ z• A• Mesas do Senado Federal e da Câmant dos _Deputa· 
dos deverão alocar em seus orçamentos recursos próprios para 
ateJJdimento das despe= deCOirentes da aplicação deste artigo. 

Art. 8° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. produzindo efeitos financeiros a partir de 1° de fe
vereiro de 1995. 

(À Comis.sãode QmsriruV;ão,Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - O 
projeto será. publicado e remetido à Comissão competente. 

Sobre a mesa,. projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário 
em cxerdcio. Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOWÇÁO N-61, DE 1995 

Altera os arts. 224 e 229 e revoga os arts. 225, 
226, e 227 do Regimento Interno, que dispõem sobre · 
Indicação. 

O Senado Federal resolv~: 
Art. 1 o Os arts. Z24 e 229 do RegimeDlO Interno do Senado 

Federal (Resoluçl<> n• 93;· de 1970, e alteraçõe• posteriores) pas
"sam. a vigOI3I" com. a seguiDte redação: 

"Art. 224. Indicação é a propo!1ição pela qual o 
Senador: 

I- sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões sobre determinado assunto, visando à elaboração de 
projeto sobre matéria de iniciativa ou de competência 
exclusiva do Senado; . 

II - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia,. a realização de ato administrativo ou de gestão. ou o 
envio de projeto sobre mat&ia. de sua ~ciãti.va exclusiva._ 

§ 1• Na hipótese do inciso L a indicação, formali
zada por esaito,lida em se.são do Senado, publicada DO 

Diário do Col>gre'so Naciooal e em avulso$, .orá despa
chada à Comissão competente,. pam exame e parecer. em 
caráter conclusivo. 

§ 2" Na hipótese do inciso ll, a indicação, fonna
li.zada por escrito, lida em sessão do Senado. publicada 
no Diário do Co~sso Nacional e em avulsos. será 
despachada à Comissão Diretora, P""' decisão. 

§ 3• As indicações com parecer contrã:io serão 
arquiv.W. 

§ 4° Não se admitem indicações que objet:ivem 
consulta a Comissão sobre: 

I - mte<pretação e aplicação de lei; 
TI- atos de qualquer Poder. de seus órgãos e au

toridades.'' 

---·-----------------.---
"Art. 229. Se houver mais de um parecer. de con-

clusões di.scordanl:es, sobre a mesma matéria a ser sub
metida ao Plenári.ó. será votado, preferencialmente. o da 
qUe tiVer mais pertinência regimental para se manifestar 
sobre a matéria. 

P3:rágrafo único. Em c:aso de competência concor
rente. votar-se-á, preferencialmente. o último, salvo se o 
Plenário decidir o conb:ário. a requerimento de qualquer 
Senador ou comissão." 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigot na data de sua publi
cação. 

Art. 3° Revogam-se 9s arts. 225. 226 e 227 do ~egim.ento 
Interno. 

Justilioaçl<> 

o instituto da Indicação é um recur;o, dentre as pii>posições 
legislativas, pouco utilizado pelo Senado Federal. A forma pela 
qual essa proposição é tratada,. no Re~ento Interno. ~ certa ma
neira faz com que ela apareça como m6cua ou pouco influente no 
processo de debate e deliberação na esfera pública. 

Tal necessidade já foi sentida e outros projetas relativos à 
indicação foram adotados ou aprescntdos. A Câmara dos Deputa
dos alterou, hã quatro anos, ,.u Regimento Intemo, de modo a 
conferir ao instítiito da Indicação um feitio qt.ie -o lOme instrUmen
to útil no diálogo governamental e na interação entre os Poderes 
doEstado. 

Entendo dever trazer minha contrib.J.ição pessoal à valoriza
ção e à dinamização do exetcfcio eriCaZ do Poder Legislativo. DO 

âmbito do Senado Fedeial. na fonna do projeto de resolução que 
ora "'bmeto à oonsidetação das SenhotaS Senadocas e dos Senho
res Senadores. o presente projeto deflne com termos mais ~a
dos a Indicação. sua forma de apresentação e seu duplo direnc1o; 
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namento: para agilizição interna. no SeDado: ~ mob~ 
dos demais Poderes, quando o camiDho a ser seguido não necessi
ta ser o do requerimento de informação ou o do projeto de lei 
Com a perpectiva deste projeto, vai-se "igualmente, com harmonia 
e equih'brio • um passo além do uso da tribuna parlamentar, pelo 
dísauso, cujo efeito mobilizador amiúde resta aquém do razoável 
e justamente esperado. 

O projeto de resolução aqui enunciado COillribui., ademais, 
para os constantes esforços que vem fazendo esta Casa, no sentido 
de siri:tplüicar as normas regimentais e evitar pR:Ceitos lepetitivos 
e inóCuos. Com a reformulação proposta para o art. 224, tomaram
se desnecessário os arts. 225, 226 e 21:1. Assim, conforme o tipo 
de indicação que se formular ru adotar, caberá à Comissão com
petente opinar. tem:ünativamente, ou à Comissão D:iret.ora deciair. 

No primeiro caso, a deliberação que adotar a Comissão se
guirá. os trâmites processuais que o Regimento já IJX3., "sem neces
sidade de os repetir indefinidamente. Dessa forma, por exemplo, 
se a Comissão concluir pelo oferecimento de um projét() (de lei, de 
resolução, de decreto legislativo), esse obviamente passará a tra-

ou o não-aie&funeDto no prazo-ctei.r.iD.ta dias, bem eomo a'JrCSta
ção de informações falsas. 

REGIMENfO IN1ERNO DO SENADO FEDERAL 

Art. 224. Indicação COITeSpOIKle a sugestão de Senador ou 
comissão para que o assunto, nela focalizado, seja objeto de ~
dência oo estudo pelo órgão competente da Casa, com a fmalidade 
~o Seu- esclarecimento ou fommlação de proposição legislativa. 

Art. 229. Se houver mais de um parecer, de conclusões dis-
cordantes, sobre a mesma: matéria, a ser submetida ao Plenário, 

- proceder-se-á de acordo com a norma estabelecida no art. 227, ~
rágrafo único. 

---------·-------·------,--,--·-----------
Art. 225. A indicação não poder.l COilter: 
I- consulta a qualquer comissão sobre: 
a) intexprelação ou aplicação de lei; 

mitar euquanto tal, tão logo'lido. - b) ato de outro Poder; 
No segundo caso, se a Comissão Diretora deferir uma Indi

cação, rxa.ta-la-á, administrativamente, como o faz, regimentalmen
te~ com os requerimentos de informação, sem que isso necessite de 
repetição dos ritos pertinentes, mesmo em se tratando dê matéria 
regida pelo art. 50, § 2', da Constituição Federal. 

Em ambos os casos.. OCOII'eDdo parecer cu decisão contciria. 
irá a proposição ao arquivo, após as connmicações formais ao Ple
nário. pelo que tomará conhecimento o respectivo autor. Entendo·' 
não caber ''recurso ao Plenário" em matéria de indicação, po~ -
como seu próprio DO!II.C o diz- a indicação não tem qualquer efei-
to coercitivo. - - -

A oponunidade de oferecer este projeto refereille às indica
ções pennite lranspor parte do ~grafo único do art. '12.7 - cuja 
revogação se propõe pera o art. 229. Aliis, ~ DCSle art. 229 que os 
preceitos om transcritos sempre deveriam ter constado, pois enun
ciam regra gemi relativa a pareceres. Oniosamente. essa :rwa ge
ral estava formulada no caso particular das indicações e. no local 
das regras referentes aos: pareceres coostava apenas: remissão à 
parte específica anterioi.. Sana-se agora essa incongruência. desdo
brando, ademais. o texto, anteriormente cortado por ponto, em assun
to que merecia pacl.gtafo único- desta vezàevidamente p:Oposto. -

Estoo convicto de que meus ilustres pares hão de aquilatar o 
bem-fundado do que aqui se propõe e adolá-lo, em llOltlC do imeresse 
maior do Senado e da bonne cntente entre os: Poderes da União. , 

Sala das Sessões, IS de maio de 1995.- Senador Edlson 
Lobão. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

• CONS11TUIÇÁO DA 
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

--·-----·--------·--
Art. 50. A Câmarn dos Deputados eu o Seoado Federal. 

bem como qualquer de suas Comissões. podetão convocar Minis
tro de Estado para prestar pessoalmente informações sobre assunto 
previamente determinado. importando crime de responsabilidade a 
ausência semjustific3ção adequada. 

§ I' Os Ministros de Estado poderiio compare=- ao Seuado 
FedCial. à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissõ
es, por sua iniciativa e- mediante entendimentos com a Mesa res-
pectiva, para expcr assunto de relevância de seu Ministério. \ 

§ 2' As Mesas da Câmarn dos Deputados e do Seuado Fe
deral podeiio encaminhar pedidos escritos de iDformação aos Mi
nistros de Estado, impxtando crime de responsabilidade a recusa, 

IT- sugestão ou conselho a qualquer Poder. 
Art. '12.6. Lida na Hora do Expedieme, a indieação serã en

cam.iDhada à comissão competente.. 
Art. '12.7. A indicação não serã discutida nem votada pelo 

Seuado. A deliberação lonwá por base a conclusão do pare<:« da 
ConüSSão~ -- - -

-Parágrafo único. Se a indicação for encaminhada a mais de 
uma comissão e os pareceres forem discordantes nas suas conchl
s:õeS. -será votado, preferencialmente, o da que tiver mais pertinên
"c:ia teginlCntal para se manifestar sobre a matéria. Em caso de 
ciii:npetência concorrente, votar-se-á. preferenCialmente, o último. 
salvo se o Plenário decidir o contrário. a requerimento de qualquer 

-Senãdor ou comiSsão. 

·---·-----------------------·---· 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - O 

projeto serã publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa dui3Ilte 
cinco sessões ordiná.rias, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 401, § 1', do Regimento ln=. Fmdo esse prazo, serã despa
chado às Comissões competei>tes. 

. - Sobre a mesa, projeto de resolução do Senado que serã lido. 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena.dõr Nabor JúniO[', 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 62,DE 1995 

Cria a TV Senado e dá outras providêo~ 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Fica criada a 1V Senado, a fim de permitir a utiliza

ção do canal de TV a cabo, prevista no art. 23, alínea d, da Lei n° 
8.977, de 6 de janeiro de 1995. 

Parágrafo lln.ico. A TV Senado será coordenada pela chefia 
da Central de Vfdeo do Senado Federal sob a supervisão da Se
cretaria de Comunicação Social 

Art. 2' A Comissão Diretota, em ato proprio, delinir.i o fun
cionamento da TV Senado. 

Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
eação. 

Art. 4° Revo,g3Pl:-_se as disposições em cOntrário. 

Justificação 

O presente projeto tem por objetivo instib.Jciona.lizar, atr.l
vés de um canal de tiansmissão, os t:rabaJhos que já vêm sendo 
realizados pela Cenlral de Vídeo do SenalftF~ '1'9' ~~ ~ · 
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colocação destes trabalhos no sistema de TV a cabo. já defmido 
pela Lei n• 8.977/95. 

Sala das Sessões. 18 de maio de 1995.- José Sariley- Jú
lio Campos- Odacir Soares- Ney Suassuna- Teotônlo Vilela 
Filho- Renan Calheiros. 

LEGISLAÇÃO CriADA 

LEI N" 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995 

Dispõe sobre o serviço de TV a Cabo e dá ou
tras providências 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacioml decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei. 

Art. 5° Cada. Senador terá direito, quando requerer, a uma 
cópia da gravação de seus pronunciamentos em pletlãrio, comisSõ
es e estúdio de gravações. 

Parágrafo 1° b iequerimeD.to objeto deste artigo deverá ser 
escrito e acompanhado de fita de vídeo a ser fornecida pelo Sena
dor interessado compatível, tecni6i:D.ente con:i o equipamento da 
Central de Vídeo. 

Parágrao 2° à Central de Vídeo terá o praZo de 48 (quarenta 
e oito) horas, após o rocebimemo da solicitaçãO e respectiva Ílt.a de 
vídeo, para efetuilr a reprodução. 

Parágrafo 3° Após a entrega da Cópia ao solicitante, a res
ponsãbi.lidade de sua utilização -será Senador usuário. 

Art. 6~> A Central de Vídeo manterá em seu arquivo, por 
período de 7 (sete) dias, todas a,s imagens gravadas e, após efetua-

·--·-··----··-·---··---·-·--··--·-··-··-·-----·-·· rá proc:::esso de seleção de assuntos, classificancfo.-os entre EvenEOs 
CAPÍTULO 'v _ __ _ Hist6rfcos e Eyenfos Comuns. ficando os primeiros em acervo 

Da Operação do Serviço - - permanente e os demais serão desgravados para reaproveitamentO -
da fita. 

AtL 23. A opemdora de 1V a Cabo, na sua área de prestação do Parágrafo único. Para efeítos- deste artigo, são considerados 
serviço devetá tomardispcciveis camis pala rufsi~~ CJestiDações= Eventos Históricos: --

·--.. -d);;-c:;;i~~;do ~-;g~ .. p~·p;;;;·:fucu_ -a) Sessões solenes no Senaão_ Federal. Congresso Nacional 
· e Assembléia Nacional Coostituinte. e mentação dos seus trabalhos. especialmente e tr.msmissão ao vivo 

das sessões; b) Fatos de relevância histórica o País, selecionados de 
acordq com crltério jomalístico. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N" 73, DE 1993 

DiscipliDa a utilização e funcionamento da central de vídeo 
do Senado Fedem!. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regimenral e regulamemar, resolve: · 

Art. 1° o funcionamerito e a utilização dos trabalbos produ
zidos pela Central de Vídeo do Senado Federal. com suas compe
tências regulamenlares, reger-se-ãa segundo os critérios estabele
cidos este Ato. 

Art. 2° Cabecl à Subsecertária de Divulgação além da SU· 

pervisão g=l da Ceniial de Video, a coordenação e controle de 
todo o processo jornalístico e de geração de imagem destinados a 
promover a cobertura jornalística, para uso d.ireto pelas emissoras 
de televisão, dos eventos oconidos no Senado Federal e no Con
gresso Nacional e de eventos externos, quando em acompanha-
mento de missões oficiais ou do PresideD.te do Senado Fçdetal,. ___ _ 

Parágrafo único. Será de sua responsabilidade o forneci
mento de cópias de gravações para as emissoras previamente cre
denciadas, obsetVaD.do o disposto nos arts. 19 e 48. inciso 31. 

Art. 3° competem à Subsecretária Técnica de Eletrônica a 
transmissão das gravações de vídeo, a manutenção e a responsabi
lidade dos equipameDI.os constantes do sistema de vfdeo. 

Art. 4° Cada Senador disporá de uma sessão mensal de 30 
(trinta) c:iinutos coiridos, para gravação de até 20 (vinte) minutos 
de vídeo com prommciamen!o ou entrevista pessoal. em estúdio 
localizado nas instalações da Subsecretária Técnica de Eleuônica, 
conforme critérios defmidos nos panigrafos seguintes. 

Parágrafo t• O SeDador interessado na gravação em estúdio 
deverá "inscrever~se ri3. seCretaria da Central de Vídeo, no período 
de 15 a 25 do mês anteiror ao da gravàção. -

Parágrafo 2° As gravações :Previstas no caput deste artigo 
serão efetuadas somente nos dias úteis, sendo 4 (quatro) gravações 
diárias no periodo compreendido entre 8h30min e !Ob30min. 

Par.lgrafo 3° A adem ado!ada pata a marcação dos dias e bo
clrios de gravação obedecerá ao critério da aolerioriclade de inscrição. 

Parágrafo 4° Ficam proibidas, ducmte os 60 (sessenta) dias 
que antecederam eleições proporcionais ou rila_joiltána.s âS grava

, ções objeto deste artigo. 

· Art.: 7° Os equipamentos utilzados para a geraçãc> de som e 
imagem não poderão ser deslocados para fora das dependências do 
Con~so Nacional, com exceção dos casos previstos no art. 2° in 
f"me, deste Ato. 

Art. 8° AS equipes· da Centrã.I de Vídeo, no exercício de 
suas atividades, terão acesso às áreas restritas aos Membros do Se
nado e do Congresso Nacional. 

Art. 9° Todas as imagens produzidas e gravadas pela Cen
tral de Vídeo deverão ser identiflcãda com o logotipo do Senado 
Federal no"Catl.to"superiordireito da tela. exceto na hipótese do art. 
2°, parágro (inico deste Ato. 

. Art. 10. Os casos omiSsos sexão resolvidos pelo Presidente 
do Senado Federal ou seu substituto. 

·Art..ll. Este ato entra em vigor na data. de sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora do Senado Federal. 14 de de: 

zembro de 1993.- Humberto Lucena- Nabor Júnior- Nelson 
Wedekin -Beni V eras. 

Justificação 

A central de Vídeo é mais um instnunent:o. junto com ou
tros já existentes no _Senado Federal, para democratização da in
formaçio no âmbito do Congresso Nacional e fora dele, amplian
do as relações do Poder Legislativo com a sociedade brasileira. 
Quer ilo fomecimento de __ reportagens e imagens às emissoras de 
televisão, como na elaboração e tra.osmissão de noticiários pró
prios, pu na realização de documentários debates e vídeos instio.t
ciona.is. educativos e de treinamento a Central de vídec instinlcio
nais, educativos e de treinamento a Central de vídeo Sêrá de funda
mental jmportância paxa a melhor divulgação do Senado FedeiaL 

- E neste sentido, portalltO. que se impõe a decisão de centra· 
lizar a supervisáo. coordenação e controle de todo o r-o:ocesso de 
divulgação na Subsecretaria de Divulgação do Sen ... do Federal, 
por suas próprias especificações funcionais e profissionais~· A Cen
tra.lizaçã.o das decisões no âmbito da Subsecretaria de Divulgação 
permitirá a agilização de todo o processo de transmissão dos even
tos j~sticos, além de integrar a Central de Vídeo às outras ati
vidades da Subsecretaria, como o noticiário da "Voz do Brasil", o 
boletiql do ''Dia do Senado", o noticiário através da rede da Em-
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btatel ou pelo canal ''Dim Dom''. Esta inl:egmçãõ'dá orga.nicidade De outro lado, porém. outros autores, oomo Manocl Gon-
e unidade a todo material a ser divulgado pelo Senado Foder.t.l. çalves Ferreira Filho (''Comentários à Constituição Brasileim de 

0 SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares) _ 0 r988", vol2, p. 9r), consideram que as limitaçre. são, apeuas, as 

projeto lido ficuá sobre a mesa. dtnÍmte Cinco sessões ordinárias, - expres~ importante ressallar que a atividade preelpua do Poder 
para recebimeto de emendas, de acordo com o disposto no art. 235 Legislativo é legislar e somell!e pode ser impedid! de exen:ê-la 
inciso Il f, do Regimento Intemo. 

Sobre 'a mesa. proposta de emenda à Constituição que será quando tal lho for, expressamente, vedado. O Poder Legislativo -
e o Parlamentar, em cooseqüência- tem o exercício da soberania 

lida pelo Sr. t• Secretário e~ exexclc:io, Senador Nabor Júnioc. _ legislativa e uão pode ter sua compe!Encia reduzida por deduçre. 

É lida a seguinte: ou por construçre. doutrinárias. Há limimçre. ao Poder Legislati-

PROPOST A DE EMENDA À CONsnTIJi:ÇÃo - v o na sua atividade preál"a - legislar-. mas elas são, apeuas, as 
~ 30, DE 

1995 
expressas na Constituição: há Hmjtações quanto à i:oíciativa de leis 
""""'determinadas matérias (arts.6r, § r•, 93, !16, I. d, IT) e há li

Altera o§ 2" do artigo 60 da Co11511tulçíio F<derol. mitações para deliberar """"' proposta de emenda à Constituição 
tendente a abolir princípios ou institutos que constin.Jem as 11cláu

' As Mesas da Câmaza dos Deputados e do Senado Federal, suJas pétreas" (§ 4• do art. 60). A em~memção do § 4• do art. 60 é 
nos termos _do § 3o do artigo 60 da ~st.ihliçio Federal, promul- taxativa, é exaustiva e nela não se inchri a regra do § '2:' do mesmo 
gama se~mte ~menda ao ~xto co_nstJtncional: . . _ art. 60. É princípio elementar de direito, em regra de ~expretação. 

AJ:?80 único. O § ~ do artigo 60 &. ConstituJÇW Federal . que se o diploma legal seja ele qual for, faz ennmemção taxativa, 
passa a Vtgc:nr com a segmnte redaçáo: ' . tal enumeração é exaustiva e oo.tros ítens não podem ser acrescen-

"§ 2• A proposta será discutida e votada em ~ tados pela via ÍIIteql«tatÍVa da dootrlna. A alteração do § 2" do art. 60 
são coqjunta do Collgresso Nacional, em dois tumoo, é, portaniO, possível P<X Dio estar inclnlda nas cláusolas péiieas. 
coosiderando-se aprovada se obtiver~ em au;~bos~ tiês A reunião CCil}mta de Senadores e Deput.a.dos propicia, sem 
quintos dos votos dos membros de cada Casa". ·Qiívi~ .a!s!!.n:Ja. Ull! Pe~.Jilais-emiquecedor. mais produtivo. A 

votação? es~ sÍIIÍ, para jreservât- o princípio federativo, deve ser 
feita sep"l3damente. Jostill~ 

Por ser o doc:omento juridico-político em que se mgani.z:a. a 
sociedade política, em que se estabelece o pacio de- Convivmcia 
pacír:ac:a. a Coostituição deve ser duradoura. e, para isso, criam-se 
mecanismos que dificultam a alteração da Carta, mecanismos es-
ses que variam em cada Carta e em cada país. -

No Direito bmsileiro atual tais mecanismos consistem: 
a) em primeiro lugar, em vedar a emenda em determinadas 

cÍICUDStâncias- vigência de iolervenção federnl; de estado de de
fesa ou de estado de sítio (§ r· do artigo 60); 

b) em segundo lugar, no estabelecimento das chamadas 
"cláusulas pétreas". isto ~. matérias que não podem sequer,. ser ob-
jeto de deh'beração (§ 4° do artigo 60); 

c) em te:rceiro lugar, na fzxaçio de certas regras procedi
mentais: 

1) exigêocia. de que a proposta de emenda não seja subscrita 
por uma llnica. pessoa. salvo? é evidente, se ela partir do Presidente 
da República (inciso I a m do art. 60); 

2) que seja apreciada em dois turmos de disc:nssão e vota-
ção(§ 2" do art. 60); - . 

3) que seja aprovada, em ambos os tomos, por três quintos 
do total dos Deputados e por três quintos do total de Senadores (§ 
2° do art. 60). 

Entretanto, a Constituição estabelece, ainda, que a apmcia
ção da emenda se dê isoladamente em eada Casa do Congresso 
Naciooal (§ 2• do art. 60), o que, sem dúvida alguma. impede a 
cootribuição concomitante de Deputados e Senadores no exame da 
matéria. Pensamos que o debate será mais produtivo se as duas 
Casas, mim mesmo momento, discutirem, em conjmto. a proposta 
de emenda, deixando-se em separado, apenas. a votação para sal
vaguarda do princípio federativo, cláusul• pétrea inscrita 110 inciso 
I do § 4° do art. 60 da Constituição. -

É oportuno aaeseentar que não desconhecemos o posicio
namento de alguns doutrinadores que enterakm ser "cláusula pé
!Ioa implíeim" o proeedimento legislativo para a aproeiaçio da 
proposta de emenda. Dentre eles, Pinto Ferreiol (''Comentários à 
Constituição Brasileim", 3° vol, p. r93/r94) e Nelson de Souza 

· Sampaio (''O Poder de Reforma Constituciooal", p. 93). . . . 

Na certeza. de contar com o apoio da gr:ande maioria do 
Collgresso Naci<lllal, sulmetemos ã consideraçi!o dos ilustres pa

. res a p::esentc proposta. 
Sala das Sessões, 18 de maio de 1995.-Sérgio Machado

GuDherme Palmeira- Odaclr Soaros- Lúdio Coelho- Couti· 
nho Jorge- Edison Lobão- João Rocha- Antônio Carlos V a .. 
!aclares - Jelfersoo p....,. - Joel de HoDanda - Bernardo Ca
bral- Valmir C.UUpelo- Ney Suassuua- Carlos Wilsou- José 
lguádo Ferreira- Artur da Távola- Lúcio Akânblra- Beati 
V eras- TeotoDio VUda FDho -Roberto Fnire- Locldio Por· 
tella - Jooas Pinh....., -Carlos Patro<inio- Elcio Alvares -
Geraldo Melo- Gersoo Camata- Wald«k Omelas. 

IEGISLAÇÃti CITADA ·. 

• OJNSTITUIÇÃO DA 
REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

SUBSEÇÃOII 
Da Emenda à Coustituição 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante p:o
posta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmaza dos 
Del"tados ou do Senado Federal; 

II- do PI.sídeote da República; 
m - de mais da metade das Assembléias legislativas das 

unidadas da Fedemção, manifestando-se, eada uma delas, pela 
maioria relativa de seus membros. 

§ r• A Coustimição uão poderá ser emendada na vigência 
de intervenção federal, de estado de defesa oo de estado de sítio. 

§ 2" A proposta será discutida e votada em eada Casa do 
Collgresso Naciooal, em dois tomos, consider.mcfo.se aprovada se 
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 3• A emenda ã Constituição será promulgada pelas Mesas 
da Câmaza dos Deputados e do~enado.Fedem!, com o respectivo 

número de ordem. JJ Ç; .,.;. , '·' .-
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§ 4• N"ao ser.l objeto de delibornção a proposta âe emenda Of. N" 093195- GSHLUC 
tendente a abolir: -

I- a fonna federativa de Estado; 
Brasilia. 18 de maio de 1995 

Senhor Presidente. II- o voto direto. secreto. universal c pcri6dico; 
m-a separação dos Poderes; 
IV- os direitos e garantias iildividua.is. 
§ s• >1. matéria constante de proposta de emenda rejeitada 

ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova propo<la na 
mesma sessão legislativa. 

Comunico a v. s•. para as devidas providências, que estalei 
ausente das sessões plenárias nos dias 23 e 24 de maio c:orrente, 
para atender a designação desla Presidência para participar do Fó
rum de SecretáriOs Estaduais da Fazenda. a realizar-se em João 
Pessoa/PB, confonne sumário da ata da 52• sessão, de 4 de maio 
de 1995, em anexo. -·----·-··-··---·--··-··-----·-·-··------·--·-· 

SUBSEÇÃOffi -
Das Leis 

·COrdialmeor:e, 
Senador Humberto Lucena 

Art. 61. A iniciativa das leis ÍXlmplemenlares e ordinárias O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos V aiadares)- O eo. 
municação lida vai à publicação. 

cabe a qaalquer membro OU Comissão da Câm.am dos Deputados. Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
do Senado Feder.tl ou do Congresso Naeioual. ao Presidente da ex=lcio. Senador Nabor Júnior. 
República, ao Supremo Tnõunal Federal, aos Trib.mais Supe-
riores, ao Procurador·Ger.tl da República e aos cidadãos, na forma É lida a segui!lte: 

e nos casos previstos nesta Constituição. orlCio GlPP no 156195 
§ 1 • São de iniciatih privativa do Presidente da República Brasilia. 17 de maio de 1995 

as leis que: 
I- fiXem ou modifiquem os efetivos das Forças Amladas; Excelentíssimo SeDb.Õt Presidente, 
ll-dispcmhamsobre: Solicito a V. &• autorizar a substituição dos Senadores 

--·--··-----------··--·----·---- Bernardo Cabtal e JoW> FI3Ilça, indicados para integrarem, respec-
Art. 93. Lei complemCDtar. de iniciativa do Supremo Tribu- tivamente, como tindar c suplente. a Comi.ssãc) Mista destinada a 

na! Feder.tl, disporá sobre o Eslatuto da Magistratura, observados ~~ a Medida ProVisória n• 9?3, c!<; ll. O: maio ~ 1995, que 
os seguintes princípios: --- -- --- 'Extmgue as vantagens que menCiona. mstrtu1 os Décimos Incor-

--··-----·--·---··---·---------·----··--·-parados, e dá ou lias providências'', pelos Senadores Antônio CarR 
Art. %. Compete privativamente; los Valadares e Osmar Dias, titulare suplente. respectivamente. 
I- aos tn'buna.is: Sem mais para o momento. aproveito a oportunidade para 
a) eleger seus 6rgãos di.retivos c elaborar seus regimen- apresentarwJhe meus pr<X~tos de elevada estima e apreço.- Sena-

tos iutemos, com observincia. das normas de processo e das ga- dor Bernardo Cabral, Uder do PP no Senado Federal 

rantias porocessuais das partes, qispondo sobre a competência e O SR. PRESIDENTE (AntoDio Carlos Vaiadores)- O ofi. 
o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e admiR cio lido vai à publicação. 
uistmtivos; O SR. PRESIDENTE (Antonio Car!os Vaiadores)- De 

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos aCOido com as indicações das Lideranças. a Presidência. designa os 
juizos que lhes forem vinculados, velando pelo exerclcio da ati.vi- membros da Comissão Temporária Interna, criada atxavés do Re
dade correiciooal respectiva; querimento n° 651, de 1995, destinada a inventariar as obras não 

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os caigOS conclu~custeadaspdaUniãoeexamioarsuasituação. 
de juiz de carreira da respectiva jurisdição; 

d) propor a criação da novas var.lS judiciárias; 
e) prover. por concurso público de provas, ou de provas e 

Titulares 

titulas, obedecido o disposto uo art. 169, par.lgru<umico, os car- Fernando Bezem~ 
gos necessários à admiuistmção da Justiça, exceto os de coufWlça Casildo Maldaner 
assim defmidos em lei; 

f) conceder licença. férias e outros afastamentoS a seus --Ec!ison Lobão 
membros e aos juizes e setVidores que lhes f~ Mwiiatamentç. _ Waldeck Omelas 
vinculados; 

II- ao Supremo Tnõunal Federal, aos Tribunais Superiores Carlos Wilson 
e aos Tribunais de Justiça propor ·ao Poder Legislativo respectivo. 
observado o disposto no art. 169: Arlindo Porto 

PMDB 

FFL 

PSDB 

Supleutes 

Flaviano Melo 
Gersou Camala 

Joel de Hollanda 
Hugo Napoleão 

Lúcio Alcântara 
PRJPP!l'TB!l'T 

·-----··--··-:·-·----··---·-··---------~--Esperidiiío Amin 
(A Ccmissiúnk OmstituiçiiQ,JUJriça • Cidadania.) O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Vaiadores) - A 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - A Presidência =ebeu a Mensagem n• 168, de 1995 (n" 531195, na 
proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida está origem), de 16 do commte, do Presidente da República, através da 
sujeita às disposições específicas constantes dos art. 354 e se- qual solicita a retiiada. do Projeto de Lei da Câmaia D.0 94. de 1993 
guintes do Regimento Intemo. A matéria será. publicada e despa- (n° 3.399/92, na Casa de origem), de .iniciativa do Poder Executi
chada à Comissão de Constituição, Justiça e Ci.da.dan:ia. v o. que dispõe sobre a criação, competência e organização da 

Sobre a mesa, COIDIJDicação que será lida. pelo Sr. 1 o Secre- Ouvidoria Geral da Previdêoda Soâal e dá outras providências. 
tário em exercício, senador Nabor Júnior. A matéria ser.i incluída em Ordem do Dia, oportunamente. 

É lida a segUinte: É a seguinte a Mensagem recebida 
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MENSAGEM N• 168, DE 1995 
~ 531195, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Projeto de Lei n° 

94, de 1993 (n• 3399192, na Câmaia dos Deputados), que "Dispõe 
sobre a criação. competência e organização da Ouvidoria-Geral da 
Previdência Social e dá outras providências", envi"ado A Câmara 
dos Deputados com a Mensagem n° 781, de 1992. 

Brasília, 16 de maio de 1995.- Fernando Henrique Car· 
doso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada=) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas Neto. primeiro 
omdor inscrito. -

V. Ex' dispõe de 20 minutos. 
O SR. FREITAS NETO (PFL-1'1. Prommcia o seguinte ~ 

discuxso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Nordeste rece
be, a partir desta sexta-feira. a visita do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, cumprindo ~extenso roteiro que tem, como ponto 
principal, sua participação em reunião do Conselho Dehberativo 
da SUDENE. O Presidente inspecioJ:i2, ainda, uma fazenda da 
EMBRAPA, na ParaJ'ba. reúne-se com agentes com.unitários no 
Rio Grande do Norte e inaugura a segunda tllibina da bidrelétrica 
de Xingó. na divisa de Alagoas e Sergipe. 

Sentimo-nos hom:ados pela atenção do Presidente da Repú· 
blica, que assim demonstr.a., uma vez mais, seu intereSSe e sua 
preocupaçl!o pelos grnv!ssimos problemas nordestinos. O Presi
dente Fernando Henrique Cardoso estaii acompanhado po< vários 
Ministros. o que demonstra sua intenção de anunciar politicas efe
tivas do Governo para a Regiio. Será e~ aliás. a primeira vez 
em que o Presidente se reunirá con,}mtamente com todos os Go-
vernadores do Nordeste. • 

São grandes as expectativas dos nordestinos' cem relação ao 
Governo Fernando Henrique Cardoso, como o demonstia. a ex
pressiva votação ~biela pelo nosso Presidente nas eleições de 03 
de outubro do ano passado. 

O Nordeste sofre, como todos n6s sabemos, de um prob~ 
ma crôni.co. Trata-se. talvez. de um problema mais grave do que a 
própria seca. Ref~ro-me ã discriminação que lhe é ímposta pelo 
Governo Federnl. em sucessivas a.dmiDisttações. 

Tivemos a oportunidade de demonstrar. desta mesma tribu
na. que os estímulos fiscais. teoricamente destinados a reduzir as 
desigualdades regionais, beneficiam, na verdade. as regiões mais 
desenvolvidas do País. O Sudeste conta com um volume de iD:CCD.
tivos muito superior aos dirigidos ao Nordeste. ao Norte e ao Cen
tro-Oeste. Mais do que issoy os investimentos diretos feitos pela 
União privilegiam. uma veimãi.S:. as legiões mais ricas. O mesmO 
se dá com os créditos das instituições financeiras federais. 

O Nardesle não quer privilégios. Quer justiça. Os mecanis
mos constitucionais qUe objetivaio. combater os desníveis regio
nais revelaram-se inócuos até agora. Precisam ser apetfciçoados e 
ampliados. Esse é, porém. um processo que leva tempo. Há medi
das mais .imediatas que podem e devem ser tomadas pela União, 
reduzindo o sofrimento que atinge a grnnde inaiotia dos nadestinos. 

Os investimentoS -dirigidos pelo Governo Federal ao Nor
deste são reconhecidamente escassos. Tanto a administtação direta. 
quanto as esratais. estas em especial. aplicam volume muito maior 
de seus recursos no Sudeste do que nas demais regiões. Reorientar 
essas aplicações deve constituir uma priOridade para todos n6s. 

O problema. porém. revela-se ainda mais grave. Os pareos: 
investimentos feitos nos Estados nordestinos têm mostrado. nos 

.. ~ltimos tempos. dolorosa instabilidade. O NOideste passou a os-

tentar uma cOOs!Iangedaa coleção de obras inlerrompidas pela 
suspensão do fluxo de :recursos. São quase sempre trabalhos de 
enorme importância para o desenvolvimento regional. por isso 
mesmo. aguardados com ansiedade pela população que devem be-
nefl.ciar. Estão, no entanto. paralisados. -

Poderlamos cital: vúias dezenaS de ~ Apenas o Piauí 
registra muitos deles. 

--A Banagem Petrônio Portella, de crucial relevância pua o 
Extado, está quase inteiramente coustruída. Ob<a do DNOCS, de
legada ao Governo Estadual, já tem prontas 87,64% de seus traba
lhos civis. Fahatn apenas 12,36% deles, bastando o investimento 
de RS l,S milhões pam concluí-los. No entanto. está completa
mente paralisada. 
. Da mesma foona. a Barragem Mesa de Pedra. em Valença. 
já conta com 60 por cento das obras concluídas. Os trabalhos fo
ram cooduzidos com recursos do govemo estadual, auxiliados por 
veibas liberadas pelo atl!igo Ministério da Iillegrnção Regiooal. Os 40 
por cento restantes seriam completados canapenas R$3,5 milhões. 

Igualmente está com. as obras avançadas. na faixa dos 40 
por cento, a Bam.gem Joana, no Município de Pedro fi Como as 
Bmagens Petrônio Portel.la e Mesa de Pedra, poderia ser concluí
da ainda este ano. Oub:as ball'agens paralisadas sio as de Pedra 
Redonda, Jenipapo e Salinas. A bmagem de Bocaina há anos es
pera a conclusão de seu sangradouro. Em seu conjlnto. elas tripli
cariam o volume de água armazenado no Piauí. Caso concluídas. 
permitiriam o desenvolvimento de olr.ts de i.trigação e a pereniza
ção de rios. Tudo isso significaria crescimento econômico. gcrit.
ção de eml""gos e. prlncipalmente, melhoria das condições de 
vida da J)OI:Qlação. É bom destacar que durante toda a sua existên
·c_ia o DNOCS proporcionou ao Piauí 1,1 por cento de toda a água 
por ele acllDlll!ada ne Nordeste. 

Ainda ne Piauí, dois importanijssimos projetas federais de 
inigação aguardam a n:tomada de suas ohras. O projeto Platôs de 
Guadalupe inigatá até 30 mil hectares, enquanto os Tabuleiros Li
toráneos cobrem 10 mil hectares. Uma vez mais. os recursos ne
cessários par.a. o témrlno das obtas seriam irrisórios Wante da enor
me_rentabilidade ecooômica e social que elas proporcionarão. 

• Na área de enet:gia, não se completaiam linhas de transmis
são de gemde importância regional Elas abasteceriam indústrias, 
algumas já instaladas, como é o caso de uma indústria de cimento 
no Muniápio de Fronteiras, pronta. mas impedida de funciooar 
por falta de suprimento de cnexgia. Essas linhas de transmissão 
atenderiam também a projetas agrícolas de peso. inclusive períme
tros de inigação. Em tock:Js esses casos haveria imediata geraçãO 
de empregos. 

O mesmo acontece cem a infia-estnUum viária. Estão intm
fegáveis importantes BRs., como a 316, a 3-43. a 407 e a 230. que 
conectam_ regiões bastante povoadas e produtivas. além de :interli
gar o Piauí aq Ceaní·c a Pemambuco. Há necessidade de imediata 
recuperação. 

O melhor exemplo pode ser dado pela BR-135, de es!Iatégi
ca importância para o Piauí como úniCa via a unir o exttemo Sul do 
Estado a Teres:ina e à sua região norte. A rodovia que liga Floriano 
a E1iseu Martins? já. no sul piauiense. é estadual. Foi inteiramente 
-recuperada há dois anos. quando govcmei o Piaui. Oferece hoje 
excelentes condições de tráfego. Não é o que aconlece, porém, na 
BR-135, sua continuação. de Eliseu Martins a Cristaiândia, na 
fronteiia. com a Babia, um trecho de 434 quüômetros sob jurisdi
ção federal. 

Desses 434 quiiômetros, 33,5 estão em péssimo estado. Ou
tros 166 quilômetros são c:oosiderados em más condições.• Final
mente. 103..9 quilômetros mostram-se em situação regular. A f!lixa 
em péssimo estado transformou-se literalmente em um atoleiro. O. 
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trecho em mau estado exige imediata recomposição do pavimento providOs do mais elementar apoio oficial, esquecidos pelos 
asfáltico. Sem isso, logo será necessária uma substiru.ição integtal agentes econômicos, vítimas do criminoso processo de concen
desse pavlmem.o. Caso as obras se iiZessem. a. curto prazo, custa- tração de rendas e de riquezas nos poderosos Estados do Cen
riam R$8,5 milhões. Se houver maior demora, esse valor se eleva- tro-Sul. O Senado, é importante frisar; tem ouVido fteqüentes e 
rá em muito, dada a deterimação das condições. dramáticos apelos no sentido de que a ação desenvolvimentista. 

Na BR-316, mais exatamente no trecho que corta a Capital. se faça presente e ativa naquela região, vital para os mais Iegíti
TeresiDa. atzavessando bairros populares e con}mtos babitacio- mos e conscientes proceSsos de expansão política e humana do 
nais, ~ prefeitura realiza as obr.is do ailel viário, em convênio com País. 
o Estado e a participação do antigo Ministério da Integração Re- O Brasil começa a acordar para a necessidade de :intensi
gional. Existia vetba oo Orçamento deste ano pata sua conclusão. ficar seus fluxos e materializar suas rotas para o Oeste, em bus
No eD1allto, a verba foi vetada. Apenas 3 milhões de reais conclui- ca do comérci<?, e dos capitais do Japão e demais potências 
riam esse importante trabalho. emergentes da Asia - além de afirmar a presença nacional nos 

O Piauí é o único Estado litorâneo que não dispõe de um promissores mercados andinos e latino-americanos em geral. 
porto marítimo. As obras do porto de Luís Correia estão parali- Tudo isso tem de passar, obrigatoriamente, pelo Acre: não exis
sadas há anos. Com 30 milhões de dólares ficaria -pronta sua te alternativa para os caininhos físicos ou aéreos se deixarmos 
primeira etapa. É também o nosso Estado um dos poucos do de considerar as cidades acrea.nas. localizadas nos pontos oci
Brasil que não possuem um hospital federal. O Hospital Uni- dentais da Região Norte e que têm em Cruzeiro do Sul sua Iongi
versitário está em fase adiantada, porém com obras também pa- tude máxima. 
ralisadas. É desalentadota a discrepância entre o potenci~ o real 

Cito essas obras apenas como exemplos. Seria possível quando se fala da Amazônia e, particul.amtente, do Acre! 
lembrar muitas outras, igualmente relevantes para o desenvol- De Rio Branco para Cruzeiro do Sul existem. hoje, três· 
vim~nto regional. Fica evidente, de qualquer forma, que os in- vôos semanais, respectivamente às segundas, quartas e sextas
vestimentos necessários para completá-las são extremamente feiras, sob o código RG 482; o vôo __ 480 faz o sentido inverso, 
modestos e poderiam ser alocados em prazo de dois ou três após uma parada de 30 a 40 minutos parn. manutenção e proce
anos. dando-se prioridade aos tr.lbalhos de recuperação e às obras dimentos de embarque. A etapa entre as duas principais cidades 
que se concluiriam já este ano. Bastaria Voctade política e racionalida~ acreanas, cumprida em 70 minutos, representa a única ligação 
de administrativa. - · J confiável, rápida e perene entre ambas - isso sem falarmos: na 

Desejamos, é claro, um planejamento regional am.plD. segurança e no conforto, itens sempre precários nos táxis aé
que I2.CÍOnalize a aplicação de recursos financeiros e evite as~ -J:i,QS C aviões de pequeno porte que se arriscam nos céus ama
sim o desperdício representado por um ritmo inadequado de · zônicos. 
obras. Desejamos também a adoção de mecanismos institucio- Com a limitação da presença da V ARIG a Rio Branco, o 
nais que assegurem ao Nordeste os investimentos u.eCessários - povo e Os empresários de Cruzeiro do Sul começam a se manifes
para que efetivamente se reduza.m as desigualdades regionais, tar em protesto COIUia os previsíveis prejuízos que se aviziobam 
que já se tornaram insuportáveis:. São. entretanto, medidas de ameaçadorameme. Esse movimento mereceu até mesmo o respal
médio prnzo. - - -_- , - do da Diocese de Cruzeiro do Sul, ati:avés do sempre respeitado e 

A conclusão das obras já iniciadas constitui, porém, uma lúcido clero local e das respectivas coiDllDidades cristãs: os líderes 
providência de caráter emergencial O retomo dos gastos jâ fei- políticos e os representantes comunitários também apresentam sua 
tos e das reduzidas despesas ainda a fazer seria i.o:lecliato e alta- repulsa à med~ o Governador do Esrado e os prefeitos dos mo
mente compensador. Contamos, para que essa decisão seja to- nicípiOs afetados, igualmente vítimas da pmtensa suspensão, acor
mada, com o Presidente Fernando Henrique Cardoso e com sua daram para seus malefíciOs e -desenvolvem, junto à empresa. ao 
sensibilidade para as questões sociais. A- visitii.ãO Nordeste que Governo Federal e aos Parlamentares, uma açáo visando à revisão 
o Presidente da República inicia agora, por certO, reprêSeritará --da mesma. -
um marco na busca de um futuro melhor que nossa região em~ Como Senadoc, ex-Governador e ex-Deputado. sempre 
preeode. atonto e profundamenle ligado aos problemas do dia-a-dia do 

Muito obrigado. povo, fui piócurado pelas entidades empellhadas na revogação da 
O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presideote, peço a palavra malévola proposta. As cópias das mensageos enviadas ã direção 

pela Liderança do PMDB. da VARIG. que ora eocaminho à Mesa para que sejam inclu!das 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Con- neste discurso, denunciam o caos eoonômico e humano que resul-

cedo a palavra ao nobre Senador Nabcr Júnior, como Uder. taiá da suspensão dos vôos hoje oper.t.dos pela V ARIG, em dias 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Como Líder. Sem altemados. entre Rio Branco e Cruzeircfdo Sul. Nem mesmo a ou

revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, o povo ua opção prevista, substituição por aeiõnaves dC menor porte, re
do Estado do Acre teve, oas iíltim.as semanas, pair.mdo sobre sua solverá o problema. Como lembra a proclamação emitida pela Câ
cabeça. mais um grande e ameaçador problema, um novo e tene- mara Municipal de Cruzeiro do SuL "o povo cruzeirense ainda de
broso fator de atraso, de isolamemo. de pobreza e de prejuizos pende da V ARIG, como forma de sobrevivência, haja vista que 
econômicos e sociais; a imillente suspimsio dos vôos operados milhares de vidas humanas fcnm salvas graças à pontualidade e 
pela V ARIG entre suas duas maiOies cidades, Rio Branco e Cru- eficiência da mesma." 
zeiro do Sul, respectivamente a Capital e a principal comunidade As gritantes carências médico-hospitalares do Acre se agra-
doValedoRioJuruá. vam no Vale do Juruá- e somente aeronaves de porte médio, 

Essa ameaça, inclusive, teria data marcada para se consu-. como o Boeiog-737, podem atender corretamente às exigências de 
mar. 26 de junho próximo. segundo ínfOimações extra-oficiais· ·_traD.Sporte de pacientes em estado grave, como explicam os verea-
veiculadas por agentes da própria empresa. - -- dores de Cruzeiro do SuL 

O Senado Fedenljá conhece as agruras dos brasileiros que O Sr. Flaviano Melo- Petm.ite-me V. Ex• um aparte?. 
, lutam para somviver no Sudoeste da Amazônia- brasileiros des- O SR.. NABOR JÚNIOR- Pois não. 
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O Sr. Flaviano Melo- Senador Nabor JÚI!Í<>:; V. Ex• traz ao 
SeDado um problema que aflige todo o nosso Estado, todo o Acre. Eu 
-o!m tenho recebido ÍIIIÍmeGis com:spondêllcia imlmeroo telefo
nemas da popllaç3o do Estado, preocupadlssima com =a peiSpedi
va de canoelamemo dos v&ls da V ARIG de Rio Brllnco pam Cruzeiro 
do SoL V. Ex" oonhece melhor do que eu aquela região, ah! JlO!llUe 
na= no V.ole do Juruá, e sabe que <= trnnsporte da V ARIG. que 
faz os vôos de passageiros, e também da VASP, com os vôos de 
carga? é a salvação daquela população. Sem esses_!~. a situação 
vai se tomar muito díficil, pa:que a população de Cruzeiro do Sul 
vai se deslocar para Rio Branco para tratamento de saúde.. em vir
tude da precária rede hospitalu Já existente. Não é só aquele Muni
cípiO-que Cstá sendo afetado, é toda uma região, porqUe se usa a 
V ARIG para ir a Cruzeiro do Sul c, dj( lá, os aviões pequenos 
para os municípios próximos. E o que mais me preocupa, Sena
dor Nabor Júnior, é que -_no- nOSsõ Estado havia duas compa
nhias aéreas que. faziam v &is para lá: a V ARIG e a V ASP. A 
V ASP já retirou seus vôos. Nós só temos uma altemativa diária 
para chegar ao nosso Estado. Com essa medida da V ARIG de tirar 
o võo para Cruzeiro do S61. fico preocnpado se. <lepois, não vão 
retirar o vé!o para Rio Branco, o que sem o caos total. Já não temos 
e~ vivemos clamando por estradas. Se fJ.CaimOS sem tnms
porte aéMo, vai ficar muito difícil se locomover pelo nosso Esta
do. Parabenizo V. :ex• pelo seu prommciamemo e façO um apelo 
no sentido de que o órgão- regulador da avia.çio civil bmsileiia 
tome uma provi.d!ncia. Não enteodo como é que a V ARIG, que 
mantinha um vôo diário, passou par;t dois. depois passou p:ua três, 
agora vem justificar que Dão é rentáVel, que não há passageiron,es.. 
sa lioha. Se boje existem tres vôos programados, por que $ há 
uma redução para dois ou parn. um único vOO? O que não podemos 
é ficar sem transporte aéreo naquela região. Muito obrigado. 

O SR. NABORJÚNIOR-Agr.doçooapartede V.Ex•. 
Prossigo, Sr. Presidente. S~ e Srs Senadores: 
A Diocese de Cruzeiro do Sul responsável pelas almas e 

pelas famllias da grande "'gião do Rio Juroá. é sevexa e positiva. 
ao denunciar: --

"Mais do que apreensão, essa tris~ l!_oticia sus
citou verdadeira consternação, isso porque a região 
padece de absoluto isolamento geográfico, porquanto, 
afora o transporte aéreo, não possui transporte rodo
viário - e quanto ao fluvial. apenas balsas para. o 
transporte de mercadorias, pois outras, inclusive me
dicamentos, são também trazidas até aqui por via aé
rea." E denuncia a Igreja: nem se efetivando essa me
dida. a sofrida região ir.í mergulhar num retrocesso de 
mais de meio século!'~ Trata-se. como se vê. de questão 
não apenas económica, fmanceira cu COIIlCrciaL Esta
mos face a um problema co~ J?rofundos reflexos buma-__ 
nitários. Como diz a Diocese de Cruzeiro do Sul. caso a 
decisão não seja revista. ''isso equivalerá a uma autênti
ca calamidade pública''-

A~ mesmo os órgãos píblicos fedemis, alra.vés "de ~s rep
resentantes, estão protestando contra a intenção __ de suspender a li
nha aérea regular entre Cruzeiro do Sul e Rio Biaico. A Inspetoria 
de Ensino do MEC de Juruá, em oficio enviado à V ARlG, pede 
que a medida seja reconsiderada, justificando: "o tnmsporte aérOO 
é o únicO de que dispomos para nos comunicarmos com o resto do 
País. (-.) Os aviões de pequeno porte existentes na nossa região 
não são suftcientes !)813. atender à clientela dos Municípios de Cru
zeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Ma-

. ~hal Thaumaturgo". 

A Associação Comercial do Alto Juruá.. por seu turno., enfa
tiza o desastre que a medida trará de imediato para. a já combalida 
economia regiaoa.l mas, como entidade pragmática e ligada às 
contingências empresariais, apoma suas implicações materiais fu
tllr.ls. Vejamos oquedizo oficio enviado à VARIG pelo Presiden
te da Entidade, FI3.Dcisco Souza dos Santos: "além dos sete Mu
nicípios que precisam dos setViços dessa companhia, estaremos 
instalando, no mês de juDho próximo, a Zona de Livre Comér
cio de Cruze:iro do Sul, com o que. acreditamos, aumentará ain
da mais o tráfego de passageiros, visto que o volume de negó
cios também crescerá consideravelmente". E isso fulmina a 
idéia ~ substituir os jatos pelos pequenos aviões, poxque, 
como dizem os empresários cruze.irensis, '(avião de pequeno e 
médio JlO'Ie não suportaria jamais o transporte de passageiro< e de 
catgal!oje feito pela VARIG". 

O Governador do Estado e os Prefeitos Municipais de CrU
zeiro do Su~ Mâncio Lima e Rodrigues Alves, entJ:e outros. tam
bém se reportaiam diretamente aos responsáveis pela V ARIG, 
provando a insensatez que está embutida na proposta de suspender 
os vôos para Rio Branco. 

Sr. Ptesidcnte, sr-s c Srs. Senadores, as empresas aéreas 
são concessionárias de serviços públicos e, como tal. devem 
unir o lucro à. responsabilidade social. Em nome do saudável 
princípio da Iucratividade, admite-se e até mesmo se incentiva 
a ampl:iaçio das linhas altamente rentáveis entre os aeroportos 
centrais de São Paulo~ Rio e Belo Horizonte - mas, além de 
buscar o chamado filé mlguou dessas rotas privilegiadas. a pre
texto de fazerem "aviação regional", devem ser alertadas e sensibi
lizadas pam a obrigação de atender com seriedade às regiões mais 

· distantes. menos lucrativas, porém igualmente e,c;~;i;; para a in
tegração naciooal 

Trata-se de uma distorção, apontada por todos, mas, ao 
mesmo tempo, aceita sem maiores restrições: as grandes em
presas fogénl dõs distantes aeroportos de Coníms, Guarulhos e 
QaJ.eão e operam em Pam.pulha. Congonhas e Santos Dumont 
sob o artificio legal de subsidiárias ''regionais", usando jatos 
modernos e confortáveis. Isso,_ ~pito, deve se): tolerado em 
nome da saúde fmanceira do setor--~ deve-se exigir a conlra.
particJa;a respeosabilidade quanto ãs regiões vetdadeirunente dig, 
nas de prioridades especificas, como o Acre, em especial o seu 
ValeâoJwuã.. -

Estoo aguardando a resposta do pedido de audiência. para 
tratar desse importante e inadiável assunto, que fOl'llllllei. junto a 
outros representantes do Acre. ao Minis1ro da Aeronáutica. Soa 
Excelência, decerto. será sensível ao caráter emergencial e trans-
cendental da questão e. com autoridade de responsável pelo setor, 
certamente dará a solução justa e correta que todos esperamos -
uma solução que atenda ao imenso areo de legítimos im:.eresses 
ameaçados, que vão desde a sobrevivência do cidadão nõeirinho 
até os postulados maiores da soberania do Brasil sobre aquela vas
ta porção do seu tenil6rio. 

É o que eSpero, é o que-desejam t.6dos os cidadãos acrea
nos. E par.L que, mais tarde, não se reclame de omissão ou de
sinteresse por parte dos administradores~ empresário-;, líderes 
políticos ~ pastores eclesiásticos, para que mais tarde não lhes 
sejam atiradas acusações injustas, peço a V. Ex_•, Sr. Presidente, 
que os documentos citados neste discurso sejam a ele integral
meD!e anexados, para efeito de publicação nos Anais da Casa. 
Muito obrigado. 

DOaJMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NA
BORJÚN!OR EM SEU PRONUNCIAMENTO . . 
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c:o.n:co··-m.c yo::;r.w. t"~oJ ic:tLnçÕ.6, seguo 
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MUNICIPIO DE RODRIGUES AL.VES 
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Rodl.'igues Al'"~l!l', 12 de maio de 1. 995 

Il.no. SJ:, 
D:r: • ca:r:l.os W1l.l..t. !Diqol.s 
DO. Di~ato~-R~•idante da. vaR!G S/A. 
Ae:r:opo:r:to Santo• do Dunont 
JU.o ele J&ne.t.~:o - as. 

O alto Juz:uá é fonnado, na parte brasileira., 
por sete municipios, quail!l sejam: dlrcio LDIIl, aoDnGUES 
JU.VJI:S, MJIRJOOQL TII&UMJI.TQGO, l'OilTO WU.TI!:a, CJlUZErtlO DO SUL, 
X!XCHu.a S GU&Jaa&. 

Eeta Região está isol~da do resto do Acre, bem 
como do Amazonas o do ~esto do Pais, uma VQZ que nao possui 
ligaç!o .codoviá.ria com nenlnun gz:andA c::entro \t.t:bano, e nos 
meses de ver.So, nem o. transporte fluvial tórna-se vi~v.el, 
face ao baixo nivel das águ&~. 
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O meio de ligação com o reerto do Pais 
foi pela via aérea, desde o ir"id.o do século, e, 
a-.pecto teve pape~ 1npo~tante a F.la (CIH), a est~nta 
8 a CEUZGi.Eo{!&Eiq. 

O t.raneporte aéreo para e~ta Reqiao, eignifica 
não R6 l~va.r e trazer pessoas, bem como abastecê-la!!! com 
alimentos (verduras, leguines e produtos lácteoi!J) e, 11lillLt&.r a 
vida. de milhares de peesoas, com. me<"l.icementos, v;acinas, zr..a
to:z:ial cirúr<Jico, 15em se falar em peças de repol'!ição de 
máquinas e equip&mem.tos. 

A CRUZEIRO e a VARrG'. sempre for&n, noz 1\l.t:i:rros 
sessenta e oi.to (68) · anos, .:> único meio de trart6porte 
.~;ápido, e:eguro e eficieJüe para toda esta. Região, 
consequentemente, em muitos casc•s, tem sido a salvação ·de 
mui tas vidas, levadal'.l a tratoouanto em outros centros de 
eaúde do C~ntro o Sul de> Pais, t:aie ccrno: Goi8.nia, 1\.t:asilia, 
Balo Horizonte, Sio Pau1o, etc. 

Cruzeiz·o do Sul, 
Região, poe:mi um aeropol:to 
qualidade, 6tima sinalização e 
apoio à navegação aérea. 

Munícipio contro desta 
com pi !!t.!\. de excelente 
in~~~eetrutura regular de 

Portanto, a VARIG que e~tá presente nesta 
Região hâ muito tmnpo, jâ faz parte da no~sa pr6pria 
história, e, significa mui to pa:ra todo o nosso povo e· os 
podereo aqui· conetituidoe. 

Quando ouvilnos :falar sm a VARIG acabar com oe: 
três vôos z.egulare:l SEI'ltlanais paz.a esta Região, ficM!OS muito 
preocupados com tal possibilidade, l.llM. v.;,z que tais vôos 
edgnificatn, em muitos casoa, a p:t:óp:ria garantia de vida 
ne:sta:s terral!! bral!lileiras m<!lie a~' ocidente do Pais. 

É mui to dificil solici ta.rmoe: a manutenção de 
vêoe de fiei tárioe, neste instante da vida nacional, quando 
sa.bmnoa que o lucro é fah>r p.t:eponder~nte de eob.reviv&ncia. 
Porém, ad.rediteanoe; que n5.o :$e faz necosst.:cio a extinção pura 
~ sin~lee desses tr&e v6os, ma.e sua reduç!o para doie vôos 
semanais )á seria uma soluç4o viável para esta Companhia e· a 

. garantia a todol!l nose<OI!I mun.icipes e ornpreosal!!, de um meio de 
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tx:anP.:po.rte .rápido e .efieienb~, :müta• vaza• t:unciAmllntal. na 
1uta. pal.& mmuten94o d& rtda.. 

C.eruiO!! t>:roaidonto, Ajude esta Regi&o do AJ t.·, 
Jux:uá"a se mantex: ligada semanalment$ ao resto deo Pais e do 
rntmdo, pois s6 assim poderemos continuar acreditando que 
todo nosso ee:forço e no&I!JO txabalho no alargamento de nossas 
fronteii:ae rião foi em vão. O lucro ell'l cada v6o haverá de 
J:·etornar 1 enquanto iseo, eventuais prejuizo!J poderão ser 
cOJ.llpensados com outras rotas bem mais rentáveis: · 

Esperando a sut~. compreer,sllo, 
apoio, 3omos1 desde já, . et:E<rnarnente 

Gratos I I! 

solida:dedade e ..... 

.ASSOC: 1· .AC.I\.0 COMEHC:J:AL DO ALTO .:JURUA 
FUNDADA EM 1909 

FONE/FAX 322-3603 
RUA RUI BARBOSA,220 - CENTRO 

69980-000 e CRUZEIRO 00 SUL - ACRE 

A 
VIACAO AEREA RIO GRANOENSE S/A 
ATT.: PRESIDENCIA 

Prezados Senhores: 

Tomamos conhecimento, que existe a intençao da 
VARIG de retirar a rota Rio Branco/Cruzeiro do Sul, a, sendo a ma
is interessada das classes, destemunicipio e mais sais que usam o 
aeroporto de C. do Sul, dependem e· ·mui to da um transporte de porte 
como o que a VARlG mantém neste municipio. 

A VARIG, como pioneira no transporte aéreo nesta 
regiao vem prestando um relevante serviço a nossa regiao e além 
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aos 7 {sete} municipios que precisam dos serviços dessa companhia, 
estamos instalando no mês de junho pr6ximo a Zona de Livre comer
cio de Cruzeiro do sul, onde acreditamos almentara ainda mais o 
trafego de passageiros visto que o volume de negócio almentara 
cons~deravelmente. 

O municipio d .. Cru:z:cairo do Sul, otstA. isolado na 
parte mais ocidental do Brasil, aqui fazemos fronteira com o Peru 
e nao estrada o único meio de transporte que temos é aéreo, temos 
na regiao aviao de pequeno e medio porte, mais nao suportaria ja
mais o transporte de,passageiros e cargas hoje feito pela VARIG. . -

. Assim, apelamos para a sensibilidade dos dirigen-
tes desta conseituada empresa, no sentido de manter os vOos para 
nossa cidade, mesmo que haja reduçao que dos três que existem hoje 
fiquem dois ou um. mala ~m hiPotese alQuma deixar da atender nosso 
longincuo municipio. · 

Temos certeza que esta companhia que ja passou 
por momentos muito ·piores quando-aterrisava em aeroporto de barro 
e lama, quando nossa economia era muito mais fraca o namero de 
passageiros muito menos e essa empresa sempre presente ajudando no 
desenvolvimento, a salvar vidas em nosso municipio, nllo é agora 
que nos irá abadonar. 

Está entidade que acompanha o desenvolvimento de 
nosso municipio, acompanha também a atuaçao da Varig ao longo de 
todos estes anos. e v.sa. poderâ vor na hiat6ria da Varig, sempre 
estivemos lado a lado e o·fazemos agora-neste momento de dificul
dades novamente estaremos dando o apoio necessário para que conti
nuemos juntos na caminh~da do desenvolvimento que mesmo tendo al
tos e baixos devemos sempre caminhar para frete. 

Contando com a compreens!o de v.sa, e na certeza
de podermos contar com a presença da VARIG por muitos e muitos 
anos, aproveitamos para externos nossos protestos de estima e dis
tinta consideração, 
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Hmo. Sr. 

ESTADOS 
no 

ACRE 
& 

AMAWNAS 

CAIU..OS W'J.Ll ,C! ENéJntS 
DD. Dircl<n~l'rcsidcntc da V AlUG 
S Ã O I> A lJ L O "' S P. 

Scnltor Presidente, 

PIOCESE PE CRUZEIRO DO SUL 
Fo4otal 

Cct"l4orada do "'lda4o pill>ica Estadual 
J,lunlolpll 

DEC W87320 do511011170 
DECWOI3 do 22/11/11165 
DEC 1f 012 do 1/11/111111 

O~Ciilira.da no Contelho Naóonll d• Senrir}o f'l.nnilll Praa.211.97 dt 1WQ41'7$ 
C.G.Cn' OI.D21.218/IX)I)1· 811 • lnlori9io Esladulln'01.20.002fl4 

Cruzeiro do SuVAC, 09 de Maio de 199S 

- -

Foi apomda de viva aprccnR5o, que csla Clrcunscriçlo Hclc~iástica 
tornou conbccinn~cnto di: que, no dia 19 do com:ntc mês, as aeronaves dessa bcnmnérila o 
tradiocional Empresa, farllo o último vüu pata ~'fila cidade de Cruzoiro do Sul. 

Mais do que ap!·cc;nsllo, esaa triste noticia siiiCitou verdadeira 
constcmaçlio, i~so porque. esta rcgiio do Juru3 padece pratic.1111ente de absoluto isol:llllettto 
geográfico, JlOI'tJUanro, afora o transporte aéreo, nlw poasultranJJporte rodoviário, c, quanto 
ao iluvial, apenas balsas para o lr31'19porlc de mcrcadol'Í4!1 pesadas, pois ou1ras, irn:lusiw 
medicamentos, silo truitbém trazidaq até aqui por via aérea. 

Em se cfclivrutdo pois e~sa medida, Sr. l'rcaidcnto, esta sofrida 
região irá mçrgulhar lllltn rclrnccsaD de maiR de IJicio Récnlo. 

Scn&, assim, a IJíncc!IC, através do abaixo llllsinado, faz um 
veemente a11clo a V, Sa., no sentido de rccousidcrar essa decillo, inciUIIive por razões 
humanitárias. Caso conll·ário isso equivalerá a uma autêntica calamidade pública. 

t'Cspcitosamente. 

C/C: Ag!ncio VARIG 
Cruzeiro do Sul/AC. 

Not esperança do seu atendimento, 1ubsercw atenta c 

~-
Ulnte oM Yi7h ~ 

Dioceoe de Cmzeiro ·do Sul 
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&ft.&DO DO &CU 
' C1MAaA "llNIClP&Io DI . C&OZII&O .• DO D. 

'! ..\'. I 

1\nt~ ~-~' p<'n,1r-!·~,,:n,~~~ ~~c1mr.t ''i'IJOncJ1=1nrJ, r{\r;-:~~~o:! .,_·r. 3.'1. 

r~o ~e·1i.ido dn r ·~·tr•1· kt1 (1ncj o;'l.,, ~tr.n::•t V'!!'dpr1r.1.t·•~ o, no oa.al"' rln T"•rr.i.~~t.ân

~~~t p(~Jo nu.·no:1 '"':d.11:l~ •• fit."':1!'-lb1.1:1'l~do elo .rflr\uç:O::o do númoro rlr-! vôo~ .. , fl'I,"''.A , 

.,,,.,c~~ •.ll.•n!tt:tv:Í--1 '.':1 ·,1,~ v··~.._, ~!'nre0:rornn not~c:l.::u.lo. 

~r,~j-~,, :":r. ,-ro·;tr1~·ltC, qua o povo oruze:f.l.''~nf:'~ c-~~J"'OI"R. t 

,,~.1 :J0111t;;:;io ~~·~~~...:·~---1:-·_·f"_ (\,""t~i~l_..:~ntr~ c~~~ f\ ~au 1~ntcr~r!tBOt o_tt R~j!"', •1. V:•l"iC S./A' 

t:"'r1ti!l,_l.e ~o..rt:i.f•i !'"'',~'" n t;~r·.t~nntn 110:4: t1C'!'~1tinoa 'lo munic!pio. 
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r.:.,,~ . .,.,...~,,,l., ntJ llo·.~(JC"'r·l;~no a cnJlÍrito 1n.unr1n1 h~ri -:1 oomr-ra' 

nt~mO·l!.l !:r~1tlO J't"P ·~~-.·)~, \-!rr,.,.,,._..ll:a.moa ~ t•r~nt~;1o po.r:t cxternllr OtJ nomJC'It-t proteÃ

to~t ela mqi.a l""~·•·-:'fnnrln. nt'lmi·~~:;:o, :rPnn~"i ·{;o n <l1.E!t~.ne-u:l.d.f\·· consi.rlr_,r.,.,-:f.\. 

AO 

m1~ sn. 
CARLOS WILLG E!'ICJ ELS 

l'JU!SillttiTE DA .VAn:tt; S/A. 

.RIO DE JANEIRO - RJ 

• 

A tm:'li OP<~.I!Ir.nte, 

$iii,-;: .. 
-· l'iiif-

ESTADO DO ACRE· 
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 

INSPE~'ORIA. llE ENSINO 
CRUZEIRO DO SUL/ACRE 

'· 
OF/SEC/IE/OZS/NC l9l/95 Cruzeiro do Sul., Ao, 

Em: u Mai 95 

SrR Prasidente: 

Tendo tollllldo conhecimonto ela intensiio da. . . 
VARIG suopendor os vooo p~a o munic:!pip da cruzeiro do Su.l-Acre, 

raiVindicamos a v.Exa., reconsiderar tal medida tendo am vista 

que o tra.nspo·rte aóra~ é o único da que diopOJ!!OB p~a nos oomuni 

carmoa cont o resto do Pala. Sabomos que os aviões de pequae_o :po;: 
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;j;o ·oxiatonf.as na. nóei::i~1'4iã.o nrm oão aia'ic·ientes .;>ara. atender ·a 

clionte1a. doa munidpios do Cru~airo do SuJ., :Mâ.noio Lima, Rodri

gues .Alvos,. I'O.'t'to \Val ter e Mf.l.raohu.l Tha.l.li!W.·L'llZ'go. 

Tendo am Vista o acima oxposto, solicita. 

mos P?rta.nto qus saj!i, levado om co.nsideraçã.o a nossa reinVindi'?! 

ç~ p~a.~ bem estar da oomunidado oruzoironae e munic!pioo vizi 

nhoa. 

Na corteza do contarmos com a comproen -

são da· v.EXQ.., aproveitamos a. oportunidade. para externa.r 

de estima o considoração. 

A.tonoioaamente, 

Exmo. s:r. Praoidante da VA:RIG 

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

Prefeitura Municipal · de Mâncio · Lima 

PMML/GP/or.NQ 106/95.-

f.m 12 da Maio da 1995.-

Ssnhor Pr~sidente, 

votos 

O Munic!J.do d~ l'llânelo !.i ma está localizado f11"is , . ., . -
rroximo da Repúbli.ca do l'eru do ql.la dns centras de daeisoss nacionais, 

inelu3ivs da Capital do Estado do Aere. 

A ~nica via de comunicação com Rio Branco eap~ 

tal do Estado1 s com todo o pa!s, ; atrav;a d~s aeronaves da VARIG. 

Somos tot~lmànte depsndsnles dessa tmprABa para 

a normalidade da administração, r~ru as aoluçÕRa das ~raves problemas' 
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de saÚde & da educa~;OI &ntim para todas as açÕes e atividades do cot~ 
dl~no deste municÍpio, 

A suspensão da linha da VAR!C para o vizinho M~ 

nic!pio de Cruzeiro do Sul, deixaria toda esta imensa reoi';o am comp!J!. 

to e total isolamentoJ não "penas· !SatiS municipio, mas toda o Vd!l do 

Juruá. , - . ~ . Nestas long>.nquaa r!lgioea amazonicas nao ha co~ 

sobreviv~nch par~ as populaç~elJ1 um· o apnio e a · asdstâ.!:t 

cia irnpreacindiV&!a das comuniea~nes per via a:rea. 

Solicitamos de V, ~ •• , ~cpecial atendimento àa 
nossas .• expoaic;:Õas e re!vit,dJ.oaçÕaa, no sentido. da an~ontrar uma aolJ.! t 

~ôío que perm1. ta a cont':tnuidade da frequ;nc:La das nronavee da IIARI C P.!. 

ra Cruzeiro do Sul. 
Neota oportunidude cumr~im8ntamoa ~. Sa., e to~ 

mulamoa protestos de eBtima e eonsidnraçãn. 

~I PREP'ElTURA MUNICi:IPAL DE CRUZEIRO DO SUL 

EJ,t, 12 de .mo.io de 1. 99!i. 

Se: :l1or l?rnci<!.GHtC; 

~,":.,,,wn c<>~1l:cnil:t<>Jrto r:tua eo·t;o. iliJilortante ·Emlll'Octt ele 

A'•· i"'''''" :,,.,-:,o: <1 o <lnr::r\'td·vnJ:· -,,_ l:i.nllf.l rlo trocllo lli.o llra.noo/C:ru:::eiro do 

:;-,l1 , 1!c' .:·:·,,_:·~::o G·ir.L :t S', ''±l'iou l'Oopc:i.tocrunente n prononça. de v. E:r.:a., 

,,_,, :',.':.:L': ("' >c•11:.: l''-'éiJI; i.,:oo.: <.lcr,n:l Compta.n.h:!.o. T-\A . .P.ea·t!l:d~ ® iooonsHic-
,.: ... fr~ \4:. ~· 
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,.,,;- G[,n,t tkd.:.,;~o,. '""a ve:-. CJ.UC cata conc,ei·bw.~da Companhia Ác:r.ca. p:i.onej 

:rn. ~:c'> ·i:i· .. ~:~t~}H);·tç (1n l': .. ·~.':·H:::a~:,e:tros o ct:t.!'L,VU.O JtO.~ o nosso Munic:CIJio telit 

i-.:ic1o ::::.o loJ·t;o aos i:c11.:po:J J:ll1llol im;porta.nt:f.ssimo no dc'dcnvolvimento 

SÓ c i <>-l~con0::üco do Vule llo Ju:n.u.Í, olll,l:,lobnndo o o municipios de Orw:e.;i. 

ro t1o St.~l., ;:,).,·,c:i.o I,:íma, llod.J:iguco .Al.vcs, Tlm.WJla.turgo e Porto Val.~er, 

no r;>,b:l'~'' do A"'·'" H oo I!nmicipio:l de G"Ua;ia.rá a Ipixtma. no Estado do 

k::.:~:-~'":w. Sc:>lc<oJ." P:c~csiilcnte, a.. re:t;lrada pura e s:I.mpl.eEJ_ dos voos tro.

r·! c,~;: c ex k>::n _ b·nnsto:rnoo :J.ncoJ.oy;l,.;a.yÓi_n_ J2?.Z'S.. .o Çlmné:roio, Industria ... ~ ------~~= . . . . . . -"~-- -.--- -- ---
c f'!. c'0!'<11u,-iio ,mm todo, des·(Hl_'tl"utu:J.'rulõ.o sol.Jroma.ncira. a Econômia. dea-

t::l. ~k:;:: ;;_o; ru1.<J:·:~.d.r! SJ,•. Prcinic~ cn·tc u Vo.J.•ia é o único meio de tranupoz: 

to c~· '"'nfi nyJ e n.·rn h1clon 11Ó::J, qllncc c1úe r.lUJ10.WJ~l'lCIJte é nooeasário o . . 

!1 e>:.'locn· ~r-~:·bt' do J.1CC::JO:\G t10GJltflS OOlll ll.OCO~mj_dcule de. viaja.r CO!Ll a.ero~ 

-,-,,, o c:· · ·:'.'io1· ""l'r.l.\10 o r::Ó ::1. VARIG o:f:'c~:r.o<;e ·!;n.is con~liçõeo. 

Sc01hor :rrccicJ.e.nte,. :não r:~end.o j,Joss:Lvel =nter todos ' 

o11 vcotl ,.,·.ir; l;o,•.l;mJ :~pcl:;-Jnos I>al-a o llOJa senso cle V. Exa.., no sentido 

r~ c r.!!:e ~1rt :~:-o Ju;,n;n· =;:J i."l~n~lucnc ü:~.s ficn.ndo ao 1ne:aoa 02 (_~~is) voo a 

Senhor Prcsic1mrl;C! em lha :l'm:endo oote ürn.stico llJ.lClOi 

o :fnço em '""" nono pcc!:O<ll o sohr.'c!tu<lo em nomo de toda POinlle.e;no do 

Vrüc do .:JUl'tlci, qno n.coJ.l!liJ.nlm cora aprconsíio a. c:unilll.ênoio. da portl.cr e pri

YiJ.ét;to d!' VN\r n:\D n.ol"t>Jlt\VC!S cll'nto. ·tri.o <!Uer:!.dtt Coupa.nhio.. 

E:::por::>.l'ldo mor<'>ccr n. a.tG:nçno quo o caoo :t'<''l~lcr, m.1bs -
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Duranteodiscur:sodoSr.NaborJímicr,oSr.An:- Parlamentares da Bancada de Sergipe. que ap6iam a luta contra 
tônio Carlos Valadares, Suplenu de Secretário, deixa a aqueles que querem ~derrubar, a todo custo, o mooop61io boje nas 
cadeira da presi&ncia, que é ocupada JXlo Sr. Ney ·, mãos da PE1ROBRAS. 
Suassuna Suplente de Secretário. Esse manifesto, Sr. Presidente. do qual peço transcrição nos 

' Anais desta. Casa, é histórico, porque é subscrito por uma bancada 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suasstma) - Concedo a pala- ~de vários políticos que deixar.un de lado suas diferenças 

vra ao SenaQor Antonio Carlos Valadares. partidárias., levanc;lo em ·consideração acima de rodo o desenvolvi-
V. Ex' dispõe de 20 minutos. mell1o de Sergipe. do Nordeste e do Bmsil 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP..SE. Pro- Passo alô-lo, Sr. Presidente: 

DllDCÍa o seguiiitC discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- A Bancada sergipana.. com assento no Congresso Naciooal. 
dente sn e Srs. Senadores. hoje farei um discurso em defesa da vem Jll.!lJ;Iife:sta;r ,seri àpoio ao Movimento Nacional em Defesa ao 
PmROBRÁS. Como representante do Estado do Sergipe nesta Monopólio Estatal, tendo em vista que: 
Casa. !<Dho tazi5es de sobra para agir desta fama. Na minha ooncep- 1•- O petróleo é qonsidcrnlo, peki sen valO< esiiatégico, 
çio, a JX1'SC'lÇ3- mm:ame da PEIROBRÁS no= Estado foi doei- niatéria-primà indispensável ao desenvolvimento do Brasil. e sua 
siva para a conquista de IDllitos avanços DO nosso desenvolvimento. explPra.çãô deverá Ser Conduzida tendo em vista assegurar a sobe-

A PETROBRÁS instalou-se no Estado de Setgipe em 1961, ~ nàcioiÍal.' cjue não 'poâe ficar submetida à infinência de em
mas somente em 1963 descobriu o primeiro grande campo teríe$.o · presas "es~g~ qUe ~ têril qualquer compromisso efetivo 
tre brasileiro, no Município de Carmópolis, com resetVas provadas· cóm nosso Paíst . · 
de 110 milhões de barris, coxrespondendo a SS% da Bacia Alagoas zo -·O Brasil saiu de uma dependêr.cia absoluta de tecnolo-
e Sergipe. . ~ ~ · · gia çlo ~f:erior e, lioje, exporta serviços, engenharia. materiais e 

Mas a PETROBRAS não aruoo somente nas ãreas de expio- ptqjetps para <!ezenas de países; . 
ração, produção ou disttituição de pett6leo. Ela foi uma parceira.· 3o- Sç nãQ ~osse a abJ~ . Co.mpetente, técnica e empresa
ativã e permanente do Estado de Sergipe.. desde o momento em rial' da' Petrobrás, o País não t.eria adquiJ:idc:i em tena e mar. como 
que ali se instalou. · também no·. '·processamento. do petióleo, av~ tecnologia, 

A prova disso, Sr. Presidente, é que obras fundamentais que canpar.lvC! àS inelhotOs do mnndo; . 
assegurem o desenvolvimento de Sergipe não seriam realizadas · · •. 4o'-:- A âprj:W~çaõ .da einenda constitucional que retira da 
não fosse a participação dessa grande estatal Petrob!ás o direito â exclusiva exploração do pettóleo implicará 

Senão vejamos: A construÇão da adutom. do São Ftancisco fatalmente na privati,zaçãÕ de. nossa e~ provocando prejuízos 
é uma obra de 92 km de extensão que tiaz água do São FI31\CÍSco :ixrepaiáveis ao- jmtrimônio nacional. construído à custa de muito 
até nossa Capital e cujo custo superou US$100 milhões. Com a · esfC<ÇO, .Uém de ocasionar o desemprego de dezenas de milhares 
construção dessa gr;ande adutora não só foram ~lucicnados os· de Pessoas; · · · · · · 
problemas do a~primento de água para a população do interior 5°-Ap&lti.cipaçit?daPetrobrás.einSergípe.eCOmoderes-
como da Capital. mas também se implementmun dive!S8S indóstrias. to em todo o Nordeste, tem sido de paxt:eÍill constante na conquista 

Um Estado pequenino comO Sergipe, enCravado numa re- do _progi'essoregi.ooal; : · · · 
gião pobre do Nordeste, por certo, não teria Ieeebido o beneplácito· . R.ewive:. AP9i;ar de forma hannônica 0 Movimento de De
de empresas privadas. construindo uma obra que semp<e foi verda- fesa do Monopólio. Estatal do Peln\leo, independentemente de fi
cieiro sonho do nosso povo e importante alaVllncagem do nosso liaçio político-partidária, engajando-se na luta pela Petrolnás e 
desenvolvimento. . . . 

A PETROBRÁS fmanciru a construção do Porto de Sergi- emf!lli:Ol'.dos interesses~onatS. 
pe, uma obm de US$120 milhões. a maior estrutura de concreto -Sr. Presidente~ Srs. Senadores. passo a ler neste momento ç 
armado off-shore da América Latina.. Obra instalada.no pequenino prom7nciamento.que fll em homenagem à: Petrobrá:s: 
Estado de Setgipe. O negócio do petróleo'lllOVimenta p<r dia cilias astronô-

A PEIROBRÁS fmancioo a melhoria do lrecho da femwia micas. As ccmpanhias de pettóleo internacionais, ao longo de cJe.. 
entre Laranjeiras e Camaçari, na Bahia. adaptando-o para o trans:- zenas de anos em (Jue atuaram em muitos países, com os lucros 
porte de cargas perigosas em 1982/1983. que conse_guiram. vi.er:am a ·se tomar tão ricas e poderosas que se 

Deiltie tanto& outros beneficies, eu ainda poderia destacar tr.msfonnar.un em instrumentos estratégicos da economia e da po
que a PEIROBRÁS fmanciou a duplicação da linha de transmis- lítica dos povos que representam. 
são da CHESF, entre Paulo AfOnso e Itabaiana no Estado de Ser- Os países. int;!ustrializados delas se ut.ilizam, tendo como ob
gipe, bem como a construção da subestação de SOCOiro, onde hoje jetivo maior a manutenção rlgida de mecanismos de duplo contro
se eD.COIJ.tra instalado um distrito industrial. Ie: em primeiro lUgar, procurando controlar as reservas das maté-

Sr. Presidente, além disso, a PEIROBRÁS injeta no Estado rias-primas es!Iatégicas. deixando-as inexploradas nos snbsolos -
de Sergipe rectliSOS da Oidem de US$220 milhões que contn'buem que funcioua.m como autênticos atmazéns oab.uais; e, em segundo 
para fomentar o emptego, ativar o comércio, desenvolver a indús- lugar, agindo no controle di comercialização e distnDuição dessas 
tria, melb.cnr a vida do sergipmo. matérias primas, nos países em que exercem suas atividades eco-

Por todos esses motivos, ontem, ao ser convidado pela nômicas. 
Frente Açio Parlamentar Bmsil Soberano para participar de uma Da! é que, imaginando a imposição de tais controles esiiatb
reunião em defesa da PEIROBRÁS, não me fJZ de rogado: Olm- gicos per parte-dessas empresas, mrgiu a visão de "companhia in-
pri minha obrigaçio de sagipano, de representante do meu Estado tegrada. de petióleo11 que traduz o gcrenciamento amante na peso 
nesta Casa, e para lá fui, abraçar a causa que não é apenas do Esta.- quisa e na lavra, também denominado de montante (upstream); o 
do de Sergipe e do Nordeste, mas de todo o Biasi1. transporte por dutovias e navios especiais. explorando essa ativi-

Chamado pata compor a Mesa., recebi de seus integmntes a dade econômica em escala; o refmo; a industrialização de produtos 
oportunidade de ler um :Dl3Jlifesto assinado, até o momento- es1.a1 de transfcmnação (como novas matérias-primas pettoquímicas e 

. certo de que vamos conseguir mais. assinatntas -, por 10 dos 11 fertilizaDtes); a distribuição e a cometeialização d;_ derivados e lu-
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brificantes? traduzindo aqui o que ~amamos de jusante 
( dowostream). 

Dentro desse conceito de "computhia integrada". no mundo 
do petróleo cin:ulam por dia mais de US$1,5 bilhão. ou. por ano. 
uma soma superior ao que produz o Brasil, em termos de bens e 
serviços. que tem um PIB de US$460 mllhões. Tal valor é falma· 
do somente (lO segmemo montallte. Já no movimento oriundo do 
segmento jusaDte. incluiDdo petroqulmica. transporte e a!ividade 
naval. toda a comercialização decorrente e os ramos de seiViços 
auxiliares, estima·se que o petróleo atmja um movimento que 
pode alcançar US$1.8 trilhões anuais. ou seja. o equivalente a. 
34.6% do Pffi dos EUA. 

O conflito do Golfo Pétsico evidencia a importância decisi
va do petróleo no destino dos povos. Na Guetra do Oolfó, vidas 
humanas preciosas foram sacrificadas em meio à voragem da ma· 
tança. envolvendo nio apenas forças militates e também populaçõ
es civis que vieram sucumbir pela eclosão dos bombardeios. As 
faças aliadas. segundo dados fornecidos pelo Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos da_Amética, perderam naquele confli
to sangrento. nascido pela disJ>Ita do petróleo. 549 homens. en· 
quanto que os iraquia.Ilo$ tiveram 238.QCX) lllOlto$, dos quais 
123.000 forun civis. A despesa. resultante de gu=a tio trauma1i
zimre. """"' 60 bilhões dé dólares. Soma Ião vultosa seria o oo-re 
pata =olver cm DlllÍtOO palses polxes o agudo problema da -fome. 

Clemcnceau. em dezembro de 1917, aoescmverpara'oPre
sidCnte Wtlson dos Estados Unidos. assim resumiu o seu pensa-
memo a= da importância do petróleo: . 

Uma gota de petróleo vale tanto como nma gota de sangue. 
Não é à toa que o petr6Ieo é considerado como fónte cnet

gética de grande importincia. pelo seu baixo custo e pela SWl apli
cação extremameme variada. 

A utilização do petróleo e seus clerivãdos tem por limite a 
capacidade criadota do homem. ~ o gás de cozinha à gasoli· 
na. do asfalto ao 6leo lubrifiC8111e. dos p!Asticos e bOrrachas aos 
detergentes. dos mMjcamentos e fertilizantes aos: inseticidas e ex
plosivos, tudo isso e mais uma gama divetsifmula de PrOcmtos 
CO!lSiliDidos pela Sociedade contemporânea despertaram nas Naçõ
es a busca incessante pelo petróleo? sendo que as mais poderosas~ 
ou por não terem reserv~ oo em virtude de as mesmas estarem. 
em declinio, utilizam-se de todos os meios para conseguirem o su
primento de energia de que necessitam pata a produção iJJdustrial 
e para o consumo. 

Nos próximos 2S anos. o COilSllmo de enei)lia deverá dupli
car. Atualmeme. mais de 50% da en<Qiia coosumida no mnndo 
provém do petróleo e do gás natw:al e 26%. do carvão miDeiaL 
Portanto. uma parcela de 76% da enei)lia utilizada é de origem 
fóssil. não renováveL A demanda Illlll1dial de petróleo é da ordem 
de 2S bilhões de barris anuais. As novas descobertas. peri
odicamente anonciadas. pouco alteram o panomma da fulllra crise 
de oferta desse energético fundamental pata o tipo de civilização 
com que o mundo hoje se depara. As reservas totais de petróleo e 
gás nio indicam 50 anos de oferta aos consumidores. 

O mnndo está dividido em grandes consnmidcns e grandes 
produtores de peiiÓleo. Das 7 maiores nações industrializadas 
(EUA. Alemanha. Japão. Fiança. Jtálig. Canadá e Reino Unido). 
somente duas. o Reino Unido e o Canadá, não são dependenteS do 
petróleo. Os EUA tém resetVas declinantes e já importam quase a 
metade da energia que consomem. As suas I.'eseiVU provadas, se 
consumidas como hoje,. estarão esgotadas nos pn)ximos 6 anos. 

Nos países ricos. ococre uma grande demanda de petróleo 
per capita. chegando a 23.3 por ano. por habitame. JlOS EUA. e si
tuam-se na faixa de 10 a 15 anos nos demais países ricos. Já oBra
~il consome cerca de 3.4 barris pcc habitante/ano. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente da República 
encaminhou. no dia 16 de fevereiro. proposta -alterando o § I 0 do 
art. 177 da Constimição Federal. -

A proposição em apreço já teve aprovação da Comissão Es
pecial. fonnada pela Câmara dos Dej>ltados. Tal modificação im
plicad. se aprovada nas duas Casas do Congresso. a quebra do 
monopólio estatal que é exercido pela PEI'ROBRÁS, mediante 
concessão ela União desde a déc:ada de 50. 

A Lei n• 2.004. de 1950. conferiu ã PE'Iil.oBRÁS compe
tência para- e tudo isso está escrito na nossa. Constituição, no § zo 
do art. 1 n - atuar nas áreas de pesquisa da lavra das jazidas de 
petróleo e gás natutal e ootros hid:rocarlxmetos fluidos; na refina

-ção do petróleo nacional ou estrangeiro, na importação e exporta
ção de produtos e derivados básicos resultantes dessas atividades e 
no transporte n:wítimo do petróleo broto de origem nacional ou de 
derivados básicos de petióleo produzidos no Pais; bem assim o 
t:I'allsJ.X'I1C por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados 
e gás natural de qualquer origem nacional cu de derivados básicos 
de petróleo produzidos no País, assim como o tnmsporte, por meio 
de conduto. de petróleo bruto. seus derivádos e gás natural de 
qualqOer origem. 

Esta Casa, tenho certeza, diante da gn.vidade da decisão a 
ser tomada, não se furtará de discutir a proposta do Governo quan
do aqui chegar, levando em consideraçio sobremdo os interesses 
maiores do Brasil. O Senado, que em hip6tese alguma poderá ser 
coofundido. como alguns pensam. com uma Casa simpleSmente 
homologatória das decisões da Câmara e do pensamento do Go
verno. fará. todo o possível paxa. evitar o desmoronamento da PE

.1R013RÁS, cujo patiinônio. em tetmos materiais e de recursos 
humaJJ.OS, foi conquistado com muito trabalho e com muita com-
petência.. . 

Caber.í a todos nós. Senadores, avaliar qual das duas únicas 
decisões é a melhor. a ma.nutençio do monopólio nas mãos da PE
TROBRÁSou a opção pelo oligopólio internacional. 

N"ao há empresa brasile!!'a em condições de bancar o volu
me necessário de investimentos para enfrentar a competitividade 
com as grnndes produtoras de petióleo do mundo (Shell. Exxon. 
BP. Mobil. Texaco e Chevron). Ali&;. permitir a abertura. no Bra
sil. do mercado do petróleo a companhias estrangeiias não signifi
ca. estabelecer condições de competitividade. mas deixar que à 
nossà estatal venha com o tempo a perecer com a obrigatoriedade 

. de ter de competir com o oligopólio internacional. formado pelas 
amais "Seis hmãs". 

Nós vamos ter que defmir. na realidade, se flCalD.os com o 
monopólio estatal ou se optamos pelo oligopólio internacionaL 

Mas, Sr. PreSidente, essa oio é a única dicotomia que existe 
no mercado do pett6Ieo. Os países do primeiro mundo consomem 
cerca de 75% do petróleo mundial e não têm reservas. O Japão. a 
Alemanha, a França e a Itália têm reservas praticamente nulas. Os 
EUA precisam importar= de 47% de suas necessidades diárias. 

Enquanto nos países industrializados o que acootece com o 
petróleo é motivo de pieoc:upação- pois ou não dispõem de reser
vas, oo elas diminuem em cada ano-, em países da América Lati
na. como o Bias:il. e a Aigentina. há uma crescente descoberta de 
petróleo. fato que tem despertado a cobiça pelo controle de suas 
reservas. 

O interessante é observar que, muito embora a Alemanha, a 
Iâlia e a França tenham uma produção insignificante de petróleo. 
lá foram criadas emptesas estatais. Os EUA e a Grã-Bretanha. não 
têm monopólio estatal. mas. do oligopcllio formado pelas "Seis Ir
mãs", quatro são americanas e duas são inglesas. Estas empresas 
detêm apenas 4,5% elas reseiVas mundiais. Não é à-toa que elas re-
-solveram intensificar a busca de novas reservas e estão olhando 



132 ANAIS I>0 SENADO FEDERAL Maio de 1995 

agora para o nosso cootine_ntt. tendo em .. vis~ os motjvos Já apon
tados e tendo em vistâ à dij)eõdencm a qúe (~bmetidasT 
OPEP, que foi criada como resposta à exploração praticada pelos 
grandes países consumidore~ em épocas passadas. 

Tendo como alvo a América Latina. coosegui:ram espalhar 
pelo continente, atmvés da pregação desestatiza.nte, a abertura do 
mercado do>j>eii6leo na AigenliDa- a YPF, companhia estatal, já 
foi privatizada. Com a quebra do monopólio da PETROBRÁS, a 
privatização da nossã estatal Será apenas uma questão de tempo. 

Também não é por acaso que o México foi pressionado a 
oferêcer, a título de gar.mtia do empréstimo concedidO pela ilação 
americana. os EUA, as suas reservas petrolíferas. Não se conhece 
na história da. humanidade precedente tão humilhante para uma 
Nação qu~. tenha sido obrigada, por dificuldades em sua balança 
de pagamentos, a ~orar suas riquezas para obter um ~o. 

No Bras:il, mantido:s os ~\;'eis atuais de coJlSUmo, as reser
vas exisientes dariam para. 12.3 .:mos; na Argentina, 10,2. e, no 
México, &8:7. . 

Na. ~enti.n.3:, ap6s a venda das jazidas da· YPF, oconeu 
uma queda brusc,a. e;m suaS reservas, pois o interes~ agora é o~ de 
eXtrair rapidamente o petróleo pUa o pagamento de suas dívidas e 
rCcuPe~ o dinheiro investido. Na Argentina, após a privatização 
do. YPF, o preço· do' gás de cozinha passou a ser o mais aito do 
MERCOSUL: US$0,85/Kg. Eriquanto que, oo Brasil, o í=ço des
se produto,. essencial para a dom de casa, é vendido a 
US$0,44/Kg. . . . .. 

· E'agora, Sr. 'Presidente, um dos principais-~ntOs dos 
. que defendem a queda do-monopólio da PETROBRAS é que a 
abertura ao Capital eStrangeire? possibilitará ~ enttada dê_ ~tais 
em montante signifi~vo, que a ?EJROBRAS oão tem.condi.çõ-
esdeinvestir. . -- .. --.-. -

Tudo não ~ de uma falácia. Nos seus 40 anos de exis
tência, a PETR.OBRÁS investiu, sçziJ:Iha, mais que ~tOOas as multi
nacionais juntas na história do Brasil. em todõs os seus segmentos 
(US$80 bilhões coDJra US$72.5 bilhões). Duruue a pennanencia 
de rilais de 40 empresas estrangeiras no Brasil que_detiaham con

. tratos" de risco, uma só gota de óleo não foi enContrada pOr ela$ du
r3nte a exploração consentida pela União. Ou elas encontrkun 
algo e perman~ em silêncio para. quebrado o monopólio, 
com o controle total das reservas. começarem a produzir~ ou _espe
ram,. com a aprovação da Refqrma Constib.Icional. que PoSsam vir 
a atuar no mar, na plataforma cootinental. on~ graças às pacien
tes e dispendiosas pesquisas efetuadas pela nossa. estatal, foram 
descobertos len~ de petióleo em águas profundas, cuja tecnolo
gia a PE1ROBRAS boje demina facilmente e, por isso, é uma das 
melhores empresas do mundo. · 

Como dissemos, em todo o mundo, o negócio do petróleo 
funciona de forma integrada para reduzir custos. Não há condições 
de se obter menores preços para o consumidor se as etapas não se 
integrarem. Além do mais, o parque do refmo brasileiro trabalba 
no sentido de minimizar os preçoS, otimjzando o tnmsporte de 
óleos brutos e derivados. Esta é a razão pela qual o custo dO refino 
brasileiro é maiS. baixo do que ã média mundial, sendo inclusive 
30% menor do que os de refinarias dos EUA, que são privadas e 
não trabalham de fonna illtegrnda. 

Como distribuidorn, a PE1ROBRÁS participa oom 36% do 
mercado nacional, competindo com a Shell. Esso, Texaco e Sabba. 
Por 11 vezes, em 20 anos, a PETR.OBRÁS foi escolhida pela re
vista Exame como a melhor empresa distribuidora do BrasiL 

Mais do que isso: a PETROBRÁS é a responsável mãior 
pela distribuição de derivados nas regiões mais distantes do Brasil. 
Em um País de dimensões continentais e com bolsões de subde
~envolvimento, é improvável que a iniciativa privada, ávida por 

maiores lucros. ~ seus in~sses pam o abasteckento de 
tombustíveis -dCS~ ~giões considéÍadas vazios econômiCOS: 

A PETROBRAS, no exeteicio do monopólio, não dita pro
ços, não define oferta; proc:um sim atender à demanda. Cum!= 
metas que lhe são estabelecidas, e é sempre o Governo bmsileiro o 
real condutor do prix:esso. Não esooude, nem sonega produtos 
com o objetivo de auferir mais lucros na exportação. Há 40 anos 
movmtenta todo o seu esquema administrativo, promove a pesqui
sa, extrai o óleo, coostnli platafocmas e ·.,rmarias, produz comrus
tíveis e·demais derivados, e o que ela produz 6 distribuído a todo 
B~il com a rapidez, a. precisão e o preço compatível exigidos 
pelo consumido:r. E. nq, entanto, praticam.eDt.e todos os produtos 
integrantes de out:Ias ativida~ econômicas, que não a do petró
leo, já faltaram neste País; alguns. por longç.s anos. 
· · - · ~. pergunto: se uma empresa entrega há 40 anos ao 
m~ Os prOdutos de sua área especlf:&ea de atividade, sem ex

. torquir o consuinidor com pri:ços aviltantes e~ ainda assim. man-
tendo a qualidade. como afu:mar com segurança que com a abertu· 
ra haveria uma. concon€ncia. m.ais salutar'? 

N':"ao, ·na verdade não haveria nada disso, e sim a decretação 
de uma greve com a fiDa.lidade de quebrar a resistência ~etzo... 
bits, reduzindo a sua esCa!a. e depois adquirindo o seu espóli9. 

Pettóleo exige es.cada. E o meica.do brasileiro não é tão am
plo a poutó de poder dividi, lo; O esgctainentoda Petrobrãs, com a 
cOncorrêD.cia desigual," levaria o setor petroleiro a ~liiação do 
mercado e os preços passariam á. ser ditados do exterior. · 

Para terminar: Sr. fusideute, "'flctindo sobre os ,..m, 
ne~O. do mundo. a revista Exame (sel/93) publicou dados que 

. ap::mtam. a exislência de poucas IDa.ICaS que,. na realidade~ coman· 
dam os ramos de neg6cio em todO oi'bneta. Apems, 154 ._....,. 
COillrolam 60%.do mercado JilU):Idia! DOS 25. IlllJlOS mais Ju=tivOS:. 

- .No B~ consideramos as maiores empresas em cada 
ramo. a indústria .~gei.Ia controla. com poucas marcas, 96% 
do seta: de. áutómóvel e autQ-pcças~ 90% do setor de higiene e 
limpeza, 77% do setor fannacêutico, 66% do setor de infcxmática, 
56% do setor de distribuição de petióleo, 53% do setor de bebidas 
e fumo. pesse modo, a reforma, ao suprimir o monopólio da PE
TROBRAS, abre· caminho à mollOJlOlização do setor de pelróleo, 
permitindo que a politica· enetgética. biasileiia passe às mãos de 
poucos grupos. privados que trabalham em COI:l}lnto visando sem
pre o monopólio. · 

O setor illr.macional parece postular pela abenura do Pais, 
querendo dispor, embora tal coisa não ... esteja explícita. de toda a 
infra-estrutura existente da PE1ROBRAS. que seria logo disponi
bilizada com a· privatização que se pmende alcançar DUma segun
da etapa. Seria fácil a proviivel cartelização do met<:ado e domínio 
illdireto do refmo, pela entrega da Bacia de Campos, de Santos, 
dos campos do Norte e Nordeste, ainda que ju=n de pés juntos 
que de maneira alguma é essa a intenção. 

Posso afumar que os setaes interessados no desmantela
mento da Petrobrás - pela ousadia com que pregam na mídia 
maior eficiência no programa. de privatizações- estariam hoje tra
balhando abertamente pela sup!OSSio da Petrobrás como empresa, 
caso o surgimento desta não tivesse !icJo um competente histórico, 
no qual ab.Iaram as forças nacionalistas que em 1950 forçar.un. 
contra a vontade dos poderosos, a explmação do nosso petróleo e 
a sua industrialização. 

Cgmo não podem na primeira hora acabar com a nossa PE-
1ROBRAS. primeiro tentam -por via transversa ou contorcionis
ta- fragilizii-la pela abenura do mercado do pelróleo pua, em se
iui.da. s~em. mais forças para suportar as teniveis _pressões que lhe 
serão imposlas. comprá-Ia. retirando-a do-m~o numa ou~ • 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 133 

fase sem causar comoção ou protesto. Estão atr.ls de um mercado 
de US$24 bilhões de nossas reservas, que valem US$150 bilhões. 

A Pettobrás é nossa. 
É dos brasileiros. 
Defender a Petrobrás é defeooer O Brasil 

Duranll: o discurso do Sr. Antônio Carlos Vala
dares, o Sr.Ney Suassuna, Suplmre de Secretário, deixa 
a cadeira da presú:lêncía, que ; ocupada pelo sr. Teotô
nio Vikla Filho, l 0 Vú::e-Presidenre. 

POI!.3nto, segundo o Ministro, baVeriã ~em relação à se
gurança nacio:oal e ao controle do Estado brasileiro, caso não foss.e 
mantido o sistema de total sigilo e de tratamento de excepcionali
dade nessa área. 

Mais adiante diz o Ministro: 
".-o conhecimento público das caracteristicas do Sistema e 

de suas_ potencialidades e limitações há de propiciar facilidades ~ 
atividades ilícitas e à pri.tica de procedimento de burla. Nesse con
tixto o si~ tem por finalidade tomar o sistema protegido tanto 
quanto possível em proveito de sua eficiência como instrumento 
da segurança do Estado e da sociedade em geral 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a Mais adiante. ainda para juslif"xc:ar o processo de não-licita-
palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, por 20 minutos.. ção, tanto para a gerência desse grande projeto como para a aquisi-

0 SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pronuncia o se- çio de equipamentos, S. Ex" na ''necessidade de prese<Var o domi
guinte disarrso. Sem revisão do otador.) -.Sr. Presidente, Srs. Se- nio tecnológico, retendo o conhecimento das infonnações". R~ 
nadares, venho à tribuna para tratar de .mD. assunto que chamou a menda 'fU-C se deve manter o caníter COnfidencial e secreto. __ 
atenção do Senado Federal desde o primejro dia desta legislatura: LOgo a seguir, informa o ex-Ministto ao ex-Presidente da 
trata-se do SIV AM República: . 

A imprensa 'normahp.ente publica notícias eiVadas de sus- 'Todavia, a supracitada legislação dispôs também que é dis-
peição ec. relação ao SN AM. um dos maiores projetes de finan. pensável a licitação quando houver possibilidade de comprometi-
ciamento do País e o maior para a Região Ama.zõnica., pois abr.m- mento da segurança nacional. Nos casos estabelecidos cm decreto 
ge 213 do tenitório DaCioml do Presideil!e da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, 

Sr. Presidente, Srs. SCDadores, o Senado Feder.ll.está xro- situação que, a nosso ver, abrnnge perfeitamente o caso do SIV AM". 
fundamente envolvido nessa questão, sobretudo poiqUe, no ftnal Outro trecho; 
da última legislatuia, aprovou o fmanciamento parn o SIV AM. ''O Minist.ério da Aeronáutica não vai deixar de cumprir um 

Convocamos o Ministro da Aeronáutica e o Ministro da Se- processo de seleção semeibmte a uma licitação, pois serão feitas 
cretaria de Assuntos Estratégicos mediante- a- Comissão de Rel.açõ- solicitações de propostas aos potenciais fomecedores, visando ob-
es Exteriores e Defesa Nacional Entendemos que era IlCCCssário, tenção das melhores condições técnicaS e fmal:lCeiras, pi:éServando, 
fundamentalmente para os novos Senàdores., que conhecêssemos a .assim. o princípio da competitividade entre os participantes, mas 
opiDião, as informações, dos Micistros respoosá.veis pela área. de preservando também o sigilo, que é inerente ao SIV AM'. 
segw::mça nacionaL particulatmente relativas aoSIV AM. Ao fmalizar, diz o ex-Ministro'da Aeronáutica ão ex-Presi-

Antes que os Ministros fossem convocados, tivemos o cui- dente da República: 
dado- o Senador Bernardo Cabtal e eu- de requerer, por intetmé- - EnCerrando, Sr. Presidente. esse projeto será o marco maior 
dio da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacioml. os do- do quadro de segur.mça nacional da virada do séeulo - segurança 
cumentos. considetados sigilosos e confidenciais, que embasaram. nacional lato sensu, porque se destina a proteger com autonomia, 
a aprovação da matéria. mas respeitando os novos conceitoo de solidariedade global, o 

Sr. Presidente, Srs. SeJJa.Ciores, em todos os documentos que bem-estar e a saúde do povo, a tr.mqüilidade social e o equilíbrio 
tive a oportunidade de ler atcntamen1e não há nem uma página ambiental numa imensa região que o mundo entende como critica 
onde não se encontre a palavra "sigilo", code não se encontre a pa- para o futuro da humanidade. Ele é, portanto, um projeto de segu
lavta "confidencial", onde nio se encomre a expressão "segurança rança nacional (-.)" · 
nacional". Isso demonstra que o projeto trata fundamentalmente de Esse expediente é de JJ07/93, assinado pelo ex-Ministro da 
segur.mça nacioml. Aliás, Sr. Presidente, quem úver a oportunida- Aeronáutica, Brigadeiro Lélio Viana Lôbo. 
de de ler a exposição de motivos assiilã.da pelo ex-Ministro da Sr. ~dente, considerando essa Exposição de Motivos, o 
Aeronáutica. Brigadeiro Lélio Viana Lôbo, endereçada ao ex-Pre-- ex-Presidente da República, Itamar Franco, convocoo o Conselho 
sidente da República, Itamar Franco, no dia 10 de julho de 1993. de Defesa Nacional. confOime estabelece o art. 91 da Constituição 
encontrará trechos desta natureza: --Federal: -

''O Sistema de Vigilância da A~ O eiõ mais comple- "Art. _91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de con-
xo e abrangente e, sem dúvida, condição indispensável para o fun- sulta do Presidem.e da República nos assuntos relaciomdos com a 
cionamento do -conjunto de meios e ações: a serem implementados sobetania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele parti
naquela região tem, como objetivo fmal, contribuir para o controle cipam como membros natos: 
brasileiro sobre a Amazônia e para o seu desenvolvimento susten- I- o Vice-Presiden:te da República; 
tável. solidificando a presença esttatégica. do Estado em uma. área II- o Presi4_ente da Câmara dos Deputados; 
imensa e crítica, que Vem recebendo atenção especiãl no Brasil e fi- o Presidente do Senado Federal; 
no exterior'~ IV- o Ministro da Justiça; 

Mais adiante; para. Justificar o profOSSO de dispensa de licita- V - os Ministros militares: 
ção, ou mais, da Dão-exigência de licitação pública, diz o ex-Ministro: 

"A publicidade, para a escolha desses meios de controle e 
para canseqiíente e indicação de quem exea1tará os sexviços, in
viabiliza a garantia do sigilo que a eficácia do Sistema exige, pois 
implica a revelação de dados - atentai os senhores - capazes de 
comprometer a aptidão do Estado para exercer a sober.mia e o Po-
der de Policia em sua plenitude. dentro das fronteiras do Pais e do 
seu espaço aéreo. 

VI- o Ministro das Relações ExterióreS;. 
Vll- o Ministro do Planejamento; (-)" 
E. entre outras atnõulções do Conselho de DefeSa Naciooal, 

temos: 
•m- propor os critérios e condições de utilização de áreas 

indispensáveis à seguxança. do tenitório_ naciorial e opinar sobre 
seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relaçio--
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.nadas com a preservação e a exploração dos ICCUrSOS naturais de 
qualquer tipo." 

Sr. Presidente, o decreto do Presidente. publicado no dia 13 
de agosto de 1993, dispéle: 

"O Presidente da República, no uso das atri'lxlições que file 
confere o Ülciso IV do art. 84 da Constituição Fedeml e o inciso 
IX do art. 2<1 da Lei n• 8.666, de 21 de junbo de 1993. e oovido o 
CoDSOlho de Defesa Nacional. 

De=ta: 
Art. 1• Os oquipaD!entos e os serviços lkoicos ciJja divul

gação C<lDlpromeleria a eficácia do Sis!cma de Vigilância da Ama
zônia ~m-se no que pn:ceitua o inciso IX do art. 24 da Lei n° 
8.666. de 21 de jlnho de 1993. · 

Art. '!-0 Em respeito ao ~cípio da competitividade, os ór
gãos executantes promoverão consultas para obter os menores pre-
ços e as melhores condições técnicas e de ímanciamento -na -se1e
ção. visando a aquisição dos oquipamentós e a realizaçíi<>dos ser
viços téc:r:úcçs pertinentes. 

Bras!lia, 12 de agosto de 1993 - Itamar Franco, Létio 
Viana Lôbo, Mário Cesai Flores" 

Sr. Presiden!e, a partir dai ~ODtoo-se todo um pOOcesso que. 
me parec:e, seria disPensável. Escolheu-se uma en:qK'eSa 'brasileira 
Para gerenciar, dencmiu.ula ESCA, já muito conhecida da opinião 
pública brasileira. Posteriormente, escolheU-Se a-Cm~ para a 
aquisição dos equipamentos. Toda essa polêmica está nos jamais
Dão vou repetir, pois S. :&.-s já estio camados de saber a respçito 
do assunto. O que quero, Sr. Presidente, é comettar. -·- -- · • 

O Senado da República aprovro o íiDliDCiamento pam a 
aquisição dos equipamentos. E a surptesa deu-se exatameote na 
Comissão de Relações Exterioies e Defesa Naciooal. quando o 
atual Ministro da Aeronáutica nos informou da existência ~de um 
casameJJto, há cerca de 20 anos, entre o Ministério da Aeronáutica 
e a empresa ESCA. que, aliás, em todo o seu co:afrulo, pratica
mente tiabalhou só para o Govcmo; afom um trabalho feito para a 
Policia Federal e um ootro pam o ffiAMA, todos os demais foram 
feitos pam o Ministério da Aerooáutica. · 

Aqui está presente o Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Naciooal. Senador Antonio Carlos Magalbães, 
e também vários outros Sena.doce$ integmntes dessa Comis.são, 
que são testemunhas dessa declaração. Na oportlmidade, ptee>CU
pado, porque tive acesso a documeolos considerados sigilosos, 
perguntei ao Ministro se não havia uma preocupação com a possi~ 
bilidade de uma sepamção, de um divórcio, de uma ''infidelidade 
conjugal'', numa questão dessa natureza. V. Ex-s terão oportunida
de de saber a :respeito de documentos dessa empresa, porque voo 
lê-los aqui. Eles foram entregues pua mostrar uma empresa que 
será a ~nciadora. a integradora, e que vai montar toda a esttutu
ra de infOIIWições de um projeto considerado o mais importante 
p= a segm::mça.naciODa!.-hoje,. ~~ a..Jois ·te.;os-1!6 
tenitório iiacional. 

Sr. Presidente, montou-se um processo de con.suha e de lici
taçlio. Mas pam quê, se a empresa já estava esooDrida por anteci
pação?t Posso dizer isso com toda a segar.mça e sem estar come
tendo nenhuma leviandade: a empresa ESCA já estava escolliida 
para ser a gerenciadota! A oo.t:ra. a de equipamentos, veio como 
conseqüência, e vw m.ost:ru' a V. Ex&; o porquê. Depois de esco
lhida a ESCA, esta passou a participar de todas as Comissões pam 
escolher a fomecedom do equipamento. E mais: per incóvel que 
pareça, ll3. Comissão decisiva pam a escolha da proposta f.mancei
ra, o Govemo tinha menor ml:mero de integrantes do que a ESCA. 
Aqui está,. Sr. Picsidenle, o donmvmto enviado pela Comissão de 
ReL1.;;.' .!S Exteriores e Defesa Nacional: 

Área financeira: Membros para decidir solre a proposta da 
área financeira: Tênente-Coronel da Aeroaáutica, Eli Figueiredo 
Souza; TenODte-Corone1 Nelson !056 Salaib Femoira; Ensenbeiro 
Wllscn Fr.mça l'lado. do CCSIV AM, e Engenheiro Roualdo Ios6 de 
Allllljo,da Assessaiado Banco CeoliaL POltaDIO;quatromembros. 

Da ESCA: Engenheiro Sérgio Kilsberg; Eooncmista Wag
ner Infa:zato; Eoonomi.sta Rdbia Mara Cineze; Eoonomi.sta Luis 
Felipe Tosta Cocuzi e Administrado<a Eliana Conesch Rocha.~ 

Portanto. na Comissão que decidio sobP: a proposta finan
ceira, dos nove membros, quatro eram do Govemo e cinco da em
presa ESCA. Se verificaDDO$ nas ouiDS Comissões. observm:emos 
a presença dessa empresa em todas as Comissões que decidimm a 
proposta pam aquisiçlio do equipomento. 

Sr. Presidente. entendo que não havia necessidade disso. 
Por quê?" Porque o decreto do - da República não era 
simplesmente de dispensa de licilaçi<x era de não-exigência de li
cilaçio. que é muito mais amplo do que a dispensa de licitaçio. A 
dispensa de licitaçio implica um processo de justificativa dessa 
dispensa; há que ter um JrOCe:SSO.. No caso, o eX-Presidente Itamar 
Franco, oovido o Conselho de Defesa Naciooal. simplesmente dis
pensoo a exigência de licitação. Ettio. Dio havia DOOOSsidade -de 
montar todo esse teatro pan1 escolher quem já estava escolhido, 
que, no caso. era a emJ>=8 gerenciadora e integradom dencmina
da ESCA, e nem montado um outro teatro onde a ESCA deeidiria 
e escolheria a empresa fomecedora dos equipamentos. 

Sr.-Presidente, Sn: e Srs. Se~ o teatro estava todo 
molita"iiõ ei:ataméíitõ ãPartlf Oõ cleà.íO do·Presideute da Repúbli
ca, que eliminava a exigêneia de licitaçio! Srs. Parlamentares, Se

. Dadores e Deputados aqui presentes, interessados neste tema: de 
alguma forma se flCOII perdendo tempo, se discutindo se a licita
ção era legal ou ilegal. se havia im:guhridade ou não. Simples
mente não havia necessidade de licitação. 

O mais grave não é a certidlo dO INSS - petdoem-me os 
Pa.rlamentaíes dõ Pf. Discut:ir-se, num projeto dessa natureza. se a 
coo.tn'buição do INSS está cetta ou não é um problema menor. O 
litais grave é a questão relativa à segurança nacional,. ou seja, en
tregar-se a gerência de um projeto dessa natureza a uma empresa 
particular que, até há poucos dias, era dirigida por um estDmgeiro 
- agora. isso já -ttllldoU. Hoje., os jamais publicam que essa emprc-.. 
sa, não tendo dinheiro pam pagar o INSS, já está Yendendo .S soas 
cotas para uma outra empresa. 

O Sr. Bernan!o Cabral- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O Sr. Esperidião AmiD - Consulto se a Mesa pemrite 
apartes. porque eu gostaria de me habilitar. Se .Dão. me conf~L 

O SR. PRESIDENTE (J0$6 Samey) - A Mesa informa 
que o tempo do andor eslá esgotado. 

O Sr. Bernardo Cabral- Sr. Presidente, gostaria que fi
~doonooso interesseemapanearS:EX•:- ·-· · ·· --·--

o SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente. 1ameoto 
que, num tema dessa relevância,- possa oonoeder apaites. Hoje. 
enviei carta ao Presidente da República so1n: este assunto - la
mentavelmente não vou poder lê-la, em virtude do tempo. Nessa 
carta,. exponho a Sua Excelência todos esses dados. J:eCC~Dendan
do-lhe que oonvoque o Conselho de Defesa Nacional, assÜD C<l!DO 

o fez o ex-Presidente. Essa convocação não seria para dispensar, 
mas pam não exigir licitaçio nesse projeto. Não é possivel que o 
Pais não teDha, como confessou o Ministro da Aeronáutica. estm· 
tura pam IDOIItar a gerêDcia desse projeto. O Ministro da Aeronáu
tica confessou que não existem:. no Poder Público, na Aeronáutica, 
técnicos que possam gerenciar um projeto dessa naiiiJRa. de segu
rança nacional Isso é um~! ,., ~ Q .e-: ~ • 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 135 

Portanto~ solicito ao Presidente da Rep1blica que reúna o 
Conselho de Defesa Nacional e ca:o.ponba. em nível de Govemo, 
uma comissão para gerenciar o Projeto. Não é possível que não 
existam técnicos no Governo, que o Governo não tenha a capaci
dade de organizar uma comissão técnica capaz de gerenciá-Io. 
Como se pode entregar um projeto dessa magDitude a uma empre
sa privada, dirigida por estr.mgeiro? Está dito na Exposição de 
Motivos que esse é o maior projeto de segurança nacional O Se
nado não errou: ele apenas aprovoo a proposta de financia.mel;l.to. 
Quem et.TCU foi o Executivo. no momento em que tratou de um as
sunto dessa magnitude sem levar em conta que estava em jogo a 
segmança nacional N""ao soo eontrárlo ao Projeto SIV AM. Coosi
denx> importante par.1 o Brasil e, particularmente, paxa a Ama2h
nia. Não aceito que o Govemo confesse que não temesttu.tura para 
gerenciar um projeto de segurança. nacional, sendo obrigado a en
tregá-lo a uma empresa de conceito duvidoso, hoje imp1gnada pe
rante a opinião pu'blica. pelas denúncias diárias da imprensa. 

Espero que o Ptcsidente da República entenda a minha ma
nifestação ccmo colaboraçlip para o Govemo. A miDba expectati
va é de que o Ptcsidente da República, com o Conselho de Defesa 
Nacional, possa poupar o Brasil do risco de ver seus dados confi
denciais, secretos, sigilosos e de segmança ria.i:ionaJ serem f!ltia
dOs para fora do País por uma empresa que não tem c~to;seja 
essa oo qualquer outra. Considero que uma. empresa privada não 
pode cuidar do núcleo, da geréncia e da iDiegração desse grande 
projeto. Muito obrigado, Sr. Ptcsidente. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senadcc Jader Baibalho, permi
te-me V.Ex .. um aparte? 

O SR. JADER BARBALHO - Lamento profundamente, 
mas o Regimento não ine pemüte ouvir V. -sx_a e tantos ootros 
companheiros, que, seguramente, dariam grande colabo<açio ao 
meu discurso sobre um tema que pxeocupa não S6 a n6:>, Senado
res e Depotados, mas a toda a opiDiiio pública brasileiDI. 

Durante o discur$0 do Sr. Jadtr Barbalho, o Sr. 
TeoiQnio Vikla Filho, JDVice-PresidenU, deixa a cadei
ra da p;esUUncia, qUI! i ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Ptcsideote, peço a pa-
lavta, com.o Líder. . 

O SR. NEY SUASSUNA- Sr. Ptcsideute, peço a palavm, 
como Líder, para uma comunicação urgente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samcy) - Coocederei a pala
vta a V. Ex", Senador Eduardo Suplicy, como Lider, P""' falar du
rante cinco minutoS; em seguida, ao Senados:' Ney Suassu.Ilõ4 que já 
a havia pedido na qualidade de Líder. e, posterioanente, ao Sena
dor Hugo Napoleão, do PFL. ·que também havia pedido a palavra 
com.oUder. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como Uder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Ptcsidente, é muito impOrt.wte a· nianifes, . 
tação do Senador Jader Baibalho no sentido de que o assunto do 
ProjetoSIV AM seja aqui melhor debatido. . .. 

Gostaria, contudo, de esclarecer ao Senador Jader Barbalho 
que, por ocasião da votação do projeto no SeDado Federal, uma 
das preocupações de V. Ex a foi levada em conla pelo Partido dos 
Tt:abalhadores. Havíamos sugerido, mediante emenda ao projeto, 
que pelo menos 60% dos que iriam acompaDhar toda a execução 
do Projeto SIV AM fossem funcionários do Poder Executivo, P""' 
que justamente ficasse assegut:ado um corpo :míDimo de pessoas 
qualificadas para. essa missão. Infelizmente, a emenda nesse senti
do não foi aceita. Essa era a informação que eu gostaria de prestar 

. ao Senador Jader Baibalho. 

Por onlro iado. ainda que o Senador Jader Barllalho não te
nha considerado muito importante a questão levantada pelo Parti
do dos Trabalhadores, pelo Deputado Arlindo Chinaglia e pela 
Comissão da qual faz parte o Deputado Femaudo Gabeira e ou
tros, sobre procedimentos da ESCA, para. n6s, constitui atgo im
portante. Pode ser de menor relevância no que diz respeito ao fato 

· de se gastarem US$1,4 bilhões ou US$2,8 bilhões ao loogo de IS 
ou 20 anos. mas é claro que isso também é importante. 

Não sei como o Governo vai S")}ucioDar o problema. na me
dida em que. segundo todos os dados obtidos pela Comissão da 
Câmam dos Deputados, de fato, boove fraude com relação às 
guias junto ao rn'SS - o que o próprio Govemo reconheceu. E 
ca:no uma empresa pxecisa. ser considerada idõnea para :realizar 
conttatos com o Govemo. este encontra-se d.iaute de uma grande 
diílcoldade. 

Percebo que a ESCA eStá tentando fazer uma verdadeira gi
nástica: trooou a sua direção e está tentando vender para outra em
pxesa. que. segundo iD.fOJDJ.ações, teria sede no mesmo lugar onde 
está a ESCA.. Precisamos Verificar se isso sigm1ica apenas uma 
mudança de denominação. pam a empteS8. continuar sendo a mes
ma. Tudo isso pn:cisa ser objeto de ~ideração. 

Aliás, queremos lembtar que o Senado aprovou requeri
mento, et~caminbado ao Tnbunal de Contas da União. a fim de 
que, pmoeotivamenle. acanponbe todo o projeto SIV AM, até no sen!i
do de alertar e orientar o Governo para não realizar algo que o leve 
depois a ver suas CXllllas não aprovadas. Desse modo, está em tempo 
paxa que o Tol:<mal de Coutas da UDião examino o requerimento. 

Gostaria também de salientar que o Projeto de Decreto Le
gislativo, apresentado po< 20 Senadores, solicitando que seja revo
gada a decisão relativa ao empréstimo par.1 a realização do S!
VAM pemúte que o Senado Fedeial aprofunde e repense a deci-

- SãO. Se for para se tomar uma decisão com respeito ao Projeto SI
V AM. esse projeto propottiona a oportunidade paxa que as Co
missões; seja a de Assuntos Econômicos ou a de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, reexaminem o caso. inclusive à luz das re-
comendações e reflexões que agora o Senador Jader Barbalbo 
apresenta. 

Sr. Presidente. gostaria de registrar que está. havendo um es
fO<ÇO po< parte do Senado Fedeial, do qual participam repre
sentantes de todos os partidos, inclusive V. Ex•. no sentido de se· 
chegar i superação do impasse sobre a greve dos trabalhadores da 
Petrobms e demais segmentos. 

Hoje, o Ptcsideute Fernando Hemique Caldoso receben 
uma comissão de Senadores e Deputados. Estiveiam preseD!.es os 
Senadores Roberto Freire, Sérgio Machado, as Senadoras Emilia 
Fernandes e Júnia Marlse. repesentando o consenso aqui manifes~ 
tado. O nobre Senador Gerudo Melo, bem como o Senado< Josap
hat MariDho, ootro dia, registiaram a im:portância de haver um en
tendimeniD. As Lideranças de todos os partidos da Câmara tam
bém estiveram presentes. 

Ainda ontem, o Presidente José Sarney recebeu o Presiden
te Nacional do Partido dos Trabalhadores, Luiz lDácio Luia da Sil
va, que também formulon um apelo no sentido de que chegásse

- mOs a um enrendjmento 

O Presidente José Samey convetSOU-~m,; -Pie si~~~ Fa
nando Henrique Cardoso, e Sua Excelência reiterou que considera 
importante ser respeitada a decisão do Superior Tribunal do Tm
balho. Entm.mto, os trabalhadores~ com um pedido de 
~ relativamente à decisão do TST:- E possível que se chego e 
a um entenc:Iünen.to. pgis. hoje., o pxóprio Vicente Paulo da Silva, 
Presidente da Cen1Ial Unica. dos Ttabalhadores. estâ em Brasília e 
jã. dialogou com os Senadores Artur da Távola e Getaldo Melo. 
com a coordenaçã.o do Dep:ttado Arthur VII'gílio. É possível que, 
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ainda esta tarde. o Presidente da cur dialogue com o próprio Mi
nistro do Trabalho. 

Enfim, há toda uma enet-gía, lima disposição nO seiÍtidO de 
se superar. civill7.adamente, esse impasse. 

Era o que tinha a registrar, cumprimentando o esfO!."ço de 
todos nessa direção. _ -- -

Por·isso. Sr. Presidente, SzAs e Srs. Senadores. pcc ser a se
gurança um direito do cidadão e um.dever do Estado, encaminho a 
esta Mesa um ProJeto que coloca os crimes de extorsão mediante 
se:qüestro sob a competência. da Polícia Federal. 

Era o que eu tinha . .a dizer. 
- -obrigado. (Muito bem!) 

O SR-. PRESIDENTE (Jose Sarney)- Antes de conceder a 
palavra ao Senador Ney Suassuna, querq çomunicar ao Plenário 1Jw-a1Jle 0 discurso do Sr. N~y SuasSWJa, o Sr. 
que, tendo cm vista a aprovação pelo Plenário dei Parecer Do 272, José Sa1"11ey. Presitün:e, deb:a a cêukira da presidência, 
de 1995. da ComiSsão de-Relações Exteriores e Defe5.a Na:éional, que é ocupada pelo Sr. Nabo r lúnicr. ' 

sobre o Processo n' 56. de 1995. que designoo o Sen.ador Fernan- O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, peço a pala-
do Bezerra para representar o Senado na 8za. reunião da OIT. em y:ra, para uma comunicação inadiáveL 
face da desistência do Senador Fernando Bez.ena.. ã Mesa designa O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra 
o Senador Gerson Cama ta para representar o Senado, na folma já a V. Ex•. , 
aprovada na Comissão de Relações Exteriores e DefeSã-Nacional. O SR. HUGO NAPOLEÃO {PFL-PL Para uma comunica-

COncedo a palavra, como- Líder, .ao nobre Senador Ney ção inadiável. Sem revisão do orador.) - sr~ Presidente. recebi 
Su.a.ssuna.. convite do Presidente da República. Femando Henrique Cardoso, 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. ComoLíder,-jlro- para acompanhá-lo à Cidade do Recife. onde haverá. amanhã, uma 
nuncia o seguinte discuiso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senido- reunião, no âmbito da SUDENE. destinada a abordar os principais 
res, o modelo de investigaÇão e cOndução de inquérito nos casos temas ablais, cujo andamento exige soluçãO fuiediata.. 
de crimes de extorsão e seqúestro, tal como atualmente i:astitucio- Tendo em vista a UI:gência, e por isso pedi a palavra, enca
nalizado, mostra claros e inequívocos sinais de exaustão e incom- _ rp.inhei ao SeDhor Presidente da Repllblica expediem.e no qual so-
pCtêocia. - . =--- - -- licito providências pam que as obras inacabadas no meu Estado, o 

De u_m lado, os limites de competência das polícias esta- Piauí, JXlSsam. ser OOD.cluídas. Aliás, -desde a campanha, Sua Exce-
duais não ConsegUem eSi3belecer o necessáriO entrOSamento com Iência asseverou-me que gostaria de, principal e precipuamente, 
suas congêneres em outros Estados da Federação, acilraD.do dolo- dar por encerradas as obras em andamento antes de_ inaugurar ou 
rasamente os conflitos entre os diferentes estameirtoS põ1íc1als eU- iniciar Otitias obras. Dentro dessa filosofia de Goveroo. considero 
volvidos no espaço entre fronteiras. - - - -- correta a atirude que e:s:tou adotando. que. aaedito. também seja a 

Por outro lado, a coll'Upção do aparato policial-militar, o . de toda a Bancada do Estado. 
despreparo das polícias civis e militares, a insuficiênci.it. C a obso- Em primeiro lugar; deVO dizer a V. Fr que o Senado Fede
Iescência do apoiei logístico. a insuficiência dos quantitativos_ e sua ral acaba de ap-ovar- e eu, na qualidade de Uder 9o PFL. o~ en
inadequada qualificação, aliados às baixas remunerilções, são llldi- ---'-CC:aminhei à Presidência e à Mesa - os nomes que farão parte da 
cadores incontestes a sinalizar a impor-..âncía dos Governos esta- Comissão Especial incumbida de analisar as obras inacabadas DO 

duais para reverter o quadro de incapacidade na solução eficaz_ do nosso _f'aís: Em "segundo lugar, devo dizer que o nobre Senador 
combate a esse tipo de delito. - - - --cãrlõ:S WiiSQr4-iiá poucos diaS, manifestou-se nesse sentido da tri-

A gravidade da situação pode ser medida, em toda a sua bom do Senado. S. Ex• que foi, no Governo passado, Secretário 
magnitude, pelo episódio do seqüestro da meD.ina Paula Dãvid de Recursos Hídricos do então MinistériO do Desenvolvimento 
Zamboni. em Minas Gerais, resgatada pela policii iD.ineira no Rio Regional 
de Janeiro, numa operação que pôs: a nu todos os conflitos iiTeso- São importantes, por exemplo, Sr. Presidente, no meu Esta: 
lutos que permeiam a questão da competência. da autoridade e da - do, OS platôs de Guadalupe -uma área de irrigação de IS mil hec
credibilidade dos órgãos de repressão estaduais, que reSultou na tares -. os tabuleiros litorâneos do Baixo ParnaJ.'ba- cm uma área 
dissolução da Divisão Anti:.Seqúestro do Rio de Janeiro. de nia.is de 8 mil he<:tares -. o perímetro irrigado do Gurguéia -

Os dados relativos aos Çnmes de extorsão e sequestro de- que exige_ uma nova defmição do DNOCS -.além de uma série de 
outras obl:aS que, em síntese, passarei a ennmerar, em função da 

monstram à exaustão que, mantidos o a.mmjo institucional e as es- importância de que se revestem para. as soluções prementes e ur-
feras de competência para ref)ressão desses crimes,_ o Estado verá do Esta 
sistematicamente frustra-da a -sua capacidade de dar- efetiVidade à gentes meu do. 

Devo salientar. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. que o 
sua competência primordial de garantir a inviOlabilidade do direito Piauí detém. hoje, metade da .água de subsolo de todo 0 Nordeste 
à vida, à liberdade e à segurança, confoxme comando constitucio-
nal preceiwado no Título ll -Dos Direitos e Garantias Funda- ~sile;ro. qu.:::s ?Jil quilô:~s = ~nes. e ~den-

ta· arts so 6o · es. so en1 a _ Cia o ano 11'0. so cu J3. 1 et 
men IS-. • e • . .. . ~-não pesani mãiores dúvidas- qualquer um pode levantar. a qual· 

. . Assrm, .. en~ndemos. ser de ~ndam:ntal ~~CJa para quer momento, a qualquer tempo, a cadeia domil:Ual e responder 
COl~li. a ocorrenCia desse tlpo ~ deltto. CUJ3S e~tísticas cresc:_em pela respectiva evicçãb de direito- e, de mais a mais, 0 homem do 
v~g~'?:S3.m~me, remeter à _Upião .a t?OID_~t~~CJ_a para prevemr e campo é trabalhador, se esforça. de manhã até a noite, para produ-
repmrur os cnmes de extorsão mediante seqüestro. zir, às vezes em condições- como sabe V. Ex•, Sr. Presidente, que 

Nesse contexto. por se tratar de crimes conexos àqueles é da região- as mais adversas. 
cuja competência é privatiVa da Polícia F'ederal (art.-144,da Cons- · CU.Q, Sr. Presidente, dentre as demais, obras da maior im-
tiOJ.ição Federal), bastaria a alteração dos arts. n°s 21, 109 e 144 portância. o Projeto Calde.ü:ão, ~ Piripiri. e o Projeto Vale do Fi
para operacionalizar um arranjo instituciOnal mais condizente às dalgo. em Simplício Mendes. 
demandas por segurança e integridade dos cidadãoS, garantindo o Quanto às bmagens, a Barragem Petrânio Portela, na re
desmantelamento dos esquemas de comipção que se instalaram gião da Constelação São Raimundens~ em São Raimundo Nona
nas máquinas estaduais e efetivando a tutela dO Estado no tocante to. iniciada quando eu era Governador_ do Estado, o~ delegada 

• à segurança. pelo DNOCS. com capacidade de 181 milhões de me~ cúbicos. 
·- o -- ,..._ 
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Ela é -de fundamental importância, sendo que faltam apenas 10% Na certeza da atenção que Vossa Et(celênc~ dispensará à 
da obm para que seja concluída. Bru:ragem do Jenipapo e de Cam- presente solicitação, subscrevo-me respeitosamente. - Senador 
po Alegre;ems-ao JoãódoPfãâf; Bmxagêm Salthar Õn(Sãô.Fratt... ....Hugo Napoleão,. Líder do Partido.._daPrente Liberal- ~FL. · 
cisco do Piauí; Barragem Pedra Redonda. em C~ce~ção doCa_- OBRAS PARALISADAS 
nin.dé; Bam.gem Mesa de Pedra, em Valença do Pta.W..; Barragem 
Corredores. em Campo Maior; Bamgem Algodões L em Coca!. e, 
ainda.. em f~ de conclusão, as Barragens de Joana e Bocaina. em 
Pedro n e Picos. 

Além do mais. a questão do desenvolvimento dos cerrados, 
que é da maior importância. Detém o meu Estado boje o primeiro 
lugar nQ Nordeste em área quadrada pata a plantação de cerrados. 
o que está. despertando atenção nacional e intemacionalmente. 
Acho que ali o PRODECER Ill caberia plenamente. U esteve re
cmremente o Ministro da Agria.d.n.tra. do Abastecimento e da Refor
ma Agriria, o Senado!: José Eduardo Alldnde Vieira, nosso colega. 

Convenham. Sr. Presidente, Sn: e Srs. Senadores. que a 
energia elétrica. se é um problema em siem-várías-regiões do País. 
o é também no meu Estado. Há uma linha considerada indispensá
vel e com relação à qual tqda a Bancada se une, e que é a ligação 
de São João do Piauí a Eliseu Martins. uma linha de 234 kW, para 
que haja energia em todo o sul do Estado, onde não se pode mais 
sequer implantar um poste, ou sequer, uma seqilência de cadeias 
de postes, sob pena de colapso e.oergético! . 

Antes de concluir, Sr. Presidente, devo aduzir que quanto a 
estradas, há necessidade do asfaltamento da BR-135, sobretudo da 
divisa Piauí-B.ahia até a Cidade de Eliseu Martins, absoluta e rigo
rosamente intrafegável. a espiDha dorsal do meu Estado e que ser
ve de acesso a São Luís do Maranhão e a Fortaleza, no Ceará; o 
asfaltamento da BR-135 também no tro:ho Jerumenha a BeJ1-olí
Dia; da B.R-324 no trecho Bertolínia-Uruçuí; e da PI-254, de Gil
bués a Santa Filomena. 

Finalmente, em Teresina, o Hospital Universitário, iniciado" 
no tempo em que eu era Mioistro.da Educação. o anel viário e o 
Pronto-Socotro de Teresina são obras, Sr. Presidente. que deman
dam. evidentemeDt~ solução urgente. 

Por isso, ~ueiro a V. Ex• que faça constar dqs Anais cópi2 
da carta e do exped.ieDte que dirigi ao Presidente da República. sa
lientando que já o havia feito, há mais de dois meses. ao meu cole
ga e amigo Gustavo Krause, Ministro do Meio Am.biente, do'S Re
cursos Hídricos e da Amazônia Legal. nos aspectos subordinados 
ao seu Ministério. - -

Sr. Presidente.. esse era o apelo que eu tinha a fazer em de
fesa do Estado do Piauí. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência 
aguarda o documento de V. Ex• 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
HUGO NAPOLEÃO EM SEU PRONUNCIAMENTO' 

Excelentíssimo Senh<X' Doutor Fernando Henrique Catôoso 
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil 

B=ília. 18 de maio de 1995 
Senhor Presidente. 
Olmprimentando Vossa Excelência, dirijO-lhe veemente 

apelo no sentido de que, em caráter emergencial. autorize os Mi
nistérios competentes a retomarem as obras paralisadas no Estado 
do Piauí. a saber: 

- banagens e Projetes de Irrigação; 
-desenvolvimento dos cerrados; 
- energia elétrica; 
- estradas e infra-estrutura geral 
Em anexo., estou encaminhando a relação dos projetes citados. 

a) Área de Recursos Hídricos (Barragens. e Projetes de frri. 
gação) 

1) Projeto de Irrigação, Platôs de Guadalupe 
1.1 Contrato assinado para exe<..'tlção em 24 de agosto de 

1987 junto ao antigo DNOS, ~ub·rogado ii SENIR em 19 de de· 
zembro de 1990. Hoje está sob a responsabilidade da Secretaria de_ 
frrigação- SJR. tendo como órgão de fiscalização o DNOCS; a 
obra encontra-se paralisada desde janeiro de 1993. 

1.2 Metas do Projeto 
-irrigar 15.000ba, numa área total de 32.000ha; 
- assentar249 irrigantes e 18 empresas agócolas: 
-população beneficiada: 45.000 habitantes; 
-empregos diretos: t.500; 
-empregos indiretos: 2.240; 
-produção anual: 78.085 toneladas; 
- re:~.da líquida: USS 2.926.(X)().00 Com taxa de retorno na 

ordem de 14.5%. 
1.3 Situação atual 
-da t• etapa de 3.17Cba, de responsabilidade do Governo 

Federal, encontram-se concluídas: eçlaçào elevatória, bombeamen· 
to, 6.100m de canais de concreto, eletrificação, etc., suficientes 
para t:õr em funcionamento 9.00ha - o que ní!o vem acontecendo. 

1.4 Providência 
O Governo deveria imediatamente concluir a 1 a etapa e dar 

..continuidade à 2• etapa de 12.1)()(:ba, aproxirriidamente, corres. 
pendente a _parte que deveria ser finand4da pelo Banco :MUndiaL 

15 Area de Influência 
- Nova Guadalupe. Aniôriío Almeida;- FlorianC'I. Jurumenba. 

Landri Salés, Mâit:cs Parente. Bertolínia ~ UnlÇtii. _ _ · 
2) Projeto de Irrigação Tabuleiros do Baixo Pamaíba - Ta~ 

buleiros Litorâneos 
-2.1 Iniciado pelo extinto DNOS. boje está a cargo da Secre-

taria de loigação- SIR. tendo o DNOCS comO õigão Hsc:alizador. 
2.2 Metas do Pro~to 
- irrigar 8.225ha, sendo a [ • etapa de 2.1 OOba; 
- população beneficiada:_ 31.420 b.~Pi.tmtes: 
- empregos diretos: 6.380; 
--empregos indiretos: 7.330~ 
- renda prevista: US$7 .OOO.COrano para colono; e 

USS26.200.00'aoo pitra emp:esátios. 
23 Sítuação atual 
- 90% dos serviços foram realizados da t• etapa de 715ha; 
--as obras da -área _COmplementar estão com 25% dos Servi· 

ços de terraplanagem: 
-_as obras da 2• etapa foram contratadas em 1993 e estão 

paralisadas. Recursos da 2• etapa: Bird/SfR; 
2.4 Proposta 
Concluir imeiliatamente a 1. e lapa e dar contiuuidade à 2•. 
2.5 Energia 
Há também a necessidade de cocd_uir:_ as Unhas de Transmis

são da Região Norte do &1ado em paxtirular a linha de l)8Kv, trecho 
Piripiriffabuleiros e da Subestação Tabuleiros, a cargo Ja <.besf. 

3) Perimetro Irrigado do Gurguéia 
Há a necessidade do Governo Federal redefinir o papel do 

DNOCS nesse projeto. pois atualmenle S(>mente a COOperativa dos 
Irrigantes do Gurguéia está desenvolvendo um projeto agropecuá
rio. fmanciado pelo BNHIFNE com ãrea irrigada aproximadamen

··t~ de 700ha. 
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O Plano Direi« do DNOCS idelllificoo uma ázea nolm: irri
gável de58.12Sha e iniciou-a ín:iplantação do projeto há décadas. 

Dezenas de milhões de d6laies foram investidos em obras. 
equi.pa.Dlentos e poços b.lbulares-jonantes e hoje a maioria da área 
está desativada. 

3.1 Proposta para l'e1ímetro do Gurgnéia 
Resesvar boa área de tetr• para a Cooperativa do Gw:guéia 

e a estrutma desativada. inclusive dezenas de poços jorrando noite 
e dia, desperdiçando água. passar para a iniciativa p:ivada auavés 
de licitação. 

Inclusive a iniciativa privada poderá introduzir tecnologia 
modema na agriculmm do Vale do Gw:guéia, amando coojlllta
m.ente com os projetas connmitários ali existentes. 

4) Outros p:ojetos de irrigação que necessitam de comple
mentação :FISica e financeira: 

a) Projeto Caldeirão, em Piripíri; 
b) Projeto Vale do Fidalgo, emSimp.Kcio Mendes, etc. 

Barragens • 

- volume acumnlado: 56.000.000m 
- objetivo: perenização do Rio Slqllbit? ~ jlrigação 
-localização: Rio Sambito 
-situação amai: 75% da obra está conclulda 
7) Ban-agem Comdores, em Campo Maior. 
- altura máxima: 23,00m 
-volume aommlado: 46.(K)().000m 
- objetivo: perenização e irrigação 
-localização- Rio de Janipapo 
8) Ainda estão em raSe de conclusão as barragens de Joana 

e Bocaina, nas cidades de Pedro ll e Picos, respectivamente. 
9) Ban-agem Algodões I. em Coca!: 
-altura máxima: 47,10m 
-volume acumulado: 51.000.000m 
- objetivo: abastecimento da cidade de Cocai. iirigação do 

Vale, pisciculblta e lazer 
- localização: Rio Pirangi 
~Desenvolvimento dos Cerrados 
DÓs 200 milhões de hectares de cerrados do Brasil, o Piauí 

I) Conclusão da &m.gem Peuônio Portela. em São Rai· participa com. aproximaffiunente, 6% dessa área. ocupando o 
!llllDdo Nonalo: quarto lugar do País e o primeiro do Nordeste, com 11.5 milhões 

. -falta somente 10% para conchlsio; de hectares, dos quais S milhões são aproveitáveis para agricUltura 
- aspecto importante: vai beneficiar as cidades ~ São Rai- t:raba.Ihada mecanicamente. ' 

mundo Nona!o, Coronel José Dias e São Lourenço, além dos JrO- A implantação do Programa de Cooperação N"~po-Brasileira 
jetos de irrigação. para o Desenvolviluento dos Cemodos - PRODECER é de funda-

Dados téeniqos: mental importância para a ocupação mcional dos cemtdos na p:o-
- alblta máxima: 35,60m dução de grãos. 
- volume ammniadn: 18LOOO.OOOm3 ·--são n:cmsos orinD.dos do Iapan futemacional CooperatioDa.l 
- objetivo: irrigação, abastecimento de vhias cidades, con- . Agency- JICA. com tomada de empréstimo da Rep6blica Fedent-

trole de eheias, piscicultura e lazer tiva do Brasil, oom CO<l<deoação do Ministério da Fa=da e BACEN 
- localização: Rio Piauí e COOI:cieDaçãO geral do MiDistério da Agricultura e Refocna Agrária. 
2) Conclusão da Ban-agem do Jenipapo, em São João .do o Pianí reivindica a participação do P.todecer m. }mtamen-

Piauí: - te com o Tocantins e ·o Maranhão. 
-falta concluir 70%; A Companhia de Promoção Agrlco!a- CAMPO, coordena-
- faz parte do sistema de perenização dos rios do semi-árido data exeaztiva do Prodecer m. já se instalou em Balsas.. no Sul do 

do Pianí. juntamente com as ban-agens: Petrônio Portela (São Rai-- Muanhão. 
mnndo Nonato~ Pedra Redonda (Conceição do Canindé), Salgadi- P«que não. a sua instalação também nos Cemldos Plauienses? 
nho (Simões~ Acanã (Padre Mareos) e Campo Alegre (São João O Prodecer I mudOU os índices econômicos em Paracam, 
do Piauí). -·- halae Minas e Coromandel, em Minas Getais. e em snas áreas de 

Dados técnicos: influência; o Prodecer n engloba 15 p:ojetos de assentamentoS: 
- almra máxima: 37,00m Projeto Piúva-Coopeducas. Projeto Ana Tena-Coopercana, Proje-
-volume acumulado: !85.000.000m3 to Brasil Centrnl-Coaceral, Projeto Ouro Venlo-Cotia, etc. 

- objetivo: iirigação, abastecimento de São Joio do Piauí. Por que não acelerar o desenvolvimento dos Cerrados 
regularização de cheias no vale, piscicultura. e lazer Piauienses, através do Prodecer m, onde estão previstos :recuisos 

-localização: Rio Piaul na ordem de US$600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares), 
3) Bam.gem de Campo Alegre. em São João do Piauí: para os Estados de Tocantins e MaruJhão? 
- volume acuiJllllado: ll.OOO.DOOm3 - o Piauí reivindica (exige!) a expansão desse programa para 
- objetivo: abastecimento local poder investir em infra-estnltln:a das cooper.úivas, fmanciamento 
-localização: Riacho Fidalgo fundiário, apoiar o desenvolvimento de agro-indústrias. fma..ncia-
4) Banagem Salinas, em São Fmncisco do Piaui: mento à infm-estrublta de projetos, pam produzir grãos em grande 
- altura máxima: - - - - - - escala; em ca:tseqüência seriam criados empregos diretos e indire-
-volume aanDDiado: 38S.OOO.OJOm3 tos, aumentaria a arrecadação de imposto~ etc. 
- objetivo: irrigaçã~ abastecimento, conlrole de cheias no -c)EnergiaEiétrica 

vale. piscialltura e lazer 
-localização: Rio Salinas O sistema energético do Piauí está implantado auavés da 
5) Ban-age"l Pedra Redonda, em Cooceição do Canindé: Hidrelétrica de Bo:a Esper.mça, enaavada em Guadalupe-Rio Par-
- altum máxima: 50,73m naíha interligada com as hidrelétricas de Sobradinho e Tucuruí 
- volume aammlado: 216..000.COJm3 _ __ÇQUt carga suftciente para suprir a demanda e -promover o desen-
- objetivo: irrigação, controle de cheias no vale, piscicultu- ' volvimento do Estado. 

ra e lazer Enb:etanta, os investimentos em linhas de lr.msmissão, a 
-localização: Rio Canindé cargo de 6<gãos fcdexais. são necessários para viabilizar a amplia-
6) Bamtgem Mesa de Pedra, em Valença do Piauí: ção da distribuição de redes e a implantação de novas su~s 
-alnnamáxima: 21.SOm eosreforçosnasexistentes. - - L"'. 'P.l o ~ ...... 
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Vários projetes de irrigação e agroindustriais estarão com
prometidos se não forem construídas liDhas de transmissão. tais 
como: a de 134kv Piripiri!Tabuleiros e a LT - 23kv de SãO J~ 
do Piauí a Ê.iseu Martins. etc. Esta última é de vital importância 
para os Cexrados. Vale do Gurguéia e Extremo-Sul PiauiensC. A car
ga existente encontra-se com qualidade de fomecimenlo bem abaixo 
das reoomendadas pela engenharia elétrica. trazendo transtornos à po
l"lação e a& produtores, êhogando ao pooto de "queimai" equipa
mentos de produção durante as variações de l<mào e carga elétrica. 

d) Estiadas 
No sentido sul-norte o acesso princiPal aos cerrados 

piauienseS é feito airilvéS da Rodovia Federal BR-135 que penetra 
no Piauí eni \..."rislalâocia do -Piauí e vai ãté Guadalupe. 

Praticamente Dão existe mais asfalto no trec:ho de Cristalân
cia à Eliseu Martins. Sendo o único aceSso federal ao interior do 
Piauí é ursel?-te 3: sua recuperação. 

Estão paralisadas as obras: 
a) asfaltamento da BR-135, trecho Jerumenha-Bertolina; 

extensão, 64Km; 
b) asfaltamento da.BR-324, trecho Bertoliiiia-Uruçuí: ex

tensão:~ 
c) PI-254, Gilbués.santa Filomena, que dá acesso às jazidas 

~ calcário pam os Cerrados; extensão: 140Km. 
Uma ponte sobre o rio Gurguéia. no trecho Colônia do Gur

guéia-Manoel Emídio desaboo com as chuvas ~~· éo-de"sulwr" 
importância a sua reconstrução. 

A Rodovia Feder.tl, asfaltada, BR-343, nos tred!os Floria
no-Teresina e Teresina-Pamaíba está em péssimas condições de 
tráfego. Ressalte-se que o único acesso asfaltado a Luís Cotteia. 
um dos principais pontos turlsticos do Nordeste. no mês dC julho. 
se faz através dessa Ro&:wia Federal. 

e) Infra-estrutura Ger.ll: 
- Hospital Univexsitário; 
~Anel Viário; 
- Pronto-Socotro de Teresina. 

Dllmnte o discurso do Sr. Hugo Napoleão, o Sr. 
Nabor :Júnior, deixa a Cadeira da pr,.sü:Mncia. que é 
ocupada ~lo Sr. Ney Suassuna. Suplente de &cretário. 

O SR- PRESIDENTE (Ney Suassnna)- Sobre a mesa, ze
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exeidcio. Sena
dor Lúcio Alcântara. 

É lido e a!X'OV3do o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 768, DE 1995 

Nos tennos do art. 199, do Regimento Im.emo do Senado 
Fedetal, requeiro realização de Sessão Especial em homenagem ao 
Presidente da Fundação Sam Knbitschek, Dr. Alui:zio Campos da Pas. 

Sala das Sessões, em 18 de maio de 1995. -Senador Gil
vam Borges - Roberto Freire - Coutinho JoE"ge - Mauro Mi .. 
randa -Joel de Hollanda- Emilla FertWJdes 

O SR. PRESIDENTE (Ney Snassnna) - Sem cnmprlda a 
deliber.lção do Plenário. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constib.Iição que será 
lida pelo Sr. 1° Secretário em execício. Seoada:' Lúcio Alcântara. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 31, DE 1995 

Alteza dispositivos da Constituição Feder.tl 
As mesas da Câmara dos Depilados e do Senado Federnl, 

nos tennos do § 3° do art. 60 da Constituição Fedetal, promnlgam 
• a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Al1. I 0 A Constituição da República Fedemtiva do Bmsil 
passa a vigorar com as seguintes ai~: 

•• Art. 21. ···--·---·-·--·-··-----·----
--··--------··-·---·--------.. -~--
XXVI- prevenir e reprimir os crimes de extdrsão 

mediante sequestro. 

------~-----..;..õ.;.;:;;o------·-··---·-

Art.l09. ·--··---------·-

Yl- os crimes contra a organização do trab?.Iho 
e. nos casos detemrinados pdr 'lei, contra- o sistema fi
nanceiro, a ordem econômica·fmancei:J:a e. a extorsão 
mediante sequestro. 

Al1.144. -·--·-----··-·-··--·-··-·---------

§ I o ··---··---·-··--.. ·-·----.. ·-·---·-··-··-n-...:. prevenir-e ":re.pnmir o tiáfico ilícito de entor-
pecentes e drogas afms, a extoisão mediante sequestro. o 
~tra~ e o desacamjnbo. sem prejuizo da ação fa
.....,dátio ~..<lo on)Ios ~ ~licos nas Il>spectivas 
áreas de compe~ia." · · · _ 

Justificação 

O modelo de investigação e condução de inquériio nos ca
sos de crimes de extoisão e sequestro tal oomo atualm.ente in.stitu

. cionalizado mostra claros e inequívocos sinais de exaustão e in
competência. 

De um lado, os limites de oompetência. das p:>Iícias esta
- duais não conseguem estabe!ecer o necessário entrosamento com 
- suas COOgêneres em outros estados da fedemç!lo. acirrando doloro-

sameDJ.e os conflitos entre ·os diferentes estameulos policiais en-
-volvidos no espaço entre frontei:ias.. -

Por ontro lado, a coaupção do apazato policial-militar, o 
despreparo das policias civis e militares. a insuficiência e a obso
lescência do apoio logístico, a .insõ:ficiência dos quantitativos e sua 
inadequada qualificação, aliados às baixas reliiillWlllÇÕ<S. são indi, 
cadores incontestes a sinalizar a impotência dos govemos esta
duais para reverter o quadro de incapacidade na solução efJ.CaZ do 
combate a este tipo de delito. 

A gravidade da sitnação pode ser medida em toda a sua 
magnitude pelo episódio do sequestro da menina Panla David 
Zamboni em Minas Gemis. resgatada pela polícia mineim no Rio 
de janeiro. numa operação que pôs a nu todos os conflitos. in'esolu
tos que premeiam a questão da competência.. da autoridade e da 
credibilidade dos ózgãos de te~""Ssio estaduais, e que =uiton na 
dissolução da Divisão Anti-sequestro do Rio de janeiro. 

Os dados relativos aos crimes de extorsão e sequestros de
monstram á exaustão que. mantidos o arr.anjo institucional e as es
feras de competência para repressão desses c:rini:es. o Estado verá 

-SiStematicamente frustzadã a sua capacidade de dar efetivamente á 
sna competência primoidial de gar.mtir a invioiabilidade do direito 
á vida, á liberdade e ~ segurança, confOillle comando constitucio
nal pzeceiluado no 1TIULO II - Dos Direitos e Garantias Fnn
dameotais-arts. S0 e6°. 

Assim, entendemos ser de fundamental importância pata 
coibir a OCOII"ência desse tipo de delito, cujas estatísticas crescem 
vertiginosamente. remeter ã. União a competência para previnir e 
reprimir os crimes de extorsão mediante sequestro. 

Neste contexto. por se tiatar de crimes conexos áqueles cuja 
competência é pivativa da Polícia Federal (art. 144-CF) bastari~ · 
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uma alteração nos arts. n"s 21, 109 e 144, para operacionalizar um 
arranjo illstitucioml mãis condizente ás demandas por segurança e 
integridade dos cidadãos, garantindo o desmante~ dos .es
quemas de conupção que se instalaram nas máqumas estadmns e 
efetivando a tutela do estado DO tocante à segurança. 

A matéria será publicada e despachada i Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exerclcio. Semdor Lúcio Alcântara. 

É lido o seguinte: 
Saia das Sessões, 18 de maio de 1995.- Ney Suassuna

Ge=n Camota- Valmir Campelo- José Agripino- Carlos Wil
son - Pedro Piva - Esperictião Amin - João Fmnça - Edison Lo
bão- Sérgio Machado- Jader Barbalbo- !ris Rezende - Geral?'> 
Melo- Leomar Quintanilha- Ccuti.Dho JOJ:ge- Ema.ndes Amanm 
- Júaia Marise - Jefferson Peres - Levy Dias - Pedro Simon -
Gilberto Mir.mda - Mauro Mir.mda - Epitácio Cafeteira - Autô
nio Carlos Vaiadai<s - TetôDio Vilela Filho - Gilvam Borges- · 
Flaviano Melo Nabor Júnior. 

lEGISlAÇÃO CJTADA 

CONSTITUIÇÃO DA . 
REPÚBUCAFEDERATIV A DO BRASIL 

REQUERIMENTO N" 769, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos teimas do art. 210, item n° 2. do Regimento 

!Dteo:Do, a lransctição Dos Anais do Senado Fedem! do artigo pu
blicado no jomai Folha de S. Paulo, edição do <tia 15 de malo do 
commte ano, sob o titulo "O que D. Ruth vonfaz.er no Acre?", de 
autoria do Engenheiro Aorestal Jrq.e V"IaiJa, Prefeito de Rio Bran
co-Acre. 

Saia das Sessões, 18 de maio-de 1995. -SenadorTeotôDio 
Vilela.Filho. 

O QUE D. RUTII VEM FAZER NO ACRE? 

Jorge VIana 

SUBSEçÃO II . A antropóloga Ruth Cardoso, esposa do presideote da Ro>-
Da Emenda à Constituição públioa, visita hoje o Estado do Acre. Inr=s.nte novidade. ~e 

eu me lembre, a única primeira-dama que visitou o Acre até hoJe 
Art. 60. A Constituição poderá ser eii)Oildada mediante pro- foi Danielle Mittemmd. Aliás, uossa lista de visitaotis ilustres 6 

posta: bem extensa. 
1- de um terço, DO mlnimo dos membros da Câmara dos AI Gore, vice-presideme dos EUA, e ootros políticos, artis-

Deputados ou do Senado Federal; tas e eoologistas do mundo inteiro tim vindo couhecer a t=a de 
II- do Presidente da República; Chico Mendes. E D. Ruth, o que eslatá vindo fazer? Intagioa-se o 
m - de mais da metade das Asseuthléias Legislalivas das . trivial: fotogtaf'.as; jantaios e soleuidades. Não é esse o Brasil que 

unidades da Federação. manifestando-se, cada uma delas, pela oonhecemos? 
maioria relativa de seus membros. No entanto, não será assim. A -presidente do programa Co-

§ 1° A Constituição não podecl. ser emendada na vigência nmnidade Solidária.,. no Acre, vai se encom.rar cem ONG e repte-
de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. sentações de seringueiros e índios. Vai conversar com um ~o 

§ zo A proposta será discutida e votada em cada Casa do sábio e trabalhador. E vai conhecer as altemativas que temos ena
Congresso Nacional, em dois tumos, consideran~se aprovada se do com o nosso trabalho. 
obtiver. em ambos, três quintos dos votos dos respectivOS membros. Vetá a merenda escolar regionalimda fortalecendo a agri-

§ 3• A emenda à Constituição será proumlgada pela Mesas cultura e lta2iendo as crianças de volta à escola. Vetá a reduçã~ da 
da Câmaia dos Deputados, e do Senado Federal, oom o respecúvo mortalidade inlamil oom o trabalho dos agentes oonmnitários de 
número de ordem. saúde.. Terá uma mesa farta no café da manhã com as famílias ~ 
-----------·-·----------.. ------- ·Pólo Agrofl<nstai, uma experi&lcia IWDkipai de mfoana agrária, 

Art. 21. Compete i União: . ; . pelaqual400pessoasdeixarnmdepossarfomenaperiferiadacidade. 
I- manter relações com Estados estrangell'OS e participar de Para conhecer novas experiências em desenvolvimcnlo se-. 

organizações intemacionais. . cial, D. Ruth veio ao lugar certo. Talvez a antropologia a tenha 
Art. 109. Aos jufzes federais compete. processar •_julgar: guiado ã região dos altos rios, perto das c:ahece:iras, onde nasce o 
I - as causas em que ~ União, entidade au~tnca ou em- Brasil e onde se pode aprender muito com o pov": Lula. por ex e~ 

presa pública fedetal f~m Interessadas ~ ~ção de a._moras. pio, tem vindo aqui desde os tempos em que Cb.lCO Mendes fazut 
rés .. assistentes ou oponentes, exceto .as de ~· as de actdentes as primeiras mJ.iliões- em Xapuri. A1iás., Lula está nos devendo 
de trabalho e as sujeitas à Justiça. Eleit.oral e à Justtça do Trabalho. uma visita. Quem sabe uma nova caravana mostre ao nosso PI' 

Art. 144. A seglli1Ulça pública, dever do Estado, direito e como sair da ''lengalenga" ideológica em que seeucontta. 
responsabilidade de todos. é exercida pam apre~ da oolem Sim, temos a ousactia de apontar caminhos. Fazemos isso 
pública e da incolumidade das pessoas e do pabimônio, através _porque temos buscado por nossa conta as alternativas parn. supei3I' 
dos seguintes: órgãos: a miséiia que noS- impuseram. Na Amazônia, região mais rica do 

I- polícia fedetal; mundo, a miséria foi fabricada pelo des.matamneto, incentivos fJS-
II- polícia rodoviária fedetal; cais, rapinagem privada e corrupção pública. 
m- polícia feo:oviária federal; Diziam que o exttativismo em atmsado e os ~proje-
IV- policias civis;UJ tos trariam desenvolvimento. Ofereceram-naç o progresso. Eiamos: 
V- polícias militares e COipoS de banheiros militares. polxos, aceitamos. Em poooo tempo estávamos miseráveis. Há ,h;· 

( 'c · - deCo · ·- Jus•-ee&dania) garesemque~povoseesoondenascasas,quandochegaumvJSt· 
A onussao nstllZUfOO, ·~ ta.nte, porque nao tem roupa. 

o SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Proposta de Mas oootitmamos trabalhan?<'· N"ao acei!""'os a miséria 
Emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às _dispo-- como ~o.. ~ao quere~ conVIver CODl; o fl'áfico de menmas 
sições específicas constantes do art. 354 e seguintes do Regm1ento para a prostitui~ ~ ganm.pos de ~ondônia. Não nos confonoa~ 
Interno. - - - mos em ver senngueJrOS vendendo p1colé nas ruas. E fomos à ~ , 
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A Prefeitura de Rio Banco e o mandato de Marina Silva no 
Senado são as expressões políticas do que conseguimos fazer. Nos 
alicerces. temos uma rede de ONG, na cidade e na floresta, prcx::u~ 
1'3lldo o camioho do desenvolviniento susteDtado, no qual â. Ama
zônia possa evoluir permanecendo Amazônia. 

No Bxasi.l. pouco se sabe de nossa luta. No iD1ciõ, s6 encon
tramos fiDanciameoto no exterior, com temível capital estrangeiro. 
Aliás, quando nossos avós chegaram aqui, vindos do Nordeste, fo
ram trazidos por compaDhias inglesas de navegação. Aqui na 
.Amazônia. estrangeiro mesmo é o capital nacional. que só tem co
ragem ~-aparecer escoltado por subsídios estatais. 

Aos poucoS, fOmOS !ealizando nossas experiências. Com a 
Prefeitura de Rio Bmnco fmalmente esabelecemos parcerias oom 

·o governo feder.Ll, Basa, Sudam e a Suframa. Hoje temos um elen
co de propostas a oferecer. 

Por isso., quandO D. Ruth Cardoso nos dá a hODnl de sua vi
sita, podemos dizeT, sem axrogiincia: o programa Comunidade So
lidária pode enriquecer-se cOm a nossa experiência. 

Pode cansar SUIJli"S5" essa disponibilidade, de um prefeito 
do PT, para colaborar coni um programa do govemo. É simples: 
não nos incomoda a soidariedade de uma. parte do govemo, o pm
blema é malvadeza da outra parte. 

TOdos sabemos que a política social do governo ainda é um 
campo aberto de indefmições. Apesar da Jura heróica ciO Betinho, 
da Açiãl> pela Cidadania e agaa do Commidade Solidária, o com
bate à miséria ainda não é uma decisão da nação, muito menos do 
govemo. A falta de políticas consistentes tem sido duramente criti
cada. o não só pela oposição. 

O que falta. mais que uma campanha ou políticas "compen
satórias'~ é uma decisão fntima,. capaz de n:mdar pl""''Niimentos há 
muito tempo amúgados. Por exemplo: apenas 16% das :receitas tri
butmas retomam nos municípios:. Ora, nio sabemos há muito 
tempo que descemralizar é a solu&OO? Já foi dito e repetido: as 
pessoas não moram na União. mas nos municípios. - - --- -

A inflação é quase zero. Pcuabéns! Mas, e da1? A miséria 
continua alta. Nas ruas do Rio e São Paulo o mCrcado de drogas é 
disp.Itado a Bala., A estabilidade monetária é um InCio, não o Íllll. 
alguém ainda lembra disso? ~ 

Para nós, na Ama.zônia, essa miséria tem origem num mo
delo descquililndo de desenvolvimento. Estamos buscando ahemati
vas. Todas elas apontam para uma tmJdança no Estado J:nsileiro. 

Queremos um novo federalismo._ redefinindo funções de 
Estados e municípios. Queremos uma nova política de desenVOlVi~
menlo regional, especialmente através do Basa. SUdam e SUframa. 
Queremos, da Comunidade Solidária, o que esramos tendo: solida-
riedade. - -

Estamos fazendo a nossa parte, sem ''lengalenga" ou "Dhe
nhenbém". Temos =ltados para mostiar. E estamos OOil!enles que 
o_ Ruth Cudooo tenha vindo nos oonhecer. Coisa que, aliás. o pm;i
dente precisa também fazer. junto oom seus miDistros e assesores. 

Querem govemar o Bmsil? Então saiam de !lias!lia. Dei
xem os galhos secos do fisiologismo político e venham pata as raí
zes sempre vivas da sociedade. Conheçam as florestas, as monta
nhas. rios. litoral. cezrados. 

Aonde chegarem. ai estaremos, trabalbando. 

(À Comissão Diretoro) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- De acordo com o 
a.rt. 210. § 1°. do Regimento Intemo, o requerimento será submeti
do a exame da Comissão Diretora e. posteriormente, incluído em 

• Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo. Sr. I 0 Secre
tário em exerci cio. Setmdcx Lúcio Alcântara. 

É lido Qseguinte: 

REQUERIMENTO N• 770, DE 1995 

Setihor Presidente, . 
De acordo com o artigo 43, § 1 o do Regimento Intemo do 

Senado Federal. requeiro seja considerada coclo falta justificada 
miDha. ausência aos trabalhos desta Casa dos últimos dias IS e 16 
conforme atestados médicos. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1995.- Senador Edison 
Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SuassuDll) - O requerimento 
está devidamente instruído com o atestado médico previsto no art. 
43, inciso I, do Regimento Jntemo. 

Em discussão o requerimento. (Pausa) 
NãO havendO quem pOça a palavra, encetra a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queixam permanecer sen

tados; (Pausa) 
~ Aprovado. 

Será concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Ney SuasSUIIa) - Sobre a mesa, re

querimento que setá lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Sena
dor Lúcio Alcân<ara. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 771, DE 1995 

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

temo. requeiro seja considerado como licença autorizada o dia 19 
próXiinO, -qwuldo estarei ausente dos trabalhos da Casa. em virrude 
de, a convite do Senhor Piesidenl.e da República, acompanhá-lo 
efD:visista à SUDENE, na cldáae de Recife- PE. 

Sala das Sessões. 18 de maio de 199S.-SenadorHugo Na
poleão. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SuasSima) - Ftca concedida a 
licença solicitada. 

.. Sobce- a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secre-' 
tário em exercício, Senador Lúcio Alcântra. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 772, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do Artigo 13, § 1°, do Regimento ln

temo do Senado Federal, seja considerada como licença meu afas
tamento dos trabalhos desta Casa, os dias 12 e IS de maio, pores
tar _ausente de Brasília. em compromisso partidáriO. na condição 
de Presidente do PSDB. 

Sala das.Sessõé!:, l8 de maio de 1995.-Senador Artur da 
Távola. 

O SR. PRESIDENTE (Ney S)!aSSUna) - Aprovado o re
querimento, fica concedida a licenÇã Solicitada. 

So'l::m a mesa. requerimento que será .lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercido, Senadcc Lúcio Alcântara. 

É lido e aprovado o segUinte: 

REQUERIMENTO N" 773, DE 1995 

Sellhor Presidente, 
Com fundamento no artigo 13. § 1°. do Regimento Interno 

do Senado Federal. requeiro a Vossa Excelência que seja con,side-
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rada como licença autotlza<lli lll1il!ílt'ausllncía: ~ desra eas.r
do dia 19 do corrente mês, em razio de viagem que faiei a R~ife 
para acon:ipanbar o Senhor Presidente da República em sua ida à 
reunião do Conselho Delibc:mtivo da SupcrintenÇiêocia de Desen
volvimento do Nordeste (SUDENE). 

Sala elas Sessões, 18 de maio de !995.- Senada: Carlos 
Wilson. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o re
querimento. flca concedida a licença solicitada. 

. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 oS~ 
tário em exercício, Senador LU cio Alcântara. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 774, DE 1995 

Conselho Mündiaf de ex-PreSídenres (lnlerAction Coun'ci!), do 
qual sou membro, a real.iza.r-se em Tóquio- Japão, DO pedodo de 
22 a TI do CO<I<Die mês. sem qualquer ônus para o Senado. 

SaladasSessi5es, 18 de maio de 1995.-José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SuasSUI!a) - A comunicação 
lida vai à !'lblicação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra. 
. O SR. CARLOS )!EZERRA (PMDB-Mf. l'ro!mncia o se

guinre discurso. Sem revisão do orador.) - sr: Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores. entendo que esta Casa deve, com urgência. fazer 
algumas modificações no seu Regimento, para não mais pennitir 
certas anomalias que acontecem aqui. como, por exemplo, inscre
ver-se com antecedência o Senador e depois, por várias manobras, 
ficar esperando infundadamente e até não poder usar da palavra 

Senhor Presidente, em função de facilidades que aqui ocorrem. Esta deve ser a Casa 
Requeiro, nos telmos. do artigo 13, § 1° do Regimento Inter- do bom exemplo e não se pode permitir que essas facilidades COll· 

no do Senado Federal. seja considerada como licença meu afasta- tinuem ocorrendo, pxque isso emeja o descontentamento da 
mentodos trabalhos desta Casa. os dias 19 e 22 de maio, potéstar ___ maioria dosSn. Senadores. 
ausente de Brasília,· em compromisso partidário, ria condição de Sou contra qualquer espécie de privilégio. muito .r;pais em 
PresidentedoPSDB. uma __ Casa da na:tllreza desta, do quilate desta.. Isso te~ que ser 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995.- Senador Artur da aOOlido.Eu conversavabápoucoccmo Senador !ris Rezende, que-
Távula. está pretendo estudar, e quero participar com S. Ex• medidas para 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) ~ Aprovado o re
querimento. flca conCedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário em exercido, Senador Uício Alcântara. 

É lido c aprovado o se guiare:' 

REQUERIMENTO N• 775,DE 1995 

Senbor Presidenre, 
Requeiro nos teiiil.os do artigo 55. m. da Constituição Fe

detal e para os efeitos do art. 13 •. § 1", do RegimentO Interno do 
Senado Federal, seja concedida licença para atender a compromis
sos do Partido do Movimento Democrático Bras:ileiro-PMDB, 
pois, na qualidade de Presidente Regiooal. farei ..aiizJu" a Coofenção 
Regiooal.nos días"25. 26 e 29 de maio de 1995, em João Pessoa-PB. 

Sala elas Sessões, 18 de maio de 1995.- Seuador Humber
to Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - AprÓvado o re
querimento. fiCa ·concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exerclcio. Senador Lúcio Alcântara. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 776, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na formado§ !"do art. 13doRegimenlolnlemodo 

Senado Federal. que seja coosíderada como licença autodzada a mi
nha ausência dos llabalhos desta Casa uo dia 19 de maio do oorrente 
~a fm:t de tratar de assuntos político-partidários em meu Estado. 

Saia elas Sessões, 18 de maio de 1995.- Osmar Dias Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Fica concedida a 
licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Sobre a mesa. co
municação que ser:á. lida pelo Sr. 1,. Secn:lário em -eXC!ClCici, Sena
dor Lúcio Alcântara. 

É lida a seguinte: 

Senhores Senadores. 
Nos termos do art. 13 do RegimentO" Interno, comunico a V. 

• Ex• que estarei ausente do País paia participai- da reunião ai::u:ial do 

teanina:r, defmitivamente, com todos esses privilégios.. Jamais fa
rei. px exemplo, uma comp.nicação de liderança que não seja uma 
comunicação de liderança. apenas para uso pessoal. Esse tipo de 
manobm é feita a todo momento nesta Casa. como outras também 
que são praticadas c que não fazem bem para a saúde do Senado 
Federal 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Senador Carlos 
Bezerra. petmita-me dizer que todos que usaram da palavra o fize.. 
ram de acordo com o Regimento. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sei disso. E por essa razão 
temos que mudar o Regimento. Alguns que usar.un da palavra de 
aCOido cotri o Rêgimento o Í!ZelaDl etrOneamentc. não cumpriram 
a fmalidade para a qual a palavra foi ootorgada. É isso o que está 
errado. e a Mesa deve ser rígida nesse sentido. 

Posso aqui pedir a palavra pela Uderança do PMDB e f=r 
um discurso pessoal para tratar de problema do Mato Grosso. da 
~D®,en_te do Pantanal;. essa não é uma questão de Iidenmça. Temos 
que abolir essa prática interna, para que os trabalhos da Casa ocor
ram de forma correta. 

Em segundo lugar, antes de começar o meu discurso, gosta
ria de falar sobre a questão do SIV AM Ouvi aqui o pronuncia
menio fiado do nosso Líder Jader Barbalho, c com razão. Mas 
discordo um pouco de S. Ex•. Esse Projeto SIV AM parece um 
projeto da época dos militares. Há uma semelhança muito gran
de com a fase do "Brasil. ame-o ou deixe-o". do Brasil grande. 
do Brasil do DelflDl Netto, B:msil dos militares. Tem a cam dessa 
fase e dessa eta. 

Estamos vivendo UIÍla situação catastrófica no País: a saúde 
pública falida, a educação sem recursos. 

Üia, meu Deus, tem que prevalecer o bom-senso! Entendo 
que o Presidente Femando Henrique Cardoso receberia os aplau
sos de todo o Brasil se cancelasse esse Projeto. 

O Brasil não_ tem grandes problemas de segu~ça nacional, 
neste instante, pua estar correndo atrás de um projeto dessa natu
reza. O BrasiL graças a Deus, vive em paz e integxada.mente com 
seus vizinhos.. A integração marcha de forma ttanqüila. Uma das 

• coisas mais auspiciosas que tem acontecido nos últimos telllp)S é 
·a. mr.cgraçio do Brasil com a América Latina. Vivemos de costas 
para a América Latina dutante séculos, mas agora bá uma política 
de integração - e o Presidente José Samey deu um grande E-asso · 
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nesse sentido. Então, não há por que gastar um bilhão e quatrocen- em meu Estado, confere-me .um ates:tado de fidelidade. Estou nes
tos milhões de dóla.Ies num projeto desse. se Partido há quase trinta anos. Na minha juventude, fui petebista, 

QuantosproblemaspoderiamserresolvidosnaRegiãoNor- empolgado pelas idéias do grande estadista Getúlio Vargas e de 
te com esses rean:sos? Recursos dessa natureza poderiam serutill- Alberto Pasqualini. na sua grande obra, Sugestões e Base para 
zados para socorrer a sa:t1de pública brasileira, que vive uma situa- uma Politica Socialista. que considero atual e pronta para ser 
ção calamitosa. - - aplicada no Brasil nos dias de hoje. Há quarenta anos. comecei mi-

O Pr:e3idente Fema.ndo Henrique Cardoso, com a_ formação nhas atividades politicas, como líder estudaatil Fui fundador e pri
democrática e a consciência social que possu~ deixaria O Pais niui- meiro presidente da União dos Estudantes Serundaristas de Mato 
to feliz se revogasse definitivamente esse projeto. Grosso. Tive a boma de engrossar as fileiras do contingente de 

Neste momento, Sr. Presidem.e, Sô e Srs. Senadores, vou brasileiros que lutou pelas reformas de base na década de 60. 
tratar 119 assunto para o qual me insctevi. Mais tarde, em 1966, quando leis de exceção nos forçat3tt1 

E com um misto de alegria e orgulho que venho hoje, pela ao bipartidarismo, ingressei no então Movimento Democrático 
pri.meiril. vez;à· tribuna do Senado FederaL Brasileiro. rvfilitava nessa agremiação quando fui preso. Estava 

Se a chegada ao cargo de Gov~ do meu Estado, em preso quando recebi a notícia do falecimento da minha primeíra fi-
1986. foi o pOnto mais alto de miDha.vida de administradorpúbli- lha- Pl!i perseguido, mas não abandonei minhas convicções. 
co. alcançar uma cadeiia no Senado da República é, segur.unente, A verdade é que, ao longo dos últimos trinta anos, exerci os 
o ponto culminante de uma vida dedicada às tarefas da política. mais diversos cargos públicos, sempre como um homem do 

Se fôssemOs traçar um paralelo entre as atividades políticas PMDB. Fui deputado estadual. de 1975 a 1979; deputado federal, 
e a ca.treira acadêmica, i><Jd:erlamos dizer que esta Casa ~presema de 1979 a 1983; duas vezes prefeito de Rondon6polis, de 1983 a 
o dcutoramento para os poÍíticos. Ocoi:Ie que aqui, neste plenário, 1986 e de 1993 a 1994; e governador de Mato Grosso, de 1987 a 
têm assento muitos dos homens público:i mais_ capazes e ~speita- 1990. Sempre pelo PMDB. 
dos do Brasil. Quase todos os que CUDJiRlll um mandato popular Não ocupo um lugar nesta Casa como representante do 
nCsta Casa exerceram. antes. altos cargos em seus Estado~, nas As- novo poder económico nem das velhas oligarquias. Alinho-me 
sem.bléias, na Câmara dos Deputados. no Ex~tivo. junto àqueles. que lutam COIJ1Ia a ccãcentia.ção do poder nas mãos 

Ex-governadores, ex-ministros, ex-deputados, ex-prefeitos. de poucos, contra o progresso somente para privilegiados. 
Se somássemos apenas o tempo de serviços prestados à Nação pe- MiDha luta é para que nossa d.em.OCI3cia._ seja cada vez~-
las pessoas que aqui têm um lugar, chegaríamos a milêDios de ex- nizada para promover o desenvolvimento, criar empregos. adotar 
periência, de sabedoria, de bom-seriso. Tradicionalmente, o Sena- salários dignos, multiplicar oportunidades e empresas. Pela decên
do da República é a Casa do equilíbrio, da pondeiação, da lucidez. da e respeito aos direitoS à saúde, educação, habitação, à vida digna. 
E isso se dá potqUe para. cá vêm os mais provados, os mais tarim- Nosso País dispõe de recursos naturais al:undantes., de agri-
bados. Esta, definitivamente, não é uma Casa de amadores em po- cultum modema. de base industrial sólida. de estrutura de serviços 
lítica. É uma Casa de pessoas que amam a política. diversiftca.da. Nosso povo é criativo, ttaballiador, dinâmico. Po-

Aqui estão braSileiros dos mais diferentes estratoS sociais, - tém. falta-nos a d.ireçáo política forte, capaz de promover esse io
das mais diversas facções ideológicas e dos mais distantes rincões. vejável potencial- e colocá-lo a setViço do crescimento econômico 
Mas a uni-los, inequivocamente, está a larga experiência política. e do progresso sociaL 
Ou, dito de outta f0m1a. aqui estio os que adquiriram a mais ma das Se com a redemocratização ganhainos a legitimidade que o 
sabedorias, aquela que só se obtém com longos anos de experiência. regime autorit.úio não tinha. embora fosse eflC3Zllleilte cootdena. 

Sr.. Presidente, sn e SIS. Senadores. se faço esta br:eve in- do até em decorrência da brota! concentração de poder. boje. o que 
trodução é para realçar o papel que cabe ao Senado- ou. mais es- está prevalecendo é a falta de rumos e uma pm:lisia generalizada em 
pecificarileiüe, ao cónj.tntO~de experientes homens públicos aqui deo:xm:lciada fraqueza e colapso da União, E.stadc::se Muniápios. 
abrigados -, um papel de fundamental importância neste dificil Um dos principais objetivos de minha vida pública tem sido 
momento da vida brasileira. a descentralização administrativa, seguida de uma maior integra-

Na verdade. em. incont_áveis ocasiões, nos momentos mais ção entre as suas várias esferas. 
graves da vida nacional, o Senado da República foi eh~ a in- Com a recuperação da cooper.lÇào entre os poderes -
terVir. Atuou sempre com equih'brio e justiça. Ma~ hoje. o desafio União. Estados e 1\.funicípios - poderemos exigir da União o con
com que nos deparamos é o de não deixarmos passar mais esta trole macroecoaômico, as políticas de fomento agrícola, industrial. 
chance que estamos tendo de colocar o Brasil oa esteira do desen- _ de infra-estrutura. e do desenvolvimento sociaL 
volvimento económico e social _ A corajosa municipalização de setores como a edt.!.cação há-

Durante quase um ano de funcionameD.to do Plano Real. sica, saúde pública, assiSiSD.cia social, meio ambiente, habitação, é 
pela primeira vez. cm mais de uma década. estamos tendo uma uma_ imposição Social e econômica. Todo serviço público será 
oportunidade verdadeiia de colocar o País nos trillios. Durame 15 mais eficazmente realizado sob o con1role direto da sociedade ci
anos;estivemos engolfados: nmna inflação que VaiTeU da memória vil. característica acentuada das ações municipali.zadas e da parti
dos brasileiros toda e qualquer referência de preços. Toda a pou- cipação direta e organiZada da comunidade. 
pança do País foi jogada na foftlãlba.da ciranda financeira, numa O Sr. Casildo Ma!daner- Pemlite V. Ex.• um aparte'? 
tola tentativa de evitar sua rápida corrosão~ Por IS anos. toda e O SR. CARLOS BEZERRA- Com'prazer ouçO \J aparte 
qualque1: atividade produtiva foi abandonada em favor do lucro fá.:. de V~ Ex•, Senador Casildo Maldaner. 
cil e enganoso de um diDheiro que se multiplicava nos bancos. O Sr. Casildo MaldaDer- Gostaria, com a sua pemlissão, 
mas qu~ perdia valor todo dia. nobre Senador. de aproveitar este momento em. que V. Ex• nos dá. 

E necessário que o atual Governo examine, imediatamente. nesta tarde, uma verdadeira aula de luta cívica, daquilo que foi na 
a política fmanceira vigente, que poderá levar o País ao caos se vida. Ainda há pouco, V. Ex .. discorria daquilo que já foi como 
não houver uma mudança imediata nessa política de juros. Dep1tado Estadual. como Prefeito daquela grande cidade de Ron

Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores. uma vida inteira dedi- donópolis, no Mato Grosso. por duas vezes; V. Ex .. que foi Pepu
.. cada ao meu Partido, o PMDB, antes MDB. do qual fui fundador tado Federal e Governador do gmnde Estado do Mato Grosso, e 
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traz-nos uma preocupação ename com o Centro-Oeste, em conse
qtlência. com o Brasil. Nós, catarinenses - e não é 50 dentro do 
partido: mas já. o conheço de longa data....:, admiramos imensamen
te as suas luras no Estado do Mato Grosso, em prol do BrasiL 
Quero aproveitar este -momento para a.u:oprimentar-Jhe.- Fico em
bevecido quando vejo V. Ex• na tribuna fazendo essas colocações 
de maneira .;imples, mas convincente; V. Ex• é preoa.~pa.do com 
todos os temas, até na refamulação de algumas coisas do Regi
mento, para que esta Cas~ na verdade.leDba a sua saúde no verda
deiro sentido da pala VIL Preocupa-se com o Projero SN AM, oon
fonne bá pouco levantou, aconselhando o Governo pela experiên
cia que tem. no bom sentido, é claro. Nós, colegas de Partido. há 
taniOS anos comungamos das mesmas idéias. Por isso, quando 
vem. agora.. traçar os' caminhos de sua atuação parlamentar aqui no 
Senado - a coroação do político quando vem a esta Casa, como 
disse há pouco- quero me congratular, de todo o coração, com V. 
Ex•, e continuar a. ouvir esse belo pronunciamento-de V. &•. Mui
lO obrigado. 

· O SR- CARLOS BEZERRA - Agradeço o aparte de V_ 
Ex• que incotporo ao meu jmmunciamenro. Quando falo de minha 
vida partidária, Senador Casildo Maldaner, penso em quanro gos
taiia que todos os políticos brasileiros tivessem essa fumeza e coe
rência partidária. Um dos gcmdes problemas,.Peste..P.aís-é·o deSCTé
dito ua política e nos politi.cos; e uma das razões do c:Iesgaste do 
politioo é a mudança de partidos; na primeira crise, oportUiiista
mente, ele muda de partido. V. Ex• é exemplo conlr.irio disso, 
como o Senador !ris Rezende? a seu lado, também fundador do 
MDB, COillO eu, que também sofreu perseguição da ditadura e 
atravessou inúmeras crises em nosso Partido.- Muitas vezes, disse
ram-me que o MDB havia acabado; não acabou, CODtinuamos 
aqui; e o PMDB ainda sexá motivo de muitas glórias para. nós to-
dos c para. o Brasil, se Deus quiser. · · 

O Sr. lris Rezcude- PeJ::rD#.e V. Ex• um aparte, ilobre Se-
nadot? ' . 

O SR- CARLOS BEZERRA - E com pramr que ouço V. 
Ex•, Senador !ris Re=>de. · 

O Sr. Iris Rezeode- Quero também cougrntnlar-me com o 
ilustre Senador e companheiro-que, nesta tarde, faz um pronuncia
mento que representa uma verdadeira profiSSão de fé, quanto! sua 
posição nesse novo mandato que desempenha no Senado e quanto 
à conftança nos destinos deste País. SintO i:i:D.enSa felicidade em 
vê-lo tomado de tanta preocupação e, com objetividade, siUiar-se 
nesta Casa como um instrumento de gr.mdes: lutas, porque sempre 
vi e vejo em V. Ex• um grande valor da política nacionaL Toma
mo-nos amigos, talvez peJa proximidade de Il0$$0$ Estados, pela 
convivência na discussão dos problemas oomuns do Centro-Oeste; 
talvez por pertencetmos. há tanto tempo, ao mesmo Partido políti
co. Mas não o falo agora como amigo nem como companheiro, 
quero falar como homem piblico, para deixar registr.ldo nesta 
Casa o conceito que tenho de V. Ex•, para que, realmente, fxque 
nos Anais do Senado Fedctal. Techo em V. Ex .. um dos grandes 
valOI'eS da política nacional, vindo do inlerior, lá de longe, trazen
do, na ve:tdade. unr exemplo de hlta, um exemplo de comporta
mento na vida p(Jblica de nosso Pais. V.Ex• tem. sido um espelho 
para os políticos do seu Estado e tenho certeza de que ao longo 
dos anos. ao rmai do nosso mandato nesta Casa. V. Ex• será tam
bém o espelho para os políticos deste País. de homem coerente. 
responsável, lutador e, solretudo, moderado nas suas atitndes. Te
nho certeza. de que não apenas o Estado do Mato Grosso, mas o 
Centro-Oeste bmsileiro. tem nesta Casa mais um defenscr das 
grandes causas e mais um homem de luta, no sentido de qile esr.e 
País possa realmente encontrar o caminho que tanto persegue e até 
hoje. lamentavelmente. ainda vive inseguro pelos problemas, prin-

cipalmente sociais e ecooômicos. Coogratulo-~ mais uma vez., 
com o pronunciamento de V. Ex- e fico feliz. porque vejo. através 
da sua faia, aquele homem público sempre dotado de !lliiÍIO entn
siasmo~ de muita gan-a e de muito espírito público. 

O SR- CARLOS BEZERRA- Agradeço o aportc de V. Ex•. 
Considero que rlZCIIlOS,. ontem. a mmião mais brilhante so

bre uma região brnsileira, que já OCOir1:U nesta Casa- a da Região 
Centro.-Oeste,.;,. com os governadores e senadores. Essa mmiio de 
ontem. Senador Iris Rczende. ao meu ver, s6 alcançou o sucesso -
e terá muito sucesso mais à frente - .. g;raças ao nosso en.trcsamcnto, 
à nossa vinda para o Senado: a sua vinda, a minha vinda. Penso 
que vamos começar a tiaçar um novo rumo pm;a a Região Centro
Oeste. Vi. clar.unente, o nosso camillho, o nosso futuro. Ontem. 
abrimos uma gtmde perspectiva. 

O Sr-Humberto Lucena-Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA - Pois não, Senador: Aliás, 

ontem. eu usei o discurso de V. Ex- im reunião do Centro-Oeste. 
Disse que estamos faundo a união do Centro-Oeste. O discurso 
de V. Ex•, ca~clamando a união do Norte, do Nordeste e do Cen
tro-Oeste, xepen:utiu bastante. Por isso, na reunião de ontem, colo
camos que, quaD.do o Centro-Oeste estiver integrado e unido. va
mos ~ Jl.3lli..<QilY""'f'"X'm o~ 

· Concedo o aparte a V. Ex•. nobre Senador Humberto Luce-
na. com muito prazC:c. 
· O Sr- Humberto Lucena- Apenas pa111 cu!llp<Ímell!ar V. 

Ex• pelo seu prommciamento e dar o meu testemunho, em meu 
nome e dos Senadores Ronaldo Omha Lima e Ney Suassuna, que 
está ptesidindo a sessão, pela atuaçáo de V. Ex• na vida pública. 
não apenas como Deputado Fedetal. mas como Govemador e ago
ra. como Senador, sobretudO pua destacar a sua e."tcepcional dedi
cação ao Partido que aj:ldoo. a fundar juntamente comigo e com 
outros companheiros. com a fmalidade de dar combate ao :regime 
militar nos idos de 1965, e, acima de Indo, também a oompet 'ncia 

· cOn:t que V. Ex• &e houve! frente do govemodo MaroGrosso •. 
. O SR- CARLOS BEZERRA - Agradeço o aportc de V. 

Ex e o incotparO ao meu proounciamento. 
Sr. Presidente, não li nem um terço do meu :trr""mriamevto 
O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me concede um aparte, nobre 

Senador Carlos Bezen:a? 
O SR- CARLOS BEZERRA - Senador Pedro Simon, é 

impossível termiiiar esse piommclamento sem oo.vi-lo? V. Ex• que 
é um velho companheiro, um dos fundadmes do MDB- · 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador. quero tr.tzer o meu 
_ carinho a V. Ex• e lembrar a longa fase que tivemos no nosso ve

llio partido lá no Maro Grosso. Recordo-me de quando V. Ex• nos 
coo.vidou-o Senador José Ricba e eu- em 1979~ na época da ex
tinção do MDB, pa111 dannos uma mão pa111 o amigo, pa111 um gru
po de oompanheiros que até a imprensa local chamava-os de malu
cos, pois queriam levar adiante um partido que não tinha nenhuma 
condição. V. Ex• nos: levoo. de avião para um local oode havia 
agrupamentos de gatichos e paranaenses que estavam desenvol· 
vendo a região, se não me e~ o norte do Mato Grosso. E? :aa· 
quela região. voe& do MaiO Grosso !ançamm a idéia de que esta
va nascetldo um !;íOilde partido- Não posso me esquecer daquela 
reunião. O avião em que viajivamos: a1.c:Irissou na avenida princi
pal de uma cidade, a qual~ na época, era uma estrada com algumas 
casas de um lado e do outro. Quando descemos. as pessoas COJ:re.. 

ram em nossa direção, pensamos que fossem companheiros que 
viDham-nos abraçar. Entretanto~ havia OCOI:rido um acidente muito 
grave, e a chegada do aviio salvou a pessoa acidentada.. Dizfamoo: 
daqui a algum tempo. este Partido que esti nascendo será um 
grande Partido. Daqui a 20 anos. quando esta avenida estiver as
filiada e cheia de construções, dirão que '\ms malu~ ateirissa-
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ram aqui". O Partido cresceu. a cidade cresceu. a região cresceu. 
Havia um medo de que o Estado do Mato Grosso desapareceria se 
fosse dividido. Hoje, o Mato Grosso é um gr.mde Estado e, graças 
a Deus. o nosso Partido está muito bem. devido ao trabalho e à 
competência de pessoas como V. Ex•. Muito obrigado. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Senador Pedro Simon, 
agradeço a V. Ex• pelo seu aparte. 

No último fmal de semana. perconi doze municípios daque
la região e ?Jde verificar que ali o Partido é majoritário e está 
mais forte do que mmca. 

Os mecanismos de integração admUJ.istta.tiva neste país con
tinental e beterogêneo precisam explorar todas as virtualidades 
produtivas. Cada região-problema oferece também soluções. mes-
mo parciais. para nossaS diflculdades. . 

Temos que. fiDa.lmeDI.e, depois de quase SOO anos, tomar 
posse deste País. Temos que av~ até ~ óeste bra$ilelro e em 
seguida fazetiD.o's' estradas· que nos liguem ao Oceãno Pacíf100, 
para que fiquemos de frente paxa o pujante e crescente mercado 
asiático. Dizem os estudiosos de oconomia que se ó Mediterrâneo 
foi a priri.cipal rota de conlércio até o século xvm. e que, a partir 
daí, a sripremacia pa.sscu para o Oceano Atlãntico, Q Segundo Mi
lênio ser.í a Era do PacifiCO. 
· · Precisamos deslocar o eixo do desenvolvimento econômico 

para as regiões 'sempre encaradas como periféricis por VárioS~ 
vemos. Entre essas regiões desprezadas encontra-:Se o nosso Cen
tro-Oeste, já recoob:ecido hoje como o ceie~ .c'l:a Nação. mas que 
ainda produz uma tnfnna parcela do que poder.í produzir quando 
tiver boas estrada:s, arm.azéns em número suficiente, agroindús
trias, energia. etc. 

Precisamos assegurnr lugar ·de destaque para a questão da 
agriCultura potque ela é fundamental'P,ara promover a justiça so
cial. S6 os agricuhores podem produzir o alimento de que tanto 
~ pam acabar com a foD;lC nas cidades. S6 um eficiente 
incentivo ~ atividades agrícolas favorece de modo décidido a in~ 
teriorl.z.açio do deseuvOlvimerito, meta das- mais caras do nosSo 
partido. S6 uma agricultura desenvolvida pode fixar os homens no 
campo, evitando éple muitos de~ fujam para as cidades, onde en
grossam o cadão dos exclufdeo. E impatante. destacar também, no 
que se refere ao campo, um. aescimenro simultâneo das exportações 
com o anmento da oferta no mercado intemo. Somente para atendec 
nosso mercado intemo, são P=isi>s 100 mi!liões de tooeladas de ali
mentos; s6 estamos produzindo 78,5 milhões de tooel•das, exporta
mos 40% deste total, por isso há fome, bá submtriçio, coofocne estu
dos da FAO, ocgaDismo da Organização das Nações Ullidas (ONU). 

Mesmo sob as coo.dições adveiSaS que prevalocem. há mais 
de uma década, a agricultura e a agroinchJstria não deixaram de 
crescer. Dobrando a safra atnal, promoveremos o mexcado interno 
e .as exportações, interiorizando o desenvolvimento e promovendo 
o combate à fome e à miséria com o aumento da oferta de alimen
tos e maior geração de empregos. 

Precisamos diminuir o fundo abismo das. desigualdades so
ciais neste País que tem uma disttibuição de renda que é das mais 
iníquas do mundo. A solidariedade tem sido um dos caminhos 
para combater a fome, mesmo que em programas eveDI.Uais, en
quanto não se consttói uma Legislação que force a verdadeira re
distribuição da Ienda. 

O desenvolvimento econôm.ico é a principal mola. propulso
ra da justiça social. O Brasil tem que crescer, distribuindo a rique
za de uma fonna. equânime, não da f0l'Ill3.- como se deu durante o 
regime militar, que s6 aprofimdoo o fosso entre os mais ricos e os 
mais ]X)bres. 

Sr- Presidente, Sr.;. Senadores, a educação pública gratuita 
para todos , especialmente para os mais pobres, sempre precisa ser 

ouiiO _objetivo prioritário. Acabar com o analfabetismo é outra 
meta importante para n6s. porque sabemos que no mundo de boje 
não há mais espaço para t:rabalbadores sem um elevado grau de es
colaridade. A educação deve ser integral. de tal fonna que se for
me o cidadão e o trabalhador ao mesmo tempo. A cada dia as exi
gências do mercado de trabalho são maiores em relação ao nível 
de preparação dos operários. E todoS sabemos o sucesso que vem 
sendo obtido pelos países asiáticos que investiram maciçamente 
em escolas. Essa é outra m:gente necessidade. 

Outro ponto também importante é o nosso sistema de trans
portes. PredomiD.antemente rodoviário, subJtiliza os modais pesa
dos (hidroviário e ferroviário). impondo a est~ set~ ptofunclas 
desatualizações tecnol6gicas e de gestão. 

O Brasil dispõe de importante e desenvolvida malha rodo
viári.a.', embora, atualmente, ela se ache em boa parte degradada 
pela deficiência de manutenção, o que, em vários tiecbos. vem 
comprometendo a segurança do tráfego. · · . · 

Embora detentor de importantes bacias hidrográficas. o 
_ Brasil apresenta incipiem.e e precária utilização de seu sistema de 

transporte hidroviário, salvo ra.:ras exceções nos extremos Norte e 
SuL Em todo o território nacional, praticamente inexistem instala
ções poi11lárias e de illfi:a-estrutura hidroviárii adequadas. ,_. f.ilia 
de investimentos em material de transporte limita a ut,ilização das 
rotas atualmente viáveis para o t:rnnsporte fluvial. · · 

Também nesse campo, é preciso ocorrer a municipalização. 
pois someDte a partir de um amplo programa de rocupernçãO. das 
rodovias tllllD.icipais dJegaremos a tctal COJl'eÇão dos pontos criticas 
da mali!a viária tdal. Can = repassados aos municípios, e sob 

, COD1Iole e fJSCalizaçiio direta da sociedade isso será possível 
Sr. Presidente,. Srs. Senadores, o Brasil gasta pouco e 'mUito' 

mal com políticas sociais. Gastamos mal em razão da nossa desor
dem institucional e ausência de prioridades. É uma' crise de plane
jamento que favorece o clientelismo e a conupçãO. 

Novamente a DDIDÍcipalizaçâo é o camhibo pam eliminar 
desperdícios e distorções que estão classificando o País entre os de 
mais baixo índice de Desenvolvimento Humano, segundo estudos 
de organismos intemacionais como o PNUD. -

. Municipalizar a execução das potiticas de educação, saúde, 
assiSiência social. habitação oo saneaniemo, possilillita a eflciência 
dos serviços. maior coolrole social e melhor utilização de :recuisos.. · • 

A política de saúde, por exeJllPlO, tem sido :ma:icada pOr 
grandes tr.msformações. O Sistema Unico de Saúde (SUS) foi um 
passo decisivo e provocou aumento expressivo dos gastos com 
saúde nas três esferas do governo. Por6m. mais recentemente. so
freu distcxções que estão comprometendo o sistema. Isto exige de 
nós todo esforço para assegurnr âJx>pulação os direitoS garantidos 
na ConstituiçãO. Piecisamos resgiuar os princípios fundamentais 
do SUS, COirigir a.s distorções, duplicar os gastos com saúde. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. só mesmo um desenvolvi
mento econômico ordenado. per.:;istente e socialmente justo pode 
acabar com as profundas iniquidades com que scm.os Obrigados a 
conviver hoje. 

Como disse antes. o PMDB foi, durante o regime militar, o 
guarda-chuva sob o qual se abrigaram brasileiros das mais diver
sas facções ideo16gi.cas. T'mham.os todos um objetivo em comum: 
combater um regime albitrário que, entre outros--grandes crimes. 
tentou esmagar todas as lideranças políticas emergentes, cassando
lhes os mandatos, fOIÇ3lldo-as ao exílio ou ao ostracismo. 

Prii:ueiro nO MDB. depois nõ PMDB. lutamos sem trégua 
cootra-um. -regime que- se -alicerçava na repreSSão no seu sentido 
mais amplo. Repressão politica que buscava eliminar lideranças, 
sufocar partidos, intimidar os mais audazes. Repressão ãs idéias, 
como a censura de peças de teatro, livros, filmes. jornais e revis--
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tas. Lutamos durante as trevas do AI-5. Lutamos num tempo em 
que as prisões arbitrárias eram freqüentes, num -tei:iipo em que 
muitos eram torturados. Alguns de nossos companheiros perderam 
a vida. O legado do nosso partido, portanto, é de luta cootra o atra-
so e em favor da democracia. · 

Com o fllll do bipartidarismo compulsório, o PMDB divi
diu-se- Delo nasceu o Partido da Social Democtaci.i B=ileinl, o 
PSDB do Presidente Fernando Hemique Catdoso. Do PMDB saf. 
I3Dl vários que ajudaram a criat o Partido dos T:mbalhadores. Sob . 

mas muito mais ainda está por se..fazer. Nossa hita é para ajudar o 
País a alcançar sua estabilidade ecooômica pellllllllente. Esse é 
também um COIDp'Oillisso do nosso Partido. mjo objetivo maior 
sempre foi o desenvolvimento com }lstiça social. 

Era o que tillha a dizer, Sr. Presidente. 

Dzmm~e o discurso do Sr. Car~s &zen-a, o Sr. 
Ney Suassuna, Supk:nk de Secretário, deixa a cadeira 
da presidincia, que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. 

bandeira do PMDB abrigavam~se os comunistas, como o nobre Durtmle o discurso do Sr. Carlos Bezetra, o Sr. 
Senador Roberto Freire. Valmir Campe/o,deixa a cadeiia da presidência, q~ é 

Hoje estamos em campos opostos, mas temos todos, em co- ocupada pele Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário. 
mum. o respeito às regras da democracia. 

Este é um momento de definição, 011 pegamos 0 boude da O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuoa) - Senador Carlos 
história, 00 ficamos para trás, com 0 atrnsô. N'mguém desconhece . BeZCIIa, a Mesa pede desculpas a V. Exa e atende ao seu pedido 
que temos de fazer uma refOIIna coostituciooal.. Alguns não a que- nos tel'IIJa; regimentais. . . 
rem. é claro, forçados pelas corporações que os elegem. Não deve- Concedo a palavta ao Senador Humberto Luceoa. 
mos ter compromissos com corporações. Compromisso, sim, com O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o 
0 que é melhor para 0 Pais. . . · seguinte discurso.) - Sr. Presidellle, Sras. e Srs. Seoadores, há ai-

Sr. Presidente, Srs.' Seoadores, como antigo militante do guns dias, juntamente com outros representantes da bancada do 
PMDB, tive a homa de participor.de 1oc1as as grandes lutas políti- PMDB do Estado da Pamlba, oo SeDado e Da Cámaia dos Deputa
cas desses 'Últimos trinta anos. Nos primeiros anos da "dliã.dura. em dos, estive em conta to infom:tal com Sua Excelência. o Senhor 
especial depois do AI-S, o elllão MDB significava a resis!&J.cia ao Presideule da República, Femando J:l~e ~·-~da
regime militar dumme os anos mais negros quando as cassações de em que fOiam apresentadas e discutidas várias reivmdicaçiies 
de llWldato se suoediam pelos motivos ;,.;, mesquinhos. o . da ~gião-Nordeste,"a ~o da viagem que o <llefe da Nação 
PMDB esteve à frente de loclas as iDiciativas que, oaqueles tem- far.iareguw,aill3llb!i,dia 19. 
pos, uniam as foxças dcmoc:rát.icas do País, agrupadas na ABI. na Dentre os pleitOS C?locados• re~oo-se. _per~ e~-
OAB, em setores da Igreja. nos sindicatos, nas universidades. ~te. a questão da ~tonicultum ~~hoJe _prati~ente di-

Em 1978, lançamos a anticãndidahna do General Euler ~.equeestáevidentementea~XIgJrU~~flodecididaede
Bentes Monteiro contra a farsa do Colégio Eleitoral._ Em 1979 •. ClSlVa do ~vemo Federal, n~ senti~ de ~.tabilizar sua recupera
cooseguimos a anistia, marco iDicial do regresso do ·B=il à dem<>- ção. consider.mdo que .esta diz :es~o oao apeDaS ao Nordeste, 
meia. Em 1984, desencadeamos. junto com as demais forças de- mas envo~ve o mteresse «i? próprio Pus. . 
mocráticas do Brasil, a mooumental campanha das Diretas Já em PoiS bem. Sr. Pres1~ Sras. e Srs. Sena.dot-es. desse en-
apoio à famosa emetlda de nosso compallbeiro Dante de Oliveira, ccut:o resqltoo uma carta ~ fmnada. pelo restante da ~da 
hoje governador de Mato Grosso. Milhões de pessoas sam.m às ~bana do PMDB, que env= ao PreSidente da Repúbliea, nos 
ruas das principais cidades do País para dar um basta ao fanrigcm- segumtes termos: 
do Colégio EleitoraL "Senhor Presidente Femando Henrique Cardoso, 

Esse passado glorioso é o patrimôD;io inalienável do PMDB, Em recente teUnião infa:mal com Vossa Excelên-
hoje o Partido brasileiro com maior representação oo Parlamento. cm: a. bancada. do PMDB da Parm'ba no Senado e na Câ-

Sr. Presidente, Srs. Settadores, o Bmsil. nos últimos triDt.a _ mam. por meu intermédio. colocou alguns pleitos rela: 
anos, fez a tiansição da ditadura para a democracia. Foi. um petio- clonados com ações govemamentais no Nordeste, sobre-
do de grandes turbulências na área ecooômica. Velhos problemas tudo tendo em vista a ""'pnSxima visita àquela região. 
conjmturais deste País, mesclados com graves questões intema~ Entre esses pleitos. sugerimos a Vossa Excelência 
clonais. fa:maram o pano de ftmdo dessa penosa tmvessia. a implantação no Nordeste. a partir da ParaJ.'ba, de um 

Durante aoos, aqui no Congresso Nacional, despadiçamos programa de recuperação da culturn do algodão, seria-
muito tempo e muita energia pua coaquistar~ uma a uma. as con~ mellte afetada, ao longo dos últimos anos. por duas se-
dições mais elementares pam. a democracia. Nos últimos anos. cas sucessivas e pela incidência da praga do '"bicudo", 
reentron.izada a deiilOCill.Cia. estivemos envolvidos na qoestio eco- apesar de já existir uma teCnologia deseD.Volvida pela 
nômica.. Vários planos de estabilização foram tentados sem suces- Embmp1. que tem permitido a convivência do ''bicudo" 
so. O Brasil registrou as piores taxas de crescimento de sua hisfó.. com a JavouÍ'a algodoeira.. 
ria. Em função do inlediatismo dos problemas ecooômicos, deixa- A crise na culturn do algodão desocupou milhões 
mos de lado os grandes temas nacionais. aba:ndonamos totalmente de nordestinos, sobretudo no chamado semi-árido, que 
a idéia de planejamento de médio e kngo prazo. Mas. de todo sempre teve na produção do algodão, particularmenle o 
modo. pouco a pouco, ao longo desse tempo, fcnm. sendo estabe- .ubcSreo, de fibra longa, o principal esteio de sua econo-
Iecidas as bases para o ajuste, que veio com o Plano Real mia. Lembro que essa situação vem-se refletindo sensi-
~ estamos longe de uma simação ideal. mas o que te- velmente na economia e nas fm.anças dos Estados nor-

moshojedeco=to~oPianoReai.Depoisdeanoscominllação destinos, principalmente em alguns como a Pamíba, 
passando da casa do mi]har, estamos com um índice ~ menos de onde 0 algodão sempre participou como uma das princi-
dois por cento ao mês.. E ainda um indicador elevado, se compara- pais fontes de produção no setorprimário da economia. 
do com os países desenvolvidos, mas é razoável para o desealabro No perlodo 1977/1978, o plantio, resullando em 
em que vivemos por tanto tempo. uma safra de cerca de 690.000 tone1ad3s. o beneficia-

O Plano Real resulta de antigo anseio do povo brasileiro. mento e a industrialização do algodão empregavam em 
Conquista que tem de ser mantida e aperfeiçoada ... Muito foi feito tomo de vinte e cinco milhões de pessoas na mgião. 
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Com a incidência da crise cl.imáliça, enfrent.àffiio..~se se--. 
cas como a que durou cinco anos (1979 a 1983). e 'll 
o<:om!ncia da praga acima referida, a produçáo, sobrem
do a do algodão arbóreo, começou a declinar fortemen
te, ano a ano, chegando na penúltima safra de 1992/1993 
a l1pell"S 123.880 tooeladas, com um desemprego = 
te, que agravoo ainda mais a tensão social no Nor:deste. 

Enquanto isso, o plTÇO do algodão veio aumen
tando no mercado intemacional. tendo alcançado atual
meDte o seu melbor nível, de US$1.15 d6laros por libta
peso, com tendência, segundo os analistas. de manter-se 
em tomo desse patamar ainda por um perlodo relativa
mente longo. ou seja. uma perspectiva mercadológica 
baslallte otimlsta para o algodão do Nordeste, espeeial
mente o de fibr.t longa, que se~ ocupou um It.igar de 
destaque nas exportações brasileiras, o· que vale dizer 
que a recupetaÇão da lavoora algodoeicl é de fundamen
tal importância não s6 para a região. como para o País. 

Caso semelhante. mas de menor· porte, vinha 
ocorrendo com a "cultura do cacau na Bah~ "ameaçada 
por moléstia denaninarla "vassouta de bruxa", a qual. 
em muitos casos é de alta infestação. pode dizimar a cul
tura", cooforme Exposição de Motivos IntciiD.inisterial 
n• 144. de 12 de abril deste ano, aprovada pelo Seuhor 
P=idente da República (DOU de 12 de maio de !995). 
Pois bem, para atender aos apelos das c13sses produtoras 
e dos representantes da Bahia no Congresso Naciooal 

·Vossa Excelência decidiu acolher o progmna de recupe
ração da lavoura cacaueira. devidamente justificada pela· 
referida Exposição de Motivos, o que vai assegurar a 
aplicação de R$330 milhões, em quatro anos. 

Portanto, o que reivindjcamos de V. Er é a mes
ma solução para o pro'bl~- a nosso ver mais gn.ve e 
extenso- da culrura do algodão no Nordeste, quaSe dizi- -
mado pela praga do "bicudo". 

Na expectativa de que, na sua pt6xima visita ao 
Nordeste e, sobretudo, à Paralba, Vossa Excelência pos
sa lançar um Programa de Recuperação da Lavoura Al
godoeira. também em quatro anos. através da Embtapa. 
com sede em Campina Grande, subscrevemo-nos. 

AtenciosameDJ.e" 

Senadores Humberto Lucena, Ronaldo CUnha Lima e Ney 
Suassuna; Dep.Jtados Ivandro Cunha Lima. Cássio Cunha Lima. 
José Luiz Clerot. Ricardo Rique. Gilvan Freiie, José Aldemir e 
Atmaodo Abílio. 

Na verdade. Sr. Presidente, Sras. c Srs_ Senadores. essa iDi~ 
ciativa tem todas as justifiCativaS plausíveis. A crise da coim.ra al~ 
godoeixa do Nordeste. oomo vimos. constitui-se em uma dificil situa~ 
ção macroeconõmica. social e política para a região e não está vincu
lada l1pell"S às questões eiradas, como as socas e a pmga do "biaJdo' ~ 

Além disso, é necessário que se anote o problema da redu
ção do crédito agrieola e os periodos de alta inflação. com juros 
elevados. bem como a extinção da tarifa de importação, que era de 
40% e a proteção do pro<juto na nmloria dos países produto=. 
através de subsídios. E. mais, esse algodão importado foi benefi
ciado com longos prazos para pagamento. chegando a até 300 
dias. O que. com a superinflação crônica tm que vivían:ios, tomou 
praticamente impossível se vender o produto inlmlanlcnte. E isso 
se deu justamente no momento em que o CODSUmo industrial de al
godão no Nordeste se elevava significi.tivamente, tomando-o o se
gundo pólo de consumo do Brasil, de cexca de 300.000 tooeladas 

· de plumalanc petdendo somente para o Estado de São Paulo. 

S6 por esses fatores jã seriam mais que justas ás eventuais 
ações do Govcmo Federal c dos govemos estaduais ~ municipais 
volt.a.das para a recupetação dessa lavoura. Entretanto, como nos 
referii:nos na carta referida,. as condíções são hoje ainda mais posi
tivas, vez que o ~ atual do algodão está a justiítear todas as 
ink;iativas para essa retomada. E. por sua tradicional qualidade, o 
algodão nordestiDO tranqüilamente poder.i vom a contribuir for
temente pata o aumento de nossas exportações. E. assim. Sr. Piesi
deníe. Sms. e Srs.. Senadores~ não há qualquer razão para que as 
áreas plantadas com essa lavoura não sejain Iaipmente ampliadas, 
dentro de uma progmma.ção cientificamente conduzida. no próxi-
mo quadriénio. , 

Tanto assim que a nossa proposta teve o amparo do Centro 
Nacional de Pesquisa do Algodão (CNPA), da EMBRAPA. sedia
do em Campina Gtande. na Paraíba. que sugeriu ·um programa 
para a recuperação da cultura algodoeira do Nordeste.. 

Com efeito, de acordo com aquele Centro de Pesquisa, ape
sar dos problemas. a safra de 1993/94 já registrou um anmento 
cocsiderável na produção, em relação à dos anos imediatameme 
anteriores. No caso do algodão herbéoeo, passou-se de ~ de 
187.(X)Q hecrams plantados pam 416.000 hectares. E a área reser
vada para o algodão arbóreo se manteve• demonstrando também 
um quadro positivo. uma vez que a redução de área plantada, nes
se caso. vi:oha Se acentuando ~eradamente até 1992. 

Ademais, o CNPA aponta para o fato auspicioso de que 
·uma parte razoável da área plantada decorre da renovação de culti
.PVares precoces. tecoo1cgicamcnte desenvolvidos, e que são muito 
mais" produtivos do que os genótipos tradicionais. A pr<xlutivida
.de. desse modo. vem aumentando oos últimos anos, particular
mente por causa da adaptação desses cultivares sintetizados ·p.a 
pi6pria região e peifeitamente adaptados às condições de clima e 
solos do semi-árido e das áreas iirigadas. 

Logi~te. todas essas coodições propiciadoras da recu
peração terão de se enquadrar em um rol de fatcres fundamentais, 
como sejam. o controle integrado de pragas, inclusive o bicudo; a 
produção de sementes básicas, fiscalizadas e certiftcadas; um diag
nóstico e uma an.ilise geral dos processos de comercialização; leis 
estaduais pW. o devido discipliDamento desses processos: com
promisso de cada Estado de fazer culll!"ir a Lei Federal sobre o
ammcameo.to e queima dos restos cul.blrais de cada safra, no caso 
do hlgodão herbãceo; e a poda drástica e limpeza do campo. a cada 
ano. no caso do arbóreo. 

Ademais, tetá. que havel' um treinamento teórico-prático 
para os agentes de extensão nos Estados e Municípios. bem como 
a vertjcalizaç!io da cultura, por meio de cooperativas e associações 
de produtore$. para que se concentre o produto cm um mercado 

-Central. oo.de o produto negociado é a fibra. cujo valor é. no míni
mo, tr€s vezes maior do que o do produto bruto. Sem esquecer de 
mencionar a criação de mecanismos de difusao de massa, capaz de 
divulgar os passos tecnológicos necessários ao cuhivo do algodão. 
cm bases rentáveis, além de outras infon:nações pertinenteS. 

Ou seja. Sr. ~dente. Sras. e Srs.. Senidores, todo um es
forço que se traduzirá. em suma. a partir de 1996, até o final do sé
culo, no estabelecimento de uma área plantada de 400.000 hecta
res, sendo 100.())0. a cada ano, cem um custo aiiUal de fmã.ncia
mento de pooco mais de R$45 milhões, totalizando um custo de 
R$180 milhões. no periOdo de 1995/94, além de a!ocaçlD de,.,.. 
curSos~ da ordem de R$100 mil. por ano, para treinamento. Um es
~.corço a ser louvado e creditado ao descortino-do Presidente daRe
piib!ica, Fernando Henrique Cardoso, que, desse modo. vai-se cre
denciando, na História do Pais, como um dos arüfices de seu de
senvolvimento. 



148 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

No dia de amanhã, portam.o, os nordestinos terão, com o 
lançamento oficial, pelo Presidente da Repóblica, na Cidade de 
Campina Gr.mde, do Programa de Recupernçl!o da CoiODicullura 
do Nordeste, a possibilidade de vislumbrar uma nova fase, através 
das condições reais de aumento do mímero de empregos e de sua 
renda. Sendo do meu dever agradecer a Sua Excelência em meu 
nome e no de meus companheiros de bancada do PMDB no Con
gresso Nacional, a adoçãO da iniciativa que tomamos em faVor do 
Nordeste e da Parafba. 

Sr. PreSidente. Sr"s e Srs. Senadores, ao encenar esre pro
nunciamento, desejo formular votos de uma boa viagem ao Presi
dente da República ao Nordeste, particulannente ã Parniba. Enfati
zo ainda que, em Campina Grande, além de Sua Excelência lançar 
o progxama de recuperação da cultura algodoeira, também, ao_ que 
se sabe, vai anunciar o compromisso da. C?DStrução, ao lo:ng~ do_ 
seu Govemo, do canal que levaxá as águas da BaiiageD:i de Core
mas. no alto sertão da Paraíba, para o sistema de São Gonçalo, -
possibilitando a anwliaçio de milhares de hectares irrigados na 
V.hzea de Souza. Seci mais uma obxa de grande importância paxa 
o desenvolvimento, sobretÚdo do semi-árido da Par.uôa - e por 
que não dizer do Nordeste? - antes que lá cheguem as águas do 
São Francisco, de acordo com o projelo de transposição há tanto 
tCmpo esperado pelos nordestinos:. . 

O Sr. Ronaldo Cunha lima- Pemllte-me V. Ex• um parte? 
O SR.IRJMBERTO LUCENA -Ouço V. Ex•. 
O Sr .. Ronaldo Cunha Lima- Senador Humberto Lucena, 

ontem e antes de ontem também manifeste4 a exemplo de V. Ex•, 
o clima de confiança e otimismo que o Nordeste. mais especial
mente os paraibanos, vive com a presénça do Presidente da Repó
blica naquela região, mais especificamente na nossa Cidade. de 
Campina Gr.mde. Quero, na oportunidade, felicitar V. Ex•. Eu es
tava presente ao encontro com o Senha- Presidente da. República, 
quando V. Ex•, na residência do .Senador Ney Suassuna.. como 
Presidente do nosso Partido em nosso Estado,. b:aduzindo o pensa.
memo de toda a Bancada da Para1ôa e elencando algumas provi
dências ali colocadas, levantava o problema do algodão. O Presi
dente assimilou a questão, aceitou-a, tanto assim que estará 3.ina
nbã em Campina. Grande anunciando um programa de recuperação 
da cullura algodoeira no Estado e no Nordeste. O documento que 
V. Ex• encaminhoo à Bancada para ser enviado ao Presidente da 
República. lido neste instante, traduz com absoluta propriedade o 
problema. no enfoque correto dado por quem realmente conbeoe a 
situação. O aspecto técnico está superado, como salientou V. Ex•, 
no instante em que a própria EMBRAPA, por meio de experiên
cias científicas, encootrou a forma de eliminar o bicudo pela se
mente precoce, que eliminou aquCla praga. O que é importa:nt.e 
agora é a a.doção de medidas de cará.ter oconôm.ico, o apoio, o in
centivo, o estímulo, a fixação de preços. COtnó V. Ex• Observa 
muito bem em seu pronunciamento. Quero, portanto, em meu 
nome - e acredito que em nome do Senador Ney Suassuna e, por 
extensão, da Bancada da Câmar.t Federal, já que aquf se encontra 
o Deputado Cássio CUnha Linia,--Creio que em nome de todos os 
Deputados Federais do Estado da Paxaíba- saudar V. Ex• pela ini
ciativa e mariüestar nossa confiança em que o Presidente da Repúbli
ca, aproveitando os dados que V. Ex• tra(iu2iu na sua carta e DeSte dis
curso, possa efetivimlente implantar um programa de recuperação da 
cullura algodoeira na Par.uba e no NOideste. PaxabéDs a V. Ex•. 

Nesse particular, desejo agradecei .O SeiÍ2dor: Josaphat Ma
rinho pelos elementos que me deu, pam que eu pudesse CODSUbs
tanciar melhor a sugestão ao Senhor Presidente da República. 

Quero acentuar, ao concluir, Sr. Presidente, Sr'$ e Sts. Se
llJ!.do=, que o programa de recupexação da cullllla algodocira é 
muito mais lluportante do que o da recuperação da culluxa do <:a· 
cau-. por ser de dimensão muito mai.:r. Afinal, diz respeito a todo o 
NOrdeste- do Piauí até a Babia -. enqÕ:anto qUe o cacau quase que 
se limita apenas à Bahia, embora seja uma cultura da maior mle
vância para a economia não somente daquele Estado, mas de todo 
o Nordeste e de todo o Brasil 

Eu não poderia deixar de me congratular com o Sr. Minis
tro-Secretário do Desenvolvimenr.o Regicmal. Dr. Cícero Lucena, 
pela atenção que deu ao assunto. S. Ex• não s6 prestigiru a nossa 
iniciativa fazendo com_ que junto ao Presidente da República ela 
fosse ineluída na prog:ramação de sua visita ao Nordeste. cano 
t.ao:ibéin fez um grande trabalho, no sectido de asseguzar a construção 
da adutoca Oxemas de São Gooçalo. a que me referi há pcuco. 

Eta o que tinha a dW:r, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre a mesa, re

querimento que será lido pelo Sr. 1° Seaetário em exercício, Sem
dor Ronaldo Omha Lllua • 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' m, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos ten:nos do art.. SS, m, da Constituição, combinado com 

o art. 13, § 1°, do Regimento ln temo, requeiro seja considerado 
'COolõ licença aut:onzada o dia 15 de maio do COI'milte, quando es
tive aUsente paD1 acompanbcir a visita da Primeira-Dama. Sfl Rulb 
CardoSo, ao Estado do Acre, oportlmidade em que foram assina
dos diversos coovênios de interesse do Estado. 

Sala.das Sessões, 18 de maio de 1995.- Senadcn Marina 
Silva. 

.O -SR. PRESIDENTE (Ney Sua5suna) - Fica concedida a 
liceDça solicitada. 

Solre a mesa, requerimento que_ será lido pelo Sr. ! 0 S~ 
tário em exercício, Senadcc Ronaldo Cunha Lima. 

É lido o segujnte: 

REQUERIMENTO N" 778, DE 1995 

Senhor Presidente: 
Nos tetmos do disposro no m:L 216 do Regimento Interno 

do Senado Fedexal, e de aconlo com o parágrafo 2' do art. 50, re
queiro sejam solicitadas ao Ministro-C!efe da Secretatia de A$
suntos Estratégicos- SAE as seguintes informações; 

___ J -Bases contranJais estabelecidas entre o govemo bia.silei· 
ro e a empresa suiço-nCJrte.americana - Nuexo nas tiansações de 
atrettdamento de concentrado de urânio (yellow cake) efetuadas 
com. a mencionada eri:!.presa.. 

2- Gar.mtias que foram pactuadas e efetivamente prestadas 
pelaNuexo. 

3- Quantidade de concentrado de_ urânio embaicadas do 
País. 

4- Quantidades desse produto que retomanun ao Pals. 
5 -Posições das reservas brasileiras antes e depois das b:lm· 

sações. -- - - -- ---

O SR.IRJMBERTO LUCENA- Agradeço as palavxas de 
V. Ex•. nobre Senador Ronaldo Omha Lima, que, juntamente co- · 
migo e com o Senador Ney Suassuna e os Depltados -Federais do 
PMDB da Paraíba, teve oportunidade de colocar per.mte o Presi
dente da República essa proposta, afinal vitoriosa, a exemplo do 
que ocorreu como cacau da Bahia. -

6 - razões da falta de restituição de parte das quantidades 
_embarcadas ao exterior e se o Govemo brasileirO, por intermédio 
da SAE ou de ootra de suas agências ou ótgão5; ConCOrdou com a 
conversão da-operação de anendamento em exportação. 
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7 -Valores em moeda nacional e estiangeiia atribui dos às 
quantidades não restituídas c que teriam passado a ser considera· 
das exportadas. , 

8 - Cláusulas contratuais. que deixaram de ser cumpridas 
pela Nuexo, alegadamente em função de sua falência, e por outras 
causas, quer anteriores quer posteriot a essa falência. 

Justificação 

A veiculaçãó; em órgão da imprensa., de diversos problemas 
e possíveis ~juízos deconentes de conta.to de a.t:rendamem:o de 
ccincentrado de urânio entre o Governo ou alguma de suas agên
cias ê a fmna Nuexo estão a exigir que o Congresso Nacional seja 
adequadamente informado, com base cm. documentação idônea. 
do que efetivamente está oconendo' em relação ao assunto. 

É desnecessário lembrar que se ua.ta de matéria de signifi
caçio 'estratégica do País, mas também suas responsabilidades no 
desenvolvimento de atividades no campo nuclear, com profundas 
implicações para o desenvolvimento científico-knol6gico e evi
dentes repercussões na segurança nacional. 

Merecem. ademais, á atenção desta Casa os asped.os ec:Onô-
miCO<.OillCICiais da tr.msação, sendo de ter presente, ainda, o fato 
de que as transações sob exame estão ligadas a atos pmticados 
pela Adntinis!Iação pllblica. 

Saia das Sessões, 18 de maio de 1995. --seM!Oia Marina 
Silva. 

(À Mesa paradecisiio.) 

O PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Requorimeoto lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso m. do 
art. 216 do Reginiento lotemo. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário em exercício, Senador Rooaldo Cunha Lima. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 779, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos t.etm.Os constitucionais do art. 50, § 2°, e na fonna 

regimental do art. 216, ~queiro sejam solicitadas ao Senhor 
Ministro do Plane:jamento e Orçamento no âmbito do Banco Na
cional de Desenvolvimento Económico e Social- BNDES. as se
guintes infomJações sobre a pretendida privali7ação da Rede Fetro
viária Federal S.A: 

1. A privatização âeverá ocorrer na totalidade das linhas? 
Haverá desmembramento das liDbas? A privatização dar-se

á por etapas? Enviar cópia de estudos, caso existentes. 
2. As linhas operadoras pela Rede no Noideste também se

rão privatizadas? No caso das liohas deficitárias, haverá soa coaj.z
gação com outras embora de região diveiSa? 

3. Comb ficanla situação dos empregados da Rede? 

Justificação 
Fala-se na privatização da Rede Ferroviarlli. Federal, mas 

não se disse como ela se dará. N6s, do Nordeste, estamos preo
cupados devido ao fato de gue na sua maioria, as linhas de nos
sa região são deficit.ãr!as. É preciso, pois, que o-Goyemo Fede
ral esclareça. como se dará essa privatização: se em toda a ex
tensão das linhas, se conjugando linha superavitárias Com outra.s 
deílCitárias, se todas as linhas de um só momentO Ou -parce.tada
meD!e. E, sobretudo, como flCUá a situação dós empregados da 
Rede. 

Saia das Sessões, 17 de nutiode 1995.-Senador Lúcio AI· 
cântara. 

(À Mesa para decisão.) 

_ REQUERIMENTO N" 780, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos constitucionais do art. 50,§ 2°, e !13. fonna. regi

mental do art. 216,requeiro sejam solicitadas aos Senb&- Ministro 
Sérgio Motta, • respeito de veri>as de publicidade em entidades 
vinculadas ãquela Pasta (Embraie~ Telebrás e Companhias Esta· 
duais i3e Telecomunicações}, nos exercícios de 1993 e 1994, as se
guintes informações: 

L Quanras e quais eD!idades subordinadas, controladas oo 
vinculadas a esse Ministério gastamm em verbas de publicidade? 

2. Discriminar esses gastos-por eDtidade, exercício financei
ro, empresa de propaganda e veiculo de comunicação, indicando 
ainda o tempo de publicidade (institucional, apoio cultural, even
tos esportivos, etc). 

3. Essas cootas já fcnm apnx:iadas pelos 6<gãos intemos de 
auditoria? E pelo Tribunal de Contas? Enviar cópia das cqnclusões 
flnais ou. em sua ausência. de relat6rios parciais ou preliminares. 

Justificação 

É preciso saber quanto as entidades vinculadas aos Ministé
rios estão gastando em publicidade e quais as empresas e os veíCI.l
los de divulgação _que estão sendo QO!>!emplados com essas polpu· 
tJn";'~ 

Sala das Sessões, 17 de nutio de 1995.-Senador Luci o AI· 
cântara. 

(À Mesa para decisão.) 

REQUE_RIMENTO N" 7ll:l, DE !S95 

Senhor Presidente. 
Nos termos constítucíoilais do art 50, § 2°, e na forma regi

meDiai do art. 216. requeiro sejam soliciadas ao Senhor Ministro 
Pedro Maian. a respeito de verbas de publicidade em entidades 
vinculadas .àquela Pasta (Baneo do Bruil BNB, BASA. Metidio
nal e Caixa Econômica Federal), nos exercícios de 1993 e 1994. as 
seguintes informações: 

1. Quantas e_quais entidades subordinadas, controladas oo 
vinruladas a esse Ministério g3.stamm em verbas de publicidade? -

2. Disi::rimi.Oar esses gastos por eritidade, exercício fmaucei
ro, erilpresa de propaganda e veículo de comunicação, indicandó 
ainda o tempo de publicidade (institucional, apoio cultw:al. even
tos espoctivos, etc.). 

3. Essas cootas já foruu apreciadas pelos 6tgios intemos de 
auditoria? E pelo Tribunal de Contas? Enviar cópia das conclusões 
i mais ou, em sua-ailsêD.cia;-de relatórios parciais ou preliminaies. 

Justificação 

É preciso saber quanto as entidades vinculadas aos Ministé
rios estão gastando em publicidade e quais as empresas e os veícu
. los de divulgação que estão sendo contemplados com essas polpu
das veri>as. 

Saia das sessões, 17 de maio de 1995.- Senado< Lúcio AI· 
.,ãntara. 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 782, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos constitucionais do art. 50$§ 2°, e na fOIIO.a regi

mental do art. 216, requeirO sejam solicitadas ao Senhor Ministro 
Raimundo Brito, a re,;peito de verbas de publicidade em entidades 
vinculadas ãquela Pasta (Petrobrás, suas subsidiárias e Compa"llhia 
Vale do Rio Doce), nos excm::ícios de 1993 e 1994. as seguintes in
f~: 
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1. Quantas e quais entidades subordinadas, controladas oo dos Traba:lhadon:s. com a Centrai Única dos Trabalhadores, com o-
vinculadas a esse Ministério, gastaiam em veibas de publicidade? Conselho Nacional de Seriogueiros~ com várias entidades não-gO.. 

2. Discriminar esses gastos por entidade. exercício financei- vemamentais e com os par1amentares da Bancada do meu Esrado, 
ro, empresa de propaganda e veículo de comunicação, indicando a (llD. de aptesentarmos algumas altemar:ivas para o desenvolvi
ainda o tempo de publicidade (institucional, apoio cultural, even- meDt.o daquele Estado. 
tos esportivos. etc.) Mantive co.utatos em reuniões com a SVFRAMA. com a 

3. Essas contas já f= apreciadas pelos clrgãos internos de SUDAM, com o Banoo da Amazônia - BASA -.pata que tirãsse
auditoria? E pelo Tn"bunal de Contas? enviar c6pia. das conclusões mos algumas medidas dessas reuniões. 
fmais, ou em sua ausência. de relatórios parciais ou preliminares.. -- Ao visitar o Estado do Acre, a Dr- Ruth Omioso estava em-

Justificação "buída de uma agenda que já vinha sendo tiaba.Ihada no sentido de 
concretizá-la. Tal ccçcretu_de só foi possível-por inte:rmédio de vá
rios conVênios com a frente de prefeitos e com a elevlção dos re
cursos- do FNO. Durante os S anos em que esses recursos foram 
destinados ao Estado do Acre, tivemos a cifra de apenas 9 milhões 
de reais. Com todo o trabalho que fu:emos, juntamente com o pre
feito e o BASA, conseguimos elevar a; recursos do FNO, neste 
ano de 199S,pata 12 milhões de reais. 

É pteciso saber quanto as entidades vinculadas aos Ministé
rios estio gastaDdo em publicidade e quais as empresas e os veícu
los de divulgação que estio seodo contemplados oom essas polp
pudas verloas. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995.- Senador Lúdo AI· 
ciiotara. 

(À mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassum)- Os requerimentos 
lidos &mo despachados i. Mesa pata decisão, nos tetmos do inciso 
m, do art. 216 do Regimento Interno. 

A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presideute, a respeito do 
requerimento lido ante:riormeote, indago à Mesa se poderei fazer 
um pequeno relato sobre a viagem da Primeirit "Dama do País ao 
Estado do Acre. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a pala
vra à Senadora Marina Silva para uma coDDUÚcação inadiáveL 

v. Ex& dispõe de cinco minutos. . 
A SRA. MARINA SILVA (Pf ·AC. Para uma comunica

ção inadiável Sem "'visão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria 
de me prormnciar com relação à viagem da :ora Ruth Cardoso ao 
Estado doA<= 

Desde que assumi o meu mandato nesta ~ tenho dito que 
quero uabalhar a questão da Amazônia, combinando dois fatores: 
o primeiro seria no sentidO de fcmuar uma opinião pública favorá
vel à questão da tmservaçio ambiental. do desenvolvimento sus
tentável xevelaudo ao País as experiências que vêm sendo gesta
das naquela região. Tais experiências? se tr.msfODllada.s em políti
cas públicas, podmo dar certo. 

Historicamente, desde a década de 70, os megaprojetos ali 
instituídos, com a utilização de recursos píblicos e isenções fiS
cais, não têm obtido sucesso. Ao invés de diminuir as desigualda
des sociais. têm-nas aumentado com grandes mazelas. tanto do 
ponto de vista do empobtecimeuto da população qu.,.u, da degm· 
dação ambiental 

Nesse sentido, teDho aqui uavado uma luta em duas direçõ
es: enquanto legisladota, procuro verificar a possibilidade de leis 
que possam favorecer àquela região e conseqüenteine-!J.te o País. 
Um parlamentar da Amazônia, do Norte. do Nordeste e até mesmo 
do Centro-Oeste não pode dar-se ao luxo de tratar apenas das 
grandes questões ou do debate político puro e simplesmente. Isso, 
talvez, seja possível pata os parlameota= do Rio Gr.mde do SuL 
de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gernis. No Notdesle, 
no Centro-Oeste e no Norte é essencial combinar a questão políti~ 
ca mais ampla com ações concrctas. para melhoria da qualidade de 
vida das pessoas que ali vivem. 

O Acre, po.- exemplo, depende de mais de 90% de repasses 
do Govemo Federal e. nesse sentido, seria importante qõC -irefei
tos, govemadores, senadores e deputados apontassem ahcmativas 
com: tas 110 sentido da melhor utilização dos =• públicos. 

Daí por que. dur.mte mais de três meses, vellbo trabalhando 
· _c~ o Prefeito da capital Rio Branco. Sr. Iorge V"Wia, do Partido 

Além disso, Sr. Presidente? conseguimos uma inovação, 
qual seja. a de que os exttativístas também possam ter acesso a 
essa linha de crédito. Antes. era preciso se provar a propriedade da 

- teJ:ra pam acessar o FNO. A referida modifiCaÇão é. acima de 
meio,. uma dívida social que deve ser paga aos posseiros e, particu
Iannente, aos seringueiros. 

Em sua visiti. ao Estado do Acre. Dr- Ruth Cardoso assinoo 
esses coo.vêoios através do BASA. da SUFRAMA, da SUDAM. 
do CBIA. Tivemos a oportunidade também de visitar a Cooperati
va Agroexttativista..de Xapuri e mostrar à Primeira Dama do País 
- que está segum do propósito de mostrar ao Brasil as experiên
.cias bem sucedidas- que seringueiros, com PJUCO apoio e poucos 
IeCUl'JOS, foram capazes de gestaruma experiência,~
do mais de 200 e"'P"'gos, 260 associados, constíluindo um dos 
maiores empregadores e arrecadadores de ICMS do munícípio de 
Xapni; conhecemos também as liderauças do Projeto RECA, ação 
semelhante .à, da Cooperativa de Xapuri bem como a experiência 
do Pólo Agroflorestal da pn:feitura de Rio BtaUco. Eu poderia 
elencar outras experiências, mas o tempo não me~ permite. 

Dr- Ruth Cardoso mostroo ao Brasil que uma conmnidade 
organizada, com competência, com bons propósitos e boa fé, na 
utilização dos recursos públicos, muda a qualidade de vida das 
pessoas que. muitas vezes. passam por uma situação -de penúria: 
Nós, do Partido dos Trabalhadores, eu e o Prefeito de Rio Bmnco, 
Jorge Viana. sabemos das diferenças políticas e ideológicas que 
temos até oom relação il que-.tão de que somos um partido da Opo
sição. Contudo, temos tar...oém a clareza de que o que é coneto, o 
que é j:zsto c bom para a populaçio,-devc seriCCODbecido c ser fei
to em parceria. sem medo de penlermos a identidade, sem medo 
de estarmos agindo oomo adesistas. Guardadas as diferenças, te
mos que nos colocar numa perspectiva de respeito. 

Hoje, a minha grande luta ser.l pela elevação dos preços da 
borracha, pua. que seringueiros não fiquem morrendo de fome no 
meio do seringal, sem terem sequer possibilidade de comprar uma 
vestimenta. Quero fazer 'liin re-Sgate da dívida social qtie o Brasil 
tem para com os desbravadores daquela região. que continuam 
guardando-a mesmo sem ter a presença do serviço pllblico de saú
de e educação. 

Muito obrigada. 
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, peço a pa

lavta como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Coneedo a pala· 

vxa ao Senador Eduardo Suplicy, como Líder. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf.SP. Como Líder. Sem 

revisão do orador.)- Sr. Presidente,. hoje. por ocasião da audiência 
que o Senhor Presidente da República manteve com os senadores , 
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e deputados para solucionar o impasse da greve dos petroleiros, 
Sua Excelência aproveitou a oportunidade para dizer que a &
Ruth Cardoso havia gostado muito da viagem que tealizou ao Es
tado do Acre, onde obsetvoo. muitas coisas bastante positivas. Foi 
o registro que Sua Excelência fez perante os parlamentares. 

Muito obrigado. 
SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Concedo a palavra a 

nobre Senador.t Emilia Fernandes. (Pausa.) 
Co:ocedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Ãl.câiltara. S. 

Ex .. dispõedevinteminutos.,., 
O SR. LÚCIO ALCANT ARA (PSDB-AC. Pronuncia o 

seguinte discuxso.)- Sr. Presidente. Sr-s. e Sxs. Senadores, o Presi· 
dente Fernando Henrique Cardoso estará se deslocando para o 
Nordeste nesta sexta-feira.. dia 19 de maio. A imprensa vem anun
ciando que Sua Excelência lançará a Operação Nordeste. cuja filo
sofia básica consiste em que "O melhor programa é o executável e 
a melhor obra, a executada". 

Com essa intenção. o Senhor Piesidente deverá aproveitar 
sua viagem à. região para anunciar a retomada de dezenas de obras 
paralisadas. tais como os prÓjelos de inigação, concl\lsão de bidre
létricas e os grandes açudes. assunto., aliás, objeto de um nosso 
pronunciamento anterior. 

· Temos a convicção de que essa visita ptesidencial deverá 
marcar, da parte das lideranças das regiões periféricas, o 'infcio de 
uma. nova posmra frente aos graves problemas que enfrentamos. 

Acreditamos que essas regiões periféricas devem abandonar 
a atitude simplesmente reivindica16ria, para se posicionaTem com.o· 
CODtribuintes para o desenvolvimento equilibrado do País. Tratá
las como pedintes de recursos é desccmsiderar o seu potencial con
tributivo, até uma falta de respeito ao seu povo, além de subesti
mar sua capacidade de produção. Na realidade, essas regiões ainda 
não tivernm. de forma concreta, opor"..!nidade de realizar todo o 
seu potencial de crescimem.o eco1.1ômico. Pelo coo.ttário, geral
mente. as políticas públicas coiltn"blem expressivamente para am
pliar espacialmente o mapa da concentração de renda. Os maciços 
investimentos aloçados nas regiões já desenvolvidas são fatores 
que induzem a ampliação das ôisparidades em relação às regiões 
considet><hs periféricas. 

Na verdade, temos de consid_;erar como referencial a prova 
de nossa capacidade de resposta. E iirefutável que, nas últimas 
quatro décadas, as políticas regionais adotadas pua o Norte. o 
Nordeste e o Centro-Oeste provocaram taxas de crescimento eco
nômico superiores: às do Sudeste e do Sul, resultando numa redu
ção dos desníveis entre as rendas regionais no Brasil. 

Paralelamente a esse cxescimemo de~. ocorreu, 
entretanto, um processo de exclusão social.. traduzido no aumento 
dos í.odices de concentração de renda pessoal, agravamento da po
breza, do analfabetismo e persistência de condições desfaVoráveis 
de saúde. saneamento, nutrição e habitação. A concentração dos 
beneficias do crescimento tem sido característica da economia 
brasileira, potém. mais acentuada nas regiões periférlcãs. 

Apesar da redução dos desníveis, estes continuam elevadís
simos, de vez que as políticas govemamentais de caráter regicmal 
têm aplicado p:mcos recursos em compaiaÇão com Os pesos relati
vos das populações.. das áreas, das rendas e das caiências dessas 
três regiões no contexto ilacional. 

Considerando a somat6ria das ações de todas as políticas 
públicas- regionais e nacionais-, a relação de recursos aplicados 
por habitante ou por área tem sido muito superior no Sudeste e no 
Sul. tanto nos programas de natnreza econâmica como naqueles de 
caráter social. confoxme comprovado no relatório do nobre Sena
dor Beni VetaS sobre os desequiliôrios regionais. 

Esses contrastes, que retzatam. a pequena aplicação relativa 
de recursos públicos nas áreas peliréricaS-; incluSive em deconên
cia das renúnciaS fisCaiS~·rilostram o elevado pOtencial de resposta 
dessas regiões ã. uma política de crescimento. A resistência à redu
ção das desigualdades sociais dentro de cada uma de todas as re
giões do Brasil torna patente a ineficácia rédistributiva das políti
cas sociais. O aumento da Concenttação de ~ demro do Norte, 

- dO NOrdeste e do Centro-Oeste mostra também uma ineficácia ain
da maior dos instrumentos sociais nessas mas. 

O tótulo que diferencia como ''regiOnais" algumas políticas 
de outras, que não são classificadas como ''nacionais", tem-obscu
recido a apreciaÇão dos efeitos espaciais da ação de Governo. O 
enfoque coneto deve ser a visão das repercussões de todas as açõ
es de Govemo, quer daquelas chamadas regionais, quer das cha
madas na.cicmais - setoria.is ou não. Somente dessa forma se po
dem avaliar os impactos espaciais, ou o mapeamento, do papel do 
Governo. 

As politicas setoriais -lri!J!.spOrles, sidenngia, energia, pe
troquúnica e ootras - aplicadas pela Administração Direta e pelas 
estatais são as que mais repercutem no- mapa eConômico do BtaSiL 
São bem mais expressivas em seus impostos do que os praticados 
pela Sudene, pela Sudam, pelO BNB, pelo Basa. pelo DNOCS e 
pela Codevasf, por exemplo. 

Não podemos esquecer que, além da descominuidade das 
chamadas políticas regionais, estas têm-se pulverizado em projetos 
de pequeno impacto em termos: de estrutura.çio e integração das 
economias Clas três _regiões periféricas, nos aspectos int:ni e inter
regionais e em relação aos mercados naciooal e intemacional. 

Os efeitos da descontinuidade das ações e da atomização 
"dos recursos têm provocado que as políticas - regionáis e nacio
nais- gerem mais crescimento económico em detrimento daquelas 
de caráter social Na realidade, esse modelo privilegia o setor in
d!J,strial. que provoca maiore!}repetCUssões nas áreas urbanas do 
que no meio rural, induzmdo, portanto, a concenttação das popula
ções e das atividades ecooômicas e sociais. As migrações têm 
acompanhado os fluxos dos investimentos. reduzindo..se no senti
do do sul, ampliando-se para o norte e cenll."C>>eSte e OO~do as 
regiões urbanas, especialmente as metropolit.anas. . 

Uma outra distorção provocada pela desoontinuidade das 
ações. é que os efeitos das políticas regionais no meio rural têm· 
sido excessivamente modestos quanto à meihoria tecnológica da 
agropecuária, ii desconcentração da propriedade da terra e à im
plantação de uma gestão eflciente dos :recursos hidricos. No sem.i
árido nordestino, nio se tem conseguido convivência sistemática 
COIIl. as seca$, assistindo-se frtqúentemente às cenas de calamidade 
na estiagem, autêntico vexame nacional e atestado de incapacidade 
dos gesiOtes públicos. Não se implantarnm em quantidade ainda 
sistemas de iirig.ação e não se adctaram. medidas eftcaZCS de com
bale à desertificação. 

Em t~ institucionais, 05 organismos de planejam.ento e 
execução das políticas xegionais pouco têm evoluído no que se re
fere à aplicação e orimização dos recuiSOS e na eficácia na aplica
ção de suas ações. podendo citar como pontos de estraDgulamento: 
a) impedimeut.os legais à renovação e ao aperfeiÇoamentO dos seus 
recursos humanos; b) estrutura inadequada dos Conselhos Deb'be
ralivos das superintendências regionais; C) inCxiStência de um ór
gão colegiado que, no Governo Federal, se dedique a planejar e 
acompanhar os impactos regiooais de todos os tipos de políticas 
públicas. gerando a inviabilidade de um planejamento regional 
efetivo e a ignorância sobre a lentidão da redução dos desníveis re
gionais:; d} pouca preocupação com as novas tendências de globa
lização, eliminação de fronteiras econêmicas, fomiaÇão de "blocos 
comerciais e -integração entre regiões; e) pouca descent:ralizacio 
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do planejamento e execução das políúcas regio'Da.!s J:f1R os. Esta ... 
dos, os MunicípioS e ãs éritidades comunitárias; o falta de um sis.
tema de gestão e coa:deD.ação de estudos e pesquisas das institu.i
ÇÕC$ governamentais, universidades e centros regionais,. no inte
resse do planejamento do desenvolvimento regional; g) nos anos 
recentes. a falta de prioridade no combate aos desequih'ôrios espa
ciais do desenvolvimento- em parte, devido à instabilidade infla
ciooária- resultou na ausência, atnalmente constatada. de uma au
têntica política regional para o Brasil. 

A presença do Presideote numa das xegiões periféricas mais 
probleriláticas do País, femete-nos ao pensamento de que; no :ãrun- -
do moderno, caracterizado pelos fenômenos de globalização, eli
minação de bmeilas econômicas ao comércio, de revolução cien
tifico-tecnológica, de =struturação do Estado, privatização, des
reguhmenração, participação social e autonomia relativa das naçõ
es e das unidades fedemdas, é iiidiscutível a necessidade de se re
pensar a política regional no Brasil. 

Entendemos, em primeiro lugar, que é preciso alterar o 
modo de intetvenção do Estado, abrindo-o à malar participa&ão 
dos Estados, dos Municípim:, das empresas privadas.e das comuni
dades. nas decisões e na execução das políticas públicas. Toma-se 
imprescindível a ceSsão de espaço de poder, valendo lembrar que 
o· maiCO regulador do desenvolvimento regional deve ~ o bem
estar de todos os cidadãos brasileiros, independente da região onde 
residem. o que implica uma forma superior de organiução social 
bem equilibrada em termos espaciais. Em pexspectiva de longo 
pmzo. isso significa a busca de um estágio de desenvolvimento 
susteD.tável nos aspectos econômicos, sociais. políticos e ambien~ 
tais, implicando um verdadeiro equilíbrio entre regiões. 

E fundamental a transferência da tecnologia de planejamen~ 
to do desenvolvimento do Govemo centtal para os governos Esta
duais, o que já vem OCOITendo de fonm. enática. -em virtude das 
conveniências que se apresentam. É esseri.cial-que haja um pacto 
para a assiDatUia de um novo contrato social eotre a sociedade ci
vil e o Estado, para administração da coisa pública. 

Temos a COilVicção de que a preocupação do Govcmo Fe
deral com as regiões passou a ser, modernamente, uma questio es
tratégica para o País como uin tOdo. Não é uma questão hum.aDit.á
ria; não deve ser uma visão patcmalista. É intei'esse ae tOdas as re
giões, inclusive sob o ponto de vista econômico, social e político, 
que o ~senvolvimemo seja espacialmen~ equilibrado~ ~ 

E necessário frisar que o processo de recupe;ração geopolíti
ca de uma região sem levar em consideração o equih1:rio espacial 
como um todo no País:, no sentido da integração, há de pxejudicar 
o intere_sse da Nação. 

E importante, também. encarar a visão do equih'brio regio
nal como tema essencialmente estratégico. para que essas políticas -
de descentralização sejam feitas Com base num pacto federativo. 
ou num federalismo cooperativo. para que os Estados e Munici
pios passem a exen:er uma parceria efetiva com a UniãO, tanto na 
elaboração quanto na execução das políticaS sóciO.econôm.icas. 
Não meilos importantes são as parcerias entre governos. empreSas 
privadas e entidades comunirárias. 

Uma outra queslio que gostaria c!,e enfocar é a formação 
dos blocos econômicos multinaciõnãis. E imprescindível que se 
avaliem os efeitos do Mercosul e de outros blocos de integração 
internacional sobre as diversas regiões brasileir.is. sobren.uio em 
relação ao Norte, ao Nordeste, ao Centro-Oeste, e que terá impor
tantes reflexos sobre o equilíbrio espacial da economia brasileira. 
São indiscutíveis os fortes impactos desses blocos - começando 
pelo Mercosul - sobte o crescimento do País. A adesão a blocos 
de integração comercial é uma tendência modema, à qual o Brasil 

• ?eve conceder cada vez maior priOridade. 

Não se p!Sae-esquecer. porém,. -que o expressivo crescimento 
ecouômico que se espera a partir do Mercosul tenderá a concen
trar-se nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. além dos benefí
cios que advirão parn os nossos pareeiros. Argentina. Paraguai e 
Uruguai. Raciocina.ndo dentro dessa perspectiva. e caso não sejam 
adotadas ootras políticas de compensação regional, poderá voltar a 
concentrar-se espacialmente o crescimento da economia bnsile.ira 
no eixo Sudeste-Sul. marginalizando mais fortemente as demais 
xegiões. 

Consider.mdo-se que o Centro-Oeste obterá. certalnente xe-
flexos positivos do Mercosul, o Na:te e o Nordeste deverão adotar 
uma estratégia para aproVeitar essa integração. estabelecendo rela
ções de complementariedJ!de ·com os países do norte da América 

· do Sul e com o México. E necessário considerar que o Gmpo An
dino -Venezuela, Colômbia, Equador, Bolivia e Peru- já consti
tui uma zona de livre comércio de bens. Gostaria de lembrar que o 
Mercosul está em negociação para realizar acordos de livre comér
cio com seis outro< países da América do Sul- Grupo Andino e Cl!i
le. Há uma possibilidade conaeta de criação de uma zooa de livre co
mércio. podendo inicialmente abranger a América do Sul, · • 
mente o México e, em seguida. o estabelecimento de artras ~~ 
ções e aproxÍinaÇÕeS com oull3s regiões. 

A propósito, o Seaetário da Aladi at!I1Dil! 
Nessa pexspectiva é que se colocam as possibili

dades do Norte e "Notdeste. Esta. áJ:ea, além de poder 
aproveitar a integrãção do MeiroSul, tem a potencialida~ 
de- devido à maior aproximação e maiores semelhanças 
de vida e de cultura- de estabelecer relações de comple
mentariedade com os paises do norte da América do Sul 
e com o México. Não é nada exagerado imaginar que 
entre os Estados do Norte e do Nordeste, por um lado·, e 
a Colômbia. Venezuela, Equador e a Bolívia, por outro, 
P9SS3IJ!. ser estabelecidas relações de comércio e de cc
investimento. A redução dOs impostos de importação em 
ambas as partes, em conseqüência da atual negociação 
proposta pelo Mercosul, constitui Cstímulo para isso. 
Falta agora dar um pequeno empurrão, perfeitamente 
viável Nesse sentido. c.:aberá às imtituições estaduais, 
regionais e fedemis, tanto públicas quanto privadas, pro-.. 
mover um vetdadeiro boom de promoção de negócios 
entre empresários das duas regiilCs e daqueles paises. 

Sr. Presidente. Sn e Srs. Senadores, essas considerações, 
que indicam a necessidade da integração. do aumento da competi
tividade e da sustentabilidade das ações governamentais nas regiõ
es periféricas. estão presentes nas preocupações do Presidente nes
sa viagem ao Nordeste. quando Sua Excelência afn:ma que garan.
tir.í os investimentos ecori.QmiÇQS .em se tores dinâmicos da região. 

Gostarlamos de repetir. para qUe fJZeSSe parte das preocupa
ções de Sua Excelência. que será preciso priorizar a integração das 
regiões Norte, Notdeste e Centro-Oeste entre si, bem oomo do Jl.fet
~"""'~ de'"ª'-' países da América do Sul já citBdos e o México. 

Auscultando as lideranças regionais. e cõiil base na nossa 
compreensão sobre os problemas dessas ~ periféricas, selecio
namos nove projetas de maicr efeitO de integração inter e intia-xe-
gionais, considerados absolutamente estratégicos para o desenvol
vimento equilibrado do País. Citamos, entre esses. a integração en
tre as bacias do Tocantins e São Francisoo, principalmente par.l 

efeitos de geração e transmissão de energia elétrica, aliviando o 
São Fmncisco de eventual perda substancial de potencial hídrico 
~ a transposição prevista; desenvolvimento e integi-ação do 
Cerrado Setentrional: ferrovia Transnordestina; transposição de 
á~ do rio São Fra.D.cisco; Saída para o Pacifico; saída paxa oCa-
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n"be; estrada Cuiabá-Santarêm; hidrovias amazônicas; e refmaria 
de petróleo no Notdeste. 

O Sr. Íris Rezende- Permite-me V. Ex• Ulll aparte. Sena
dor Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Com todo o piazer, Sena-
dor Íris Rezende. _ .. __ _ 

O Sr .. Íris Rezende - Nobre Senador. realizo-me quando 
ouço um pronunciamento como o que V. E7'• _faz nesta tarde. É a 
demonstração inequívoca da preocupação dos home:tl$ pjblicos 
com o futuro deste País. Este seu pronunciamento servirá de estu
do e de meditação por parte de todos aqueles que têm nos ombros 
responsabilidades político-administrativas com o Pais. V. Er' de
monslra o inconformismo de parte considerável da população bra
sileira -do Nordeste, do Norte. do Centro--Oeste- com a injUStiça 
que ainda se pratica quanto a investimentcs que possam propor
cionar o desenvolvimento mais justo. Todos nós sabemos das difi
culdades históricas vividas pelo Nordeste brasileiro, sabemos das 
dificuldades do NOite e do Centro-Oeste, mas não podemos desco
nhecer os administradores brasileiros, os estudiosos, os técnicos. 
os planejadores. porque, cOmo está a situação atual. dificilmente 
encOllllaifamos soluções para tantos problemas. A cada ano. ob
servamos o deslocamento de ~lações dessas áreas para os 
grandes centros. que vão-se tomando ingovemáveis, inviáveis. 
justamente pela fal!a de uma infm-estrulllra neeessária, de uma po
lítica que incentive e impeÇa o deslocamentO dessa massa de brasi
leiros de onde podem ser mais importantes para o nosso futuro. 
Faço miDbas as palavras de V. Exa e congratUlo-me com o Senhor 
Presidente da Replblica,. quando deixa o seu gabinete e desloca-se 
para as regiões complexas. sofridas dÓ nosso Pais. Hj pouco tem
po. em audiência com Senadores do Centro-Oeste, mostramos. ao 
Senhor Presidente a necessidade de o Governo deslocar-se para 
essas regiões. num governo itinerante. onde pudessem, o Presiden
te da República e sua equipe, sen~ de perto os problemas vividos 
por aquele povo. através das lideranças políiicas e classistas. Sua 
excelência iniciou pelo Nordeste. Tenho certeza de que o Governo 
experimentará uma nova fase quando hlscar, no meio do povo, 
sentir as suas angústias. observar os seus anse~ e quando tomar 
realidade toda essa luta de propostas, de projetos e de reivindica
ções de nossa gente. De f0l'll13. que V. Exa marca um ponto alta
mente positivo ao abordar, com profundidade. a importância de o 
Governo se deslocar para o interior. fazê-lo com ações e estabele
cer uma nova or:dem político-administxativa para este Brasil, por
que, só assim, faremos da população brasi!eim uma gente realmen
te realizada. O que presenciamos, hoje. é uma elite bem servida. 
realizada e que presezva nas mãos um percentual extramdinário de 
diversas riquezas e. enquantO isso. uma parte considerável da po
pulação está em situação de miséria e angústia. Trat1Smito a V. Exa 
os meus cumprimentos pela oportunidade deste pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. Fa:rendo soar a cam
painha.) -Senador Lúcio Alcântara. informo a V. Ex• que seu 
tempo está esgolado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Já vou concluir, Sr. ~si
dente. 

Não podef.;, antes de fazê-lo. deixar de registrar a miDha 
alegria com o aparte do nobre Senador.Jris Rezende, pois S. Ex• é 
um dos Líderes políticos mais destacados do País e -ela Região 
Centro-Oeste com a sua grande experiência e sabedoria política-

Essas regiões. que ainda não atingil'am esse pat.amãr de de
senvolvimento que desejamos pam o nosso País. precisam ·se inte
grar melbor. Lembro um fato para mostrar o quanto isso foi pro
veitoso para n6s. quando. por ocasião da Assembléia Nacional 
Constituinte. unidos. os ConstituÍiltes do Norte. do Nordeste e do 

• Centro-Oeste. inclusive .arrostando com muitas iilcompreensões. 

conseguimOs colocar o disp::lsitivo que pemutru a criação, na 
ConstittJ.ição Federal. dos Fundos de Desenvolvimento - do Cen
tro-Oeste. do Norte e do Nordeste. E. assim, outras conquistas ha
verão de vir. para que seja proniOVida a verdadeira integração po
lítica. rlSica. -econômica e social entre as diferentes regiões que fa-

-_zem este grande Brasil. --
Compreendemos que o Presidente Fernando Henrique Car

doso. como grande homem público e sociólogo que é, que sabe 
das diferenças entre Os Vários Brasis, tem um compromisso que 
haverá de resultar em ações efl.cazes para promover essa integra
ção por que todos clamamos. 

Para concluir, Sr. Presidente, o importante é que se criem 
condições objetivas para a reversão da miséria das populações que 
sobrevivem nas regiões peiiférica.s do nosso BrasiL Para tanto, é 
fundamental que defendamos., inarredavelmente, a mesma tese: 
''V3..PlOS"":concluir '?bras inacabadas, _mas~ vamos também dar um 
basta às ações pontuais, onde os poucoS recursoS alocados são Pul
verizados em programas, projetas e obras de efeitos econõmlco
sociais bastatite-discuiíVeis". 

Somos a favor de que sejam implementados os projetes in
tegrados de elevada capacidade de alavancagem. capazes de con
tribuir, efetivamente, para o desenvolvimento equilibrado do País. 
E esperamos: que o Presidente Fernando Henrique Cardoso. após 
tanta.$ expectati.vis frustradas; mUde o enfoque da ação govema-
mental nas regiões periféricas. --- - -

Era o que ticha a dizer, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. 
Muito obrigado. 

Durante o discwso tÜJ Sr. Lúcit:J Alcântara, o Sr. 
Ney Suasszma, Suplente de &cutário, deixa a cadeira 
da pTesidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Concedo a palavm 
ao nobre Senador Edison Lobão. (Pausa) 

Concedo a-palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pr-SP. Pronuncia o se

guiri.te discurso. Sem revisão do orador.) - St. Presidente, sn Se
nadoras e Srs. Senadores, gostaria de fazer um registro das expe
riências que estão ocox;rendo. no Distrito Federal e em Campinas, 
dos Programas de Garantia de Renda Mínima e das inovações quê 
estão sendo apresemadas. 

O Governador Cristóvam Buarque, do Distrito Fedetal, ini
ciou um programa. objeto de apresentação e debate duzante a campa
nha eleitoral, denominado ''bolsa-educação", que guarda relação com 
o Progruna de Ga=lia de Renda Mínima aprovado pelo Senado. 

Por esse projeto, toda família carente, cuja renda não atinja, 
pelo menos. meio salário mínimo por mês e que tenha filhos em 
idade escolar. de 7 a 14 anos., freqüentando a escola, tem direito a 
receber um complemento de renda. 

A inovação anunciada esta semana pelo Govemador Cristó
vam Btiarque é relativa à poupança que receberá aquele estudante 
carente que continue seus estudos de primeiro e segu~do ciclos. 

Qual a proposta do Governador Cristóvam Buarque? Na 
medida em que, ~ famílias carentes. as crianças acabam deixan
do de freqüentar a escola precocemente porqUC precisam ajudar 
seus pais. seria interessante criar um incentivO, incluo;;!ve de nattJ.. 
reza econômica., para que elas possam continuar os ~~s estudos de 
1° e 2° ciclos. 

E qual seria este incentivo? Para cada ano que a criança cur
sar. ela passará a ter o direito de receber 100 reais, que setão depo
sitados numa caderneta de poupança. A criança que completar os 
quatro primeiros anos. terá direito de receber metade da poopança 
acumulada. acrescida dos seus rendimentos. Entretanto, se prosse-
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guirosesmdosecanpletaro J•grau.~re!Íillr,aofmaJ, toda O SR. EDUARDO SUPLICY- EstOu de pleno acordo 
a poopança que foi depositada e os respectivos rendimentos. com V. Ex•, Senador Lúcio Alclnlaia. Tenho procurado aqui reite-

Obviamente que esta é uma inovaÇão intettsSã:ilte. ·e Criativa. ~râr córiiO <jue o Programa de Garantia de Renda Mínima, na verda-
men=udo, pois. a análise e atençio de toda a sociedade bruileiio. de, pertence à humanidade, nio é ~te nm projeto desse 

Essa iniciativa do Governador Cristóvam. Buarque mereceu ou daquele partido. Economistas do mais variado espectro t&n 
elogios, nesta semana. em colum assiuada. pelo joma.lisla Gilberto sido favc:r.iveis e, felizmente. há um enonne interesse {Xt' parte de 
Dim.enstein e em editorial da. Folha de S.Paulo. pessoas de todos os Partidos. nos mais diversos Estados. 

Também na cidade de Campinas, o Prefeito José Roberto Teobo recebido convites de cidades de Iodes Estados. Por 
Magalhães Teixeira inicioo o progrnma. de gar.mtia de renda míni- exemplo, em.Jundi.aí. próxima a Cainpinas, um Vereador de Parti-
ma familiar, pelo qual toda familla. com crianças em situaçio defi- do independente, Antônio Carlos Giardelli, apreseillOU um projeto 
Dida como de risco, onde a renda per eapita seja menor do que no mesmo sentido; em Ribeirão Preto, a Vereadota Joana também 
R$35 por mês, passa a ter o direito a um complemento de renda 3)X'eSentou um projeto na mesma direção; em Franca, o V~ 
até qÜo se atinjam R$35 per capita na famllia. Supoohamos: se Gilmar Giauini, do Partido dos Tabalhadotes também prooedeu 
bouver uma família com dez membros. marido, mulher e oito da mesma fonna. 
crianças. e aquela familia Dão tiver pelo menos R$350 per capila, Senador Lúcio Alcântaia, o Presidente da Comissão de Fi
se a renda do pai e da mãe, somados, for de R$150, essa famllia nanças e Tributaçao, o Del"tado Gonuga Mota, que é um eniU
passa i ter o direito a re<:eber mais R$200 com o compromisso de · slasta do projeto- S. Ex' é do PMDB, do Estado representado por 
seus filhos, com. idade de 7 a 14 anos. estarem freqüentando esco- V. Ex.• aqui nesta. Casa-, acatando a minha sugestão, resolveu fa~ 
Ia. Paxa aqueles com idade de zero a sete anos, eu de zero a qua- zer uma audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação, 
torze, com algum problema ·de sadde, como, por exemplo, de nu- na Câmata dos ~lados. no dia 1• de ;mho, por.o discutir apenas 
trição, devem os pais ter o compromisso de levar as crianças ao sobre o tema Programa de Garantia de Renda Mínima. 
posto de saúde. S. Ex" convidou por.o debater o Governador Cristovam 

· Na cidade de Campinas, o Partido dos T<abalhad!>tes tem Buarque, que falará a respeito da experiência pioneira na cidade 
realizado debates a respeito, fui critico de alguns aspectos do pro- do l'a<anooi e em cidades vizinhas~ llll cidade do Pa<anoá, quase 
grnma, disse ao prefeito que seria importmte que.toose objeto de·- I:7tJO familiü estão iinoo lieiiéficiadas pelo programa. s. Ex" 
apteciação jonto ao Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e eoovidou também o Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, do 
do Adolescente. As sugestões do Vereador César Nunes não foram PSDB, por.o falar a respeito da experiência de Campinas; o ecóno
de pronto consideradas pelo prefeito que as vetou. mas depois mista AÍltÔDio Maria da Silveira. que há vinte anos vem propug
conside:oo-as na regulamentaçao do projeto de lei já em vigor, l)liDdo pela instil!lição de um programa de garanlia de renda mini-
aprovado pela Câm.ara dos Vemadores. · ma,-attavés de um Imposto de Renda negativo no Brasil- ele que 

Na cidade de Campinas. no primeiro mês. em março, 109 foi o pioneiro, ao escrever artigo na Revista Brasileira de Ecoo.,. 
famllias foram contempladas; DO segundo mês, em abril 210 famf- mia de jtmho de I '175 sobre esse tema-. está convidando Heti>ert 
lias e, neste mês de maio, cm:a de 500 famílias serão contempla- de Souza, da Açlio pela Cidadania oontr.l a Miséria e a Fane e 
das. A meta até o fmal do ano é de aproximadamente 3 mil oo pela Vida, e<> ~tado Germano Rigotto, Lider do Governo, mas 
mais familias serem contempladas. Tal como aqui DO Distrito Fe- que é autor do parecer. já favor.lvel, ao Programa de Garantia de 
dera!, o Govemo de Campinas prevS gastar """"' de I% do orça- Renda Mínima, a mim polprio como autor do projeto e irá convi
memo com o l'rogiama de Garnntia de Renda Mínima oo de Bolsa dar também- ainda hoje consul!ei o l'l1:sideme da República, Feman
de Esl!ldos do Distrito Foderal. do Heorique Cardoso sobre a cooveniência do ronvite- a SI" Ruth 

O Sr. Lúcio Al<ântara- Senador Eduardo Suplicy, V. Ex" Cardoso amo presidente do Cooselho da Comunidade Salidária, na 
me permite um aparte? . . o· - inedidaemqueestel'rogtamateinporobjetivoocombatemaisdireto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, Sena- e eficazpoosivel ao problema da fa:ne e da miséria no País. 
dorLúcioAI<ântara. O Sr. Lúcio Al<ântara -Pemrite-me V. Ex" que =sça 

O Sr. Lúdo Al<ântara- V. Ex" se rofere à administtação em algumaa considexações ao seu promlDciamento, além daquelas já 
Campinas doPrefeiloJooé Roberto Magalhies TeixenadoPSDB? apresentadas em meu aperte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY E"t•mcnte. O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hom, Sena-
O Sr. Lúcio Akântara -Sem dúvida, o relato que V. Ex" dor Lúcio Alcântara. 

esti faundo conlribui para o quanto é importante uma gestão de- O Sr. Lúcio Al<ântara - Para Dão deixar nenhuma lacuna 
mocrática. porque as sugestões boas. viá.veis, que não sejam ape- eni:õleü-apãrte, qUero Prestar todos os crédiiOs ao em.pem.o e ao 
nas boas intenções, mas que não tenham amparo Da prática, na rea- esforço de V. Ex•, que tem sido realmente um cruzado nesta luta 
!idade, venham de onde vierem, devem ser muito bem-vindas. De pela implantação de nm progiama de garanlia de renda mínima. 
forma que o Prefeito Jooé Roberto Magalhães dá uma clem.onRm- No enlanto, quando V. Ex" começou o seu pronunciamemo, imagi
ção de que, realmellle, refletindo sobre essas id6ias, as está colo- nava que se estava referindo- e também no caso de Campinas -
canelo em prática, e, pelo que V. Ex .. está nos iDfOilllalldo, com um especificamenle _a uma vinaüação da renda com a edu~ que me 
crescimento mensal bastante signifiCativo. Isso mostra lambém, a parece ser o caso do Dislrilo Foderal. O salário minimo esti vinculado 
propósito do tiabalb.o desenvolvido pelo Governador Cristovam à matrlcula e à permanência das crianças~ escola, Dão é isso? 
Bu;uque, que soluções locais são perfeitamente passiveis; aliás, O SR. EDUARDO SUPLICY- E vetdade. 
são até as melha:es, porque elas nascem de uma realidade e têm, O Sr. Lúdo Alcintara -E V. Ex•, que tem percorrido o 
portanto, uma possibilidade muito maior de atenderem àqueles re- Brasil inteiro, é autor de um projeto buscando justamente assegu
clamos, àquelas exigências dessas tX'mltnidades De maneira que rar essa renda mínima às famílias brasileitas. Voltei a pedir uma 
quero,. associando-me ao pronunciamento de V. Ex•, dizer que es-- nova intervenção no discurso de V. Ex•, par.a prestar-lhe. com toda 
sas idéias não têm fronteiras políticas, elas devem perteo.cer, em a justiça.. uma homeoagem por esse seu esfmço. Finalmente, vcu 
primeiro lugar, ii própria comunidade, seja quem for, a qual parti- sugerir à Secretária Executiva Ana Peliano, do Programa Comuni-

. do pertencer, na direção da coisa pública. dade Solidária, que faça uma espécie de baoeo 'Í! êxitos, porque, . 
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por todo este Brasil. nos diferentes Estados e nas diversas Ioca.lida
des, existem centenas de iniciativas bem sucedidas. simples, haia
tas. viáveis, factíveis, que precisam ser disseminadas, divulgadas. 
Há necessidade de se trocar essas experiências, por isso acho que 
o Deputado Gonzaga Mota age muito bem. quando promove essa 
reunião na comissão que preside na Câmara dos Dep1tados. Se 
pudéssemos.congregar essas informações, não s6 quanto a esse 
projeto de :renda míriin:ia., mas também as Ielacionada.s com a área 
de tt:msporte, saúde, educação, gestão da administração pu1>1ica e 
assim por diame; se p 1déssemos reunir em um detmnjnacJo local o 
Ci?e estou chamando de banco de 6xitos, terlamos. talvez, uma oportu
nidade de rapidamente disseminá-Ias. evidentemente adaptando-se 
cada experiência às peruliaridades locais e, assim, coottibuiriamos 
para a maior eficiência da admiJ:ristr.oçã plblica em nosso Pals. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Coosidero muito positiva 
essa sugestão no sentido de termos um banco de experiências exi
tosas e, inclusive. um banco de experiências que não deram certo 
porque. obviamente, a humanidade aprende a partir dos erros e 
a.c:ert?s· Desse modo, tc~os um ?anca de dados sobre as expe
nenc~ e poderiamos veritj.car quaJS as que demm :mais certo e as 
que nao deram, para sabermos as razões do sucesso ou do insuces
so a ÍID';1. de superarmos obstáculos. 

. E ~ato que o Programa de Gamnlia de Renda Mínima, •trO
vado aqu1 no Set!lldo Federal, não possui a VÍDcU!ação necessária i. 
educação. Por que considero importante esse debate? Quando da 
discussão desse projeto. n:um encontro de economistas do Partido 
dos Trabalhadores, em Belo Horizome, o economista José Má:tcio 
Camargo pouderou que o Programa de Gar.mtia de Renda Mínima 
~eria estar vinculado à educação. Diagnosticava ele um CÍICU:lo 
VICIOSO da pobreza pelo qual as famllias, cujos pais únbam um· 
rendimento muito baixo, faziam com que os seus filhos abando
nassem precocemente a escola para trabalharem na roça ou na ci
dade oo até terem um atividade margiDa1. E, seguado José Márcio 
~go~ ~ ~tísse~s o mínimo de renda à familia, com a 
obrigatoriedade de freqüentar a escola, teriamos a· possibilidade de 
quebrar esse cúculo vicioso. r -

. ~í eu pensei ~ito nas vaD.tagens e desvantagens dessa ob
n~atonedade. Acredito que as experiências de Campinas e do Dis
tnto Federal, que estabelecem essa obrigatoriedade, vão mostrar se 
esse é o melhor procedimenlo. 

Sempre imaginei que os pais, em qualquer famllia. têm 
vontade que seus filhos freqüentem a escola. Na medida em 
que eles tenham condição econômica suficiente, eles enca
minharão seus filhos à escola. Mas se isso puder ser um estí
mulo até obrigatório~ talvez seja uma experiência mlevante. à 
qual não me opooho. . 

Pensei durante toda a discussão na seguinte hipótese: pai$ 
que tenham fllbos de ~ dez, doze anos freqüentando a escola te
rão direito ao Programa de Renda Mínm1a. E a família viziDha 
igualmente carente, se tiver filhos com idade de seis meses, dois ~ 
quatro anos, não deveria ter também esse clireito? Entendo que o 
direito deve ser universaL 

A· experiência de Campinas. düerentemente da do Distrito 
Federal.. concede esse direito, porque lá defme-se a família carem.e 
com crianças de zero a quatotze anos. Portanto~ mesmo as de zero 
a sete anos, por exemplo, que estejam subnutridas. têm direito de 
se inscrever no Programa de Gamntia de Renda Miníma 

Então. é uma experi&.cia muito interessante,-que nio res
tringe esse direito às -famílias com íilbos de sete a quatotze anos 
mas estende-o às crianças com idades de zero a quatorze anos. ' 

Daí. avalio que a riqueza do debate podetá. servir para o 
aperfeiçoamento do projeto. 

. O Sr. Lúcio Alcântara- Mas pode ser que essa vinculação 
seJa para adequar as dísponibillilades fmanceiras ao Programa, 
porque os recursos não são inesgotáveis, não são inímitos. Isso tal
vez possibilite adaptar ••• 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Senador Eduardo 
~uplicy, sei que o assunto é encantador, e até poderíamos passar 

aqui algumas horas pela importância dessa manifestação de V 
~xa. Esse projt:to poderá. talvez •. traze: um J:?OUCO mais de tran.qiii~ 
lidade às f8Dlllias menos favorectdas. mclus1ve com essa obrigato
riedade da freqüência A escola. 

No entanto. respeitando o Regimento, devo adverti-lo de 
que seu tempo está esgotado. 

A Sra. Marina Süva - Seoador Suplicy, V. Ex' concede
me um aparte? 

. · O SR. EDUARDO SUPUCY- Permita. Sr.I'Iesidente, na 
conclusio do meu pronunciamento, que eu ouça o aparte da nobre 
Senadora Marina Silva. 

. O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - V. EJ<• poderá ter. 
~ e conceder o aparte à nobre Senadora. até porque S. Ex• 
abriu mão do seu tempo. 

A Sra. Marioa _Silva -~ :a-penas, de parabenizar o 
Senador Edu~ Sup~ pela sua capacidade e empenho em dis
c_uur es.s3: quc:srão e, acuna de bldo, implementá-la. Ao ver, em vá
nos mumap1os, esse ~ de Renda Mínima sendo implan
tan~. Senador Eduardo. Suplicy, fico pensando que a sociedade 
bmsile11'3. parece estar cnando um movimento em espiial em torno 
do seu projeto. Espero que aconteça isso. S6lamento que o Gover
D.? Fedetal talvez vei!ha a ser atropelado pelas ações dos municí
pi.OS, quando todo o Brasil estiver assumindo esse programa de 
renda múúma e essas experiências estiverem dando certo. Mas 
~o.que é ~ito bom que isso esteja acontecendo, pois são ex~ 
riêD.cms loc:ali7Jldas em prefeituras. às vezes, pequecas outras vezes 
nem tanto. Esses exemplos talvez possam se tomar um :referencial 
!""'!o Govcmo no ql)e diz ~ito 1 sua po~tica social Qiero para
benizá-lo e, m de tudo, teglSttarminh;.~ por verificar que 
vários pmfeitos e govemadores já estão · - - essa ação, mesmo 
sem uma cocrdeDaçãoporparte do Govcmo Fedem!. 
. . O SR. EDUARDO SUPUCY- Agrndeço o aparte de V 

'Ex', Senadora Marina Silva. • 
. . Feli:zm~~ são divexsas as prefeituras e assembléias muni
c~ que es~ J!DPlementando esse programa. V. Ex•. inclusive. 
menctOD.oa a atiVIdade de Assembléias Legislativas. Por exemplo 
Paulo Rubens Salltiago, Deputado Estadual de Pernambuco, apre: 
sentou projeto de" gar.mtia de renda miníma pm. seu Estado· o De
putado Paulo Teixeira, da Assembléia Le~lativa de São 'Paulo, 
também apresentou projeto em igual sentido; o Vereador Ítalo 
Cauloso, do PT, está fommlando para a Câmaia Municipal de São 
Paulo projeto semelhante, e assim por diante. 

' · O Pn;feiiD Antônio Pal"?'i, de Ribciriio Preto, perguntou-
me qual sena o melhor procedimento a adotar. Sugeri a ele que
houvesse um grande debate na cidade, na Câmaia Municipal de 
São Paulo, sobre o projeto de autoria da V .,.oo,a Joana para que 
a população _pudesse conhecer e aperfeiçoar o projeto. Ele me dis
se que sena mteressante que o projeto fosse instituído em Ribeirão 
~· ruja Prefeitura~ f'S recursos suílcientes pua ímanciar o 
proJeto. Entretanto. sena tmpartante que fosse estabelecido em 
tocit? o Btasi4 para que não seja Ribeirão Preto, por criar mais um 
proJC~ como esse, um pólo de atiação tão grande. huplantando-se 
o projeto em todo o País, evitar--se-iam problemas como o5 que 
podem surgir de efeitos migratórios. · 

No Distrito Federal. as fami'lias têm que estar morando ali 
há pel? _menos ~ anos para teiem direito à bolsa-educação. Em 
~ a fam!lia deve esr,ar _mcmndo na cidade há pelo menos 
dois anos, para assegurar o direrto ao progtama. de garantia de ren
da familiar. 

Na medida em que esse programa for instituído nacional
mell1e, esse problema desapare=á. Acredito que será muito im
~ até ~-o ~rfeiÇ?8Dl~D10 do projeto, que tenhamos ex
periências mulllClpalS e IegwiWS- O programa será mais efiCaz
mente ac:lmi.Distra.do. se puder haver a coordenação do programa 
nacióDal com as administrações locais. 

Ela. o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (ROmeu Toma)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Casildo Maldaner. (Pausa) 
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Concedo a palavr.1 ao Senador Nabor Junior. (Pausa) 
Concedo a palavm ao Senador Gilvan lloiges. (Pansa) 
Concedo a palaVIa ao Senador Coutinho Jorge. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador lonas PiDheiro. (P~) 
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Concedo a palaVIa 

ao nobre Senador Pedro Simon. 
O SR: PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguillte 

discurso.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Senado<es, trago ao conhe
cimento de V. Ex"s as respostas recebidas ao Requerimento de In
formação 1f' 260/95 de 7 de março de 1995, que l'ormulei ao Sr. 
Ministro de Eslado da Justiça, sobre o a=vo da Comissio ~ 
cial de Investigação, criada JlClo Presidente da República, Dr. Ita
mar Franco. por meio do Decreto n' 1.001, de 6 de dezembro de 
1993, e e:><tinta pelo Decreto n' 1.376, de 19 de janeiro de 1995, do 
Presidenre Fernando Henrique Caxdoso, com transfctência do 
acervo para aquele Ministério. 

As respostas contidas no Aviso n° 00384-MJ, de 2 de maio 
de 1995, do Sr. Ministro da Justiça Interino, Milton Seligman, as
sim informam sobre cada pergunta: 

I) Os documentos fQramrecebidos por qual setordo Minis-
tério da Justiça? . 

"!.Os documentos relativos à Comissão Especial de Inves
tigação serão encami.Dhados para o MiDistério da Justiça. mas ain
da eilCOiltiam.-se guudados. segundo consta, no Ministério da Ad
ministraçic Federal e Reforma do Eslado. Entn:tanto, o· Relatório 
f.mal e seus anexos foram, de fato, encaminhados a este Ministério, 
cuja cópia encamjnhamos a essa dignís:sima Mesa attavés do Avi
so D0 304, de 12/03/95.11 

2) A responsabilidade JlCia preservação do acervo é de qual 
setor? 3) Há uma relação dos documentos recebidos? Essa relação 
é dividida por processos? 4) De quantos processos se compõe o 
acetVo existente no Ministério da Justiça? 

"2. Quanto aos quesitos 2, 3) e 4) a resposta fica prej.tdica
da, em face de ainda o Ministério não estar de posse dessa docu
mentação que segundo infon:na.çi?es não orlciais ca:npõem um 
aceiVo bastante vasto e acondicionado em 40 caixas de papelão." 

5) O Ministério da Justiça daiá seguimento às providéncias 
determinadas nos vários processos? 6) Qual a orientação do Mi· 
lli&téri.O da Justiça para esses processos? . 

'3. o Ministério da Justiça rem o lllliÍo< interesse no estudo e 
análise dessa dOOimentação e não euvidari. (sic.') esforços pata 
cocresponder as expectativas sobre matéria tão fundamental para 
credibilidade das Instituições p1ôli<as lnsilem" (Grifos nossos). 

7) O Ministério da Justiça tem informações sobre as provi
déncias adotadas JlClo Ministério Público a pedido da Comissão 
Especial de Investigação? 

"4. O Ministério da Justiça. emboxa Dão renha informação 
oficial sobre as medidas adotadas JlClo Ministério Público sobre os 
pedidos da Comissão Especial de Investigação. envioo cópia do 
relatório e seus anexos referidos no item 1) deste Aviso." 

A última pergunta- 8) Responsável pela guarda do acervo, 
o Ministério da Justiça tem bre estudos para reaber-
tura da Comissão Especial de ? - 1'1<00 sem resposta. 

Estas, Sr. Presidente, as fOIIIlllladas e as respostas 
recebidas. que transcrevo em meu pronunciamento, a fim de que 
fiquem registradas nos Anais desta Casa, para posterior acesso ~ 
diligéncias. se for o caso. 

Muito obrigado. 
Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, 
Trago ao ronhecimento de V. Ex.-s as respostas recebidas ao 

Requerimento de lnf<XIDaÇão n• 2él/95, de 7 de março de 1995, 
que formnlei ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda. considerando 
a determinação do art. 3' do Decreto n' 1376, que atribuiu à Se
cretaria Federal de Controle daquele Ministério, "os procedimen
tos sobre diligências e investigações a propósito de fatos. ates e 
contratos relativos a órgãos e entidades da Administr.ição Pública 
Federal direta e indireta". As respostas a cada pergunta fommlada 

. !aram as seguintes: 

I) Quais as providências adotadas pela Secretaria Federal 
de Controle do Ministério da Fazenda para cumprimento do De
creto n' 1376,de 19 dejaneiro<le 1995? 

"As aJiibuições ..da Comissio Especial, estabelecidas JlClo 
Decreto n' 1.001, de 8 de dezembro de 1993. Dão se confundem 
i:an as da Secretaria Federal de Coutro1e -SFC. Aquela Comis
são foi institulda, essencialnienre, para !"'C'tar assessoramento à 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Otçamento. enquanto a 
Se=uria Federal de Cootrole, como 6rgiio intepnte do Sistema de 
Coutrole lnlemo do Poder Executivo Federal, rem missio permanen. 
te, de acoolocom o dlspooto no art. 74da Coustiluição Federal. 

·. Conforme se JlCde depreender do texto do Decreto n' 
1376195. não foram lru!sferidas à Secretaria Federal de Coutrole 
todas as competências attibuídas à Canissão EspeciaL O art. 3° 
do Decreto acima referido é meramente ~larat6rio: "os JrOCedi
mentOs sobre diligencia e investigações, a propósitO de fatos, atos 
e contratos, relativos a órgãos oU entidades da A.dministra.çãO Pú
blica Federal direta e indireta Integram as eompetêndas da Se
cretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda. • (Gri· 
fade no aiginal). . 

Assim, imediat"""""" ap6s a edição do Decreto n' 1.376/95, a 
Secretaria Fede:tal de Controle passou a absa:ver os trabUbos que en
volVem dcmíncias relativas a aros praticados comra os interesses da 
Administraçílo Pública Federal. eocaminbando à respectiva Se=uria 
de Coutrole lnlemo cu Delegacia Federal de Coutrole. 

Paralelamente a esses trabalhos, a Secretaria. Federal de 
Controle exerce as suas atividades ordinárias, constantes do art. 74 
da. Constituiçio Federal e da Medida Provisória n' 969195. que 
COD.Siste no acompanham~nto dos gastos puôlicos, e na auditoria e 
ava.Iia.çio da gestão dos a.dm.inistradors." 

2) Os processos foram distnbuldos às Comissões de Con
. !role especliicas de cada Ministério cu estio centtalizados na Sc
CR:taria Federal de Controle? 

"As ativiclades regimentais da Secretaria Federal de Contro
le são exercidas de forma descentralizada, de acc::ll"do com a vincu

. JaÇão do órgão a que se refua, oo da Unidade da Fedeiação em 
que se localiza • .As denúncias, quer sejam dos órgãos de comuni
cação. quer sejam de membpJs da sociedade civil. são da mesma 
forma encaminhadas à Secretaria de Controle Interno no respecti
vo Minist&io. quando o órgão envolvido sediar-se em Brasília,. ou 
ã Delegacia Federal de Controle Interno, quando referir-se a ocor
rtocias nos Estados. Em qualquer situação. a s.F.C. mantém o 
controle do andamento e coo.clusão das apurações ... 

3) Quais .S diligências reali2adas ap6s o recebituento doS 
proCessos JlCia Secretaria? 

"Estão em andamento as seguintes diligências resultantes de 
denúncias: . . . 

-processo em que membro da sociedade denuncia iiregula
ridades na Policia Rodoviária Federal no Espírito Santo, assunto 
encaminhado à Delegacia Federal de Controle e à Delegacia da 
Policia Federal. aml>as naquele Estado; 

- demlncia de iiregnlaridade na Secretaria de Vigilância Sa
nitária do Eslado do Mato Grosso do SuL em exame no Departa
mento de Fiscalização desta Secretaria; 

- demíncia de corrupção nas Prefeituras Muolcipais de Ca
tuji e de Teófllo Otooi/MG, em estudo no Departamento de Fisca
lização desta Secretaria;· 

- denúncia do Depulado Esiadual Rui Ribeiro Rosal/BA 
cootta o Prefeito de RemaJlS<>'BA, Carlos Antônio Fem:ir.l de 
Castro, encamjnhada pom providêocias do Oepartamenr.o de Fisca
lização desta Secretaria e da Secretaria da Receita Federal; 

- CliCOII!ram-SC. ainda. no Departamento de Fiscalização, 
denúncias sobre: 

• custo de JlCSsoal cootratado com =• de convênio da 
Fundação Nacional de Saúde com a Prefeitum Municipal de Cam
po Grande-MS; 

. utiliução de veículo e o fomecimento de cestas básicas 
para ''sem-teaa.''porpartedoiNCRA;e 
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• desvio de 759 mikooeljj'ia.ij-de~ alJO._Z ~ do ~o.,.:.... ~. ~fert:Jij.CS _à iRdenização sJe~eitorias úteis, conf~~ -~ 
Grande do Sult ~ vela o quadro demoostrativo já citado." 

• denúncias de im:gularidades que estariam ocorrendo. na 3) Com o corte de rect1I'SOS. ccmo flCar.Í a :poJítica de desap:o-
Financia.dora de Estudos e Projetas - FINEP, relativamente à apli- piaçio, que JEVê a mdenização das bc:nfeitorias ex1Stentes no imóvel? 
cação de :recur.;os originários do Fundo Nacional do Desenvolvi- "Com o corte de recursos. bá necessidade de Projeto de Lei 
mento Científico e Tecnológico_- FNDCT e quanto a convênios para aprovação de Ctéditos Adicionais ao INCRA, sob pena de 
celebrados com a USP. çu.ja veracidade deverá ser apmuia pela comprom.eteroProgramaNaciooaldeReformaAgráriadoGover
Secreta.ria. de•Controle Interno no Ministério da Ciência e Tecnolo- no Federal. 
gia. para onde foi encari:linhada. a denúncia; . . O quadro em anexo, refexente à 'necessidade de recursos 

-noticia sobre impropriedades no pagamento de pens1oms- oçm:lCntários ao INCRA para 1995', demonstra o montante de 
ta. do 'Govemo Federal que estariam oconendo em órgão governa- Ciéditos Adicionais, resumido a seguir. 
ment3J. cuja apuroção foi feita pela Secretaria de Controle lnlemo a) Implantação e Consolidação de Projetes de Assentamen-
do Ministério das Conwnicações, tendo sido tomadas as providên- to: R$ 58563.000,00; • 
cias para conoção da falha; e b) Jndenização de Benfeitorias Uteis: RS 64.764.000.00; 

-processo administrativo, instaurado por solicitação da Co- c) Crédito para Produções (PR <>CERA~ RS 152000.000,00." 
missão Especial, relativamente à apur.tção de irregularidades !"' 4) Quais as conseqüências do corte de reco= para o fi-
âmbito do Mmistério da Educação e do Desporto, detectadas pelo S1s-- naociamento à produção das famílias já assentadas nos sucessivos 
tema de Controle Intmlo e coostantes de Rela16rios de Auditoria, em programas de refonna agrária? 
fase de aprecíaçáo pela Coosnltoria Jurldic:a daquele Ministério". "Consider.tDdo que houve COI)e de RS 14.447 .976,00, refe-

4) O MiniStério da Fazenda está acompanhando as diligên- rente ao Crédito par.t Produção (PROCERA), a possibilidade de 
cias realizadas por outros Ministérios? · atendimento_ com recursos do Orçamento se lim:it.aiá a RS 

"O Ministério da FaZenda. atravês da Secretaria Fedetal de 152000.000,00 par.t atendimento de 100.000 famflias em 1995." 
Controle, acompanha as diligências realizadas, no âmbito dos ou~ 5) Quantos processos de desapropriação estio ~ na 
tros Ministérios, peias Secretarias de Controle Interno." Justiça por falta de recursos para pagamento da indenização? 

· S) Na hipótese de as dilig&lcias estarem suspensas e Dão ''No que diz respeito aos processos de desapropria.çio que· 
terem sido ICalizadas de imediato. não haverá. pmjlízo par.a. o es- se encontram parados na justiça, o motivo não é yo: falta de paga
clartcimento das: irregularidades? mento, mas sim por estarem pendentes de perlcia jridici.al, ou por 

"As diligências Dão foram suspensas, elas continuam sendo ações movidas pelos proprietários." 
realizadas, pelas Secretarias de Controle Interno nos Ministérios, 6) Há alguma proibição do INCRA de realizar qualquer 
sob a orientação da Secxetaria Federal de Controle. ação de campo que exija desembolso de dinbeiro? 

Relativamenle às demais perguntas- 6) O Ministério da_Fa- ''Com relaçiio às ações de campo que exigem desembolso de 
zenda sabe por que foi extinta a Comissão Especial de It!vesug_a- <linheiro, não há proibição do INCRA par.t realizá. las. Tais ações se 
ção? e 7) O Mínistérl? da Fazenda sabe se'?~~ tem mten~ referem a VIStoria para Avaliação e para Implantação de Projetas de 
dere~a~Especial~Investigaçao.-a~fop Assemamento(topogra.fia.Ievanramentoderecmsosoaturais,etc.)." 

'Re~ameme aos~~ (~IS)~ 1 (sete) do Reqoenmc:mo, ,rp.- 7) Quantas famílias sem tena sedo assentadas este ano? 
famoa V. Ex queesteMinistérioD>Odispledoodadosto:q~erldos. . • •---fi · ,__ ~ ? 

Estas, Sr. Presidente. as queStões formuladas e as respostas Qu:ns os Estados _que serao IJÇllÇ ICl.a~..U..J:> e em que .P.L:-'l"""'"'r"'o. 
recebidas que transcrevo em meu pronunciamenr.o, a fim de que "Coni'orme quadro em anexo, o INCRA defmru as desapro
fiquem ~gistradas nos Anais desta Casa, para posterloc acesso e priações a nível de gr.mdes regiões, que deverão ser detalhadas 
d.ili.gências. se for o caso. por estado. com a participação de organismos governamentais e 

Muito obrigado. não govertJamentais. inclusive a CONfAG, no âmbito dos 'Semi-
Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, nários Regiouais sobre Reforma Agrária e Agriculntra Familiar", 
De acordo com rotina que me impus. desde o início do aluai no decorrer de maio/9.5." 

mandato, lr.lgo ao conhecimento de V. Ex's as respostas reoebidas 8) o Ministério da Agrirultur.t, do Abastecimento e da Refor-
do Sr. Ministro da Agrlcultur.t, A~tecimento e ~efonna Agn\ria, A • · manteVe entendimentos a respeito com a Confeder.tção 
Dr. José Eduardo de Andrade Vie1I'3., ao Requenm.ento de Infor- ma . grana . ? ê fi -~-•-? 
mação n• 237, de 7 de maiÇO de 1995, de minha autoria, a cerca de ~doo T~balhado= na A_sria:l""": O qu 1?"' ~
cortes efetuados no Orçamento do InstibJto Nacional de Coloniza- 'Em ~o de 1995, serao ~tidas as ~~ pam ~ 
ção e Refonna Agrária - INCRA. Sõo as seguintes as perguntas Programa NaCiooal de Refonna_ A~. onde partíc1parao orsam
fomnlladas e respectivas :respostas: _ zações não governamentais e ~dtcalS , CONT~G. e um dos te-

I) Qual o montante do corte de recursos no Orçamento do mas, a. ser abordado será a polillca de descentrahzação e de parce
Instituto Nacional de Colonização e Refoana Agráriã? Em termos rias a serem desenvolvidas com ocganizações governamentais e 
percenruais. quanto ~ta? não governameil.tais." 

1'Conforme quadro demonstrativo coostante da 'Nota Técni- 9) Há riscos de conflitos na área niral? 
ca Sobre o Orçame:oto da Reforma Agrária para 1995'. em anexo, ''Existem riscos pennaneiltes de coofiitos na área rural. caso 
houve corte de R$ 102.480.653,00. em relação 1 proposta orça- 0 Programa Nacional de Refonna Agrária não seja impllsionadO." 
mentária do INCRA. encaminhada ao Congresso Nacional. Este. Sr. Presidente, o resumo das infonnações prestadas 

Do total de RS 558529.721,00, em moeda, que constitui a pelo Ministério da Agricul-. do Abastecltuento e da Reforma 
proposta original do INCRA, o Congresso Nacional aprovou RS Agrária. que $e completam com os documentos anexos ''Nota so-
46ê.93 1.714,00, provocando um corte de RS 91598.007,00. Logo bre 0 OJ:çamento da Reforma Agrária para 1995", "Quadro IJe. 
após, o Ministério do Planejamento promoveu o corte -de ootros monstrativo do Orça.mento/1.995''. ''Necessidades de Recursos Or
RS 10.882.651,00, :relativo is emendas vetadas pelo Executivo. çamentálios Adicionais ao INCRA para 1995" e "Meta de Obten-

Em tennos pe=mais. o cotte de R$ 102.480.658,00 rep- ção de Terras por Grande Região", dos quais peço a transcrição 
resenta 18,03% da proposta original. em moeda.'' nos Anais da Casa • juntatnenle com este prommciam.ento. 

2) Esse corte dif!CUltará a mela de assentar, por ano, 40 mil Muito obrigado. 
famílias de trabalhadores rurais sem terra? 

''O :referido corte dificultará a meta de assentar 40.()(X) famf
• lias em 1995, principalmente porque houve corte de 65 milhões de 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PE
DRO SIMON EM SEU DISCURSO: 
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NOTA SOBRE O ORÇAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA PARA 1995 

A proposta orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional pelo governo 
correspondia a um equilíbrio entre a mela de assentar 40 mil novas famílias e a 
manutenção das famílias assentadas nos anos anteriores. Tal proposta foi r~duzida em 
alguns itens para adequar aos tetos fi~ados pela SEPLAN. O fundamental para assentar 
40 mil famílias, é assegurar a obtenção do estoque de terras necessário, estimado em 
1,6 milhões de hectares. 

A tabela abaixo resume os cálculos para estimar os custos da obtenção do 
estoque de terras: 

Brasil 
·. '•' -.r. o:.u,u. :f:í~Ct~·::~· 'A'I'•I•'[I.•'!rl•i''l :c~s·io.:~á·'i' 

·,: .;;.;· ••• , ... •11:'11 
·:vaJ~r"Ci~':: .::. '· Valor. de·· .Número!;a rea·~; ....... l'·'· Custo c'3;;1· 

'd ".r:: •• p:·,··;:~ " .... r ... ,. -, ··::1!/·'::!:i;. 
·terra'nua: benfeito-:·;. TDA's .. . :,.:: · 9!:··~ 'ir :.J.!rlrr ·res por. neçess~,;/· benfeitorias · 

familias:;li:. família: ria (haf •i''!:! p/ha (R$) rias p/ha :r:: necessário:· necessário. ' 

40000 40 1600000 400,00 82,50 640 milhões -132 milhões 

Foram incluídos na proposta orçamentária o valor. de 874 milhões de reais em 
TDA's e 132milhões de reais cm moeda para indenização de terras e de benfeitorias, 
respectivamente. A diferença entre a necessidade de TDA's para a obtenção de terras 
para assentar 40 mil famílias e o valor orçado, corresponde ás necessidades de dar 
cobertura aos precatórios da justiça referentes a desapropriações de anos anteriores. 

As emendas dos parlamentares, entretanto, comprometem esse equilíbrio, na 
mcdid<.J cm que incidiram fortemente sobre dois itens: crédito ·para a produção e 
indcnizaçl:io do bcnfcitorias. No primeiro foram reduzidos, atrnvés de emendas, cerca 
de 14 milhões de reais e do segundo cerca de 65 milhões de reais. 

A redução do crédito limita o número de famílias a serem atendidas. 
Considerando que, do universo de cerca de 350 mil famílias assentadas demandantes de 
crédito, das quais foram atendidas 170 mil, sendo 130 mil no governo Itamar Franco e 40 
mil nos governos anteriores temos, ainda, uma demanda insatisfeita de aproximadamente 
180 mil famílias em todo o pais necessitando de ,.rédito para consolidar o processo 
produtivo. Com o orçamento aprovado teremos 38 milhões no INCRA mais 60 milhões nos 
Fundos Cot1slitucionais {10%), totalizando 98 milhões da roais para crédito cm 1995. 
Esse montante atend~;:rá cerca de 39 mil famílias, considerando a média de·R$2500 por 
família. Ficarão sem atendimento, portanto, 141 mil famíl!as, que já estão na terra. 
Admitindo-se a hipótese de atender o mínimo de 100 mil familias com crédito no ano de 
1995, tem-se a necessidade de recursos adicionais da ordem de·152 milhões de reais. 

O quadro demonstrativo anexo apresenta os dados das diferenças entre a 
proposta orçamentária e o orçamento finalmente sancionado. 
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J N/\Ciüfli\L UI.: <;tJI.ONil./\V\11 l lU I llltM/1 /\<OI(I\J,J/1 lll<.l!/1 
.• <l"AMI::NTO DE ORÇAM~NTO ~ PROCMMAÇÂO • PO I INCHA 

AOR.,O DEMONSTRATIVO 00 ORÇAMENTO I 1.995 

R$ 1,00 ( PREÇOS CORRIGIDOS I 95 ) 

rnorosrA ORÇAMENfO I LEI .A~Rt:;$CIMO 

c~J PROJtlO I AliVIOJ\DE INCRA CONG. NAC. tri.IIO REDUÇAO " . 
A B I c O=C-A 8/A 

\UDACE E PROOUTMOACE 753200 763200 763200 o 100,00 100,00 

.TEMA, OE PROCESSAMENTO OE DADOS 11.904.000 8.112.000 8.112.000 -3.792.000 58.15 58,15 

>ORO. MANUT. SERV. AOMJNISTRATIVOS 15§ 1ZS 358 1so 2~2 gsu 1~0 29S: 958 ~s es2.~go ~ !!§.li 

çOOROENAÇ}.O DA REFORMA AGRÁRIA 127.551.802 125.221.402 125.221.402 -2.330.400 98.17 98,17 
SUPERINTENO~NCIAS.REG. REF. AGRÁRIA 21.620.736 10.068.736 18.068.736 ·3.552.000 83,57 83,57 
AOM:NISTM.ÇA.O DE PROJ. COLONIZAç,\0 594.120 594.120 594.120 o 100,00 100,00 
AOMINISTAAÇAO DE PROJ. ASSENTAMENTO 5.452.088 5.452.888 5.452.888 o 100,00 100,00 
AOMINISTRAÇÁO DE PROJ. REG. FUNOIARIA . 955.012 95§,JIR. 955.8.l2· o 100.00 100,00 

ltOITO PARA REFOR'M. AGRÁRIA- 101 ~~~1§ 86 440 ~·~ ª6.440.54~ -14 :!~1 ~Z§ ~ Má§ 

CRtOITO PARA IMPlANTAÇÃO 40.126.762 47.982.762 47.982.762 -144.000 99.70 99,70 
CRit.OITO PARA PROOUç,\0 52.905.756 38,457.780 38.457.780 -14.447.976 72.69 72,69 

STUOOS E PESQUISAS AGRÁRIAS 1.306.000 1.306.800 1.306.800 o 100,00 100,00 

EGUVJUZAÇÁO FUNOt.i.RL\ 3.003.901 3.003.901 3.003.901 o 100,00 100,00 

SSEKTAMENTO OE TRABALHADORES RURAIS 43.197.068 55.068.521 44.185.870 988.802 127,48 102.29 

SS. SINDICATOS E TRABAlHADORES RURAIS 1.705.176 1.360.953 1.360.953 -344223 79,81 79.81 

W«<T. ATUAUZ. CADASTRO RURAt. 8.518.908 7.897.308 7.897.308 -621.500 92,70 92.70 

;OOPERAÇ.ÃO IN"iERINSTITUCIONAl 1.609.776 1.609.776 1.609.776 o 100,00 100.00 

~ÇÁO fUNO. ~EG10ES NORTE "e NORDESTE 1.515.047 1.515.047 1.515.047 o 100.00 100.00 

:mENtZAçAO OS. IM<>~tS RURAIS 1.007 143.34~ !J:4,2.03G 239" 942Q3G~ª .-65.107 jQ~ 93 54 93 54 

- INOENtZAÇ.I.O TERRA NUA ME.OtANTE TOA 874.800.000 87 ... RQQ.QQQ 874.800.000 o 100,00 100,00 
- 1NOENIZAÇÂO BENF~ITORIAS ÚTEIS 132.343.344 67.236.239 67.236239 -65.107.105 50,80 50.80 

.-:>ROJETO COLONtZAÇÁO 5.261.530 ~.407.200 :3.407.200 -1.774.:380 66.28 66,28 

OPERAÇÃO 'cOMPLEXO INDUSTRIAl - PACAL 1200.000 1.200.000 1.200.000 o 100,00 100,00 

CAPACITAÇÃO OE RECURSOS HUMANOS 6.600.000 4.200.000 4.200.000 -2.400.000 63.64 63,64 

PARTICIPAÇÃO ORGANISMOS lNTERNACIOWJS 3.087.600 3.087.600 3.087.600 o 100,00 100,00 

ASSIST~NCIA PRt • Et ;OLAR 4.352.400 2.192.400 2.192.400 -2.160.000 50.37 50,37 

ASS. MtOlCA E ODONTOLÓGICA A. SER'\IJOORES 11.166.000 5.526.000 5.526.000 -5.640.000 49.49 49,49 

PREST. BENEFic10S AO SERVIOOR PÚBLICO 12.853.9~1 11.698.175 11.698.175 -1.155.776 91,01 91,01 

ENC ... RGOS C/ !NATIVOS E PENSIONISTAS 48.533.094 48.533.094 48.533.094 o 100.00 100,00 

PASEP 2.400.000 2.400.000 2.400.000 o 100,00 100,00 

TOTAL GERAL 1.433.329.721 1.341.731.714 1.330.849.0G3 -102.480.658 93.61 92.85 

TOTAL EM MOEDA 558.529.721 466.931.714 4SG.049.0G3 ·102.480.65$ 83,60 81.65 

TOTAL EM T.D.A. 874.800.000 874.800.000 874.800.0CO o 100,00 o 
orc9!11ci.xls 
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MUUSTti:JO OA ÃlõltOJLTUilA• 00 I.USTECIMEIITO E OA lf:fOIKA AGI:.UJA • ~ 
INSTITUTO IIACJCI'.A.l OE COLCHI2AÇ1a E IEfOCAA AGI.laiA • UICitA 

NECESSIDADE DE IEOII:~S101ÇAMENTÃIJDS ADICIONAIS AO INCitA PAU 1995 

EM n t.G:~.oo 

:o:aaaaaaa""""""";,""""'"'""=*""""'"'"''"''"'"""""-*"'""""'"'"'""'""'"'"'"'•••••-=•••••••a•a•""'"'"'"'"'"'"'"""'"""'"'"'••••"'"'"'"'"'""'""'"'••••,.••••••••••••••"".'"''"'"'"'"''"'"'"'az""""'"a-.:&1 .. .,& 
UMIDADE ··--~~~~~-~~-~~~~-~=~---· ·--~~~~~-~~~~---· ---~~~~~~~-~~~::~~~~~= ~~--

VALOA MET.I. VALOR 
DISCliMIIIAÇIO .... ------------------ ............ ···········- ------------ --------------

EM KCEDA 

1. ASSENTAPIEIITO t-E TU.IALHADOIE5 IUUI$ 
1.1 hrptanta~b e Consolfdaçio de 'rojetos 

ck .Assen~~~o f•fl ia 40.000 102.745 17.201 «.1as zz.m 5!.5:3 

1.2 lndrniuçio dt lel'\feitol"'i.s d1ururne 
eH dnapro;:u·i•çio di- l.gvtis lur•is h• 1.600.000 132.000 812.960 67.236 7!7.040 6.:..7(:):. 

2. CltDJrO PAU tEFDMA ACRIIIA, 
2.1 t:ridito l'rcG.II;io (Projttoa !J:tstentts) f•flf• 100.000 
2.2 tridito l_,lanu;Jo (Novos Projttos) faafli• 40.000 

··-····················~----· ---···········-···=··-·-····--~---

250.000 15.400 3!1 .. 458 34.600 , .. ) 211 .s .. z 
47.983 40.000 47.9~ ............. --~--······· ············ ·············· .. ···-··· ... 

5:st.T.U 197.562 JJ.;,.tc9 

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

• As •t•s for- •stiudl.s .a •cor® cc. o Progr_. dt COVflrnct *Mios~·Obr:• lnsll• • o •Protrau Ccnunidade Solicürf••-

•• Con$idu•·s .. ~ 60 aUh&..s de ~eais urio supridos pelos Fl.rdos ConstituclonJiiS, qut' •~trd'erlo • 2,.000 faftf•• . 
(II:SZ.500,® p;.r f•flf•l. CGII crfo:fito p.r11 Pro.i.lt;lo (PROCElA). O dtflcit do arç~~~~ento do INCU f, port.anta, de 152 •Hhks cM rea1s. 

••• correspcrde' 1.600.000 htcUt"u a.serens decr!ttad'::.s e • 587.000 hectares a llet'M indenh:adas.lftl!dianu prec:•t6rlos judlci•is. 

QUADRO VI- META DE OBTENÇÃO-DE TERRAS POR GRANDE REGIÃO 

GRANDES 1!1915 , ... 1997 1998 1999 

REGIC5ES. META CESAP META DESAP META OESAP META OESAP' META OESAP 

(FAM) (HA) (FAM) (HA) (FAM) (HA) (FAM) (HA) (FAM) (HA) 

BRASil 40.000 1.760.000 60.000 • .. 2.640.01XJ 00.000 3.520.000 100.000 4.400.000 100.000 4.400.000 

NORTE 6.000 4&1.000 9.000 720.000 12.000 960.000 15.000 1.200 000 15.000 1.200.000 

NOROESi=: 18.000 630.000 27.000 945.000 36.000 1..260.000 .s.ooo 1.575.000 45.000 1.575.000 

SUOESTE 4.000 100.000 6.000 150.0CIO 8.000 2()().000 10.000 250.000 10.000 250.000 

SUL 2.oou ..... ~.000 3.000 .• ~ 75.000 4.000 100.000 5.000 125.000 5.000 125.000 

C. OESTE 10.000 500.000 15.000 750.000 20.000 1.000.000 25.000 1.250.000 25.000 1.250.000 

, .. 
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Joel de Hollanàa. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o so
guiow discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Sn:. Senadores, a história 
de Santa Cruz do Capibaribc 6 coohecida fora dos limites de Per
nambuco. Distante cento e oitenta quilômetros de Recifc;._~_ci
dade de clima semi.fu:ido está localizada no ag=te setenlriooal do 
Estado. Fica entre a coohecida cidade pemamhJcana de Caruaru e 
a paraibana Campina Gmlde. • 

Abriga uma população de aproxima.damente sessenra mil 
habitantes, quase todos mOtadores da áiea urbana. E quase todos 
pt:ósperos, contiaslaildo com a maior parte dos habitantes do 
agx<Ste, popllação abatida por periódicas e inckmenres secas. 

A história que fez de Santa Cruz do Capiban'he uma cidade 
difereoW começou há quarenta anos. Na metade da d6cada de cin
quenta.. Santa Cruz deScobriu sua vocação. Com mão-de-obra qua
se artesanal, começou ali a indllstria da confecção. 

Ainda precária, com empresas de fundo de quintal, a nova 
atividade foi tomando fôlego. Foi-se modernizando, aperfeiçoando 
seu produto. Hoje, o padtiio ê:le qualidade dos tecidos e coofecções ali 
produzidos ultrapassa os limites de Pemambuco e chega a São Paulo. 

Hoje, o =tro comercial de Santa Cruz do Capibaribc for
ma um enatme aglomerado de atacadistas de tecidos, calfecções, 
aviamentos e máquinas de costura. Aõastece as grandeS lojas de 
<~epartamentos de todo o País, as hotiques simples ou sofiSticadas, 
além de cerca de cinco mil bancas de feilas que vendem confecçõ
es populares. 

Quarenta anos depois da installiÇio das empresas de fundo 
de quintal, aquela cidade do agreste exibe prosperidade. Orgulha
se de abrigar seis agências bancárias. quatro clubes sociais e es
portivos, um dos quais, o Ipiranga. disputa com &:ito a Primeira 
Divisão do Campeonato Pemamhocano de ProfJSsiooals, escolas 
de primeiro e SCgtllldo graus, ho\éis e restaurantes de primeira 
qualida~ . 

O êxito estupendo da Capital da Sulanca, como 6 COIIbecida 
Santa Cruz do Capibarihe, rendeu frutos. Reoehe o título de 
"Maior Pólo de CoDfecções do Norte/Nerde'"'" e tomou-se notí
cia na ntídia naciooaJ. 

Para se ter idéia da extensão do sucesso, Sr. Presidente, a 
cidade mereceu um quadro no Fantástico. da Rede Globo. No pro
gruna, Santa Cruz do Capibarihe foi apresentada cano cidade 
modelo graças à força de trabalho de sua valorosa. população e 
baixo índice de problemas sociais. Lá. orgulho-me de lembrar, o 
espectro do desemprego lláo amedronta. Está distanW daquele ver
dadeiro milagre de criatividade que Santa Cruz registrou. 

Sr. Presideme, Sn:. Senadores, 
Talvez me wllha exeedido. Peço perdão se ahosei da pa

ciência dos meus colegas.. Mas quis desenhar o quadro econômico
social de Santa Cruz do Capibaribe para justiíiCal' meu entusias
mo. E também para contar com a solidariedade desta Casa no pe
dido de que sou perta-voz. 

Santa Cruz, Sr. Presidente. não é uma ilha. Na verdade, so
fre os grandes .impactos da economia. M crises deflagradas em de
corrência de congelamento de preços, mudanças de moedas e tan
tos cutros desvios registrados por causa da violência das medidas 
tomadas na aplicação dos diferentes planos cconômicos deixaram 
suas marcas na economia da cidade. 

Mas Santa Cruz tem uma caractcrlstica singular. É a última 
cidade a tombare a primeira a erguer-se. 

Com o Plano Real não foi diferente. Santa Cruz aderiu ao 
entusiasmo geral. No começo do plano; hcuve grande aquecimen
to da produção e das vendas. Como conseqü6ncia lógica, as em· 
presas locais contrataram mais empregados, aumentatam o esta-

que de matérias-primas, renovaram as tuáquinas. Aliás, Santa Cruz 
do Capibanbe foi precunora -na importação, em todo o Norte/Nor
deste, de máqUinas de téCr.:Ologia avançada. 

Essa ousadia. Sr. Presidente. se deu em momento muito es
pecial E<a época de retraçao, de temor. Na oportunidade, empre
sas de renome nacional. como San~ Rhodia., Vicunha. Vela 
Norte, Fnmco Mattos e tantas outxas fechavam ti cotas de vendas 
para Santa Cruz. 

Há mais. As medidas anticonsumo atingiram duram.em.e a 
io.düstria e o cométcio locais. As centenas de ônibus de excursio. 
tristas que ali chegavam diariamente reduziram-se a poucas deze
nas, diminuindo drasticamente a venda de tecidos, coofecções e de 
serviços de hotelaria e restaUI3D.tes. 

A conjuniUra madrasta foi mais ilém. A maioria das vendas 
era feita com cheque pré-datado, que é, como todos sabemos, uma 
moeda conente em nosso País. ora.-a criSe -atingiu os emissOres 
dos cheques, que, inadimplentes, sustavam o pagamento dessa or
dem de credito ou, simp1es!llellw, não dispullitam de fundos para 
honrá-los. 

O quadro aqui desenhado, Sr. Presidente, é dramático. 
Não podemos cruzar os braços e esperar que sessenta mil 
pessoas vão à falência. Por isso. apelo para a sensíbilidade 
do govemo do Estado de Pernambuco. Governador, tome 
medidas capazes de amenizar a crise por que passa· não só 
Santa Cruz do Capibaribe mas também todas as cidades que 
vivem_ da produção local. 

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tu ma)- Nada mais haven
do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de amanhã, is 9 hota.S. a seguinte 
. ~ 

. ORDEM DO DIA 

-l-
OFÍCIO N" S/19, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
art 336, b. do Regimellto lnleroo) 

Oficio n• S/19, de 1995, do Presidente do Banco Cemtal, 
referente a retificação da Resolução n° 55, de 1994. do Sciiado Fe
deral, que autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica do 
Estado de São Paulo - DAEE. a contrn.tar operação de crédito ex
temo, com gar.mlia da União. no valor de quarenta e nove bilhões. 
quatrocentos e vinte e sete milhões de ienes. juD.to ao Tbe Over· 
seas Economic Cooperation Fund- OECF. destinada a fmandar 
parcialmenw o Projeto de Despoluição da Bacia do Tietê. 

(Dependendo de p~ da Comissão de Assw:iiõs Econô
ntícos) 

-2--
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 82, DE 1992 

Disa1ssão, êri1 turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
82, de 1992 (n• 969/91, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao art. 45 da Lein° 5.869,de 11 de janeiro de 1973-Código 
de Processo Civil, tendo 

Parecer favorável. sob n° 127, de 1995, da Comissão 

-de ConStituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Está ellCenada a 
sessão. 

(úvanra-st: a .rt:ssão às 17h53min.) 
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Ata da 6SS' Sessão, em 19 de maio de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura 

J7esidência dos Srs. José EduardoDutra, Antônio C!lrlos Va/adares e Bel/o Parga 

ÀS9HORAS,ACHAM-SEPRESENTESOSSRS.SENADORES: 
Ademir Andt3de ~Antônio Carlos V aiadares - Bello Parga 

- Beni V eras- Bernardo Cabia!- Casildo Maldaner- Darcy Ri
beiro - Edison. Lobão - Elcio Alvares - Epitác:io Cafeteira- Fla
viano Melo- Freitas Neto- Gilberto MiiaD.da- Gilvam Borges -
GuilhCI:me Palmeixa.- Humberto Lucena- Iris Rezende- Jader 
Barbalho- Jeffet"SOD. Peres -Joio Rocba- Jonas Pinheiro- Jcr 
saphat Marinho- José Roberto Amlda - José Eduardo Outra
José Fogaça - José Ignácio Fetreira - Lauro Campos -.Lúcio Al
cântara- Luiz Alberto de Qliveira- Marina Silva- Mauro Miran
da- Nabor Jú.Dior- Pedro Piva- Pedro Simon- Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Lima- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing. 

E agora novamente isso se repete. em nome de um futuro 
que se apieSei~ta como maravilhoso, nas palavras do Senhor Presi
dente da Repo!blica. 

Depois de elogiar a grande OI316fia de Tnxski. mosttando a 
trnnq1lilidade da sua presença na Presidência. depois de se referir 
ao fato de que, segundo o grande otador Trolski. é pela paiaVIa 
dos gm.ndes oradores que Deus se pronuncia. depois de ter elogia
do aquele que foi, realmente, o inspirador de muitas das mas 
idéias, o Senhc:c Presidente da República transplantou para o Bra
sil. para o cootexto nacional. algumas detenninações feitas por 
Trotski. inclusive a :respeito da formação da tecnoburociacia na 
União Soviética, que se repetia no BrasiL 

Naquele tempo. Femando Hemique Catdoso Diío tiDha tempo 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) ~ paxa elogiar a Ol3!líria de Titltski. Agaa. Sua Excelôncia a elogia e 

A lista de presença acusa o comparecimento de 38 Srs. fa1a daquelas transfotmaç.ões que ocorrer.un na União Soviética. que 
Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Trotski. já JRilllilciava e aaJsava. quando da fOIIDaÇâo da nomencla-
sessão. · tuJa, da classe privilegiada. daqueles qu• se apropriar.un da produção 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. de cmcs. de objctos individoalistas, egoístas, capitalistas, quando da 
o SR. PRESIDENTE (Antonio -Carlos VaJ3dares) -li'# famação daquela classe privilegiada na União Soviética que se far-

omdores inscritos. meu em_tomo de um Govemo que só poderia ser despótico, porque 
. ·.' lá não existia o despotismo oculto do mercado paxa dislribuir a 

Concedo a paiaVIa ao nobre Senador Pedro Simoo. (Pausa)'. renda de uma maneira desigual. privilegiando aqueles que ei3lll os 
Conoedo a paiavm ao nobre Senada Gilvam Bages. ~)' grandes beneficiários de um processo produtivo devido à tecno!cr 
Conoedo a palavra ao nolxe Senada Jooas PiDheiro. ~sa) gia capitalista lá instalada. paxa lá transplantada. voltada exclusi
Concedo a palavm à nobre Senadcrn Marina Silva. (Pausá)' vamente para os }X'ivilégios de uma classe muito PJUCO numerosa. 

Portanto, recebemos, agoa, de repente, a paiaVIa do Senhor 

Coneedo a paiaVIa ao nobre S<=dor Valmir Campelo. 
~~) . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S:fs e Srs. 
Senadores, desejo preencher a tranqüilidade desta sexta-feira 
tecendo algumas considerações sobre o que vai lá fora. sobre a 
convulsão que a cada dia se aprofunda mais e que, infelizmente, 
não peo.etia na nossa emoção, não se afuma colno um siD.al de 
alerta a respeito daquilo que o fururo está. armando contra. a socie
dade brasileira. 

Há. vinte e tantos anos alertávamos pam as conseqüências 
nefastas das medidas tomadas em nome do desenvolvimentismo, 
que se tomou mmado, desenvolvimentislno que se tomru exclu
dente~ desenvolvimentismo que mostrou o seu egoísmo, desenvol
vimentismo que mOstroU ãs SUas eiili:3.:i:Jhas. desenvolvimemismo 
que demonstrou as suas ligações perversas ,com o capital estran
geiro~ desenvolvimentismo ~e se armou da dívida externa para 
mais espoliar~ para mais sangrar o povo brasileiro, desenvolvimen
tismo que transformçu uma situação de equili'brio orçamentário 
existente até 1972 em aigu ineontrolável, numa- dlvida pública 
crescente, cujo objetivo principal foi. sem dúvida alguma. susten
tar aquilo que havia de mais bem coostimído. de mais bem organi
zado. mas de mais improdutivo e nefasto na economia btasileira. 

Os bancos. neste País. tomaram-se os grandes beneficiários 
da dlvida pública. a tal ponto que o Governo brasileiro transfor

. mou-se num refém dâ. ''banccaacia" aqui instalada. . -

Fernando Henrique Cardoso, que se recorda daquilo que havia es
quecido. de seu entusiasmo pela oratória de Trotski. que conside
rou. há IIis diss, como um dos maiores otadores da história. Mas, 
ao fazê-lo. Sua Excelência afuma que fpi justamente devido ao 
cerceamento cultural devido à censura que pesru sobre a capaci- · 
dade critica do povo da União Soviética que a experiência socia
lista, lá. não deu os resultados espemdos. e que aqui um futuro ai
vissareiro. um futuro róseo • um futuro grandioso nos aguarda. 

Temo que a elegância,. temo que o soni.so CODÍlaD.te do Se
nhor Presidente da República. temo que a sua visão a respeito des-
se horizonte róseo que p!eVê para a sociedade brasileira não possa 
se confitmar, esteja sendo inviabilizada, por Qiversos motiVos ób
vios. Como é possível uma economia capitalista subdesenvolvida.. 
uina economia capitalista que, de acordo com as palavras do Se
nh~ Femanck:> Henrique Caldoso, deixou penetiar e se constituir 
no Brasil um _antiesta.do nacional- um antiestado de que talvez o 
Se.ohor Fernando Henrique Cardoso seja um dos Presidentes- via
bilizar esse horizonte róseo? Esse antiestado nacional a que se re
fere o SODbor Femanclo Henrique Catdoso no seu livro O Modelo 
?olí~ Brasileiro é justamente aquele Estado que. desde_ as soas 
origens. foi penetrado pelos interesses extemos, pelos interesses 
dos colonizadores e pelos interesses dos neocolonizadores, e, 
ccmo diz Sua Excelência., dos neo-im.perialistas. 

- - Capital é poder, e ao se transplanr2ro poder sobre o cadáver 
de Getúlio Vargas paxa este Pais e paxa toda a periferia lllll!1dial. 
Se capital é poder. é óbvio que o poder no Brasil só poderia ser 
um poder contaminado. de~. entDnhado pelo capital ex
temo que-para aqui se transplantava. 
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Portanto, o primeiro transplante não foi de .máquinas e equi
pamentos que sobravam nos Esrados Unidos e no capita.l:ism.o cên
trico, as máquinas e equipari:leritos que detjnbam -a tecnologia de 
pouta voltada para a produção de artigos de luxo. Foi o lnliiSplaD!c 
da ideologia. das idéias de que devcriamos DOS render à necessida
de de fazermos sa.crif"J.Cios, de reduzinnos salários~ de contermos o 
coosumo, dC abrinnos as portas para o capital estrangeiro, a flDl de 
quebr.mnos o ciclo vicioso da pobreza. 

Essa conversa Íwla tomou-se completamente desmoraliza
da pela prática, c ao invés do combate à inflação prometido pelo 
aumento da produção, o que- vúnos foi o contrário, O exaceiba
mento do processo infla<:ionário. Depois do pico salarial atingido 
em 1959, o salário mínimo foi rapidamente consumido, e s6 cn.tie 
1964 c 1967 houve uma queda do salário mlnimo J:Oa!âe 25%. 

O processo de crescimento e de acumulação de capital fez
se, portanto, desde o princípio, às expensas dos trabalhadoies bra
sileiros, da massa dos CODS'UIIlidores excluídos e de uma concen
tração pciVCISa de renda. de saber, de poder, de riqilcza c de con
sumo. Mais uma vez, o Govemo escolhe aqueles que tiveram que 
reduzir o seu consumo, aumentando a carga tnõutária das pessoas 
física$ e deixando os banqueiros livres para. colocar as taxas de~ 
mais elevadas do Illlli!do. Ao invés da reDda disponível!""" o coosu
mo ser reduzida e controlada através da tributação, ela o é através da 
taxa de jlros, que reduz o dillheiro, o poder de canp13. o consumo. a 
""P"'Ídade do estômago dos blasileiros, Or.msportaudo essa capecida
de par.t os bolsos dos banqueiros naciooais c eslr.IUgeiros. . 

import.ação. aumenta em 70% as alíquotas sol= mais de cem pro
chttos e pratica a p:>lítica oposta, sem dar satisfações a ninguém. O 
que em importante. as importações subsidiadas, castigando o povo 
brasileiro, aumentando o poder de compnl dos importadotes que 
importavam catros, geladeiras, computadotes, gravatas, pcrlilmes, 
chocolales, vinhos finos, não é mais. 

Quarenta bilhões de dólales são tcSCIVados !""" isso. ajl
dando a custear a eleição mais cara do País, em toda a sua história 
- a eleição do Senha-F=wldo Hemiquc Cardoso. QuarcD1;a bilhões 
de d6laies fonm postos em reserva, para que a economia. brasileita 
sofresse essa invasão p<rportc dos produtos cstilmgCiros. 

Mas. no momento seguinte. o que importa. de DOVO, é ex
portar. Devemos conter as importações, aumentar as expa:ta.ções, 
p<rquc aqueles = artiflCialmente cooquístados, =sui· 
dos, aquela reserva artificial de 43 bilhões de dólares se esvaía ra-
pidamente. . 

E o Govemo, que assiDala.va com o aumento das import.açõ
es. passa agora a defender o aumento das exportações como um 
dos instrume:nt.os de reAIDmnização da ecooomia brasileira.. Mas se 
·amnentarmos as nossas exportações, reduziremos a oferta imema; 
os produtos dispa:líveis intemamerite seiio reduzidos nã. medida 
em que aumenta a exportaçio. A renda dos exportadores aumenta
r.\, causando uma scgtmda pressão infla<:iouária. A primeira. devi
da à redução do fluxo de oferta de mercadorias llll cconomía brasi
leira. fluxo esse desviado para as exportações. Num segundo mo
mento. o aumento da receita dos exportadores faz com que o Ban
co Central, cuja preocupação principal é enxugar a base monetária, 
enchaiCa essa base, lnliiSformamlo os dólares de cxportaçio cm 

Sr.;. Senadc<cs, é de cswrccer que <liaDU: de uma situação que reais. fomecidos pm. os consumidaos. os privilegiados exp<rta· 
se agrava, com 34 milhões c 700 mil btasileiros abaixo do nível da doies, até então Cl!Stigados pelas medidas do po6prio Govemo. 
pobreza, com 30 milhões de analfabetos neste Pals, os mesmos gru- .. Não há ~. não há estabilização posslvcl ctianle de 
pos dominantes que estão drminando este País bá centenas de mos uma situação como esta. A taxa de jt.lrai;, que parecia cair como te
vêm repetindo as medidas que Campos Sallcs IOOKlU DO inicio de seu sultado da queda da inflação. se eleva a patamares antcricmnen!c 
govemo. medidas de demissão salarial, de demissão de funcionários, descochecicfus. · 
de ve!lda da Cenlral do Brasil, de queima do dillheiro. Campos Sal- · A rede bancária ammcia nojOinal que, m: aéeada pctdida. 
les foi obrigado a queimar dillheiro por imposição de RoiSchild. teve uma receita de 14 bilhões de dólares. E n6s perccbcmos que. 

O nosso dinheiro não foi apenas queimado. Vuou d6lar, o de acordo com as intenções do Ministro da Fazenda, o que se pm-
que 6 muito pior. teudc agaa é pagar a dlvida pública, transferindo-a!""" os ban

Assim, companheiros, não vejo e nãO posSo- ver, infeliz
mente, esse colorido róseo que o futuro mostra ao SeDhor Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e ao seu Governo. 

Ao contr.iri~ o que vejo é que os comed:iantes. os .indus
triais e a população bxasileira se mostram petplexos diante de um 
govemo indeciso, .ambivalente, dúbio e que, a cada_ momento. 
ãpregoa as virtudes de um instromemo de politica ímanceirn,. 11m 
instrumento de politica cambial oposto àquele que o governo pre
gava e defendia há 10 ou IS dias. 

queiros. Pretende-se rrocar património. conseguido atrav~ do san-. 
gue exti:aído dos ttaba.Ihadores brasileiros, coa_gulado nas CIDJ'l'C" 
sas estatais, por papéis da ~ida pública, pelos 70 bilhões de re&s 
que COIIeSJlOildem à dívida pública mobiliária atuaL 

Se isso acontecer, se esse pa.trimônio- e. de início, diziam 
que os :rectll'SOS provenientes da sua venda seriam destinados ao 
social-::_ destiuar:-SC_ apenas ao pagamento da dívida aos banqueiros 
e aos tomadores dos títulos da divida pública biasileira. o sistema 
bancário vai, dentro de pouco tempo, procumr socorrer~se de no
vos estimulos e incentivos. Sabemos que a rede bancária bntsileira 

Senão vejamos: vamos reduzir, diziam há pouco t os aesceu, multiplicou-se e aJXOPriou-se do poder, neste Pais, atia-

tecnocratas de pbmtão oo Baoco Centta!c alhures, vamos ":zii- vés jlstamcnlc do SCIViço da dívida pública, dos juros cseotcllan
as nossas exportações. vamos aumentar as importações e pam isso tes ~e ela obteve dntante décadas, devido ao serviço da dívida 
n6s vamos dar um subsidio ao xeal. O real se fortalece artificial- pública que o Govemo lhes pagava. 
menteeumn:alpassaavalermaisdoqueumd6lar,comumd61ar O SR. PRESIDENJ:'E (Antonio~ Valadares)- La-
valmdo 84 centa.vao: de reaL mento infoxmar a V. Ex• que seu tempo está esgotado. 

Esse câmbio permitiu que mercadorias estrangeiras invadis- O SR. LAURO CAMPOS - ApcllllS peço. Sr. Ptesideute, 
sem o teiritório naci.oDal. que aumentasse pa.m 9 milhões e 200 mil mais alguns mimltos para terminar miDha oração. 
o número de desempregados oo Br.tsil, que as indústrias comoças- Dizem agora que as estatais não são bem administrulas, que 
sem a fechar. Hoje as televisões mostram. na ru~ oslrabalbadores os tecnoburocratas das estatais Dão sabem admioistrá-Ias. E que
revoltados o:mtra os efeitos nefastos provocados em diversos .seto- rem privatizá-las e entregá-las para quem? Para os banqueiros? 
rcs da economia por essas importações devastadoras. Para as cmpzeitciras que estão falindo? Enttegá-las !""" os gran-

No momento seguinte~ o mesmo Governo inventa a banda des empresários nacionais que estão à beira da falência? Para a 
.. cambial. muda a parte de câmbio, retn.. a isenção das a!íquotas de Meudcs Júnim? Entregá-las !""" quem? Entregii-las !""" os 2'~ 
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não souberam administrar as suas próprias empresas? Para aqueles Há dias. um artia.tlista econômico de respeito calculava que o v a~ 
que criaÍam. neste País "Os Anões do Otçamento", a fnn de se Ior a ser obtido com a venda da Vale do Rio Doc!e ccm:espondia a 
manter com Ieall'SOS do Eiário'? Entregar para. quem? Para o capi- cinco meses de juros da atti.al c.Iívida mobiliária do Oovemo. Com 
tal ~iro que está de olho nas llOSS35 riquezas? o crescimento vegetativo dessa dívida. essa relação cai ch:amaticaM 

E. portanto, ICalmente um excesso de otimismo do Senhor mente para apenas um mês, se a·venda da empresa acontecer daqui 
Presidente da Repiblica Dão perceber a situação reaL CODCieta cm um ano. A constatação é grave e mostra que o Tesouro Nacional é 
que se eJlCOllha. E esse otimismo é realmeDte perigoso. É o otimis- a vítima principal da taxa de juros, embora possa, mesmo agravan
mo de um aviador diante de uma grmdc turbulência, de um avia- do a sua crise, emitir moeda para pagar ou para rolar a dívidá". Isso 
dor diante de problemas na hom da aterrissagem qae não percebe não acontece com_o seta privado, que. ou quebra. ou desmobiliza 
que a situação real é de temor, é de perigo e continua a navegar patrimônio, gerando desemprego e diminuindo a arrecadaçãO do 
como se eStivesse em céu de brigadeiro. Estado. É um círculo vicioso navegando na contiamão do ideal. 

Eu gostaria. Srs. Senadores, nesta sexta-feira calma.. nesta que seria o crescimento econômico. 
sexta-feiia banqili1a, que o Senado Federal pudesse realmente Na época !Dltis dura da inflação, o custo real" do dinheiro 
ma.Dter-se longe dos p:oblemas que estão a nossa volta, dos pro- para os fm:anciam.emos produtivos coxrespondia a aproximada
blemas que estão a nossa port.ã. qõe nos agridem a cada momento. mente 10% da coxreção maoetária. Hoje, can uma inflação m6dia 
Mas, infelizmente, teubo um dever a cwnprir, o dever que recebi. de 2% nos últimos meses, os bancos chegam a colxar taxa 12% a 
dos meus eleitores. E creio que o cumprirei. Mais uma vez, depois 15%. Em termos reais. isso significa um ágio de 600% a 700% no 
de 25 anos de fracasso, continuo a1ettmdo pata o fato de que é custo real da moeda pata o tomador particular. É ~dura realidade 
possível sim. é possível que algo pigr nos espere, é Possível que o dos fatos e um caminho cruel para rumos descoobecidos. Sei que 
fundo do poço nio tenha chegado. E piOCiso trabalbar muito pata a complexidade da cconomia nio contempla saldas milagrosas, 
que ullnpossemos e&e .,._,,o de intraDqüilidade e de tumdEncia, nem aponta soluções imediatas quando se vive uma quadra de per-
pamqoeeta:Wb:ewosocéu & brigadeiro que todos desejamos. plex.idades como a que estamos vivendo. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENrE (Antonio Carlos V alada=) - Con
cedo a polavra ao nob<e Senador Mamo Mirulda. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso nio pode ser acu
sado de insensibilidade. Todos estamos acompauhmdo e somos 
solidários com as suas: angústias e devemo& apontar-Dle s-oluções. 
Acredito sinceramente no profissionalismo e· no patriotismo de 
seus auxiliares no campo da economia. Por isso, creio que a eles 
não faltaxão talento e vontade par.1 mlimemiooar os valores que 
orientam as suas políticas. 

Não há caminhos sem retomo, desde que haja grandeza 
para parar, oDlar em todas as direÇões e voltar, se for o caso, pilra 
conigir a rota, sem perder de vista o objetivo. Não tenho dúvidas 
de qiii os resultados poderão oompensar e muito, e o povo brasi
leiro agradecerá por isSO. --- - -

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Pronuncia o se
guinte cfisalrso.) - Sr. Presidente, St"s e s,.. SellO<lores, são gm
ves os siua.is de crise que afetam setotes importantes da economia 
imtsileim, em oooseqüência da atual taxa de juros. Jã nio falo da 
questão agrii:ola, que aleançou erio1me repercussão nos últimos 
dias e que já tem a sua solução encaminhada graças à intervenção 
direta de Presideole Fernando Hemiqtie Cardoso. Agora é o oo
mézcio que mostra a sua fragilidade diante dos elevados rostos do 
dinheiro, com a coocadata pedida pela Casas Centro, uma das 
instituições mais tradici.ooais e mais sólidas do País. O Dr. Rober- DUTa~ o discurso do Sr. Mauro Miranda, o Sr. 
to Macedo, lfder patronal do setor, afastou o fantasma da generali- Antônio Carlos, Supknk tk &cntário, tkixa a oatkira. 
zação da crise, dizendo tratar-se de caso isolado. São declamções da presüiência, que é ocupada pek> Sr. BeUo Parga. 

opa1llDaS pata impedjr que se estabeleça o clima de pânioo, mas o SR. PRESJDEN1E (Bello Parga) - Coocedo a pa1avm ao 
nio funcionam como gamntia de que novos fatos não se avizi- nobreSenadorAntooioCarlosValadares,ji-óXlmoOGidorinsaito. 
nhem. N"mguém IeVela que está queixando, pata não estimular a 
filria dos~ O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP-SE. Pro-

Teuho compromissos partidlrios e pessoais de apoio ao Go- · nuncia o seguinte cfisalrso.) - Sr. Presideote, Sr's c Srs. Senado
vemo e eompreendo as ~ das autoridades econ6- res, no ano de 1993, o Senado Fedaral crioo a Comissão de Fisca
micas nu:m sistema monetarista. Nossos economistas optamm pela lização e Controle. através da Resolução n° 46. E o fez bem, usan
política de bloqueio do consumo pata segurar a inflação, e o méto- do das pmrogativas que lhe conf=m os artigos 49 e 71 da Cons
do univetllai pata chegar a esse objetivo 6 a prática dos juros e~ tituição Federal No inciso IV do art. 71 estabelece que o controle 
vados.. Os resultados estão funcionando dentro da expectativa. mas ~emo. a cargo do Congresso Nacional. será exercido com o au
scus custos invisíveis cõmeçan:i a aparecer. É como se estivésse- xílio do Tnõunal de Contas da União, ao qual compete n:alizar, 
mos diante de um doguta de questionamento proibido. 1'ellSo que por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Fede
não é este O camiDho da sensatez. e que a economia deve ser vista ral. de comissão técDica. ou de inquérito. inspeções e auclitorias de 
no seu todo, com suas verdades fcn:mais. e com suaS verdades rela- natureza contábil, fmanceim, orçamentária, operacional e pat:rimc> 
tivas. O dinheiro que fmancia a produção está caro, e seu custo vai nial. nas UDidade.c; administmti.vas dos Poderes Le&isiativo, Execu
onerar o produto. alimentando a inflação. Se este custo não é te- tivo e Judiciário. 
passado, quebra-se a cadeia de interdependência das atividades Com base nessas normas, inscritas na Constituição Fedexal. 
produtivas. Não há teorema que sustente, se tentar quebrar essa 16-- o Senado e a Câmaia estio a exercer, com a maioc legitjmjdade, as 
gica UD:!versal. ~ _ _ pretrOgativas que lhes sio inerentes. 

E preciso pensar. E imperativo trilhar os caminhos da hu- Em vista disso, Sr. Presidente, na condição de Presideme 
mildade e rever conceitos em beneficio de todos. Estamos com as em exercício da Comissio de Ftsealização e Controle, on~m apre-

~ .P~atizações em andamento. mas o tempo de maturação é longo. seiitamos a SC?tJ:S- membros uma proposta de Programa de Ttabaibo •• _ 



Maio de 1995 ,ANAIS DO SENADO FEDERAL 165 

para o biênío 95/96, <jlle-sm discutida na pn5xima reunião. Essa 
proposta visa a dar funcioDalidade, estntturação e condição para 
que os b:abalbos: de fiScaHnção e controle sejam reali:zados a con
tento, em obediência ao que determina a Resolução n° 46. 

Passo a ler. para conhecimento da Casa, o teor da proposta 
da Presidência da Comissão que Ota ·exerÇo, no lugar do nobre e 
ilustre SenadOr Alexandre Costa - S. Exa, por motivo de doença, 
eilCO!l!Ia-se afastado desta Casa. 

"1.1Nf!l.ODUÇÃO 

Com o objetivo de tomar efetiva a atuação da Co
missão de Fiscalização e Controle e dar organicidade 
aos seus uaba.Ihos. mbmeto à apreciação de seus mem
bros a presente proposta de Progmma de Trabalho para 
o ano de 1995. 

Com o advento da Constituição de 1988, o Congresso 
Nacional tecobrou, na plenitude, suas prerrogativas como Po
der, especialmente nO que .diz respeito à sua comPetência flSCI.
lizadora. 

Assim é que, em seu art. 49, a Carta Magna. con
fm: compeli!ncia privativa ao Congresso Nacional pata, 
dentre outrn.s atri~ições, "fxscalizar e- controlãr'Oii'eta.
meme, oo por qualquer de suas Casas, os atos do Poder 
Executivo. iilcluídos os da administração indi:teta.". 

Nos arts. 70 a 75, encontra-se disciplinada a ma
téria relativa à fiscalização contábil, ímanceira, orça
meDlária, operacional e patrimonial da União, atribuição 
cometida ao Congresso Nacional cam o auxílio do Tri
bunal de Contas da União- TCU. 

Tudo isso evidencia a respoosabilidade e o papel 
reservado ao Poder Legislativo, no sentido de zelar pelo 
f10l e regular emprego dos """""""' púplicos cm busca 
da promoção do bem-estar sociaL 

Com o objetivo de exercitar as prerrogativas de 
soa competência, o Senado Federal criou, por meio da 
Resolução n° 46, de 1993. a Comissão de Fiscalização 
e Controle. a quem cabe. sem prejuízo das atribuições 
das demais Comissões, exercer a íiSCaliza.ção e o con
trole dos atos do Poder Executivo, incluídos os da ad
ministração indireta., de que tr.J.ta o art. 49 supramen
cionado. 

Nesse contexto, o estteito xelacionamento da Co
missão com o Tribunal de Contas da União 6 de funda
mental importância pata que possa exercitar com eficá
cia as atriboiç<>es de sua alçada. 

Em vista do exposto, buscou-se elaborar uma 
proposta de Programa de Trabalho, eslruturada de 
conformidade com as normas constitucionais e xegi
menta.is, de modo que a Comissio de Fiscalização e 
Controle cumpra seus íms iDstitucionais, como valio
so instrumento de controle. inibidor de abusos na alo
cação e no emprego dos recursos públicos. sem elidir 
a competência. constitucional da Comissão Mista de 
Planos e Orçamentos Públicos de que cuida o art.. 

'166, § 1°, da Lei Maior. 

2. METODOLOGIA DE lRABALHO 

A competência da Comissão. confOirile -defmida 
no art. Z' da Resolução n'46;de 1993, é por demais am
pla. Cabe a ela "exercer a fiscalização e o CóritrOle dos 
ates do Poder Executivo, incluldos os da administração 

indireta". tarefa cujo cumprimento a cootento exjgiria da 
Comissão de Fiscalização e Controle uma estrutnra de 
que não dispõe no momento. 

· Como forma de superar essa difiaddade e. iniciar 
uma fase de funcionamento efetivo com os meios. de que 
dispõe no momento, a Comissão de Ftc:caHnção e COJl. 
trole pode privilegiar a utilização de alguns dos poderes 
que lhe foram dados por seu instrumento de criação. 

Assim; a Comisi;ão de Fiscalização e Controle 
atuaria med;ame: 

a) acompanhamento, recebimento e verificação 
de demíncias sobre i=gularidades na administração pú
blica. obtidas pelos meios de cotJllJ"icação, encamiDha
das por entidades representativas da sociedade civil ru 
apresentadas pelos cidadãos em geral; 

b) propostas de íJSCaHzação e controle de iniciati
va~ Seoadon:s ou de Comissões Permanemes ou Tem-
~do Senado Federal; • 

c) acompanhllll!eilto das ações e progrunas a car
go do Poder Esocutivo, por intenoédio da análise dos 
documentos mencionados no item 3; 

d) encarnjnharnento ao Trib.mal de Contas da 
União de solicitação de inspeções, aoditorias e perlcias. 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Para. o desempenho de suas atividades a Comis
são deverá ter acesso a um conjunto de infoxmações. do
cumentos e bancos de dados? que variará confomt.e o es
copo dos trabalhos a serem desenvolvidos. Dentre a;: da
dosindispensáveis estão: 

a) acesso ao Sistema Integrado de Administtação 
FnlallCeira- SIAFI e ao Sistema ·Integrado de Dados Or
çamenlários-SIDOR, no nível mais elevado de coosult
a getencial; 

b) ba!ancetes mensais de execução l'illllnceim e 
orçamentAria da União Gá disponíveis no SIAFI); 

c) pnostação de comas atmal do Presidente daRe
pública, acompanhado do parecer pltvio do TCU; 

d) relatórios trimestral e anual do TCU relacio
D311do as atividades do Tribunal; 

e) cópia das decisões do TCU em que fomn apa
radas i=gulaJ:idades no emprego de rocmsos públicos, 
com a indicação das providências detmninadas para sa
nei-las. 

Os dados acima referidos deveria ser solicitados. 
nos termos da Resoluçílo n' 46, de 1993, aos 6tgãos de 
origem. Em casos especificos, podetá ser utilizado o me
canismo do requerimento de Jnf0Illl3Ção (art. 216 do 
Regimento Jnteroo). 

4. APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

4.1 Apoio Téc:riico 
O assessa:amento técnico exigido para os traba

lhos da Comissão abrange um gr.mde número de espe
cialistas. especialmente nas áreas fmanceira e contábil. 
sendo seu número variável conforme a paula dos traba
lhos. Assim. a CFC podeiia, a ptincipio, solicitar à Con
sultoria Legislativa e à CollSUitoria de Orçamento a co
locação de um número mínimo de Consult=, que po
deria ser alterado conforme as necessidades da Comis
são. 
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4.2 Apoio AdÍÍ!inistiativo 
A Secrelaria de Comil;sões deve propotciODar ii 

Comissão: ' . - . 

'a) fixação de um calendário de niuniões que evite 
choque de horários com o funcionamento d$ outras co
missões permanentes, de moCio a pennitir uma maior 
participação dos Senadores; 

b) espaço iisicO adequado, inclusive quanto ii 
guarda de documentos sigilosOs; 

c) _pessoal administrativo em _número suficiente 
pala a demanda de trabalho; · ·- · 

d) equipamentos de escri16rio, esp<"'Í•lm'""e de 
inf<Xmática; -

e) treinamento pala os servidoxes, especi8lmen1e 
quanto ao acesso aos bancos de dados (PRODASEN, 
SIAFI e SIDO R). 

S. RELACIONAMENTO COM OTCU 

O relacionamento etltre a Comissão e -o--Tribunal 
de Cootas da União deve ser o mais estteito possível. O 
Tribunal, como 6J:gão auxiliar do Congresso Nacional 
em sua função de CODtrole extemo, tem em sua Secreta
ria um corpo técnico altamente espocializado que pode e 
deve ser acionado pela Comissão DO exerácio da sua 
função fiscaHzadCII:a. 

Como sugestão de solicitações que poderiam ser 
feitas de imediato ao TCU, destacamos a reafultção das 
seguintes auditorias: 

a) Nos estoques reguladmes do Govem:>, indican
do as quantidades por idade (há denúncias da exist&lcia 
de mais de um milbão de toneladas de arroz nos amm
zéns no Rio Grande do Sut proveaientes da safra de 
1991, prestes a serem deteriorn.das); 

b) em projetos (subprojetos) selecionados, com 
metas quantificadas no Urçamento Geral da União, 
apontando os resultados alcançados; 

c) levantamento das obras do Govemo Federal 
que se encontrem paralisadas. mdicando o montante já 
dispendido e a previsão de gastos pan. a sua conclusio; 

d) exame da situação da ESCA (Engenharia de 
Sistemas de Controle e Automaçào), empresa escolhida 
pelo Govemo para gerenciar o projeto SIV AM (Sistema 
de Vigilância da AmazôDia) perante a Previdancia So
cial. Denúncia poblicada pelo jornal Folha de S. Paulo, 
de 11 de maio de 1995, pigina 1-4, mostra a existkcia 
de Certidão Negativa de Débito falsa em nome da 
ESCA. Provada a existência da fraude, a Canissão,..,. 
mendaria ~ Govemo a anulaçio do contrato cem a em
presa no valor de US$120 milhões; 

e) exame da situação das empresas montadoras de 
veículos automotores no Brasil peru1te o fisco federal, 
tendo em vista as demíDcias feitas pelo ex-Ministro da 
Fazenda, o Sr. Cito Gomes, de que as referidas empresas 
sooegam Imposto de Renda. Provada a sooegação, a cO. 
missão de F1.o:calização e Controle (Xlderia sugerir., 00 
âmbito da refotma tributária a ser eDC3JDinbada ao Con~ 
gr;esso Nacional pelo Governo, mudanças que evitassem 
a utilização, pelas empresas, de artificios pala burl>r o 
fJSCO- além de providências legais outras que poderiam 
ser tomadas acionando o Miuistério Público. 

Todo esse ~()_a. ser_..~~lVidO ~la Co
missão de F~le~a é:;lrgo 
de subcomissões especificas - segundo sugestão do Se
nador Gilberto Miiauda- criadas por iniciativa de qual-· 
quer um dos seus membros e aprovada pelo Plenário. 

No que diz respeito ·às obras inacabadas. cabe 
lembrar que o Senado Federnl, mediante propo<ta do Se
nador Carlos Wilson, aprovou a criação de Comissão 
Temporária para levantar todas as obms inacabadas no 

,País. Em que pese a decisão do Pleoário, a matéria en· 
-·eontra.~se no âmbito da competência desta Comissão." 

Sr. Presidente~ além das sugestões às quais acabamos de 
nos referir. a Comissão recebeu do Senador Carlos Patrocínio re
queri:J:nento mediante o qual S. Ex• sugere que,. de acordo com a 
alinea '1" do art. ZOda Resolução n"46, de 1993, seja solicitAda ao 
Tribunal de Contas da União auditoria sobre a aplicação dos reaJr
sos do F!NAM'SUDAM no perlodo de 1974 até esta data. O obje
tivo seria levantar dados :relativos às empresas que se benefl.Ciaram 
dos recursos e ainda não entraram em funcionarilento, bem como 
destacar eventuais desvios de recursos. nos moldes do que OCOI:reU 

recentemente no FINOR/SUDENE. 
Sr. Ptesidente, creio ser do meu dever registrar- como fiz 

Desta manhã- as atividades que serão desenvolvidas pela Comis
são de Fiscalização e Conttole. Apesar de ter sido criada em 1993, 
essa Comissão somente agora está sendo operacionalizada. Portan~ 
to, é do meu dever- repito- trazer ao conhecimento de todos os 
Senadores não s6 a importância de que se reveste a Comissão, mas 
também o telato das atividades que seus membros estão desenvol
~endo pata a valorização do Poder Legislalivo. Muito obrigado, 
Sr. Presideme. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Paxga) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Pedro Simon, por 20 millutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o segujnle 
discurso. Sem ..visão do <lr.lC!o<.) - Sr. Presideote, SJ:'s e Srs. Se
nadores, não é do meu estilo. mas abordarei mais de um assunto. 
Se não o fizer nesta oporttm:idac:le sei que pen:letei a chance. 

Primeiro: meu amigo Baiboouevo, do jornal Zero Hora. de 
Porto Alegre~ publica infOimação que lhe foi dada, mas que bão 
conesponde ã realidade. Segundo a notícia, a Senadora Emilia 
Fernandes e cu estadamos em desentendim:tmto. Isso teria oconido · 
potque a Senadora entrou com um pedido de urgência em IO!ação 
a um empn\stimo pala o Rio Grande do Sul, quando era eu que de
veria tê-lo feito. O conflito teria prosseguido pelo fato de S. Ex• 
ter pedido questão de ordem. dorante a sessão, pala dizer que eu 
estava falando demais. e que ela queria falar. 

Em primeiro lugar. a Senadora Emilia Femandes entrou 
com o pedido de urgência pala esse emptóstimo, atendendo à soli· 
citação da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. E o fez 
muito bem. na hora exata. S. Ex• estava aqui e teve muita compe
tência: procurou o Lider do PTB. para que todos oo outros Líderes 
assinassem. Quando o Fogaça e eu chegamos, bem mais tarde. S. 
Ex" já havia tomado todas as providências. Nota dez para S. &•! 
Portanto, ela não atravessou; agiu de maneira ótima. 

E aoteontem, nesta Casa, achei ótimo o desempenho de S. 
Ex-: mostrou que é competente. que tem garra, que vai ser uma 
grande Senadora. O que fez S. Ex-? Levantou uma questão de or
dem para dizer que estava inscrita, que o tempO esrava passando e 
que gostaria que se cumprisse o RegimeDto Intemo, porque tam
bém queria falar. Achei 6timo o desempenho da Secadora Emilia 
Fernandes Acredito que. com um pouco de aprimoramento aqui e 
a experiência de ali, o PTB do Rio Grande do Sul está muito bem 
~sentado. Pela primeira vez. o Rio Grande do Sul tem uma 
mulher no Senado Federal. A Senadora Emitia Femandes é excep- • 
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cional! Portanto, pediria ao meu querido amigo Bm.bonuevo que 
~sse a :retificação. N"llO há nada entxe.o Senadot: Pedro Simon ..e a 
Senador.l Emitia Fernandes. Pelo cantririo, hã uma simpatia imOD· 
sa do Senador Pedro Simon pela competência, pela garra e pelo 
espírito de luta da Seoador.l Emilia Femmdes. 

Segundo. Vou pedir a tr.mscrição nos Anais do Senado F ... 
dera! de UI!l' artigo do grande jomalista, do Rio Gr.mde do SuL 
Paulo Sant' Ana. Esse jomalista. paza mim, é hoje um dos melho
res cronistas deste País. Ele fez um artigo sobre o Dia das Mães 
que, ~mim. me emociona. Inclusive vou tirar uma cópia pai3. que 
V. Ex's a recebam. Gostaria de lê-lo desta Tnõuna ao fmal do meu 
tempo, porque, tealmente, é uma das peças mais bonitas, uma pá· 
gina digna de Carlos Drummond de Audrule. 

Terceiro. Trag;o aqui o. meu abraço ao meu conten'âneo 
Leonel Brizola. Outras vezes:, vim aqui defender o Itamar, quando 
toda. a imprensa lhe fazia críticas que eu ccinsidetava injusra.s. Hoje 
venho dizer que não vi. em neDhUm DX>mento, ó Sr. Brizola falan
do em golpe militar- a imprensa que me pettloe. É muita in}lstiça 
imaginar que. ao se rderit}s Foxças AnDadas, ele falasse em dar 
um golpe para fechar o Congresso cu coisa que o valha. O Brizola 
é uma pessoa de quem podemos divergir, mas a quein é preciso 
respeitar, porque ele é fiel U suas idéias, por elas vem lutando ao 
longo do tellllX' e tem autoridade par.t. isso. Pois bem. o Sr. Leonel 
Brizola em Govemador do Rio Grande do Sul, época em que o te· 
lefone e a energia elétrica eram de capiraJ. multinacional. Esses 
serviços eram honiveis lá no meu Estado, não podíamos contar 
com eles de forma satisfatóriâ. Ainda não estio bons, mas eslão 
milhams de vezes. m.eib.or do que eram; e foi o Sr. Leonel Brizola 
<plem desapropriou essas emptesas. 

Hoje, o Sr. Leonel Brizola está preocupado, angustiado com 
a coz:reria com que eslão fazendo essaS privati7JlÇões. O que ele 
disse é que. a esta alttüa; não espera muito do Congresso Nacio
nal,. poxque o Congresso Nacional na sua imensa :maioria., já esti 
votando a matéria. Mas ele gostaria de ouvir os militares debater a 
questão dos monopólios- questio que, diga-se de passagem. já foi 
debatida pelos ge~enis lá pelos anos 50~ período democrático- a 
começar pelo pai do PresidODte da República. Ele está c:l!amando 
as Fmças AnDadas paza o debate em torno da queslão das privati· 
zações. Daí a imaginar -que ele estaria chamando os militares para 
fechar o Congresso e dar um golpe, é algo que. sinceramente, Dia 
me passa pela cabeça! Tenho conversado com o Dr. Brizola e _nun
ca. ouvi ele falar nessa. tese. Ouvi ..o dizer que seria bom. que os mi
litares debatessem e esclarecessem, porque a biogmfia deles tem 
muito a ver com a questão do petróleo e com a defesa da soberania 
nacional. O Dr. Biizola não me pediu para estar aqui. pois não te
nho identidade partidária com ele; mas não pude me Calar ao ler, 
nos jomais de hoje, os editoriais se- referindo a ele como golpista, 
a.firmando que ele está. chamando as Forças AI:madas para fechar o 
Congresso NacionaL Estou aqui, portanto, pua cuinprir um dever 
de consciência. Podemos divergir e achar que ele está ultrapassa
do, que o mundo agora é outro. que temos que abrir; mas ele tem o 
direito de dizer que. em outros tempos. os militares disru.tiam a 
questão ~petróleo; ele está se referindo aos militares da épxa da 
legalidade, na década de 50, a época em que eles vi= defender 
a PEIROBRÁS. Por isso. levo o meu abraça ao Dr. Brizola, por
que acho uma injustiça o que estão fazendo com ele. 

Quarto. Ac:our«:eu uma coisa iDte=sante: Fui, ootem, ao Mi
nistério da Agricultura e entregUei nas mãos do Sr. MiniStttiâuas pro
postas miDbas, que já são antigás. lnclllsive uma dessas Jl"''ll''aS foi 
iDiciáda quando eu eta Miiristro da Agricultura no Governo Samey. 
T--se do Plauo de Abastecimento e de Alimentação l'opllar, que 
dtilizava os estoques reguladotes que eram vendidos e leiloados no 
metcado, e que só os grandes compm.vam. 

Na favela acootece uma caisa fantástica: paga-se 40% mais 
caro pelas compras do que pagamos no nosso bairro. Em Porto 
Alegre, vou ao Supermercado Zá(ari fazer compras e lá encontro o 
dono do boteco da favela, que paga o mesmo preço que eu. Aí ele 
_vai vender aqueles produtos na favela 40% mais caros. 

Então, naquela época. cxgan;zamos cestas populares com 
produtos indispensáveis e fomos vendê-Ias na favela. Pela primei
ra vez, seus habitantes compraram sua cesta básica 20% mais ba
rata do que no supet::mereado - na vetdade, ela saía 60% mais ba
rata do que eles compravam antes. 

Esse é um plano que também implantei como Govemador 
do Rio Gnm:le do Sul Ontem, cnlreguei-o ao Ministro da Agricul· 
blra., dando-Ibe toda a orientação e explicação que j.J.lguei necessá-
rias. 

Entteguei-lhe, também. um outro plano que, quando MiDis· 
tro da Agri<:ultura. também passei às ~do Presidente Sarney. 
Tiata·se do Plano de lnigação do Nordeste. O modelo de ilrigação 
do Nordeste é o mais caro do mundo. pois é o mesmo que iniga 
IsraeL Estados Unidos e Alemanha. A ilrigação do Vale do São 
Francisco é fan!Astica. é momnm:ntal, é algo que emociODa: apor· 
ta-se um botão. e Os rios de cimento se movimentam. e de lá pode
mos colhet três a quatro safras poc ano. S6 que aquilo é para mi
lionários, é uma f- pois custa US$8 mil o hectare, e ainda 
expulsa a mil>de-obra, porque não ptecisa de trabalhador paza 
nada; só rico tem acesso à inigaçlo. · 

A proposta que apresentei ontem ao MiDistro da Agri<:ultura 
é a mesma apoosentada ao Presidente Samey, época em gue ocupei 
a Pasta da Agricultura.. Tmta-se da mesma proposta da India. uma 
proposta de ilrigação de forma artesaaal, que não expuisa a m.iio
de-obt::L Em primeiro lugar, ela é feita quase que com botijões, 
com plasticulblra, onde tudo é absolutamente artesaDal e com a 
pii'sença ~ mão-de-obta. E tudo isso custa cm:a de US$500 o 
hecran:. A India está fazendo isso, um pais cude, hã 20 anos, mor
riam não sei quantos milhões per ano, hoje, está expo<tando aJi. 
mentos. Agoxa, é pmjeto dificil, porque não tem emp<eiteira, não 
tem obra. não tem gmnde capital e não tem grandes fazendeiros. 
Esse o t;rojeto que entreguei ao Minimo. 

Sr. ~ aproveitei esse encontro pua discutir duas 
questões: a primeirn:, a dos estoqueS reguladores. Antes de fa.zM 
este proounciamento, diga-se de passagem. fui falar com o Presi- · 
dente da. Repíblica e toquei nesse assunto. Disse-lhe: "PresideDI:e 
Fernando Henrique. estou vendo aqui nos jornais que o Betinho 
pede ao Govemo a comida estocada; e estou vendo que o BetiDbo 
está dizendo que a comida estocada está se estragando. e que esses 
alimentos podetão alimentar 40 milhões: de pessoas dutante um 
ano••. O Piesidente Femando Henrique disse-me que a notícia não 
é verdadeüa. que estão planrando essa notícia oo jomal. que não 
há estoques de comida apodreceudo. Sua Excelência me pediu que 
falasse com o Ministro da Agricultura. Ontem. falei com· S. Ex•, 
que também me disse que a notícia não é verdadeira. Disse--me 
que, quando assumiu a Pasta, havia estoques desde 19&1, mas que 
boje os estoques são de 1990 para cá. e ques.Ex•~essain
fcxmação. ''Olha, Ministro, eu lhe deu um conselho. E preferlvel 
que V. Ex• mande examiná-los, porque depois vem alguém do 
Globo oo da Veja denunciar que os estoques estão apod:recendo". 
E ele me disse: ''Eu ganmto que não eslão." Mesmo assim. fiz.. lhe 
a proposta do meu plano, porque, dODtro do programa Colllili!Ída· , 
de Solidária, da D. Ruth, pouso que não há nada melhor do que o 
Govemo implementar o plano de alimentação mediante a utili2a· 
ção dos estoques reguladoies, vendendo. ou seja o que for-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Quero 
infamar a V. Ex' que, de acotdo com o art. !58, § 1", do Regi
mento ln temo, esla Presidência vai prom>gar a hora do Expediente • 
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por mais oito min:utos, para que v. Ex.a calclua -o -seU Pronuncia
mento. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a gentileza de V. Ex•, 
Sr.. Presidellle. 

Seria uma grande proposta pan D. Ruth se. ao inv& de se 
venderem os estoques reguladores. ao invés de se colocar o anoz 
pam ooncader com o do Rio Grande do SUl, já que pmlicamenle 
não existe mais mercado. se fizesse a venda a pxeço pop1lar ou al
guma coisa nesse sentido, ou seja. um plano de aliJilf'Dtaçáo básica 
nas vilas e nas favelas. Faço aqui um apelo a D. Rulb. pois creio 
que e,.. seria uma gomde proposta. 

Fiz uma peiJ!1lDta ao Müúslro da Agricultura: "Ministro, 
quando V. Ex• sair do Ministério, ao final do Govemo do Pmsi
dente Fernando Henrique, quantaa tcneladas o Bmsi! estaiá produ
zindo?11 Hoje. estamos com 82 milhões de toueladas. O Mmistro 
~-me: "Com. a tecnologia modema qoe temos, não have
ria I!Cilhuma problema em deixar a produção, daqui a qualro anos, 
em 120 milhões de toneladas. O troblema não é P<_Oduzir, potqt~e 
isso podemos fazer. O' problema é que não haveria dinheiro, não 
haveria gente para ccmpr.ll'- Os 40 milhões que estão aí deveriam 
.,.dinheiro pam compçu:''. 

. S... declaração foi famástica. O Ministro da Agricultura 
diz. com a maior seriedade·- e é verdade-, que podedamos pro
duzir, sem di.ficnJdades, 120 mifuões de toDe1adas de ali.melll:os, 
mas o problema é que, caso pmdnzi•seiDOO tal quantidade, não ha
veria quem ccmumisse essa trocleção. Pode-se argumentar que há 
40 milhões de brasileiros que passam fome; DO entanto, essa par
cela da populaçio não tem dinheiro pam COIIlpi3r comida. 

Meu amigo., Presidente Fer.r::umdo Henrique, penso que esse 
deve ser o prjmeiro aspecto a ser levado em conta por um gover
no. O Governo de V. Ex', que é um governo popular, que deseja 
crescer. ~senvolver-se, avançar, ~e-se ater a esse ponto. Creio 
ser difícil haver proposta mais prioritária do que essa. Se o Minis.. 
Iro da Agricultura diz que há condições pam que se produzam 120 
milhões de toneladas de alimentos, é preciso que se consiga uma 
f6rnmla por meio da qual se possibilite à população faminta a 
aquisição desses alimeDtos, seja per meio da ctiaçilo de impostos, 
ou seja como for, para que, daqui a três anos, IlÍilguém mais esteja 
passando fome neste Pais. 

Vou aba:dar um quarto pomo. Cometi uma inconfidência, 
com a idade que tenho, o que gerou um problema. .&roo aqui com 
o jornal cuja manchete diz: ''Gafe de Mi.oistro agita mercado". 

Na realidade, o Ministro não cometeu nCDbuma gafe; se ai~ 
guém o fez, esse algu6m. fui eu. Tive uma. conversa com o Min,is.. 
tro da Agricultura, e pode até ser que o tom de S. Ex• tenha sido de 
brincadeir.t., mas conheço o Ministro. que ocupru a Pasta da In
dústria, do Comércio e do Turismo no Govemo Itamar. Nas :reu
niões daquele Ministério, a algumas das quais assisti. o Müúslro 
Andrade V10int, dono do BAMERlNDUS, era o Müúslro que 
mais brigava.. exigindo que se baixassem as taxas de juros. Dizia: 
''Sou dono de banco e digo que ...., taxas de juros são uma !ou: 
CUilL Elas têm que baixar, devem baixar, podem baixar". Conheço 
dois banqueiros que defendem essa tese: S. Ex• e o Sr. Ca1mon de 
Sá. o qual. por mais de uma vez, procurou-me, quando eu era Lí
der. tendo-o levado pam falar CODrO Pmsidente Itamar e com vá
rios Ministros,. por ele também defender essa t~ de que a Iouaua 
do aumemo dos juros não em obrigal6ria e poderia ser cortada, o 
que não prejudicaria. os bancos. . 

Onte~ esse assunto foi ab<rdado na minha conversa com. o 
MiDistro; quando sai de lá, fui procurulo pela imprensa e falei so

·• bre .... questão. 
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Quero di2..r ao Presidente Femando Henrique que, se al
guém cometeu uma gafe, não foi o Ministro. mas o Pedro -Simon; 
se alguém cometeu inconfidência, não foi o Ministro, mis o Pedro 
Simon. A certa altura. um jomalista lembrou que o Presidente da 
Rep.íblica teria afumado que, se um Ministro criticasSe outro, Sua 
Excelência o demitiria. Argumentei que o MiDistro naõ havia criti
cado um colega. Estávamos apenas eu e S. Ex&; se alguém come
teu uma gafe, fui eu, e a mim o Presidente Fernando Henrique não 
pode demitir, porque soo Senador e o meu cargo foi-me entregue 
pelo povo. 

Repito a minha tese - vejam se a mesma não é importJUJte 
para ser artalisada: o Brasil tinba uma in1lação de SO%, e o Plaoo 
Cruzado baixru-a a zero. Dizem os economistas que foi de fOima 
artificial, potqt~e congelou preços e salários; e, como foi artificial, 
deu enado, o que é verdade. Veio o Plano CollO!', que também 
c:aogelcu e deu =ado, o que também é vetdade. Porem. o Plauo 
Real não congelou. O Plano Real, por medida provisória, cricu 
f6mmlas mediante as quais a inflação baixou de 50% para 2%, e o 
mesmo vai muito bem. obrigado. 

Pottanto, aquelas leis da oferta e da proc:u111, aquelas leis da 
economia que não podiam ser mudadas, de certa fOIIDa, o foram. 
O Plano Real baixou a in1lação de 50% para 2%, sem congelar, 
sem agredir. sem nada. 

Lembro-me até de uma piada do Sr.. Orestes Quérâa. então 
candidato à Pmsidêucia da República pelo meu Partido, que dizia 
o seguinte: "O Japão petdeu a guerra, tmbalhou dunmte cinqüenta 
anos, e agora o lapão está contente potqu.e US$1,00 vale 0.80 ie
nes. O Governo do Senhor Itamar Franco e do Ministro Femando 
·Henrique baixou uma norma e, de repente, US$1/X)passou a Valer 
R$0,85"~ 

A piada era verdadeira. O Governo tomou uma medida e, 
de repente, artificialmente, o dólar passou a vale menos do que o 
real. Isso <:$tá a<;ontecendo. Há cooseqüências? Em. comparação 
CCiq1 o pRÇO dos ~patos fabricados no Rio Grande do Sul, OS sa.w 
patos da Crina estão entrando no Pais com preços absurdamente 
baixos. 

No entanto, hoje, o dÓlar vale menos do que o real,. e isso já 
ocoae há quase um ano. Faz-se uma pergunta muito singela: se o 
Governo pôde baixar a in1lação de 50% pam 2%, se o Governo· 
pôde pegar um dólar que valia não sei quantos reais e fazê-lo valer 
menos do que o real. durante um ano, por que o Govemo não pode 
baixar os juros pam2%? 

Obsetvem: numa economia em que a inflação é 2%, em que 
a moeda é forte, por que os juros têm que ser de 16%? Acredito 
que existe I3Zão pam isso. Se o Sr.. Müúslro da Agric:ulturn, do 
Abastecimento e da Refonna Agrária falou brincando, eu, da tri
buna, falo sério. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Valadares)- hlfor
mo a V. Ex• que o tempo destinado ao seu prommciamento está 
esgotado. 

O SR. PEDRO SIMON - Já vou concluir, Sr. Pmsidente. 
Quero chamar a atenção para a manchete de joma.l que diz: "Aha 
dos juros assusta PSDB". 

Meu querido amigo Femando Henrique, trata-se do 
PSDB! 

Tenbo meu Cheque-Ouro, do Banco do Brasil, e como meu 
dinheiro, infelizmente, é todo macho, não dá cria, estcu sempre 
com problema sério. Então, pago juros de 16%. No entanto, tenbo 
um dinheiri.Dho que está no Fundo e, por ele, me dão 2.5%. Será 
que isso está certo? No Banco do Brasil? 

Se o Minislro da Agricultuta, do Abastecimento e da Refor
ma Agrária estava brincando, eu estou falando sério. 
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O Governo, sem: CCiD.gelar, baixou a inflação de 50% para 
2%. O real é moeda provis6ria, n6s podemos derrotar a medida 
provis6ria.. O real não é uma moeda permanente. Na História da 
Humanidade, é a primeira vez que uma moeda provis6ria vale tan
to. O real vale mais do que o dólar. 

Lembw-me, quando do Iaoç.meoto do Plano Real que di
ziam: "Isso é uma maluquice! Vão queimar todas as resexvas do 
Brasil para manter a paridade do real com o dólar". Pois não quei-

= Presidente Femando Henrique Cardoso, Vossa Excelência 
a.companhcu as brigas do Govemo anterior, quando era Ministro 
da Fazenda. no sentido de tentar baixar os juros. Acredito ser esta 
a hora; a hora é agora. E digo ao meu querido amigo Ministro da. 
Agricultura, baoquçiro, mas que tem a comgem de defender as te
ses, que, se S. Ex a está brincando, eu estou falando sério: se o Go
vemo baixou a inflação. Se o Governo valorizou o real. o Governo 
pode baixar os juros. 

Durante o. discurso do Sr. P~ro ·Simon, o Sr. 
B~llo Parga, deixa a cadâra. da presidtncia, que é ocu
patkz pelo Sr. Antônio Carlos Valada.res, Suplente de 
Secretário. 

Sua atuação empresarial. contudo, não se limita apenas ao 
setor de mineração. Muito pelo cont.rário. Suas atividades são pro
cessadas por um "sistema interligado" (mína-ferrovia~portO) exis
tep,te no P~ Maranhão, Minas Gerais e Espírito Santo. Parn efe
tivar este sistema, a CVRD constmiu uma eficiente e modema ma
lha ferroviária (MjiJM-Espirito Santo, Ouajás-São Luís) que pos
sibilita o escoamet110 da produção mlliera! e também da produção 
agrícola. articulando, deste modo? o desenvolvimento de várias re
giões illlerioranas. A etapa fmal deste sistema (portos e empresas 
de navegação) é também dominada pela Vale, respoosável por 
40'Ié da movimentação portuária brasiles. 

Não obstanle estes dados signifl.C31ivos, os maiores investi
mentos da CVRD estão acontecendo em papel e celulose. valendo
se das excelentes condições ,do País em teimOs de insolação, água 
e tena abundante. Tudo isso realizado em parceria com diversos 
tipos de investidores. Essa gigantesca ativídade empresarial é re
gulada poc uma. política ambiental efetiva. A reserva de Linhares, 
no Espírito Saoto, por exemplo, é ''a~ área mtiva plaoa de 
mata atlântica do País". A área de preservaçjo em Carajás é de 
411 milhectm:s. 

__ Outrossim. seu Fundo de Desenvolvimento, constituido por 
~ pan:ela considerável de seus lucros, é aplicado com a fmalídadc de 

O SR. PRESIDENTE (Anlooio Carlos Valada=) - Sobre inleriorizar o progtosso e dar infra-esttutUia a DlllDieípios. Regiões 
a mesa. projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, onde a amação do Estado inexiste. são beneficiadas com. a constru .... · 
Senador Casildo Maldaner. ção de esoo!aa e hospitais, bem como a geração de empregos e in

É lido o seguinte fra..estrutUia sauitária. 
A CVRD é um exçmplo de eficiência e de desenvolvimen

to. Sendo assim.,. o que jistifica a renitência. do Governo em cieses. 
PROJETO DE LEI DO SENADO N•t61, DE 1995 tatizá-la? As incerteus que sobrevém quando se fala cm privatiZá: 

Altera a Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e la são muitas. O que garantiria, se privatizada. que empresas es-
dá outras providêndos. tru1gei12s (as áDicas em condições de comprá-la) teriam preocupa

ções de narureza social e ligadas ao desenvolvimento Iegiooal, 
O Congresso Nacional decreta: COillO Oca;re.atualtnente? 
~ J• O art. ~·da Lei. n: 8.031, de 12 de abril de 1990, Um caso erohlemático, neste sentido, foi a conStrução da 

paasa a vxga:ar •=do do segointe § 4•: ~ fenovia auajás. Na época, as ja7ida.s de minério de fetro de pu..· 
"Art.2• --.. --·-------------·- já$ ...m propriedade de uma sociedade fcmnada pelo Vale. e pela 
§ 4• Dependetá de autorização Iegíslaliva do Coo- UDited States Stce!. Com uma postUia carncteristica de empresa: 

gresso Naciooalqualquermodalidade operacional de de- privada, a U.S. Stcel concordava com investimeotos a séremfeilos 
sestatimção? nos termos do art. 4° desta Lei, da Compa- na mina. e no porto de São Luis.. mas teCUsava-se a investir na fer- . 
Dhia V ale do Rio Doce, de suas sohsidiárias, coolrÕladas rovia, obrigação, segundo a empresa, do Estado Brasileiro. A soiu
e ooligadas." • ção do impasse s6 OOOII<U oom a compra pelo V ale da participa-

AI!. ZO Esta Lei enttllrá em vigor oa data de sua poblicação. ção da U.S: Steel. _ , . 
Art.. 3° Revogam-se as disposições em ccatrário. O Dn-eto de Lavra.. neste contexto, ~ pnnClpl.O basilar pata a 

sober.mia naciollaL O Brasil segue a prática intemacional de man

Justificação 

A Compaohia Vale do Rio Doce (CVRD) foi criada há 52 
anos com o objetivo de abastecer de minério de fen"O os aliados 
durante a 2a Guem. MundiaL Ao longo do:> anos, tomou-se, além 
de compaDbia mineta~ um importante instrumento de desen
volvimento nacionaL Hoje, representa um coaglomerado de 14 
empresas controladas e 26 coligadas. totalizando 18 mil ellljrega· 
dos. 

Os llÚDlerOS relativos à Companhia são gr.mdiloqüeotes. Na 
área de mineração, o conglcmerado se dedica à eo<plomção de mi
nério de feno. maDgaDês, ooro. banxita e caulim. A CVRD é a 
maior empreaa de minério de f= do mondo, com mais de 23% 
do mercado intettlacional deste produto; também é a maior produ
teta de ouro da América. Latina. Estima-se qui. no ano- 2000. sua 
produção aorifem será uma das cinco maiores do mundo. Ade
mais, o Brasil passará, em breve, da condição de importador de 
_alumina a exportador do minerio. 

ter a concessão de exploração até que se esgote a jazi<ta; 'As·~
vas de Ouajis, para iiustiar, somam 18 bilhões de tonelad;ls;De' 
lá, são ex!Iaidos 42,5 milhões de toneladas por ano. Se sé m'llntivor 
este ritmo, a Ieserva poderá aer explomda até o ano de 2418, sõoo'-' 
lo XXV; mais de 400 anos de explomção. Neste caso, ieiíàmoS a. 
situação eadníxula de uma empreaa ooncessionária exp!onl.-la por 
todos esaes séculos. 

Para concluir a privatização da CVRD não objetiva o inves
timento na área social, pois a ugumentação de toda equipe econ6-
mica do govemo é no sentido de :resolver problemas de "caixa" 
imediato. A fragilidade deste IIJ:EUlllOniO =ide em dois fatores; 
primeiro. devido ao fato de ter sido este o argumento .do governo 
quando iniciou o processo de privatização com a Lei no: 8.031/90, 
e Dada foi feito D<Ste semido. haja vista que o deficit públioo em 
Dada se reduziu. O segundo fator, é que a amai polltica de juros. 
impossibilita que a venda venha a sauear o caixa do governo. Se-. 
gondo levantamento de espeeíalistas. a veoda da CVRD daria so
mente pam pagar 2,7 meses de juros 
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Portanto, a anunciada desestatização Qa Companhia V ale 
do Rio Doce,. por sua complexidade,. não ~ser empreendida 
sem que haja. um adequado monitoramentq da operação pelo 
Congresso Nacional. Como foi dito supra.. â'Cmpresa em ques
tio C<lllStitui grupo econômico de larga mtuificação empiesarial 
e participação diversificada em ativid3des ~ domínio- eoonô-

(eo,;.issão de Assuntos Econõmicos - Decúãq 

mico. .~--~ 

Ademais, cumpre observar que a CVRD é CODCeSSionária 
de jazidas e= minerais que Dilo lhe pertecem, mas à União, 

; teTmimtiWi.J · · · · · · 

o sR: PREsiDENTE (Antônio Carlos Vai3dares) - o 
projeto lido senl publicade e >=>elido à comissão compe"""e. 

Solxe a mesa, ""!Uerimento que senllido pelo Sr. I' Secxe-
tirio em exm:icio, Senad<r Casildo Maldaner. 1!!!-

É lido o sellltin!f- r 

DOS termos dos artigos 20, inciso IX, e I 76, caput, da Constituição REQUERIMENTO N" ?83• DE 1995 
Feder.ú. Assim, toma-se imperiosa a autorização legisiBtiva pro- Requer a transcrição de matéria do jomalista 
posta. tendo cm vista o controle legislativo sobre bem: de domfnio nos auais do Senado. 
da União, conforme disposto no art. 48, inciso V, do Texto eon.ti-
tucional, I1lzio pela qual coníWhoS no ·acolhimento da presente ExcelentíssimO Senbcr Presidente do Senado Federal, 
proposição pelos Dobms """''do Cong,;.sso Naciooal. · Senador José Samey, 

· Sala das Sessões 19 de maio de 1995. - Senador José Com fundamento DO disposto no item 2 do art. 210 do Re-
Eduardo Dutra. ' · . - gimento lntemo do Senado Feder.ú. ""!Ueiro a. Vossa Ex~ 

· : · .:.,....... · · -- ~ ' · - · seja submetido ao PleDário o pedido de transcrição, nos Anais da 
lEwSlAÇA.O ClTADA . Casa, . do artigo mtihl!ado Dia da Mãe, de. antoria do Jomalista 

1EIN'8.031,DE12DEABRlLDE 1990 PAULo SANT'ANA, publicado nojomal Zero Hora, de 14 de 

Cria 0 Programa Nacional de D~lização, e maio de 1995, à página 83. · 

dá outras providêudas, . . JDStllicaçio 

-------------.:..·_· ,_._._. -------- TPlta.-sc de um artigo muito feliz e que demonstra a gt2nde 
A:it..'~ ~ ~. ~ .... aÍiz;cb.s,·no$·~-~~~~- as sensibilidade do autor e quem~ nossa ~ão em tomo das 

· · ' · . · ' · · · · · · -.- · f'?Y · · · · · · - r --· • • • - • • - homenageDS que se prestam às ma.es .no seu dia. 
empresa_s, . • · · - ... · .,. ~··dii-é· · · · " la u';;;•~ . . · Paulo Sant' Ana, começou. ainda muito jovem, sua carreira 

; . ~- ~trol;!çlas, ~!!' ou,m. ' ~. pe .,..,.., e msll· 'dejomalista na Rádjo Gaúcha, oode galgou posições de destaque 
tuídas por ICI _ou ato do Poder ~ecoti.Vo; ou . . . como tép6rter do& mais atilados e competentes. CoJabcrador da 

· · .!f-. ~pele~~!";'~~ qudae,U.~.qua1quermoliVo, Red,:'Brasi!Sol e dojomal Zero Hora, destaca-se como cronista passm:am.aocontro .·wrauru.u&U.L~ .wao. _ . · 
· '§ 1' COoSidem-.C · '· · • · ção' à·"~..:.;.:..:, .;:.,.·união; de esportivo. . . . 
· · pnv~ · ~ ,_. · · · · Ao ""!Uet'O< a tran<crrção da matéria nos Anais desta Casa, 
~os que,Ih~ assegurem.: diretamçnte ou attav~s ~ou~ con~ dese.. . to belíssima homenagem A Mãe prestar nossa 
troladas, ptepODderância nas delii>emç&s sociais e o poder de ele- ao. JUD com a . , . • 

· · dos aclministndores da sociedade. · homeDagem ao ..., autor, Paulo Sant Ana, . 
gera"§;': -""---se os dispositivos desta Lei, no qu.!_!õ>Uber. à Sala das Sessões, 19 de maio de 1995. - Senador Pedro 
~ ·· Sünon. · 

alie~-~ pap.i~ mi;>~ ~ e ~. de 
União,nocapilalsocialdequaisquer~-· ... , .. - . DIA DA MÃE 
. . § 3• Nãi> .se .aplicam ps djspositivqs desta Lei .. empn:sas 

púb1icici <>U OOci<ilades de ecooomia miStà que .Xerçam atividade$ A pedido de ini)meiós !eiuires, republiéo hoje a cr6nica que 
de CÕiiljiét&!cia: excJu'siv'a cfa Uniãõ;de'ai:ixtlo <ilm Óli artigos 2!', es=vi DO dia 9 de maio de 1993.' . . . 
1.59, .inciso!, 8Jhiea'c.~ 171 <Li cécstituição F~ ao .Banoo do · ·:m., estmohe o tituJÓ no suigular. Mãe6 uma só, afuma o 
Bl)TSil $/A, e, ainda, ao·9t;zã!> .o!ici,ai ~"'~ refo;rido '!" Íp.· ditado." E acho muito difícil que algu6m valorizlO ri1ais a figum da 
ciso II, do artigo 192. ~ Amsti,tuição Federal.. mie qué eu. que nio a tive. Havia dois aDas apenas estava no 

· § 4' (Vetai:lo). • · · · · · · . . . . . mundo, quando minita mãe motrell· De lá pam cá todas as minhas 
. · · toteiras são devidas à sua ausência. Seqn: fui um ser pela metade ·----.-... ......... .....,.. •• ________________ """':":"~ -- ---- •- ~1.. "do e não me ter restado qualquer minima 

· .Art.' 4o' ÓS ··tos de' ' ·v' '· · o 'sexãc)exééutado$ DÍc- · por nao a ....., """"ect 
.. .. .. .. pro~" ·""' ~. " • . . . . . lemb!ançadela. 

diJmte as seguintes fonnas operacionais: · . . . . . . Como me flZel'3m e me fazem falta os seus cuidados com as 
I- alionação de participação socielária, inclusive. de coofro.. minhas roupas, os meus sapatos, o. meu varar das matitugadas, a 

le 8.ciâlário, pieféteiviàhn"ente mediante a pulVerização de ações miDha saúde. os meus ímpetos para ~ enctencas, o meu fumar de
juntO ao j;túb~; ~' àcicinistàs, fomecedón:s ~ ~- sesperado! 
~ • • • • • 1 + __ • • ••• ~ • - • -- ~ • - Ás vezes chego a pe.osar qoe meu tangagismo ~uma com-

II-'abertina~'capita!: · . . . • • · ... _. . . pulsão para encontrar-me ~sa e deími?vamente can_ ela. 
m :.. 01lDl01l!ó dé capital com renunCia ou cessao, tola! ou. lma.gino-a doce e terna, despedindo-se de DlliD todos os dias à 

parcial, de di:teitos Oc Sub~Ção; · · . · · · . ~ .~ ... ~ :- · · : porta. Mgnstiada pela minha demora. amassada com os meus alie-
... IY ;-~~. mçoq;>or.tção, fu~ oo =; . . vitneDl.Os, lívicfa e pasmada com os perigos que me rondam, oca
. V. ";'l_ien8~, ~wJ.a!JY'P'to, I~. ~o ou ~ lentadora e ~va diante das minhas mágoas e dores. chorosa. e 

de bens e· i:bstalações; ou . . solidária com os meUs fracassos. 
VI- dissolução de emptesaS ou desativação parcial de seus Quero-a com toda fmça do meu coração, sem saber quem 

empree!J.~s, .com a ~te aJic:nação de seus ativos. ela foi, sem nunca ter SCDtido o seu afago, sem ter guardado o :som 

·----------------------· das suas palavras. 
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· Amo-.a. pela sua ausêD.cia., adoro-a per este vazio que me 
cercou na vida e me impôs todo os meus defeitos, culpados de to-
dos os meus pecados. _ 

Quemia-a ;mto a mim neste dia, não paill visitá-Ia, que ela 
moraria ol:rigatoriamente comigo. Iria inundá-la com meus beijos 
e lágrimas de agredecimemto7 encheria-a de p:esen~ as coisas 
mais simple! e estimativas que agmdam as mães. FlCaria ao seu 
lado durutte todo o dia e faria questlo de adormocer colado à sua 
pele, à noite, do leito comum do filho com a mie. 

Diria que tudO que coosegui em devido a ela. E tudo que 
não tinha alcançado na vida era por h!-!a desobedecido. Classifu:a
ria-a como mandado de Deus para lDlt:tir minha alma, santa prote
tora dos meus camiDhos, farol do meu tumo. refúgio da minha in
=teza. 

Pegaria-a no colo e a elegeria nililba eterna namorada, cria
dota do men passado, compar.;a do meu presente, companheira do 
meu futuro. 

Sinto que faltou tudo, por ter me. faltado ela. pi,Sconfio que 
estão intocáveis todas as xesezvãs do meu amor, por não ter podido 
prestá-lo a ela. Que estranho, hoje 6 o dia dela! MaS como? Se to
dOs os meus dias fcnm sem ela! ' 

No dia dela. que me contaram era boa e religie&ã ~ por. ~so 
deve estar pacifica no lugar dos eleitos- e eu queria me aproximar 
dela e dizer bem baixinho no seu ouvido, bem manso e bem fun
do: ''Mãe. eu te amo tanto que nem a tua :mais completa ausência 
ja.mai& mol~oo a intensidade deSte amor. · · 

Quanto mais tu me faltas. mais eu te adoro.- Espera aí, 
daqui a pouco n6s dois vamos nos acalorar num abraço de eter
nidade. porque é impossível qUe a agente não se tope mais 
adiante, nada teria sentido se não fosse assim. E porcjue tu exis
tes, embota pareça não teres CJÜ:Stido, é evidente ~e a minh~· 
vida tem sentido". 

A too:ida jovem e histérica ile amo< pelo GrêmiO eJJliOO em 
campo no inicio do segundo tempo e levou o time à grande vit6ri.a. 
Já fomm batidos Palmeiras e São Paulo. Agora será a vez de Ro
mário.<himio. . ' ' 

(À Comissão Diretora) 

Senhor Pres!den.,, 
Tenho a honra de indicàr a Vossa Excelência. para integrar 

a Qxnissão referente à Medida Provis6ria. 995/95 (''Alteta a Lei no· 
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá entras providências.'1, o depu
tado Fnmcisco Horta. como suplente, em substiru.ição à depilada 
Mãtcia Marinho. 

Na oportunidade reitero a Vossa Excelência meus protestos 
de elevado apreço e distinta CODSideração.- Deputado Valdemar 
Costa Neto,Llder do Bloco PLJPSCIPSD. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos V aladares) - Seriio 
feitas. as substituições solicitadas. 

Soble a mesa, oficio que será lido pelo Sr. l 0 Secretário em 
exexoício, Senador Casildo Maldaner. 

É lido o segumte: 

OF/FG N"36195 Brasília, 17 de maio de 1995· 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado 

Fernando Gabeira (PVIRJ), como titnbr e do Deputado OOney 
V !lUla (PT/MI), como suplente paill compor a Comissão Mista in
cumbida de emitir pamcer sobre a Medida Provisória n• 992. de 11 
de maio de !995, que "Alteta dispositivos da Lei n' 4.Q24, de 20 
de deze:inbro de 1961, e dá outras providências.'.' 

Atenciosamente. - Deputado Fernando Gabeira, Líder 
doPV. -- -

O SR. PRESIDENTE (Antonio.Carloo Valadares)- O ofi· 
cio lido vai à l"blicação. 

Sobre a mesa. requerimentos que sexão lidos pelo Sr. 1° Se
etetário em exemicio, Senador Casildo Maldaner. 

São lido< os seguintes 

· REQUERIMENTON•784,DE1995 

Nos tetmos do art. 55, m, da Constituição, combiDado oom 
o art. 13, § J•, do Regimento Interno, Iequeiro seja considemdo 
como licença autorizada os dias abaixo-relacioo.adoo:, quando esti~ 
v e a.useme para cumprir uma série de com.prcmissos políticos con· 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valarlares)- De fonneespecifiearloabaixo. 
acxmlocomoart. 210, § J•, do Regimento Interno, oiequerimento ~ 
lido será submetido ao exame da Comissão Dil:etom e, posterior.· 06- Semana da Malhe< (Porto Velho) 
mente, incluldo em Ordem do Dia. . . · ' 27-- Sindicato dos Meta!útgicos do ABC (São Paulo) 

Sobre a mesa. oficies que serão lidos pelo Sr. ! 0 ' SecretáriO· 30- Rio de Janeiro 
em cxetclcio, Senador Casildo Maidaner. · 3!-Rio de Janeiro 

São lidos os seguintes: 

Of. 55/GLPSDB/95 Brasília, 18 de maio de 1995. 

SCDbor Presidente do Coo.gresso Naci~ 
Vllho-me do presente para. indicar. em. substituição à desig~ 

nação efetuada por essa Presidéncia, os nobres Sena4ores BENí 
VERAS e PEDRO PIV A, que represenWão .o PSDB na ComiSsiiQ 
Mista destinada a apreciar a Medida Provis6ria rf' 997, publicada 
no Diário Oficiai de 17 de maio de 1995. 

Na oportunidade. tenovo protestos de elevada estima e dis~ 
tinta consideraçlóo. 

Brnsília, !8de maio de 1995.-SenadorSérgio Machado. 

Abril 
lO-Acre 
11-Acre 
12-Aete 
17- Volta do Acre paill Btasllia 
18-Recife - , 
Sala das Sessões, 18 de maio de 1995.- Senadcn Marina 

Silva.. 
REQUERIMENTO N" 785, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do disposto no§ 1• do art. 13 do Regimento Iri· 

temo do Senado Federal. requeiro seja considerada lioença. autori· 
zada minha ausência aos tiabalbos da Casa no dia 22 de maio cor
rente, quando eStarei em meu Estado participando de compromis
sos políticos--partidários. 

Of. n• 298/BP-PUPSCIPSD 
Sala das Sessões, 19 de maio de 1995.- Senador Romeu 

Brasília, 18 de maio de 1995 •. Tuma. 
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REQUERIMENTO N" 786, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos teanos do art. 13, § t• do Regimento lDlemo solicito 

sejam considerados corno licença autorizada os dias abaixo men
cionados, quando estive ausente para tratar de assuntos políticos
partidários em'meu Estado. 

abriL maio 
24/04- Senado 02JOS- Senado 

05/0S -Senado 
12105-Senado 
15105- Senado 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1995.- Senador Júlio 
Campos. 

REQPBRIMENTO N2 71fT, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Para fms do disposto Ílo § t• do art. 13 do Regimento Inl«· 

no, requeiro seja considerado como licença autorizada. o dia 19 do 
commte mês. quando irei compor a Comitiva Presidencial em visi
ta ao Nordeste. 

Sala das Sessões, 18 de maio de 1995. - SeDa<IOr Sérgio 
MaclJado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Avo
tação dos requerimentos fica. adiada por falta de quorum. 

. O SCDhor l'Iesidente da República editou a Medida Provi-
s6rian0997, de 16 de maio de 1995, que"autmiza o Poder Execu
tivo a abrir ao Orçamem.o da: Seguridade Social, em. favor do Mi
nistério do Plancjamento e Oiçamento, crédito extraordinário no 
valor de R$ 69.110.107 .oo- (seSSenta c OOve milhões cento e dez 
mil cento e sete reais), para os fins que especifica". 

De acordo com as indicações das Lidclanças, e DOS !<mlOS dos 
§§ 4" e s• do art. 2" da Resolução n"l/89-CN, fica assim coostiluídaa 
Comissão Mista incumbida de omitir pare= sobre a maléria: 

Titulares 

Coutinho Jorge 
Onofre Quinan 

Vdson K!eimlbing 
Hugo Napoleão 

BeniV...as 

José Roberto 

Leomar Quintanilha 

Titulares 

João Mellão Neto 
F!tima Pelaes 

Senadores 

Supleutes 
PMDB. 

PFL 

PSDB 

PP 

Mauro Miranda 
Casildo Maldaner 

Joel de Hollanda 
José Bianco 

PedroPiva 

OsmarDias Atttlda 

PPR 

LevyDias 

Deputados 

Snplen1es 

Bloco (PFL-PTBJ 
Eftaim Morais . 
Corauci Sobrinho 

PMDB 

Michel Temer Geddel Vieira Lima 

PSDB 

José Aníbal Ubiratan Agumo 

PPR 

Paulo Mourão Luciano Castro 
PV 

Fernando Gabeira Gi!ney VJallll 

PRP 

Adbemar de Banos Filho 
De acordo com a Resolução n• !, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 19/05/95- Designação da Comissão Mista; 
Dia 19/05195 -lnstalação da Comissão Mista; 

Are 22105/95 - Prazo para recebimento de emendas e para a 
Comissão Mista emitir o pa.recer- sobre a admissibilidade; 

Até 3!/05/95- Prazo fillal da Comissão Mista; 
Até 15/06195- Prazo no Congresso Nacional. 
A matéria vai à plblica.ção e será feita a devida comunica

ção à Câmaia dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - A 

Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado aprovou, 
em sua reunião do dia 18 do corrente, os Requerimentos de Infor
mações n"s 713, 714, 716,717,732,733,734,735, 743 e 744, de 
1995, dos Senadores Edison Lobão, Emmdes Amorim, Flaviaoo 
Melo, Osmar Dias, Eduaroo Suplicy e Gilberto Miianda Batista, 
aos Ministros mencionados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Esgo
tado o tempo .destinado ao Expediente. 

Passa--se à 

ORDEM DO' DIA 
1 

OFÍCIO N" S/19, DE 1995 
(Em :regime de urgência. nos temJ.os 

do art. 336, ''b'~. do Regimento lntemo) 

Oficio n° S/19, de 1995,. do Presidente do Banco 
Cen!Ial, referente a retificação da Resolução n• 55, de 
1994, do Senado Federal. que autoriza o Departamento 
de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo -
DAEE. a contratar operação de crédito ex temo, com ga
rantia da União, no valor de quarenta e nove bilhões, 
quatrocentos e vinte e sç,re milhões ae ienes. junto ao 
The Overseas Economic Cddperalion Fund - OECF, 
destinada a fmanciar parcialmenle o Projeto de Despo
luição da Bacia do Tietê. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eco
nómicos) 

A Presidência deixa de submeter o item 1 da pauta à apre
ciação do Plenário., em virtude da ausência do Relator da matéria. 

O SR. PEDRO PIV A - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Con
cedo a palavra a V. Ex•. 

O SR. PEDRO PIV A (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, gostaria de di
zer que os Representantes de São PaUlo, Pedro Piva e Romec 
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Tuma. estão presentes em plenário na espex:mça de que fosse vota~ 
do o regime de urgência urgentíssima do projeto -de despoluição 
do rio Tietê. 

Infeli:zmente. nãO há quorum. mas :marcamos aqui a nossa 
presença e aguaxdamos, para a próxima sessão, a votação da matéria. 

Era o que tiDha a di>:<r. 

Muito obrigado. Sr. Pxesidellle. 

O SR. PRESIDENTE (Antooio Carlos Valadares)- Está 
registrada a manifestação de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (AntotúoCarlos Valadares)-Item 2: 

Discussão, em turnO fuJico, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 82, de !992 (n• 969191, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei n~~' 5.869, de 
li de janeiro de 1973- Código de Proeesso Civil, tendo 

Parecerfavcrivel, ,OOn• !Z7, de 1995, da ComisSão 
- de Constituiçãp, Justiça e Cidaclauia. · 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encetro a discussão. 
A votação da matéria fica adiadà. por fa1ta de quor:um. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos V aladares)- Volla· 

se à lista de cadores. 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço 

a palavra como Lidar. 
O SR. PRESIDENTE (Antotúo Carlos Valadares)- Concedo 

a palaVIa ao nobre SenadorRonaldo Cunha Lima, como Líder. 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Como 

Lidar, prommcia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SI's e Srs. 
Senadores, Dãó posso esconder e nem mesmo disfarçar a emoçao 
que poderia experimentar boje e Yivê-la na sua intensidade, se. 
neste momento, pudesse estar no meu Estado, mais precisamente 
na minha Cidade, na minha querida Campina Grande. 

Há quatro ~ cinco dias, Srs. Senadores, aparteei o c;liscurso 
que proferia o Senador l'oel de Hol.landa. quando abordava temas 
li~ ao Ncrdeste e falava a respeito de questões que estão sen
do renovadas e repetidas constantelllellte, nesta tnõuna. em favor 
daquela Região. Dizia que aproveitava aquela oportunidade para me 
solidarizar com as iáéias e proposições do Smador, até paque apro
veitava o instante da visita, ammciada pela imptensa, do Pxesidente da 
Repiblicaao meu Estado e. mais precisamente, à minha Cidade. 

. A Paraíba sabe e coDhece a vinculação que temos, eu e 
CampiDa (irnn.de.. Um jomalista disse, certa vez,. que, ali não era 
uma cidade, era. uma rumplicidade. A cidade que me acolheu des
de criança; a cidade que me fez seu Vereador, muito jovem,. o 
mais votado da sua história; a cidade que me elegeu Deputado Es
tac:hJal e repetiu essa votação também com a maior votação doEs
tado; a cidade que me escollieu Prefeito em 68 e que, confesso, me 
manifestou !'lblicamellle comovente solidarledade quaudo, 43 
dias depois, tive o mandato oassado pelo regime militar de 64, na
quele periodo em que éramos Deputado juntamente com o Depu
tado Estadual pelo Rio Grande do Sul Pedro Simon e participáva
mos da luta pelo restabelecimento das liberdades democniticas; a 
cidade que mais tarde de novo me convocou para ser seu Prefeito; 
a cidade que me deu~ quando candidato a governador, 86% dos 
seus votos, e que repetiu agora. no último pleito senatorlal, a mesma 
votação que me dera para Govemador, a cidade que elegeu meu filho 
também prefeito e que The outotgoo, agora, a mais bela votação obtida 
denb:e OS candidatos a Depn.ado Fedem!,. 176 mil votos. 

Pois bem. srs e Srs. Senadores. ammcia-se a ida do Presi
. <4mte da Repíblica ao meu Estado, e mais précisamente à minha 

cidade. essa cidade que um amigo de saudosa memória dizia que 
conheço as casas. as almas e os caminhos. E eu queria dar uma de
monstração de afeto e de carinho a essa cidade. Eu disse, certa 
vez, que a uma cidade que me dá tndo não posso negar nada, tan
tas as vitórias obtidas, repetidamente obtidas.. Sinto, e não posso 
esconder, Dão posso disfarçar a frustração de hoje: Dão poder ofe
recer ao Senhor Presidente da Repíblica, Da minha cidade, a ho
menagem que merece, uma recepção à sua altura. 

Eu desejaVa, juntameDle com os meus colegas de Bancada. 
com os Senadores Humberto Lucena e Ney Suasstma. e cem todos 
os Deputados Federais, Dão apenas do PMDB da Paraiba mas de 
todos os Partidos, participar da programação da Presidência; do 
que o Setlbor Presidente iria ali apresentar, do que iria disaltir, 
principalmellle potqUe Sua EaoeJência ammciava, pela imptensa, que 
iria atender a um apelo da Bancada da Pa="ba,. o de lançar um progm
ma de recuperação da ailiura do alg_odão~ e anunciava o itúcio das 
olxas do Canal de Sousa, ligando Mãe-DAgua a Cot=as, que faa 
reivindicação ainda~ época em que eu"" Govemador e o alnal Presi
dellle da Repu'blica exa. ~.e poc S. Ex' prontamente atendida. 

Eu queria, !'lblicamente, di2:<r do meu agradecimento, do 
agradecimento da cidade natal do Govemaclcr Mariz;- que se en
coolr.l hospilalizado em Sio Paulo. E tenho certe2A de que o Go
vernador Mariz e o Governador em exexcício. Deputado José Ma,. 
r.mhão. se sentem agmdecidos. felizes por esse gesto do Presidente 
da Replblica. Eu desejava, !'lblicamente, fazer esse agradecimen
to~ mas também desejava que Sua Excelência pudesse ouvir as ma
nifestaçiies dos deputados, dos prefeitos, das associações, dos ve
readores, dos industriais e comerciantes da minha cidade, no elen
co selecionado dos pleitos a serem fcmnulados a SUa Excelência. 

O SenhOl' Presidente da Repiblica, confesso, registro, foi 
gentil. foi atencioso ao me convocar ontem:. ao meio-dia.. pa13 inte
grar a soa comitiva.. 

O Sr. José~ Arruda-Permite-me V. Ex' um aparte? 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com muita aleJ!!ia, 

Senador. 

O Sr. José Roberto Arruda - Eu queria fazer aqui um 
protesto. Esse discurso de V. Ex' está tão ca=garlo de emoç3o 
que devià. no estilo de V. Ex•, ser feito em versos. Em segundo lu
gar, quero registnlrque um poeta nordestino de hoaoepa, como V,· 
Ex•. tem um verso de que gosto muito. que diz que a pressa. quan
do 6 muita, aniquila o verso. Eu te.Dho a sensação de que a assesso
ria da Presidência da República, imbuida dos melhores propósitos, 
ao levar o Presidente à região que V. &.•representa nesta Casa. 
deve ter imaginado que o DOJ::De de V. Ex_• está tio intrinsecamente 

ligado a Campina Grande que, nabmllmeme. a idéia da presença 
do Presidente naquela agradável cidade já coll1ava, ail1es de mais 
nadã.. com a parceria e com a cumplicidade de V. Ex•. Mas houve 
uma falha e temos de aceitar isso. O Presidente da República, ao 
ter o gesto de pessoalmente falar com V. Ex•, recooheccu essa fa
lha. Mas dos erros há que se tirar os bons caldos. E V. Ex', neste 
momento, m1m mamemo até de dor, presta um grande serviço ao 
Governo Federal e ao Congresso Nacional, porque tenho a impres
são de que nunca mais uma viagem presidencial ser.l planejada 
sem que o Parlamentar daquela região participe desse planejamen
to de aotemão. V. Ex•, neste IIlODlCDf:o de dor:, presta um grande 
serviço à classe política brasileira.. Em segundo lugar, a ausência 
de V. Ex' em Campina Grande é, de alguma fonna, compensada 
por um cliscui50 cheio de emoção. vindo de dentro. em que aspa
lavras fluem livremente. porque, na verdade, Dia é V.&- que vem 
de Campina Grande. é Campina Grande que está aqui, no plenário 
do Senado Federal Campina Grande. portanto, hoje. al6m de reoe
ber o Presidente da República na sua praça principal, também está. 
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pzesente na Capital do Pafs; está presente no pliolliio do Senado O SR. RONAWO CUNHA LIMA - Ouço-o com prazer,· 
Fedetal, lembrando. talvez, a todo o Pals que é ~fso. acima de Sena<for Bemardo Cabml. .. 
qualquer outrn cimmstância de uma viagem presidencial. que to- O Sr. Bernardo Cabral - Nobre Senador Ronaldo Omha 
dos n6s, qUe pensamos em um projeto de Brasil, tenhamos a cora- Lima, eu tive o privilégio de conviver com V. Ex ... já lá. se vão. 
gem de dar mals impodância a um modelo de desenvolvimenlo mals de 20 aDOS. E por conheçê-lo, quero deixar registr.ldo nos 
que privilezie as regiões mals pobres do Brasil. Queira receber, Anais desta Casa o talento do qual V. Ex" é portador. En até diria 
como companheiro de Senado, a nossa solidm:iedade, o nosso quev.Ex•éumpexduláriodessetalento.Recordo-II~etamboscas.-· 
abraço forte por este momento que V • .Ex a vive. sados,. da vida dífJcil DO Rio de Janeiro; V. Ex• egresso da sua Pa-

0 SR. RONALDO CUNHA LIMA- Mnito obrigado, Se- ralha, pequCllÍI!a, mas maior do que ela s6 Deus- par.olembmr AI-
nadar José Roberto Aauda. cicies Cameiro -; e eo, vindo LI do meo Estado, tangidos ambos 

Na venlade, a emoção é aguçada pela sua ptópri2 emoção. pelo vendaval das cassações e da suspensão dos IlOSSOS cfucitos 
V. Ex•. com essa sensibilidade de escritor, de cronista e de poeta políticos por dez anos. A coincidência foi que nos eucOD.tramos no 
tnnsmile, cfuetamentell alma de quem também assim entende e vE Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ambos sem 
a. vida, essa mesma. visão. Agradeço essa manifestação de V. Ex•. mandato parlamentar, mas com mandato da nossa classe de advo
Em vmlade, registro o gesto do Presideate da Repíblica, de muita gados. E de uma hora par.o oulm, eo me despeço da 3" Câmara e, 
elegância. de muita.~ fPCCI'lbecendo, ioclusive, que a sua asses- num improviso assim, sem mais nem menos., deixo os meus com
soriahavia-pemiliam-meotenno--. falhado em não ter convocado. paDheiros,. entre os quais V. Ex., emocionado. e, ao fim dessa ma
não a mDn. mas a fo!:los os integrantes eh Bancada da Parcnêa. já que nifestação. V. Ex• vim-se para mim e diz: "Mas eu já conhecia 
alé então não se fonmilara OOo.vite a qua]quer Deputa.çlo ou a qualquer esse discurso", e o :repete de ponta a p:m.ta, o que me deixou com
Senador do mm Estado par.oa visita~ pletamente enshnesmado, absorto, escandalizado pela memória de 

. Até porque eo dizia, no discuxw anterior que fiz a respeito V. Ex". Veja. portanto, Senador Ronaldo CUnha Lima, como a 
do Nordeste- inclasive me referindo a prommdamento que fizera vida é boa pm:a mÍm. Passado o tempo, estou no Senado Fedetal, 
na SUDENE. quando Governador-, que me IeVestia de' esperança, tendo o privilégio do convívio desse talento. E se V. Ex• tivesse 
de otimismo, de crença de que as vo:ms que haverão de ecoar aqui feito a viag~m. que não fez por um lapso de um assessor qualquer, 
não serão gritos, pcxque o grito é a voZ do desespero e a minha - e sempre o segundo escalão deixa mal quem está no topo-, os 
voz ainda é de esperança, e cu cantava a espcmnça aqui. como que estivessem no bojo desse avião iriam ver o que é uma viagem 
faço constantemente, no sentido de que o Presidente da República ao seu lado. Mas se por mp. esquecimento V. Ex a ali não se enc::ontta. 
se idcntiÍI.Ca ·com as nossas angústias. esta Casa está sendo privilegiada por um disa:ttso de sexta-feira, 

E a imp<ensa, boje, divulga alguns dados do Nordeste que o ·quando Dio há mímero paia votação da pantã, maS quando a qualida
Presidente iria.anunciar. baseados exat.amente no pra:mnc:iameuto de é enocne para ouvir, como eu chamo, este perdulário de talento. 
queeo iiZer.lhá.doisdias a respeito do comportamentodoNOI"des- O SR. RONALDC} CUNHA LIMA -Muito obrigado, Se
te em zelação ao Pm, ao seu c:resqim.ento na década de 70, mesmo nador Bernardo Cabcal. E gratificante ouvi-lo, e suas palavras me 
a despeito da redução bmtal das renóncias iiSOais, dos benefícios comovem profwodamente. V. &• lembra episódios da época da 
que foram destinados ao Nordeste, de apenas 9,6% em zclação ao nossa convivência no Rio de Imeiro, mais precisamente quando 
total nacional. érunos do Cooselho Fedetal, do qual V. Ex" foi Presidente. A que-

Eu dizia <iue há um canto de espexança e que a miDha voz Ies exercícios mnemênicos eram mais para presentear meu ptóprio 
não seria grito. até po[qlie;· Seiiador José Roberto Anuda, V. Ex.• espírito. pois nunca me reservei o direito de gravar, de decorar a 
sugere que ao caloE' e ao embalo da emoção, cu ÍIZCSSe versos. não ser as coisas bonitas. Foi por isso que lhe prestei aquela home-

Eu me lembro e me permito citar, mais uma vez. o meu nagemquandorepetiodisattsoqueV.Ex•fez. ~ ~ · 
querido companheiro Pedro Simon.~ companheiro da época do O Sr. Pedro Simon -Pem:llte V.Ex•um aparte? 
MDB, quando eu fui cassado, que, há poucos dias, me acouselha- O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Ouço-o com muita 
va a que. em uma. opa:tunidade que se sucedesse A minha estréia alegria. - , 
na tribuna. eu aproveitasse para. fazer versos. E agom V. Ex_• 1em- O Sr. Pedro Simon- E com muito cari.nho que vejo V. Ex• 
bra isso. na tribuna.. Além do gmnde orador, começa a aparecet" o gnm~ 

Como eu dizia ontem e xepito hoje, a minha voz ainda é de. poeta -ainda falta. mas virá, o grande repentista. Sou deseendeote 
esperança, eu nlio quero grito, porque o grito é a voz do desespero. de ámbes, e nós ámbes temos uma palavm- maktub- par.o dizer 
Pois.: - --- "estava escrito". Estava escrito que V. Ex• não devia estar em 

Quando o grito de dordollO!:rleslino Campina Gtande hoje. O destino reservou um papel mais impor-
Unir-seà voz gemi do desencanto. tante para V. Ex•. Campina Grande. hoje. deveria estar em festa, 
Esse eco de repente faz um canto.. pcxqu.e recebe o Presidente da República. mas V. Ex.• deveria estar 
E o canto de repente faz um hino aqui para que, no Congresso Nacional, Campina Gtande também 
E puro comO um sonho de JllCD.ino tivesse a sua projeção e o seu nome. Nem sempre o destino nos re-
Seri cantado aqu~ em qualquer canto. serva ficar oo lado do :iconlecimento mals pomposo, das luzes e 
Porque é símbolo, estandarte e sen1 manto das festas. gem!mente onde está o Presidente. V. Ex" não está lá 
De um povo que busca o seu destino. nas luzes e na festa, mas está aqui prestando um serviço 'importan-
E quando este hiDO pleno de idea4 te. porque Campina Grande, como V. Ex•, brilha neste momento. 
Canção do povo em maxt:ha triunfal. Conco<do plenamente com o Senador José Roberto Anuda. O que 
Forlança.doaosabordoseudestino. aconteceu com V. Ex• foi importante. V. Exa faz um prommcja-
Aí se saberá. sem ter espanto. mento de mágoa. claro, mas não de ressentimento. de vindita. E o 
Que um eco de repente faz um cantó, sentimento de quem diz, do fundo do cornção, que gostaria de es-
E um canto de repente faz um hino. (Mnito bem!) tar LI batendo palmas para o Presidente, porque está satisfeito com 
O Sr.Bernardo Cabral- V. Ex"meCODCede um aparte?· , ele, porque é de Campina Gr.mde e o povo é capaz de questionar. 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 175 

''Se o meu Senada:' não êstá aqui é porque não gosta ·oo Presiden
te". E V. Ex .. gostaria de estar lá para dizer que gosta do Ptesiden
te, gostaria de estar lá para alraçá-lo, para que não houvesse iDter
pretações. E V. Ex" terá que explicar por que não estAva Já. O que 
aconteceu? tmho certeza. não se repetid., porque dificilmente a as
sessoria do }'residente da República poderia cometer novamente 
um equívoco tão grande como esse. V. Ex•, filho de Cam:pma 
Gtande. ex·govcmadcc, ex-~feito duas vezes, seu fllho prefeito 
da cidade. imegr.o a paixão do povo de Campina Gtande. E sei 
como são vaidosos, para vocês o importante é Campina Grande e 
não João Pessoa- João Pessoa é a capital, mas Campina Gnnde é 
a grande cidade. Estive na -tctta de V. Ex .. quando jovem esttidan
IC, e ali realizamos o primeiro congresso dos Estudantes Ulliversi
túios Católicos do BI3Sil e fundamos a associação. Tive oportnni
dade de conhecer, já naquela époea, o povo de Campina Gtande, 
que tinha OigUiho de uma grande cidade progressista e desenvolvi
da. Saúdo Campina Gtande na pessoa de V. Ex" e sinto falta aqu~ 
patqooeleito Governador, e a. falta no Govemo, pon]UC está doen
te, do nósso querido amigo. Senadoc Antonio Mariz. O que acon
teceu cOm v. exa é uma demonstração de que. atmal de. contas, 
não é o PfL que manda no Govemo. O PFL não manda no Gover
no, Porque, se o PR.. coa:dcoassc as viagens, isso não teria acon
tecido, uma vez que o PFL tem longa experiência disso. Agota, o 
PSDB rião tem nenhuma experiência nisso. O cQOJ:denador de via
gens deve ser alguém do PSDB, que não tem experiência, não tem 
tradição, não tem história,. nunca fez isso. E como mmca fez isso, 
como não entende disso, deu no que deu. Eslio fazendo injl~stiça 
quando dizem que o PFL manda em tudo no Govemo de Fernando 
Henrique Cardoso. Se o PFL mandasse no setor de viagens, esse 
equivoco bobo não teria acontecido. Se Mareo Maciel pudesse dar 
um pingo de orientação, ele diria: ''Vem cá, e o Govemador, e o 
Senador, onde estio? Por que esses nomes Dão estio aqui?'' Mas a. 
assessoria do PSDB não tem expérléncia, o não se pode rolpá-la, 
potqUe é a primeira vez que o PSDB é Govemo. Por isso, tem ra
zão o Senador José Roberto Anuda. Aprendeu, e nada melhor 
pan aptender do que isso. Foi um remédio duro, amargo, e eles 
vão aprender. Aproveito para dar um conselho ao PSDB: é melhor 
aprender errando e acertando depois, do que querer pegar alguóm 
que está acostumado a :acertar. mas são 30 mos que acertam no 
varejo. Que bom se o Femando Henrique Cardoso eira DO vaxejo
como etroU agora - mas procu:m acertar no at.aca.do, cOmo nós 
queremos. V. Ex .. teve um gesto de grandeza. Nota 10 para o Pre
sidente Femando Henrique Cal:doso, que telefonou a V. Ex". To
dos nós sabemos que o Presidente não teve nenhuma culpa. Pelo 
amor de Deus, não podemos imaginar que o Ptesideute da Repú
blica tenha de saber quem participará de iUas viagens; ainda mais 
por se tratar de uma viagem heterog&ea; a comitiva não iria ape
nas pata Campina Grnnde- seguiria pata Recife, Campina Grnnde 
e, em seguida, Natal. Quando V. Ex", com grandeza, reclamw pe
los jamais,«? Presidente teVe o gesto de ligar~ V. Ex .. e pedir 
desculpas, dizendo que o Cll'O em de assessoria. E! Agom. quero 
defender a assessoria. Perdoe-me a sinceridade, mas quero defen
der a assessoria: não foi má-fé. foi absoluta inexperiência. Ttata-se 
daquilo em que o PPL é profJSSional há 30 anos, e o PSDB está 
começando. 

O Sr. Romeu Tuma- PCIDlite-me V. Ex• um~· nob;e.. 
Senador Ronaldo Cunha Lima? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Com ~""=• Sena-
dor Romeu Tuma. ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dulr.l) (Fa=do soar 
!' campainha) - O Senador José Eduardo Outra gostaria muito que 

V. Ex .. tivesse mais tempo, mas, infelizmente, o Presidente da ses
são precisa informar a V. Ex• que seu tempo está encerrado. 

Solicitaria que V. Ex• concluísse seu promm.ciamento, já 
que existem quatro inscritos. e que, por favor, nio CODCedesse 
mais apartes. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA
Gostaria de dizer, 
Se a rima me ajuda, 
A José Roberto Anuda, 
Que me 1= mnilil alegria, 
Que no verso de improviso, 
Arrancar do meu julzo 
Tudo aquilo que pteciso 
Prá fazer a ~sia 
Dizer do contentamento. 
Sem qualquer ressentimento, 
Confesso a essa gente. 
Se fosse com o Presidente 
E cumprisse a miDha sina, 
N"ao teria esta alegria 
Nem faria poesia, 
Se hoje eu fosse a Campina. (Palmas) 

O Sr. Romeu Tum.a- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Pois não. Ouço o 

aparto de V. Ex•, nobre Senador Romeu Thma. 

O Sr. Romeu Tuma ,-Nobre Senador, pedi o aparto apenas 
-para me manifestar diantC dO que V. EX--aCaba de dizer. Foi um 
castigo ao Presidente privar-se desta elegância que V. &• de
monst:Ia nesta tribuna.. clando-nos.'ho~ numa sexta-feira. u~ ale
gria tio intensa. Com isso, n6s voltaremos ao nosso Estado con
tentes e certos de que esse castigo pelo que o Pmsidente paga tm
.duz-se em.. jmu.icâm:nte. uma ressw::reição para esta Casa pela ele
gância do& versos de V. Ex ... Se me permitisse plagiar o Senador 
Pedro Simon -enio repetirei aqui os versos cem que v. ex•re.. 
quem1 a devolução do violio -,pediria que V. Ex" pexdoasse essa 
assessoria e a absolvesse do etro que cometeu. 

~ O SR.RONALDOCUNHA LIMA-MWtoobrigadoa V.' 
Ex•, nobre Senador. 

Vou en.ceaar, Sr. Presidente, porqu_e._ ca veniade, o meu 
fado é fazer versos. · 

É meu fabr ordinário 
Assim sendo perco a calma 
E deixo fanapos da alma 
Petttidos neste Plenário. 
Queria. neste momenro. 
Dizer do meu agmdecimento 
alegre e emocionado. 
Di= da miliha alegria 
Na mensagem de poesia 
A todos mnito obrigado. 
Que daqui agora eu lilande 
Um abraço a Campina Gtande 
E um beijo pm à aquela gente 
E dizendo de ccnção 
Eu peço toda atenção 
para o nosso Presidente! 

(Mnito bem! Palmas. O orador 6 cumprimentado.) 
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Durante o discurso do Sr. Ronaldo Cunha Lima, 
o Sr. AnlÕnio Carlos Valadares, Suplên:te de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Eduardo Dlllra, Supk1#e<k &=tário. 

calar num momento como este, diundo não à idéia de que o SI
V AM 6 a grande altemaliva. 

Os americanos montam uma estratégia global9 ~ na 
questão do narcotráfico9 e acreditam. talvez, de acordo com os 
seus esbldos, há mais de décadas, que a Amazilnia podem se tor

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) - Coo=lo a nar o grande celeiro da fuga à rqnssão da Colômbia e de outros 
palavta ao oom Senador Gilvam Borges. países da América LatiDa. 

S. Exa dispõe de 50 IÍlimltos. É preciso haver um controle mais efetivo sobre a. Amazô-
0 SR. GIL V AM BORGES (PMDB-AP. Prommcia o se- nia. E quem vai bancar esse projeto? Esse projeto será rusteado 

guinte discurso. Sem revi$io do orac:Jm'.) - Sr. Presidente. sr-s e pelo SUOI' do povo bJ:asileiro, em detrimento de investimentos mais 
Srs. Senadores9 ontem tive o privilégio e o pmmr de acompaDhar ematégicos para a região? Isso 6 mn absurdo, é uma violência! 
daquela cadeila o prommciamento do meu Uder. O Senador Jader Sou rarlicalnwtte conlnl o SIV AM, potqUe ele não 6 do in
Baibalbo abordou um tema muito importante: o SIV AM- Sistema teresse do Pals, não 6 picblema de segunmça nacional; esse é um 
lnlegrado de Vigilância da Amazônia-. ~ problema de inletesses intemacionais. e o projeto está sendo em-

Sr. Presidente, voltando um PJUCO na História. a Amazônia pmmdo goela abaixo. 
teve. na prioridade do Govemo do fusidente Emllio Ganastazu Precisamos deixar a hipocrisia de lado; precisamos viabili
Médice. a gcmde altemativa da Transamaz&ica. que seria a via~ zar mn monrantc de ICCUISOS como esse para a A maz&ria, em in
integração para que. a Amazônia viabilizasse o desenvolvimento. vcstimentos de infra..est:rutura,. pata que o p:wo se fortaleça e tenha 
A natureza resistiu até onde pôde e como p&ie. A TransamazAuici condições de se autodirigi:r. 
rasgou a selva. · Sr. Presjdente e sn e Srs.. Senadores. desta tnõuna, mani-

E agora, Sr. Pttsidente, vem o SIV AM. Na mldia naciooal, festo a minha preocupação ao fusidente Femando Henrique Car
aqui desla tribuna, muitos parlameuta= tem se manifestado sobre doso. Eu gostaria que Sua Excelência reavaliasse essa questão. 
o assunto. Na verdade, o SIV AM é um megaprojeto reja necessi- porque ela é muito importante. Estamos numa situaçãO dificílima, 
dade está justificada simplesmente como de segurança nacionaL delicada na nossa Região, sem um mínimo de investimentos 
Segurança nacional? Petg)Ulto aos nobres Colegas e questiono a OSr.AdemirAndrade-Pennite-meV.Ex"umaparte? 
sociedade. . O SR. GILVAM BORGES- Concedo o aparte ao nobre 

O SIV AM, na v=lade, está vindo por outros interesses, Senador Ademir Andrade com o maior prazer. 
e.mpunado goela abaixo, enquanto que a Amazônia necessita de O Sr. Ademir Andrade- Senador Gilvam Borges, f"lCO fc
investimentos mais emergenciais, no momeuto em que as gmndes 1iz em cuvir o pra:wnciamento de V. Ex a. Creio que,. pela primeira 
capitais vivem uma situação extremamente delicada Com 8Jalia de vez. neste Senado, estamos de pleno acotdo com relaÇão a uma 
investimentos na infra-eslnltura. idéia- com certeza,. outi'aS virão. Mas gostaria de somar as minhas 

O povo da .Ama.zania, eu a;é digo, que tem sofrido porque preocupações às de V. Ex• e dizer qde realmente é um contra
hoje vivemos praticazneure em xeque-mate. A caTmnidade _inter-_ senso percebermos o ~vemo brasileiro com o interesse de 
nacional tem manifestado um discurso e uma alltura de que agora gastar US$1 bilhão e-300 milhões~ .fora_ eviden~nte ~ cus
não é JnÇiso estradas, de que a Ama:zeoia. necessita de ficar into- tos rmanceircis desSe ·ci:Lpiéstilw, pará~~ qp.e· a~ 
cável,. para que tbda a sua riquCza permaneça lá às margens, para tamente não deve ter nenhuma prioridade no nosso caso. Com 
que o seu povo fique à deriva, sem: condições de se autodefender. esse dinheiro, daria para se asfaltar toda a Transamazõniéa e a 

A Amazônia, Sr. Presidente:, é agom vítinh não da Transa- SantaJ:im-Cuiabá; daria para levar energia da hidrelétrica de 
mazônica, do grande projeto do Govemo Médici, mas do SIV AM. Tucurul alé a Capital do Estado de V. Ex" e, quiçá. colocar
Pelo que tenho anaHsado,. tenho certeza de que esse amplo projeto energia da hidrelétrica em todos os municípios do Amapá, além 
não veio de uma necessidade estratégica disauida na ESG, não de levar essa energia até õ Estado do Amazonas. Tudo isso cus
partiu des forças militmes ou da sociedade civil organizada. taria apenas cerca de US$320 milbões. Portanto, fica claro que 

O SIV AM vem com um objetivo, o objetivo do controle ab- o ipteresse desse projeto nãO é do Governo brasileiro, mas de 
soluto da região. Essas informações não irão servir unicamente empresas estrangeiras que qüetem rarurar com a obra; dos pr6-
paraoPaís.EunãoacreditonajJ.stificativa quecstisendouti.lim.- prios Estados Unidos, que querem conhecer adequadamente a 
da. para que se viabilize esse" projeto na Amazônia. Uma fábula da Amazôn:ia.,. entre outros interesses que desconhecemos. De for
:m:ursos! Não acredito que o illte:resse seja. a segurança nacional. ma que estou somando a minha posição à de V. Ex a. à do Sena-

Venho como amazAnjda questiooar essa fábula de ICCUISOs dor Jader Barbalho e a de outros que já se manifestaram. Os 
investidos para obter da.do5 e adquirir conJrole. Isso não é pua 0 problemas da Amazônia devem ser discutidos com o povo e 
BtaSil. não. Para n6s fica uma. fatia mínima. Essas infcn:mações e com os políticos daquela Região. Nem eu. nem V. Ex•. nem o 
esse controle são de ~ outros. hnp!antaram "o m~ das Senador Jader Barba!bo, nem o Governador Almir Gabriel, 
forças :militues. no meio da sociedade civil. no meio político,. a nem os Govemadores do Amazonas ou do Amapá, João Capi
idéia de que há. a necessidade de um cootrole mais. efetivo da beribe, fomos escutados pam ~ber. se esse recurso deveria ou 
Amazônia..- não ser aplicado. Isso mostra; evidentemente, que essa não é 

Então, vamós implantar o SIV AM. 
Estava ontem o meu Uder Jader BarbaD:lo, em um pra:w.n

ciamento. questiooando a empiCSa, questionando as licitações. 
questionando o ou1ro lado. Uma fábula de""""""' para um proje
to em que está cJam a existincia de outros interesses - interesses 
outros que não são nossos. E a A.mazônia necessita. em seus Esta
.~ de investimentos de infm~blra.E n6snãopod=mos DOS 

uma idéia de cará.ter democrático. como tanto fala o novo Go
verno: fala, mas não age. Muito obrigado. 

O SR. GIL V AM BORGES -Agradeço o aparte do nobre 
Senador AdemirAndrade. ~ ~~ ~ ~ ~ ~ 

Sinto-me feliz em saber que comungamos da mesma idéia e 
que estaremos unidos na defesa de muitas entras, não s6 dos inte
resses da Amazônia, mas do Pafs, de um modo~-
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.. Sabemos que o Projeto SIV AM não naSceu no seio dã 59-
ciedade biasilei:ra. Não por uma ueoessidade de segurança nacio
nal; a segw:ança nacioDal é jlstamente a base... 

O Sr.Jefferson Péres- Permite--me V. Ex;& um aparte? 
O SR. Gll.V AM BORGES- Pois Dio, nobre Senado< Jef· 

ferson Péres, 
O Sr. Jefferson Péres- Dustre Senador Gilvam Borges. as 

suas preocupações e as do Senador Jader Barbalho são as de IOdos 
os representantes da Amazônia. Vivemos um dilema nas nossas 
consciências: o SIV AM é necessái:io sim pariL a~egião; 'é um sir 
tema de monitotamento que a Regiio não possuL é hoje uma vasta 
área aberta à penetração. O sistema da rede de radares é mllltifun
cional- tem múltiplas funções. Não sei se as alternativas são reais, 
porque o empréstimo de US$1 bilbio e 400 milhões foi feito ex
clusivamente par.r. aquele Projeto. Não sei se teremos a altemativa 
de obter o mesmo montante. com o mesmo prazo de carência, para 
outros projetos igualmente úteis para a Região. O problema não é 
tão simples. Dizer que o Projeto está sendo implantado - e foi 
aceito - exclusivamente pctr pressões estrangeil:as. ~o que é. no 
mínimo. uma injustiça para com as Focças Armadas brasileira. que 
foram ouvidas sim. O Ministério da Aeronáutica concciirlou e con
CC!l"d& com o Projeto. Não ponho em dúvida o amor dos militares 
pelo País;. ele existe tanto quanto o nosso. Não tenho o moo.op6Iio 
do patriotismo. O Senador Jader Barbalho expressoo.-se muito 
bem: de um lado. há o projeto SIV AM e o fmaociamento; de ou
tro. o monitoramento, entregue a uma empresa de idoneidade du~ 
vidosa, que é a ESCA. Isso sim está em causa. Unii empresa que, 
inclusive. tem débitos: com a Previdência Social. Pior ainda:: foi 
acusada de ter fraudado a referida entidade. Uma empresa que, há 
muito tempo, tem uma relação incestuosa. suspeitíssima -Com -o po.. 
der e que tem exclusividade, às quais são sempre dados os contia~ 
tos, sob a alegação de que 6 a úni~ (ple tem cimhecimento e equi~ 
pamento para detemrinadas tarefas. A conttatãção da ESCA Ille 
parece mnito mais séria e muito iriais -suspeita do que o próprio 
Projeto SIV AM. Muito obrigado. 

O SR. GIL V AM BORGES- Agradeço ao aparte de V. 
Ex" 

Como eu_ dizia,_ Sr. ~iQentc, preoc:llpa·me essa~~~ 
Creio que é preciso fazer um Raio-X, para que se possa ter um 
diagnóstico mais franco, mais aberto do que há por tnís disso. 
Quando se fala em licitação, quando se fala em credibilidade da 
emp=a A, B ou C, é pi<CÍSO verificar se o projetó é viável oo 
não, e quais os interesses que estão em jogo. 

Na ve:rdade,. a preocupação é justamente Com-as negociatas. 
Vamos falar mais abertamente, vamos falar mais clammente, va~ 
mos falar mais francamente. Enquanto isSo. só hDeramos o em
préstimo se foc para o Projeto SIV AM. poitJUe pteeisamos do con. 
trote e das informações da A maz&ia 

Não quero pôr em xeque as autoridades militares. nem as 
civis. de um modo gcra.l. Quero saber onde e como surgiu essa dis
cussão. enquanto a Amaz&.ia vive uma outra realidade completa. 
mente diferente. 

Preocupo--me mnito. Sabemos que as instituições estão atra
vessando um momento muito delicado e dificil. A dif'J<:Uldade é 
justamente fruto dessa culiUra que se·formou desde o início. So
mos um País jovem. É preciso tetmos consciência~ entender~ 
mos hoje essas siblações. Tudo o que está sendo aOOrdado cai no 
problema dos interesses e das negociatas que estão por tr.ís. Quãn~
do se questionam a idoneidade de determinadas. empresas. os crité
rios. as comissões e os comitês- é lamentável, Sr. Pxesidente e no
bres Senadores- o nossq entusiasmo, a nossa vontade de servir ao 

nosso País numa crise moral tão profunda, nem por isso podemos 
perder o âzrlmo; 

O Sr.Beni Veras-Pemrite-me V. Exaumaparte? 
O SR. GIL V AM BORGES - Com muito prazer, ruço o 

nobre Senador Beni V eras. 
O Sr. Beni V eras- Concordo com as opiniões do Senador' 

Jeffersoo Péres. que divide a questão em dois problemas diStintos: 
primeiro, se o SIV AM é útil ou Dio à Região Amazôn.ica e ao 
PaíS; Segundo, se a operação foi bem IU.lizada.. Não se justifica, 
em uma nação como a nossa, termos um buraco negro em relação 
à Amazônia. em relação ao conhecimento daquela Região: os vôos 
não são monitorizados. o conhecimento sobre a Região 6 precário, 
razão pela qual cão se podem u.çar estradas, identiflC3r proble
mas. Ter conhecimento da Região é necessário. ~ao podemos es· 
perar que o País continue com esse buraco negro. Penso que o pro
jeto se justifica por essa r.Wo. Quanto à legitimidade das concor' · 
rências, a meu ver, trata-se de outia questão. Devemos separar as 
duas discussões. paxa que possamos ter uma visão mais clara do 
assunto. Muito obrigado. 

O SR. GIL V AM BORGES -Agr.uleço ao nobre S.nador 
pelo aparte. 

Nós.. que vivemos na Amazônia. que conhecemos suas ne
cessidades e a .realidade do nosso povo, sabemos que será gasta 
uma fábula de dinheiro. Só haverá financiamento se foi para o SI
VAM:- os rea~rsos s6 vixão se for para o SIV AM Fico nmico preo-
cupado com isso. 

Farei um estudo jurídico, porque precisamos fazer algo de 
coocreto. Isso é um absurdo, é uma violência contia a Amazônia. 

QJe o_S_lV ~venha, mas que venha mais lá na frente.. Os 
americanos quen::m a implementação do SIV AM para que as in~ 
formações Th.es cheguem mais precisameDt.e, para que possam sa
ber quem está pcusando, quem está migrarido da Colômbia. da 
Venezuela, cJa.Bolívia. Preocupo-me mnito. 

O Sr. Beni V eras-Essas informações são necessárias tam
bém par.t o País. O Brasil precisa delas mais do que qualquer outra 
nação. Essa teoria "conspint6ria", de que o mundo ccmspira em 
"'lação à Amazênia, é.primitiira. 

O SR. GIL V AM BORGES - Há =!mente divergência. 
Dis::cnb-profundamen"' .da fomla como está-><n<lo rokx:ado o· 
Projeto, ou seja. em detrimento do povo da A mazõnja O povo 
brasileiro vai pagar milhões e milhões de dólares, enquanto preci~ 
samos de estradas, de enetgia. 

Eu gostaria que o Governo Fede:ral e _as autoridades envol~ 
vidas observassem este çleta.Ihe: a situação do povo da Ama.zôD.ia.. 
Quç_o SIV AM venha. mas que venha- repito- mais lá na frente. 
Eles querem ter conhecimento de um teco-teco que pousa lá no fi
nal do rio. ru na floresta, oo. num pequeno garimpo. Ora. o fluxo 
de vôo é um problema mínimo. 

Pergunto a V. Ex.-: quantas vezes já foi à A.mazônia.'?. Lá es
tamos nas canoas. nos barcos.. Os võos OCOll"elll s6 nas Capitais. 
que já lhes têm o COD.trole. Enquanto isso. todo esse dioheiro será 
investido com o objetivo de controlar dez oo cinco vôos de aero
naves em áreas de garimpo. Será que. justifica o investimemo. le
vando-se em COD.ta a crise que estamos passando? 

QUestiono, Sr. Presidente, a eficácia desse projeto diante 
das nossas difu:uldades. Estamos em sitllação delicada, difícil eco
nomicamente. As medidas de controle da inflaçãO são rigorosas. O 
Otçamcnto sofre ca:tes, está contido, e vem um empiÓstiiiiO de 
quantia fantástica, destinada a comrolar dez ou vinte aeronaves 
que pousam em garimpos da Amazônia. Por que. se Belém, Ma
naus. POl!o Velho, se as gomdes capitais já tém cootrole de vôos? Isso 
se justiflCllev~se. em conta a arua1 crise que o País all'avessa?_ 
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Que veJJba o dinheiro9 sim. mas que seja destinado a. inves- o Programa não aconteceu pela imposição de outros países. O Bta4 
timentos em energia elétrica., em estradas, na côaçio de condições sil quis implantar o Projeto. e, pa.m fazê-lo, precisou do finaDc:ia
pata que aquele povo se fortaleça e garanta a soberania do País e mcnt.o das empresas que concorreram. Terc:eiro, no meu entender, 
de Região. o Programa SIV AM não é simplesmente par.o controlar vôo na 

Nobl:e Senador, cooheceiido a Ama.zônia. como conhece- A mazAnia É isso, mas não é s6 isso, é muito mais. Entendo que o 
mos, é <liflcii aceitar que uma fábula de dinheiro seja gasta par.o SIV AM tianl tecnologia. dando-nos coodições de obtô-la, dando
que se possàm controlar vinte aeronaves. Isso nio se justifica na nos condições de obtermos iufonnações da JJ.OSSa tetra.. da nossa 
crise atual. Estamos entrando em parafuso. Os tecnocratas plane- Amazônia, para euconttarmos uma. fonna de desenvolvimento sus
jam o cootrole, a demanda, tudo sobre o Projeto, mas a situação é tentado par.oa nossa região. Tenho lido na impm= o ttabalbo que 
delicada. Tem justif'teativa uma fábula de dinheiro par.o Olldividar o Governado< do Estado de V. Ex', João Capiberibe, está fazendo 
o País? -- no sentido de ter um desenvolvimento auto-sustentado para o 

Pergunto: quem está. mandando? Quem está influ:e.nciando'L seu Estado. O SIV AM vai nos pr• .... porcionar isso de uma forma 
Quem está determinando? _ _ _modema, ágil, fazendo com que o Brasil detenha a tecnologia 

O Projeto deve ser im.plam.ado. Pm::isamos do controle das e possa desenvolver a Amazônia. Concordo plenamente com 
inf(l[I]J3.ÇÕes.. Nesse caso, tudo bem. nobre Senador; tudo bem. no- V. Ex• quando diz que existem outras prioridades.. Mas não Po
bre Presidente; nesse caso,. concordaremos. Mas não posso. de ma- demos ser contra um projeto dessa nablreza. Se nos fosse dado 
neúa alguma, como Senador de República, represelllallde o meu o direito de escolher no Orçamento eh Uuião US$1,4 bilhão 
Estado do Amapá. do meu Estado Já da. ~. acompanhar para investimento na Amazônia. •. É claro que existem outras 
essa discussão nos nieios de comunicação, ouvir grandes lideran- necessidades, pois queremos rodovia, energia.. queremos rudo 
ças manifestarem-se sobre a questão do SIV AM. sem bater uma isso. Mas o SIV AM tem a sua importância ~ se existe rmancia
radiognúia da nossa situação. Vão empurrar goela abaixo? mento para isso, não podemos. permitir, de forma alguma. que 

· Tudo bem. que vellbam recursos, mas nesse momento pre- tais. recursos fujam de nossas mãos.. 
cisamoo, mais do que DllllCa, de investimeuto na área de infra.es- O SR. GIL V AM BORGES - Agradeço o aparte de V. 
trutur.L 110 meu Estado. Ex* 

Vamos instalar na Ama.zônia. radares; tudo bem, fantástico, 
fabuloso. Com isso sení possível mapear o pouso de vinte ou D:iD1a 
aviões nos garimpos. Pergunto: esse mapeamento justifica a. enor
midade de investimentos~ nobre Senador? 

Peço~ Sr. Piesidente, que tenham compaixão da Amazô
nia; que esses recursos sejam investidos na infra-eslrururi. Dão 
na montagem de todo esse apararo. todo esse projeto fantástico 
e fabuloso. Se o debate aconteceu em nível nacional, se foi vei
culado pela mídia.. é porque realnientc se trata-de um· Piojeteda
buloso. 

Justificam a implementação do projeto pela segurança 'na· 
cional. Vibra. o sentimento de seus fdhos ver a. integração do País. 
Fico a questionar; às vezes ÍlCO ouvindo, ÍlCO imaginando quanta. 
hipocrisia. quanta inesponsabilidede, quanta falla de bom seDSO! 

Apelo ao Presidente Fcmando &miqu.e para xeavaliar e, se 
possív~ cancelar esse Projeto. Se os ~ estão impondo que 
os :reausos devem ir para o SIV AM. que venham para a. Amazô. 
nia., mas para investimentos em iniia-estrutura. 

Vamos implantar esse mega.projcto quando o País estiver 
melhor- daqui a cinco, dez, quinze anos -, porque hoje a Amazb. 
nia não é vigiada pcc ninguêril.. A Amazônia é um nDmdo que s6 ~ 
CODb.ecido por nós. que lá. vivemos. um mundo sujeito h intempé-
ries, às diflCUlda.des. Vir coiit um megaprójeto desses? fantástico, 
fabuloso para mapear vinl:c aeronaves pausando em garimpos en
quanto estamos na miséria? Isso é uma inesponsabilidade. 

O Sr. Flaviano Melo- Peili1ita-mc V. Ex* um aparte? 
O SR. GJLVAMBORGES-Ouço V.Ex"commuil.oJ?I32l'l'· 
O Sr. Flaviano Melo- Ouço atentamente o pronunciamen-

to de V.Ex'. Eu gostaria de expor o que penso a respeito do Pro
jeto SIV AM. Discotdo de algum; poDias de vista colocados por V. 
Ex- no seu prommciamenlo. Primeiro, entendo que. mecliante o 
cliscu= que proferiu ootem, o Líder do PMDB, Jader Barbalho, 
não se posici011011 coiltra o SIV AM. mas contm a fonn.a pela qual 
a empresa ESCA está procidendo ao seu gemJ.ci.amento. Pelo que 
emCil<li, S. Ex" pede que o Conselho de Segunmça Nacional seja 
ouvido par.o decidir, se for o caso, até pela estatização-de empresa 
ESCA. Já ouvi isso emj;>ronunciamento do Senador Jader Barba· 
lho. Segundo, no meu entender, esse fmanciamento existe.. poxque 

Sr. Presideute, como a maléria é muito complexa, há diver
gências no modo de vê-la e de iDlerpn:tá-la. O que preteudemos é, 
muna posição franca c aberta, abar:dar esse problema. 

Essa, como diz o llbbre Senado<, é a liuba de fmanciamen
to, é par.o isso que temos o dinheiro. Esse dinheiro só pode ser 
par.o o Projeto SIV AM. 

É preciso controlar a ,Amazônia, em nane da segurança na
cional e da integração do País, que está ameaçada, e por isso esse 
projeto está sendo levado a toque de caixa: _ _ 

Quero deiXar registrados os meus protestos pela falta de 
respousabilidede, pela falla de iDlerosse par.o que a questão possa 
se encaminhar com justiça. com igualdade. investindo onde se 
deve investir. 

Esses não são os nossos intemsses na Amazônia per en-. 
quanto. Que o SN AM venha daqui a seis, daqui a dez anos, quan
do estivennos cm melhor situação. Mas, agora? Desconfio mnito! 
Esta! muito desconf!Odo dessa questão do SIV AM e de linha de
temlinada. Só se for par.o o SIV AM- Sistema Integrado de Vigi· 
lância da A.mazôaia- que virão esses recursos. E está resolvido o 
problema. 

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

O SR. PRESIDENTE ÇJ'c:><é Edwndo Dutra)- C'oocedo a pc. 
lavra ao nobre Senador Valmir Campelo, que dispõe de 50 miimtos. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o se
gumte cliscu=.) - Sr. PresideDte, Sr"s e Srs. Senado=, =ente
mente, os Srs. Presidentes do Senado e da Câmaia. dos Deputados, 
o Liderea partidários das duas Casas ,.meteram ao Senhor Presi· 
dente da República conespondência encaminhando proposta do 
Sr. Marcelo Fonseca Senise, 1ider de movimentos jovens que 
atuam no Brasil e no exterior, postulando a criação do Conselho 
Nacional da JuvO!llUde, como órgão auxiliar de assessorameuto e 
COilSU.ltoria da Presid!ncia da República. 

Essa proposta. s.s. Senadores, 6 bem coodizenle com os 
preceitos e recomendações contidas ao Ca!itulo 2S da Agenda 21 
de EC0-92 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am
bienr.e c Desenvolvimento, realizada 110 Rio de Janeiro no ano de_. 
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1992, da qual o Bmsil é signatário, e que tive a h01.1l1l de ser o 
Vice-Presidente da Comissão aqui no Senado Federal. 

Esse Capítulo, no item 2SA, estabelece: 

"Cada pa1s deve criar, }mto à sua comnnjdade jo
vem, mecanismos que promovam o diálogo, em todos os: 
éreis, entre essa comunidade e o Govemo e estabelecer 
canais de acesso à infO!lllllÇio que pennitam 1 jlvenlllde 
colocar os seus ponr:os de vistas nas decisões govema~ 
mentais e na implementação da Agenda 21.•• 

Pode até parecer descabido e extempcrineo fazer uma pro
posta desse quilate num mundo em que a juvenmde é vista mais 
pelo seu lado descompromissado com coisas sérias, débil no com.
portam<nto e frágil nas decisões. Se, por um lado, à semelhança 
do que fez o Cardeal Primaz do Bmsil, Dom Lucas Moreira Ne
Ves, em artigo publicado no Jornal do Brasil, em 3 de maio últi~ 
mo, encararmos: essa mesma juvcn.tudc pelo seu lado lx>m, a vere~ 
mos dotada de uma grande fortaleza: forte. porque no Terceiro 
Mundo constitui a porção 'preponderantt da popdação; forte, por
que dotada de energia psíquica e ca~idade de fazer ouvir a sua 
voz; ~ finalmente, forte, pelo impacto de suas :reivindicações. 

A essa táplice fortaleza eu acrescento uma aura caracterís
tica muitO importaDte que veui"coirobor.l.r o escopo principal deste 
prommciamento: na juvemude de hoje estão latentes as lideranças 
futuras do nosso Pais, as quais, num tempo não muito distante, te
rão por IOSp<lllSahilidade traçar os destinos da uossa Pátria. 

· Assim sendo, nada mais justo e oportuno do que oomeçar 
desde já a oo.vir o que os jovens têm a dizer àqueles que nesse mo
mento têm sobre seus ombros tal IOSp<lllSabilidade. Não se pode 
prescindir da sua ca.páeidade ima,giDativa e muito menos da grande 
facilidade que tém para. cn.contrar soluções fáceis e engeDhosas 
para problemas ls vezes intrincados. Não se pode deixar de ouvi~ 
los simplesmente porque cm alguns momentos possam demonstmr 
aliludes classif!Clldas por nós de imai!U:2S. Podem ser imalur.ls, 
mas llOIIIlahnente não são nem insensatas, nem absurdas. Por ou~ 
tro lado, 6 de se levar em coata que, elo seio dessa juventude, s6 
sairão bons lídetes se forem dadas aos jovens condições e oportn· 
nidades de exercerem e exercitatemessaliderança. 

Uma realidade bem palpável nós podemos sentir em nosso 
País: está ele caxente de uma lider.m.ça carismática. e realmente em~ 
preendedor:a, c:apaa de tir.l.-lo da crise em que se """""""' potque no 
tempo em que os aclohos de hoje deverlamos estar exercitando a lide
nmça IJ3S universidades e 110$ movimentos estudantis, estávamos xe
clusoo nas .faaddades sufocados sob os grilhões do AI-S. 

.Por isso. Sr. ~dente~ Sn> e Srs. Senadores, se quen::mos 
um futmo melhor pm:a O nosso País. não podemo~ ter medo de ou
vir o jovem. não podemos ter receio de deixá~lo ousar, pois, mes
mo que não acerte. para ele é muito mais fácil corrigir o seu erro e 
tentar uma nova soluçio. 

A EC0-92, ao fazer tais recomendações. tinha em mente 
promover o desenvolvimento auto-sustentável. proporcionado às 
novas gezações e às vindouras condições de gozarem um futuro 
certo e saudável. Se o futmo é das crianças e dos jovens,. por que 
havetemos de ser somente n6s a mdicar como ele será.? 

Em razão disso, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, vejo 
com muito bons ollios a proposta de criação de um Conselho Na
cional da Juventude, vinrulado à Presidéncia da Repóblica, pois: 
tenho certeza de que, com isso, estar~se-á delineando um fubJro 
bem melhor para as gexações que havexão de vir depois de nós. 

Nesta oportunidade. faço o meu veementt apelo ao Senhor 
Presidentt da República pan que dê scqúêocia a essa proposta, 

pois estou convencido de que com esse Conselho o nosso País po
derá propotcionar um fublro melhor para o seu povo, preservando 
aquele viço de juventude que mais de quatro séculos e meio de 
História não forun capazes de apagar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutrn) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, como Lide< elo PSB, 
por 20 mirai tos.. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Uder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, gostaria 
de manifestar, em nome do Partido Socialista Brasileiro. a nossa 
solidariedade às manifestações da ~são Pastoral da Tena, Ii
gado à CNBB, ao movimento dos traba.lhadores sem terra. que 
manifestaram publicamente a sua indignação pela nomeação do 
Sr. Araújo Neto como novo Diretor Nacional do Instituto Nacioml 
de Coloaizaçilo e Refcmna Agclria. --

0 Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária afmna que não mais serão deSapropriadas, no Brasil, as 
temtS invadidas pelos trabalhadores rurais. 

' Ora, se essa é a sua posição, temos a convicção de que não 
haverá mais refoxma. agrária de espécie alguma. 

Quem conhece o movimcn.to, quem conhece a luta pela ter
ra em nosso Pais, sabe que desde 1964 não houve, em momento 
algum. iniciativa do Poder Executivo. do Govemo Federal, no sen~ 
tido de desapropriar alguma terra. e fazer com que fosse ocupada 
por traba.Ihadores IUl'llis. O único- fato a que assistimos, ao longo 
desses trinta e um a:JlOS. desde a época da ditadura militar. foi o as
sentamento de milhares e milhares de trabalhadores rurais ao lon
go das rodovias Transamazfudca e SantaJ:ém-CUiabá, porque o 
Govemo dizia que precisava dar tem aos homens sem ~ do 
Nordeste, do Sul, de várias outras regiões do nosso Brasil. 

Foxam levados para lá milhões de trabalhadores. não com o 
intuito de ~olvey-se o problema deles, mas, evidentf''Clellte, com 
o intuito de dimimJ:ir a pressão pela luta da terra no S .. d, no Leste e 
no Nordeste br.tsileiro. 

Além desse assentamento, não OODbecemos nenhuma outra 
iniciativa do Poder Executivo. Todos os assentamentos de tiaba
Ihadores mrais existentes no Brasil focam feitos porque -esses tra
balhadores tomaram a iniciativa de ocupar a terra e o Govemo,. 
simplesmente, regularizou tal situação, ao longo de todos esses 
anos. Durante todo esse perlodo, não foram destinados IeClllroS do 
Orçamento da União ao assemamento, 1 permanência desses ua
balha.dores nnais na terra. 

O Milili;tro -da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária, gcmde proprietápo rural, oonhecido banqueiro, possuía 
60 mil hectares de terra no meu Estado, o Pacl.. Ptt meio de uma 
manobra que eles. sempre sabem fazer, conseguiu ampliar suas ter
ras e hoje possui cerca de UO mil hectares no Estado do Paxá, que 
são propriedade do Bamerinelos. 

Sabemos, inclusive, que governos anteriores colocaram um 
batalhão de polícia dentro da fazenda do Sr. Ministro, pan defen
der as suas terras; também sabemos que, mn:itas vezes. essa polícia 
espancou e bnmilhou trabalhadores de povoados vizinhos às fa. 
zendas de propriedade do Bamerindus. Não aaeditamos na pala· 
vra do Ministro quando diz que pretende tomar a iniciativa de rea~ 
lizar a reforma agrária. -

Hoje, s6 no Estado do Par.í, exiSteoi maiS de quaiJ!Dta pos
ses Íll'egulares. as quais esperam a açio do MinistériO da Agricul
tura, do Abast<cimento e da RefO!Dlll Agclria. algumas delas hã 
cinco ou seis anos. no sentido da desapropriação, pam que esses tm
halhadores nnais possam ter o titulo de jXOjlriedade das suas teaas. 
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Ora, se o Ministro ar~ que Dão. irá ~ desapropriar. busca de soluções que passam mjnjmizá-la e poder dar mais alento 
áreas ocupadas, como ficarão nws de 10 mil famílias de tmbalba- a esse importante selor da economia-
doi<s que já se enconttamboje nessa s~o?E quanto ils!f"açio Tenho recebido inúllleiliS maniféstÕç;les doo produlores ru
das ocupações que estão~ e que iriio ocorrer daqut pata a lllis, das mais divet:S&S regiões do pais_ Dentre elas, destaco a que 
Crente:. num Govemo que não ~ I'tCUl'SOS ~ fa:zj;t teforma acabo de receber dos produtoies rurais da região da "Cbapad1io 
agrária,~ somente para pa~ }ll'OS de banquetros? . . dos Pareeis", ,.,.,.Jjzado no estado de Mato Grosso, que gostaria de 

Nao tde canso de repetir nesta Casa que o Governo brasilet- levar ao conhecimento desta Casa e solicitar que seja inserida nos 
ro está pagando, este ano, R$26 bilhões aos hailqueiros nacionais e Anais do Senado Fedeial, pela importância de seu conteúdo, que a 
intemacionais. como serviço da dívida interna e da divida externa; seguir transcrevo. 
isso foi confirmado aqui pelo Ministro José Setra. quando prestru 
o seu depoimento oo Senado. 

Como iremos resolver essa situação? E agora colOca--se à 
frente do INCRA um fazendeiro ligado à bancada ruralista, aos la
tifundiários, que já foi, mclusive, ativo militante da UDR. Que 
boa-vontade poderemos enconlr.lr numa pessoa como essa para a: 
realização da ref= agrária? 

Portanto, deixo aqui "'gislr.lda a nossa P""C"pação de nio 
cooseguiimos compreender o Governo Fcmando Henrique Can:lo
so. que mandou par:a. ·esta Casa seis emendas de refoimas constitu
cionais:, cinco delas exclusivamente preocupadas cem a reforma da 
nossa economia, do sistema ocanômico, abrindo os monopólios 
estatais, evidentemente, aos capitais intemaci~ pOrque o em
presariado bra:silei:ro já. Dão tem como investir nesses setcres, a não 
ser os banqueiros. 

O Govemo não teve nenhuma pxoocupação em flexibilizar a 
Constimição btasilcita, 110 sentido de que pudesse ser facililada a 
implantação da refonna agrária e o processo de desapropriação 
pata assentamento de tr.lbalhadoi<s ru11lis neste Pafs. Também nio 
se preocupou com outro tema absolutamente essencial pata a Na
ção brasilein, a refotma fiSCal. no sentido de !'3-ber quem vai pa
gar. como vai pagar e como vai ser a distrihliçio desses recutsOS. 
As duas questões mais importante.:s não foram tratadas. Há uma 
preocupação exclusiva com a questão da :refornia econômica e de 
se abrir a participaçio do capital nacimtal às empresas nmltinacio-
nais, mais do que já está aberto. · 

Assim sendo. queremos deixar este registro enfatizando a 
nossa mcompreensão cem relação à atiblde do Ptesidenle Fernan
do Hemiqne Cardooo. que admite mudanças dessa espécie. Isso 
nio iiá diminuir a 110SS& luta, não iiá diminuir a luta dos trabalha
dotes rutais e nem vai modificar o seu ritmo de'âtuação. 

Não confiamos no Govemo; sabemos que o mesmo não 
toma a iniciativa de fazer a reforma agrária. que. infelizmente, te:rá 
de continuar IWS mãos dos trabalhadores mmis sem te~ de políti
cos que fortalecem a luta dos trabalhadores, da CPT, enfllD, das 
entidades ligadas às Organjzações N""ao-Govomamentais e ii. luta 
dos tmbalbacioi<s rulllis. 

Fica manifestada a nossa indignação com respeito à tão ra
clical e dristica mudança no Ministério da Agricullura, do Abaste
cimento e- infelizmeme,- da ''RefOIIDa Agrária". 

Ela o que tinha a c!i=, Sr. Presjdente. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Eduaxdo Outra) - Concedo a 

palavra ao oobte Senador Jonas PÍllheíro. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mr. Pronuncia o segum

te cliscuiSO.) - Sr. Preshttte, SI's e Srs. Senadoi<s, a agricullnta 
bmsileixa vive uma profu.:lda crise, em decon:ência do alto nível de 
endivjdabJento do selar e do fato de os preços dos produtos agri
colas estarem fortemente deprimidoo, da baixaliqtiidez e da eleva" 
da queda de mttabilidade econômica. 

Como parlamentar. wmprometido com o setor agrícola. ve
nho, jtntamente can Ílltegi1Ultes do Congresso Nacional, acootpa· 

.. Dh_!Ildo de_ perto essa crise e me envolvendo, com empeDho. na 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JO
NAS PINHEIRO EM SEU DISCURSO: 

· · Os produtores ru11lis da "'gião de mrior produtivjdade .da.. 
mundo na. cultura da soja- Olapadão dos Pm:cis-:- }oc:ãlizado no 
Estado de Mato Grosso, agradecem ~fUndamente o empenho 
glorioso de Vossa Senhoria que t<dtmdou nà aprovação do dispc>
sitivo legal que demtbou a TR solm as operações de crédito agri
cola. o que vem a mostrar o alto discemi1'!'\f!D.to deste competente 
Senador e revelar a Nação brasileira que ainda há hlcidcz em al
guns dos nossos representantes. impedindo que o Govemo Federal 
imponha a agricullura sua detrocada fmal, como vem pretendendo 
sistematicamente fazer, attavés das suas políticas absurdas, incoe
rentes e da110sas a todo o puvo brasileiro, e especialmente a classe 
agricola, como se ela devesse pagar. mais uma vez. a conta do pla-
110 de estabilização econllmica. Vem momando o Oxlgresso Na
cional aos olhos da Nação, talvez como IlUD.ca antes verificado, 
com a tmião e o 1Iabalho hamJ.onioso das suas duas Casas Legisla
tivas, o exercício pleno da sua condição de puder soheillllO, iDde
pendenlf:, e que sabe lnlduzir petfeitamente os anseios da popula
ção brasilein, agindo de fotma coerente, sóbria e carigilldo os ru
mos equivocados do poder executivo, que infelizmente alojou em 
cargos vitais da adbiÍllistração fedeial, ddadãos que pouco conhe
cem o Pals, _que weferem os produtos agricolas importados, pro
movidos com altos sub;W.ios em seus pafses de origem, em detri
mento do produto naciooal, que detém a mrior caxga tributária do 
lDilDdo e custos de produção exoroiwttes, pela aplicação de indi
ces e mais índices sobre as diversas modalidades de crédito nuaJ. 
como esta famigerada 1R. · 

O que pensar do ocupante do Ministério de mricr peso do . 
ablal Govemo, que doc1arou a imprensa, quando cobrado per t<p
=tantes do selor agricola sobte o oratamento cliscrimioaléri do 
Estado, que o Mato Grosso 11qnase nada" significa para o País em 
temlos de produção e geração de riquezas. Pois S& Senador, esti 
Unidade Federativa.. como Vossa Senhoria bem CODhece. é respon
sável pela produção de praticamente !O% do volume tctal de gtãos 
. gerados no BI3Sil com 7 milhões de toneladas de gtãos e 19 mi
lhões de toneladas de cana de açúcar. Tenha a certeza V. s• que o 
desemprego, a fome a violência "serão O resultado direto da falên
cia da agricultura nacional imposta por um governo insensível, 
amador e que pensa que os agricultores nacionais não passam de 
um ''bando de caloteiros'', e que usufruem de uma vida de hlxo e 
conforto. Poc um lado ÍllÍbe as exportações com a desvalorização 
do dólar, sufocando aí o setor da soja., e por outro lado não respei
ta a lei agricola, pois foge do seu compromisso de aàquirir a alUai 
safta de produtos básicos pelo preço minimo de garantia. esque, 
cendo-se que prometeu corrigir os preços mínimos em fevereiro. 
Por outro lado. protege o sistema fmanceiro, pois garantiu a este a 
cobrança da TR, e agora nega-se a retirt-Ia.. usando de expedientes 
conQep,áveis e _inf~es. como é o _caso do uso maciço da midia 
para passar a opiltião pública que o problema do endivjdamento é 
uma questão isolada. onde apenas '\ms mil1

' produtores estio ina
dimp1emes com os Bancos. Resta aos produtores, Sr. Senador, tão- . 
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somente duas alternativas para fazer valer a verdade, sendo um prazo, com regras claras. duradÕmas e consistentes, fruto da dis
dos caminhos a via judicial., nonnalmente morosa demais e de :re- cussão de toda a sociedade brasileira. A agriculttu:a clama por c:té
sultados duvidosos, para dar uma resposta ripida aos ptoblemas dito compatível com seus custos de produção, por preços mínimos 
do·setor agrícola, que são emezgenciais e urgentes de solução. e a realistas, lX'I' proteção de seus produtos contia os importados, pela 
.outra, Sr. Senador. 6 o campo do Congresso Naciooal. a Casa do =lução da carga de impostos, taxas. tarifas e outros adjetivos. A 
Povo. que felizmente conta cem pessoas como V. ga e os diversos agriculrura necessita de crédito de longo fDZO pata investimentos, 
integra:ntês• da FreDí.e Rmalista., que vem travaDdo uma -bataiba ár- praticamente abolida no País. A agriculn.ua precisa de inveslimen
dua e penosa contia a insistência do govemo em. querer imp.ttar a tos _em infra-estrutura de transporte. de estiadas, de portos. Mas 
agricultura danos tão pesados, que pode ter certeza Sr. Senado<, prinCipalmente, Sr. Senador, de respeito. 
inviabiliza o setcr por muitos anos. simple~ente potque os ~gri- Muito obrigado." 
cu! !Ores suão levados a penler ·seos patrimôriios,-sua capacidade Saturnino Massom, Ptofeito Municipal de Tangará da Ser-
de permanecer no setor. passando pela humilhação de ver seus raiMT- Alceu Luiz Grapeggia. Presidente do Conselho Munici
bens am:stados pela jlstiça, de serem executados pelos a:edo!:os. e pai de Desenvolvimento Agrioola e Industriai, Presidente da Câ
muitos certamente devendo provar o gosto amargo de uma cela de maia Set<rial de Griios. Secretário Municipal de AgriCD.ltura e 
delegacia. - Meio Ambiente- Vergílio Possamai, Presidente do Sin<ncalo Ru-

Illl- Antônio Favetti, Presidente da Câmam de Veroaclonos- Má-
Eiogiáve~ digna e fllllle foi a luta e a det=inação de V. rio Sérgio dos Santos, Presidente da Associação dos Engenheiro< 

Ex•. no entanto? Sr. Senador? outras providências. haverão de ser Agrónomos - Haio João CavagnoDo, Presidente da Associação 
tomadas tapidameDte pua evitar o colapso total da agricultura, Comercial e Industrial de Tangará da Sena. 
pois que a retirada da TR significa apenas: um alento pam. os pro- O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra)- Não há mais 
dutores, a concessão de uma sobrevida para o setor, alivia o pesa~ oradores inscritos. 
do· fardo, mas não reverte o seu processo de desmoroJJamento Na presente sessão te:I::mincxl o pc120 para. a apresentação de 
frente às suas profundas feridas, à sangria a que vero·sondo sub- em<Ddas ao Projeto de Lei da Câmamn• 128, de 1992(n°996'9l,na 
metida por quase uma d6cada, vendo-se hoje dilmte de um quadro Câsa de origem), que =Psta a pensão giaciosa ixlDc:edida pela Lei n• 
praticamente som volta. E o que aoontec<ri canooootingeulehu- 3.618, de26desgostode 1959,aELZA BORGES TAVARFS. 
mano que empresta seu trabalho, sua força. e suas vidas para o se- O Projeto não recebeu emendas. 
tor da produção agricola primária por todo o tenitório naciooal. A matéria será incluída ero Oidem do Dia, oportunamente. 
afom os segmentos mais diretamente ligados. oomo o de comer- O SR. PRESIDENTE (los6 Eduaroo Duàa) - Nada mais 
cialização, de àansfonoação, de fornecimento de máquinas. oqui- haveqdo a IIalar, a Presid6ncia vai encen-ar os tiabalhos. desígnan
pam.entos. peças e insumos. o de prestação de serviços. o de tr.ms- do para a sessão Oidinária de segunda-feira, a realizar-se às 
porte, entre outros. Quantos ~s urba.n,os, empresas.. pro- 14h30min. a seguinte 
ftss:ionais liberais, revendas, lojas e tantos oulros, dependem da es-
tabilidade da agricultUia, da sua condição de mola mostra da eco
nomia para que possam desenvolver suas atividades e garantir o 
ganha pão. O que acontecerá com as nossas cidades, pois uma le. 
gião humana incontável está sendo liberada pela agricultura. e esta 
fatalmente seguini par.t os centros urbmos cm busca da sobrevi
vência. Mas lá também não encontrarão colocação. o que significa 
dizer que em breve o interior do Brasil experimentará uma. crise 
sccial sem precedentes, com o advento certo da fome da violência 
e de toda sode de delitos. E aqueles que OJJ1em eram ~s 
simples, peões de faze~ mas homados e honestos, se ttansfor
matão cm bandidos~ :ma.zginais. assaltantes e ladrões. Não fica fora. 
o sistema fmancciro, oftcial e privado. talvez este último ainda 
mais. potqUe pouco dá para a agricultura e muito dela mira. Ne
nhuma outra razão trouxe os bancos para as inúmeras Cída(Jes que 
se estendem por todo o interior do Brasil, que não a agriculmra, 
principalmente nas regiões de fronteita agricola. E estes agora 
ameaçam., sugam seus devedt::lrC'S, cobram moitas, juros de mora, 
delapidam patrimônio dos produtores, conseguido ao custo quase 
sempre de privações e de muitos sacrificios. incluem seus nomes 

ORDEM DO DIA 

Item únial 

OFíCIOS N• S/19, DE 1995 

(Em regime de urgência. nos temlos dO 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Of!CÍo n• S/19, de 1995, do Presidente do Banco CeDIIal, 
referente a retif=ção da Resolução n• 55, de 1994, do Senado Fe
denU, que autoriza o Departamento de Águas e Energia Eléttica do 
Estado de São Paulo- DAEE. a oontratar operação de cr6dito ex
temo, com garantia da União, no valor de quarenta e nove bilhões, 
quatrocentos e vinte e sete milhões de ienes, junto ao The Ovcr
seas Ecooomic Cooperatioo Fund - EECF, destinada a financiar 
pan:iaimente o Projeto de Despoluição da Bacia do Tieté. 

em listas de maus pagadotes, e dCstróem seu cn:dito. Pode ler cer- (Dependendo de pa= da Comissão de Assuntos Econô-
teza,. Sr. Senador, que os CI1'0S promovidos pelo Govemo, através micos) __ 
de seos atos inconseqüonles e abusivas. num fu,..., muito próximo O SR. PRESIDENTE (los6 Eduaroo Duiia)- EstJí encer-
virão a ~ e custaião caro demais para o País. - rada a sessão. 

Sr. Seoa.dor, a. agricultura precisa muito mais que a retiiada 
da TR. Clama mgente pot uma politica agrfcola estáveL de longo (Levanta-se a sessão às llb30min.) 
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Ata da 66a Sessão, em 22 de maio de 1995 · 
1 a SESSÃO LEGISLATN A ORbiNÁRIA, DA Soa LEGISLATURA 

Presidência dos Srs. Bello Parga e Jefferson Peres. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES De acmdo com o art. 84, inciso VD, da Coostituiçio, e com 
OS SRS. SENADORES: o disposto no art. 18, inciso I. e nos arts. 56 e 58, do Regnlamento 

Ademir Andolde - Antônio Carlos Magalhães - Alltôoio ap:ovado pelo Deereto n• 93.325, de 1• de outubro de 1986. no art. 
Carlos Valadares- Arlindo Porto- Bello Parga- Beni VetaS_ 39, inciso I. allnea a, e no art. 40, do Ane:l<O I ao Deereto n• 
Bemardo Cab<al- Caslldo Maldaner- Dan:y Ribeiro- Edison 99.578, de 10 de outubro de f99ó, .Ui>:neto à apreciação de Vossa 
Lobio - Elcio Alvares- Emilia Femandes - Epitácio Cafeteira _ Exc:elência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal desti~ 
Flaviano Melo- Franeelino Pereira - Freitas Neto _ Gilberto Mi- nada à indicação do Senhor Roberto Pinto Fmeira Mamori Abde
randa- Gilvam Borges - GuilheiiDe Palmeira _ Hugo Napoleão_ nnr, Ministro de Primeira Classe. da Carreira de Diplanata, para 
Humberto Lucena - !ris Rezende - Jefferson Peres _ João França ex= o cargo de Embaixador do Brasil junto à Rep6blica Fede
- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- José Agripino mi da Alemanha. 
-José Alves- José Robert0 Airuda- José Bianco.: José Eduardo 2. O ltam.uaty elaboroo o curri<ulum vitae do Embaixador 
Dntra- Lanro Campos -I..eomar Quinlanilha _ Lucfdio Portella _. Roberto Pinto Ferreira MaJncri Abdennr, que, juntamente can a 
Luiz Alberto de Oliveira- Marina Silva- Manro Miranda_ Na- Mensagem om submetida à apxeciaçio de Vossa ExceléÍlcia, sem 
bor Jllnior - Odacir Soares - Osmar Dias - Roberto Requião _ ap<eSellladoao Senado Federal para exalllC de seus ilusllesmembroo. 
ValmirCampelo- V!ÍSO!l Kleinübing- Waldeck 0me1as Respei-. - Sebastião do Rego Barros. Ministro 

O SR. PRESIDENTE (Bello Paiga) _ A lista de .presença de Estado, Interino, das Relações Exteriotes. 

arosa o comparecimenlo de 45 Srs. Senadores. Havendo n6mero 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabaJhos. 
O Sr. J• Secretário procederi. à leilura do Expediente. 

É lido o segninte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submete7rlc à deliberação do Semdo Federal a esco/Juz ek 
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência. 

MENSAGEM N" 170, DE 1995 
(N• 535195, oa origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De confoxmidade com o art. 84, inciso VD, da Coostituiçio 

Federal, e com o disposto no art. 18, ineiso I. e nos arts. 56 e 58 do 
Regnlaroento aprovado pelo De=to n• 93325, de 1• de ootubro 
de 1986, no art. 39, ineiso I, alínea a, e no art. 40, do Anexo I ao 
Deereto n• 99.578, de 10 de oumbro de 1990, snbmeto à ap«cia
çio de Vossas ExcelêDcias a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
Roberto Pinto Fmeira Mameri Abdelllll", Ministro de Primeira 

Classe. da Canreira de Diplomata, para exm:er o cargo de Embai
xador do Brasil jlnto à Rep6blica Federal da Alemanha. 

, Os méritos do Embaixador Roberto Pinto Fmeira Mamori 
Abdennr, que me indnziram a escolht-lo para o desempenho dessa 
elevada funçao, constam da anexa informaçio do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Brasília, 18 de maio de 1995.- Fernando Henrique Car
doso. 

INFORMAçÃO 

Curriculum Vilae 
Fmb•ix•dor ROBERTO PINTO FERREIRA MAMERI 

ABDENUR ' 
R1o de JaneiroiRJ, 5 de maio de 1942 
Filho de Assad Mameri Abdennr e V= Albertina Pinto 

Ferreira Abdenur. . 
EstndOs de Direito, PUCIRJ. 
Ouso de Economia. "London Scbool of&:onomic:s". . 
Curso Especial de Preporaçiio à Caneira de Diplomala, IRBr. 
Tutor do Instituto Rio Br.mco. 
Conferencista na Universidade de Brasília. 
Terceiro-Secretário, concurso, 20 de janeiro de 1!1?4-
Segnndo-Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 

1966. , 

Primeiro-Secretário, merecimento, 1° de janeiro de 1973. 
Conselheiro,merecimento,10 de setembro de 1977. 
Ministro de Segnnda Classe, merecimento, 12 de dezembro 

de 1979. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 21 de dezembro 

de 1983. 

Chefe do Serviço de Aiquivo, da Divisão de Comnnieações 
e Axquivo, 1964/66. 

Assistente do Chefe da Divisão de Politica Cometcia1. 
1966167. 

Cbefe, interino, do Serviço Técnico de Análise e Planeja-
mento. 1968. 

Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1969. 
Assessor do Secretário-Geral 197Sn6. 
Coordenador de Assuntos Ecanômicos e Comcciais da Se

cretaria-Garu, 1976/79. 
EM N" 264/MREIG/SRCIDSEIDP/APES 

Bras~'- 9 de maio de 1995 Coordenador de Assuntos Eoonamicos e Com=iais do Ga-
...., binetedoMinistrodeEstado,1979184. 

Excelen6ssimo Senha: Presidente da Repábliea, Secretário-Geral, 1993195. 
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Lood=, Cônsul-Adjunto. 1969m. 
Washington, Primeiro-S=tário, !973n5. 
Quito, Embaixador, 1985188. 
Pequim. Embaixador, 1989/93. 
Congresso Extt3o1dinário do Conselho lnlemaciooal de AI

quivoo, Washington,l966 (delegado). 
xn ~eriodo de Sessõos da Comissão Ec:onômica das Naçõ

es Unidas para a AméricaLatina(CEPAL), Cat3<:as.l967 (membro). 
V Sess3o da Junta de Coméicio e Desenvolvimento (UNC

TAD). Genebra, 1967 (membro). 
Reunião, em nivel técnico, da Comissão Especial de Coor

denação Iatinc>americana (CECLA), Bogotá. 1967 (membro). 
Reunião Minimria1 do ''Grupo dO& 77", Axge~ 1967, 

(membro). 
llUNCTAD, Nova Delhi,l968 (membro). 
Rewllão, em nivel técnico e millistecial. do CIES, da OEA. 

Port-of-Spain. 1969 (membro). 
Reunião do Grupo de Tll!balho Especial América Latina- EUA 

sobreEmpesas Tranmacimais Waolúngtoo. 1974175 (membro). 
VI Sessão Especial~ sobre Comércio e Deseuvolvimelli.O. da 

Assembléia GeDl das Nações Unidas, Nova Iorque. 1974 (membro). 
. XXJX Sessão Oidinária da Assembléia Geru das Nações 

Unidas,Novalorque.1974(membro). 
ll Reunião do SELA, Caracas, 1976 (membro). 
Coofeducia P!enipcXenci&rlo sobre O Fundo Conann do Pro

grnmadeProdutos de Base da UNCTAD, Genein, 1977 (membro). 
Delegação para convetl;aÇ&s com autoridades do Governo 

da República·do haque a respeito de cooporação bilateral no Cam
podO& USO& Pacif'ICOS daEnetgia Nuclear,1979 (delegado). 

Comiliva do Ministro do Planejameuto em Missão ao ha
que e à Alábia sandita. 1979 (membro). 

m Reunião de Ministros das Relações Exteriores do "Gru-
po dO& 77", Nova Iorque. 1979 (membro). · 

Comiliva do Senbor Presidente da República, em visita ofi
cial à Venezuela.1979 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
em visita of'ICial à Veneznela. Catacas, 1979 (membro). 

Comitiva do Senbcx Presidente da República, em visita ofi
cial ao Pamgnai. ã Argentina e ao Cille, 1980 C""""bro). 

Comiliva do Ministro de Estado das Relações Extericxes, 
em visita oficial à República Fedem! da Alemanha, Tanzânia, 
Zimbia, Moçambique. Zimbábue. Angola, Cbile, Bélgica. Comis
são da Qwmmjdade Erm/lmÍCl! Emopéia e CaDadi, 1980 (membro). 

Remúão de Consnlta f,l3SiJ...EUA sobre questões de ''Poli
cy-P!anning", Washington. •9!11 (meml<o). 

Comitiva do Senbcx Presidente da República. em visita ofi
cial ii Fr.mça; a P<ll1Uga!; à Co!Ombia; à Alemanha Federal; à AI
gentiDa. Paso de los Libres; e ao Pe<U,1981 (membro). 

Reunião sobre Coopetaçio Intema.ciaoal e Desenvolvimen~ 
to, Canc:ún, 1981 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
em visita ofiCial à N'~géria, ao Senegal. ao México. à Grã~Blcta-
nha. 1981 (membro). • 

Seminário da OPEP, Viena, 1981 (membro de delegação 
btasileiia). 

I Reunião da Comissão Mista de Coordenação Btasil-N'Jgé
ria. Lagos. 1981 (membro). 

Rewllão das equipes de Planejamento Politico, Lood=, 
1981 (delegado). -

Confetôncia patrocinada pela India sobre Questão Na:u:
Sul e Cooper.tção Sul-Sul, Nova Delhi. 1982. 

Comiliva do Senbcx Presidente da República. em visita ofi
cial aos EstadO& UnidO& e ao Canadá.1982 (membro). 
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Enoontro Presidencial de Foz do Ignaçu, 1982 (membro) 
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores, 

em visita oflCial à Guiana. 19!12 (membro). 
· ... Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores em 

visita oflCial à O.ina. e ao Japão, 1982 (membro). 
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores em 

visita de trabalho à Veneznela,l982 (membro). 
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Trinidad-e-Tobago, 

Port-of-Spain.1982 (membro da delegação brasileim). 
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores em 

visita oficial àltália, ao Vaticano, à Áustria. àAlábia Saudita 1982 
(membro). 

Comitiva do Senbor Presidente da República à sessão de 
Abertura da XXXVll Sessão da Assembléia Geru da ONU, Nova 
Iorque,19S2(membro). 

Remúão de Consulta Btasil-EUA sobre questões de ''Poli
cy,Plauning", Bnsilia. 1982 (delegado). 

XXXVIIIRemúão MinisterlaldoGAIT, 19!12 (delegado). 
Enoontto do Presidente da República com o Presidente da 

Nação Aigentina, Foz do Ignaçu,l983. 
Comitiva do Senbor Presidente da República, em visita ofi

cial ao M&i<:o; à N'~gérla; à Gniué-Bissan; ao Senegal; i Aigélia; 
e a Cabo Verde, 1983 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores em 
visita oficial à Costa do Maüm aos EUA, ao Gabão, a Guinb-Bi.s-
""'1· ii Iugoslávia. ao fraque. 1983 (membro). 

Reunião de Consnlta Brasil- RFA sobre questões de ''Poli
cy-Pianning" Boun, 1983 (delegado). 

I Remúão do Gtupo de Trabalho sobre Assist&lcia Eoonô
micaBrasii-EUAWashington.1983(delegado). 

Remúão de Consnlta Brasil- EUA sobre questões de ''Poli· 
cy- P!anning" Washington. 1983 (delegado). 

VI Sessão da UNCTAD, Belgmdo.l983 (delegado). 
Reuniio de Coordenação Latino-Ameri~ em nível mi

nisteciaJ. convocada pela SELA e Prepaiat6ria da VI UNcrAD. 
Cartagena, 1983 (membro). 

V Reunião Ministerlal do "Gtupo dO& 77", UNCT AD, Bue
nos All'es, 19S3 (membro). 

Enoontro do Ministto de Estado das Relações Exteriores 
COill o Ministro dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos; 
Amstetdam. 1983 (acompaubante do Sr. Ministro). 

xxxm a XXXVlli Sessõos da Assembléia Geru das Na· 
ções Unidas, Nova Yotk,1978183 (delegado). 

Seminãrio sobre Cométcio Intemacicmal promovido pelo 
''Eu:ropcan :Managemeut Forum". I ansanne, Suíça. 1983 (acompa
nhante do Sr. Ministro). 

Reu:aião sobr:e ''Projetes de Desenvolvimento e Coocon:ên
cia Públicas Internacionais do Grupo dos 77", no âmbito da Coo
peração sul·suL !UódeJaneiro,1983 (delegado). 

Comitiva do Ministro de Estado das relações Extericxes em 
visita oficial ao Paquistio.à Índia e a Portugual. 1984 (membro). 

ComitiVa do Se.Jlbor Presidente da República em visita ofi
cial à Bolivia, Msttocos. ii Espanha e ãCbina.1984(membro). 

Reuniões da Secretaria Pro-Tempore do Cousenso de Carta
geua, Buenos Aires, 1984, 

Conferência Eoon&nica Latino-Americana. Quito,l984. 

Remúão de Consnlta Brnsil-Axgentina sobre questões Eco
nomic:a.s bilaterais, Buenos Aires,l984. 

Reunião de Consnlta Brasil-Aigentina sobre "policy-plan· 
nDlg", Buenos Aires, 1984. 

Entendimento sobre a Coopemção Nuclear Brasil-RPC, Pe
quim,l984(chefededelegação). 
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Etapa preparat6ria da Reunião de O.anceleres e Minisrros 
das Finanças de países Latino-Americanos, Cattagena, 1984 (che
feda delegação); e delegado á reunião de Ministros. 

Reunião do "Grupo dos 18"doGATI, genebra, 1984. 
Publicação: (Como co-auror): ''Relação BtaSii-EUA na 

Transcrição Democrática'~ · 
"Diálogo ou Confronto? Debate de canela sobre o Relatório 

Brandt"; "Crisis econ&nica y J'RlsPectivas de desarroi!O en Améri
ca Latina''. 

Ordem de Rio Br.moo, Gr.mde Oficia~ BrasiL 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Br.tsiL 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comeuclador, Brasil 
Ordem do Mérito Militar, Oficial, Br.tsil 
Medalha do Mérito "Santos Dumont", Brasil. 
Medalha ''Lauro Muller', BtasiL 
Medalha do Mérito '"Tamandaré''. Brasil. 
Medalha. do Mérito ''Mauá'', Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem ''EI Sol dei Peru", Comeuclador, Peru. 
Ordem "EI Sol dei Peru", Gr.mde OficiaL Peru. 
Ordem cje Mayo, Grande OflCial, Argentina.. 
Ordem Aguia Azteca, Grande OficiaL México. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Gr.mde OficiaL PC<tuguaL 
Ordem Bernardo O'Higgins, Grande Oficial, Cllile. 
Ordem Fr.mcisco de Minmda, Grande Oficial, Venemela. 

· Ordem de BoyaiJa, Grande OficiaL Colômbia. 
Ordem do Mérito, Grande OfiCial, AleiiiliDha FedecaL 
Ordem Van der Palm, Gr.mde Oficia~ Suriname. 
Ordem de Isabel, a Católica, Espanha. 
Ordem Nacioual ai Mérito, Equador. 
Sectetaria de Estado, das Relações Exteriores .,_ __ .de 

de 1995.- Stdio Marcos Amarante Cllefe do Departamento do 
serviço Exterior. . - . 

(À Comissão de" Reklções Exteriores e Defesa 
Nacional) 

MENSAGENSP~ENCUUS 

Restituindo autográfos de projetos de lei sauciooados: 
N" 188, de 1995 (n• SS6195.de origem) de 18 do co=nte, 

ref=teaoProjetodeLei da Cãmamn•46, de 1993 (n•2347/91, 
na Casa de origem), que acrescenta pu:ágrafos ao art. 83 da Lei n° 
7.210, de 11 de julho de 1984-Lei de ExeruçãoPenal, sanciOilll
doe tru!sfa:madonalein•9.046, de 18 de maio de 1995; 

N" 189, de 1995 (n• 551195, na origem) de 18 do co=te, 
ref=te ao Projeto de Lei da Câmaia n• 52, de 1993 (n• 255191 
na Casa de origem), que altem a redaçio do § lo do art. 10 do 
Decteto-Lei n• 4.657, de 1942- Lei introdução ao Código Ci
vil, que dispõe sobre a sucessão de bens de estrangeiros situa
dos no Brasa sancionado e transfonnado na Lei n• 9.047, de 18 de 
rualo de 1995. 

N" 190, de 1995 (n• 558195, na origem) de 18 do CCIIente, 
referente ao Projeto de Lei da Câmaia n•201, de 1993 (n•44Qf91 
na Casa ~ origem), que toma obrigatória a existência de instru
meDtos de medição de peso nos postos de revenda de gás liquefei
to de petióleo para uso doméstico, sancioDado e transformado na 
Lein•9.048,de 18 derualo de 1995;e 

AVISOS 
DE MINlSTROS DE ESTADO 

N" 239195, de 16 do com:nte, do Ministro da Agricultuta, 
do Abastecimenlo e da Reforma Agrária, refemJ!e ao Roquerimento 
de infOIJJUIÇÕOS n• 560. de 1995, do Senador Emandes Amorim. 

N" 352/95, de 9 do con-ente, do Ministro da Fazenda, refe
rente ao Requerimento de lnfonnações n• 448, de 1995, do Sena
dor José Eduardo Dutta. 

As infonnações foram encaminhadas, em cópia 
aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo 

PARECERES 
PARECER N" 318, DE 19!15 

Da Comissão de Rdaçú<s Exteriores e Defesa 
Nacional sobre o Projeto de Lá do Senado D0 50, de 
1995, de autoria do Senador Pedro Simon, que "Disa 
põe sobre a nomcaçio dos Representantes Ofidais do 
País ao Organismosiirte:ruaciomüs de c:aráter ofidal". 

Relator: Senador Bernardo Cabral 

1-Rdatório 

O ilustre Senador Pedro Simon, com amparo no art. 52, in
ciso m, allnea f, da Constituição Federal, subscreve o Projeto de 
LeidoSenadon°50, de 1995,que 

"Dispõe sobre a nomeação dos Representantes 
Oficiais do País em Organismos lnleruaciOilllis de cat:l
ter orlCial." 

O arL 1° do projeto detem:üoa que a escolha dos ~ 
sentmtes oflCiais do País em OI'g3llWções inremacionais de caiá
ler ofiCÍai passe, t>brigatoriamenle, pelo crivo da aprovação prévia 
do Senado Federal. O§ 1°pettuite a recoodoçio dos citldos '"Pl"
sentaotes, e o _§ 7.: admite a possibilidade de iote:aupção do man
dato do tepreSeD.taDte •por decisãO da maiOria absoluta dos mem
bros do Senado Fedem!". Por sua vez, o art. ZO autoriza o Poder 
Executivo a tegDlamentar-a lei em pra2D certo- 120 dias ap6s a 
sua publicação -, ocasiio em que deverá. "eleocar os organismo$ 
intemacionais JlOl" cujas funções de Rep<esentantes" as disposiçõ
es do ProjOto de Lei tenham a aplicação desejada. 

2. Na justifiCaçãO" ao projeto de lei em causa, o seu autor 
tece uma série de cousidetações, que podem ser assim resumida&: 

- os postos a semn oa~pados em organismos iritemacionais 
revestem-se da maior importância, pois nem sempre a conciliação 
de interesses ali desenvolvidos é pacifica; 

- a aprovação prévia de nomes indicados pam tal mister 
deve passa pela Câmara Alta, per ser ".inviável sobmeter os nomes 
de !ais representantes à escolha plebiscitária de toda a Nação". 

- experiências _anteriores com designações de repre
sentanteS l:icisileiros junto a organismos iote:maciawris têm tmzido 
controvérsias. pois o fator competência é, moitas vezeS, o que·-~ 
nos conta na indicação de oomes, mais valeudo a amizade e a fide
lidade pesscais ao Presidente da República. 

- o objetivo da propOSição legiSlativa em causã é dar 11ao 
processo de escolha desses representantes, o necessário respaldo 
do Poder Legislativo àqueles cuja incumbência é tzaduzir a voo.ta.· 
de naci.cmaljunto aos organismos internacionais.'• 

D-VotodoRelator 

N" 191, de 1995 (n• 560'95, na origem) de 18 do eotrente 
ref=te ao Projeto de Lei da Câmaia n• 117, de 1992 (n• 
4.807/90~ na Casa de origem). que converte em Memorial de Me
diciD.a Brasileira o Memorial da Medicina instalado no pr&iío da 
antiga Faculdade de Medicina do Teneiro de Jesus, na Cidade de 
Salvador, Bahia, sancionado e tru!sformado na Lei n• 9.050, de 18 

-de rualo de 1995. 
3. O art. 52 da Catta Magna coocede competência privativa 

ao Senado Federal pam a prática de uma série de atos cujas ~- . 
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tância desnecessita maiores explicações, dadas a sua natureza e fi~ No presente caso, trata--se de uma colaboração entre uru~ 
nalidade. Entretanto, c pol' dizer ~ A espécie ora tratada, guaios e brasileiros llUDl& queslão altamente relevante. ou seja, a 
awlta. ao seu inciso m, ao exigir aprovação prévia da Cimara que envolve matéria de investigação e julgamento de delitos. 
Alta. por voto secreto e após argüição p.l'blica. na escolha de '\itu- Nossa proximidade geográfica não nos pem:lite afastar O 
lares de outros C3IJ!OS que • lei detemúnar'' a- "f,. Assim, • fonmlismo jurldico que a matéria penal IOquere é altamente saJu. 
proposição Oia em comento insere-se, a nosso ver, no citado man- tar que as duas nações amigas, sem violação de suas sobetanias, 
damento constitucicoa.I.. onde encontm o suporte necessário e sufi- formalizem instmmentos capazes de sancionar modalidades crimi-
ciente para a sua implemeDlação. n.ais uansnacionais. 

4. Julgamos de suma importância que os nossos repre- Pelo mencionado instrumento as duas Partes Contratantes 
seula:nt.e$ ofJ.Ciais em organjzações de cuáter oficial. ~indicados prestar-se-io assistência mútua prar.l a investigação e o julgamento 
pelo Presidente da República. passem pelo crivo do Poder Legisla- de delitos, assim como nos ~"""""i""" tos judiciários IO!acionados 
tivo, através deste Senado Fedetal Armai, os indicados e aprova· com assuntos penais. sem que seja levado em consideração se a 
dos exercerão postos de relevância inconteste junto aos -orgmis-. CODduta que motiva a investigação, o julgamento ou os JmCCdi
mos econômicos intemacioDS.is. de caráter pennanente. A compe- mentos, no Estado requerente. constitui delito ou não, conforme a 
téncia e o saber tecnicamente especfficos Dio ~ no easo, a legislação do Estado IOquerido. 
sim mesmos. Outros xequisitos, tais como a probidade moml e o O acordo tem por único objetivo a assistência jurídica mú~ 
camportamento ~ível deverão, igualmente., ser levados rua e não faru1ta às autoridades ou aos partia.dares do Estado re~ 
em conta por ocasiio da argüição ~ legislativa. A alta res- querido funções que, segundo as leis internas, estão resetvadas às 
ponsabilidade do cargo a ser ocupado IOquer os cuidados occessá- suas autoridades. 
rios par parte dos Senborés Senadores. A aprovação final do llOIDO A IOferida assistência SOlá pteStada par meio de Autorida
do candidato deverá, portanto, oooduzir este Senado Fedem! à cer- des Centiais designadas pelas Partes Coolralmltes, que poderão. 
teza de que fez o melhor em nome do povo lxasileiro. E que o cs- cm certos casos, recusar-se a prestá-la. 
colhido está a altura de ocupar a sua polt:rooa intemaciaoal. com a O acordo detalha o seu âmbito, o alcance da assistência, as 
responsabilidade e. competéncia desejadas. autoridades centrais, o annprimeoto das solicitações, • lei aplicã-

5. Em face do exposto, somos pela aprovaçio, na integra. vel, os prazos ou condições pml o cumprimento da assistência. o 
do Projeto de Lei do Senado n° 050, de 1992, que "dispõe sobre a seu eventual cm:áter confideDC:ial. as ljmjrações ao emp:ego de in
nomeação dos Rqnesentantes Oficiais do País em cxgaoismos In- formação ou prova obtida. os =tos e as fOllllllS de assistência. 
tema.cionaisdecará.terof:acial". Embom se tmte de texto que toca muito de perto o bem 

Saladas Comissões, 11 de maio de 1995.-Anlôuio Carlos .maior dos individuas, que ó a bõerdade, eleniocontóm disposiçõ
Magalhães, Presidente- Bernardo Cabral, Relafm'- Humberto es abetrantes que ateDiem contra os dimitos. humanos ou extrapo
Lucena - Nabor Júnior - Benedita da Silva- Geraldo Melo - Iem aquilo que é de estabelecimento normal entre países vizinhos. 
Romeu Tum a - Guilherme Palmeira -José Agrlplno - P<dro amigos e. além disso, parceiros de iDtegmção "'gional. 
Piva- Casildo Maldaner- Artlu' da Távola- Flaviano Mdo - Ante o exposto. somos favooíveis a sua aprovação nos ter-
Joel de HoDanWÍ- Pedro Simon, abstenção- Hugo Napeleio. mos do Projeto dt Decreto Legislativo n• 57. de 1994. 

PARECERN"319,DEI995 Sala dasComissões.l8 de maio de 1995.-AntouioCarlos 
·Magalhães, P=idente- Epitáclo Cafeteira, Relator- Humber-

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa to Lucena, Nabor Junior, Bernardo Cabral, Romeu Tum.a, 
Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• CasildoMaldaner,Fla>ianoMelo,JoeldeHoDanda,PedroSi-
57, de 1994 (n• 291, de 1993, na Câmara dos ~ta- mon, Hugo Napoleio. 
dos), que '"Aprova o texto do Acordo de Assistência 
Jurídica Mútua em Assuotos Peuais, celebrado entre PARECER N• 320, DE 1995 
o Governo da Repúhtica Federatiw do Brasil e o Go- Da Comissão de Relaçlies Eúcriores e Defesa 
vemo da República Oriental do Uruguai, em Monte. Nacional, sobre 0 Projeto de Decreto Legislativo n° 
Tidén, cm 28 de dezembro de 1992 •. 84, de 1994 o• 224, de 1992, na Câmara dos ~ta-

Relator: Senador Epitácio Cafeteira dos), que • Aprova o testo da Coaveu.çio Interameri-
De conformidade can 0 disposto 110 artigo 49. inciso L da CIUIIl sobre Arbitragan Comeràal IntemacioDBI", coo-

Constituição Fedetal, o Seoboc Presidente da Repúblka sobmer.u ciuída em 30 dejan<iro de 1975, DB cidade do Panamá. 
ao Congresso Nacional o Aoc:mio de A:s:sist8ncia Ju:ddica Ml:itua Relator: Senador Epitacio Cafeteira: 
em Assuntos Penais, celebmdo enlic o Govcm.o da República Fe- I -Relatório 
der.ltiva do Btasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, 
em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992. . Com base 110 art. 49, inciso L da Constituição Federal. o ex-

A Mensagem n• 167, de 1993, através da qual 0 Senhor PIOsidente de República, Seobcr Femando Collor de Mello. por 
Presidente da Repúblka submet"' o texto. on. sob nossa análise. via da Mensagem n• 601, de 17 de setembro de 1992. sobmeteu à 
ao Congresso Nacionai, faz~se acompanhar de exposição de moti· consideração dos membros do Congresso NaciODa.l o texto da 
vos do Ministro de Estado das Relações Exteriores onde 10 eoe&IO- Convençio lntetameriea:oa sobre Aibitragem Canetciallntema
ce a importância de Bmsil e Uruguai, parceiros do Mm:osuL ,... clonai. concluída em 30 de janeiro de 1975. 
"""dotados de nm instrumento juúdico <pe tome mais ágilelle:úvel 2. Quando da sua IOgular tramitação na Câmara dos Depu-
a coapezaç;L> judicial nos vários campos de ação, que emnnm. tados, a matéria obteve aprovação Ullânime das suas Comissões 

Na vetdade., toda integração mgioaal, ainda que vise inicial- Exteriores, de Con:s:titu;ção e JUstiça e de Rcdação e de Economia. 
mente apenas aos aspectos econômicos, necessita um minimo de Indústria e Comórcio. esta alravós de parece< oral proferido pelo 
integmção jurldica. que se IOJl"'S"'lta n.oanalmente pornma fonoa Dep1tado Arnaldo Faria de Sá (tls. OS). Ainda na Câmara Baixa, a 
de hamlooizaçilo legislativa e de colaboaçilo judiciária entre 01 matiria foi disaltida em p!CilÕrio, em tomo ÚllicO, e ali aprovada • 

. oaíses-membros. ~ o mesmo ~ com a sua redação ímaL Cllega. _então. o PDL_ 
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ao Senado Federal (fls. 29, verso), para exame e emissão do com-· 
petente ,..Parecer. 

E o relatório. 

D- Voto do Relator 

3. O projeto de d=to legislativo ora sob exame desta eo. 
missão visa. inserir DÓ contexto-legal pátrio a figUia. juddica da "ar
bitragem comercial intemacional''. com o rrto de dirimir c:ouflitos 
surgidos de PJSSÍVeis divergências entre dois ou mais Estados so
bre negócios mercamis. Ttala-"' de um iostituto legal histórico nas 
relações internacionais. cuja origem pexde-se no tempo.: Assim. to
das as vezes em que dois ou mais Estados conflitem sobre questõ
es quaisquer, devem confmr a um tereeim- ou a tc:n::eiro& Estados 
- a solução dos seus litígios. Aprovada a decisio, esta passará a 
ser obrigatória para as partes envolvidas, sujeitando-as As mesmas 
conseqüências de uma decisão judiciai 

4. No contexto do preseD1e ato intemacional, destacamos: 
Artigo 3 - Estabelece a garurtia de que. na falta de acordo 

expresso entre as partes, recoxrer-se-á à Comissão·Interamericada 
de Ari>itr.tgem Comercial;' . 

Artigo 4- Manda observar as leis processuais do país onde 
fomn executadas ou reconhecidas as sentenças ou laudos arbitrais. 

Artigo 5.1 -Contém a listagem das hipót<ses de.denegação 
de =oohecimelllo e de execução da SCill<nça po< soticilação da porte 
CO!lttaa qual fa-i.nvocada, dependente das provas ati exigidas; 

Artigo 5.2- Indica as hip6teses de denegação do reconheci
mento e da exeaJção da sentença aibitral na; casos de: divergên
cia insuscetível de solução por arbitragem. sentença conlrária à or
dem pública do Estado receptor do pedido de reconhecimento e da . 
exea:Jção. 

5. Por outro· lado, e como bem declara o Sr. Ministro de Es
rado das Relações Exteriores (Exposição de Mctivo:s n° 
32&1CJ/DEAIMRE. de 27 de agosto de 1992), à fls. 10, item 3, 

· - lembiamos aqui a copiosa lição do saudoso Hildellmm
do Accioly, que, se baseando oo artigo IS da Lei de In
trodução ao Código C.vil, julgava indiscutlvel que, 'no 
Brasil, a sentença arl>itral estrangeim s6 pode ser cum
prida se tiver sido homologada por juiz competente, no 
país de origem,. e se receber a homologação do nosso 
SUpremo Tn'bunai Federal." 

(Hidelbrando Aecioly. Parecer 55/1.518, de 8 de 
setembro de 1954). 

7. Par todo o exposto, somos pela aprovação do texto inte
gml da "Convenção lnteramericana sobie Aibi:tmgem Comercial 
Intemaciooal", feita na cidade do Panamá, República do Panamá, 
no dia 30 de janeiro de 1975, na foo:ma do Projeto de De<n:to Le
gislativo n• 84, de 1994, ofetecido pela Câmata dos Deputados (n• 
224. de 1992, na Casa de origem). 

É o Parecer, s.m.j. 
Sala da Comissão, 18 de maio de 1995.- Antonio Carlos 

Magalhães, Presidente- Epitádo CaCeteira, Relator- Humber
to LnceDa - Nabor Júnior- Bernardo Cabral- Romeu Tuma 
- Casildo Maldancr- Flaviano Melo - Joei de Hollanda - Pc-o 
dro Simon- Hugo Napoleão. 

PARECERN"321,DE 1995 
Da Co}Dissão de Relações E:&terioros e Defesa 

Nacional, sobn: o Projeto de Du:n:to L<gislativo o• 
31, de 19!15 (ri' 418, de 1994, na Casa de origem), que 
• Aprova os textos do Acordo Referente aos Vales 
Postais e do Acordo Referente aos Objetos Contra· 
Reembolso, que são oo Aios OJM:looals emauados do 
XX COliJ!I'<Sio da União Postal Universal (UPU), ,.,... 
lizado em Washington, em dezembro de 1989•. 

Relator: Senador Hugo Napoleio 
Chega. a Ç$1 Comissão de Relações Exteri<ms e Defesa 

Nacional o pn:sente Pmjeto de Deaeto Legislativo n• 03!195, que 
"Aprova os textos do ACOldo Referente aos Vales Postais de 
Acado Referente aos Objetos Contta-Reembolso, que são os Atos 
Opciooais emanados do XX Congresso da União Postal Uoiv=al 
(UPU), realizado em Washington, em dezemlro de 1989". O en
c:amiobameoto obedeoe ao art. 49, I da Constituição Federal edis
posições regimentais. 

"Pelas nzões que exponho xwüs adiante, o Gover
no brasileiro não havia iniciado a~ hoje a: trâmites ne
cessários à ratificação desse importante ato. A Aibitxa
gem, especialmente no âmbito comercial, nas últimas 
décadas. vem angariando crescente prestígio intcmacio
nal graças às suas caracter:isticas de eotmdidade, rapi
dez, CODÍiaD.ça. conhecimento tknico, sigilo e possível 
economicidadc.'' 

6. No que respeira, fmalmeute, à execução, oo Bxasil, de 
sentença proferida no estrangeiro, cabe lembrar a força mandat6ria 
do art. IS do Decreto-Lei n• 4.657, de 4 de setembro de 1942 (a 
chamada Lei de In!rodução ao Código Civil), que= 

Acompanha o texto original do acordo Ota exammado ex
posição de motivos do Exm• Sr. Ministro das Relações Exteriom;, 
na qual são arroladas as razões que levaram à sua negociação e rli'· 
ma. Desta manifestação~ cabe destacar o segainte: 

"Art. IS. Será executada no Brasil a -ença pro
ferida no estrangeiro, que mína os seguintes requisitos: 

a) haver sido proferida po< juiz competente; 
b) terem sido as partes citadas ou haver-se legal

mente veriitcado a revelia; 
c) ter passado em julgado e e$M ~evestida das 

fOrmalidades necessárias para a exerução no lugar em 
que foi proferida; · ·· · · 

d) estar traduzida por intéqnte au!Drizado; 
e) ter sido homologada pelo SUpremo Tribunal 

Feder.tl.'' 

Assim. não foi outro o entendimento. na espécie. do ilustre 
relator da matéria pela Comissão de Relações Exteriaes da Câma
"' dos Deputados, Deputado Adylsm Motla, ao assev=r (fls. 24): 

10Sobre a exerução dos lmdos arbitrais confeccio
nados no estrangeiro. somente a título exemplificativo, 

"A União Postal Universal, sediada em Bema 
desde 1874, data de sua fundação, tem como oiljetivo 
assegurar a organização e o aperfeiçoamento dos servi
ços postais e de favon:ccr~ nessa úea, o desenvolvimen
to da colabotação in-.clooa!. SUa Constituição. con
clufda em VICDa, em 1964, foi aprovada pelo lliasil em 
1969 e. desde eiuio. o GoVem.o bmsileiro vem partici
pando ativamente d.,. trabalhos da UPU e tem ratificado 
os Atos Obrigalórios da União, eiDIIIIl!dos dos Coog=
sosdeT6quiode 1969, de T.:msanne, de 1974edeHam
bwgo,de 1984. 

O Ministério das Comunicações, ademais. solici
tou a adesão do lliasil ao ACOldo Referente aos V ales 
Postais e ao Acordo Referente aos Objetos Contm
Reembolso, dos quais o Brasil aJo 6 signatário. O Accr
do de Vales Postais regulameata a penwta dos vales 
postais. que os Estados Contratantes convencionem insti
tuir nas suas mlações reciprocas; e o Acordo de Reem~ 
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bolso regulamenta a permuta de objetos oontra-reembol- Sobre a mesa r requerimento que será lido pelo Sr. 1° ~ 
so. A esse respeito, a Empm;a Brasileira de Coocios e tário em exetclcio, Senador JeffetSOil Péies. 
Telégrafos (ECO vem exocutando. intemamente cu com É lido 0 seguinte: 
base em acordos bila!etlris. tais~ Não OOstme, em 
face da =scetlle demmxla. tem envidado esforços DO senti- REQUERIMENTO N° 790, DE 1995 
do de ampliar seu campo de alDação. motivo pelo qual a R · t do •"'• 50 § 2• s• · · adesãoaosrCfei:idos. ~émcdidaessencialu equell'O, nos ermos s --...e>os , e , mcJSO 

XXXIII da Constituição Fedetal e artigo 216 do Regimento llller
A propósito, como titular do Ministério das Comunicações, no do Senado Feder.ú, seja fomecida pelo Presidente do Banco do 

tive a oportunidade ele acompanhar este processo. BrasiL Sr. Paulo César Ximenes, através do Ministro da Fazenda, 
Verif'ICa-se ser o ato interiiacional aQui considcriiao- de Sr.- Pedro Sampaio Malan, as seguintes informações: 

gcmde im.port.§ncia ao aperl'eiçoamento do que já se convCDCiona 1- Qual a previsão de se fec:bar agências do Banco do Sra.-
chamar de Sistema Postal Intemaci.onal, sendo sua aceilação por si! no Estado de Sexgipe? 
parte da =mjdade imemacional efetivo progresso do "direito das 2 - Quantas agências do Banco do Brasil elevem ser fecha· 
gentes" em tio vital selo<, a:mo O das reJaçi5es postais eniie OS países. das DO Estado de Sexgipe? 

Conclui-se, por de:uadeiro, verificados ainda os aspoctos: da 2.1-Em caso positivo, em que data isto deve acontecer? 
exposição de motivos, ut supra, serem inequívocas a _.wn.ida- 3 - Quantas agências do Banco do Brasil no Estado ele Ser-
de e conveniência para o Brasil em aderir ao presente ''Acordo Re- gipe estão apreseDtando prejuízo? 
ferente aos Vales Postais e do Acado Referente 3QS Obje<oo Con- 3.1- QJa1 o moolanle do prejulzo de cada uma das agências? 
Ira-Reembolso, que são oo Atas Opciooais cmauados do XX Con- 4 - O que representa, cm termos pen:cntuais, o prepízo 
g=so da UIÜão Postal Universal (UP1J), =lizadO em Washing· apresentado pelas agências do Estado de Sergipe, oomparativa
ton, em dezembro de 1989." mente com o prejlízo do restante das ag&cias do Banco do Brasil 

· Pelo exposto, somos pela aprovação do presente Projeto ele em todo o Pals? 
DectetoLegislativon"31/95,nostermosdapropostaoriginal 5- Qual o conteúdo do documento do Departamento de 

Sala das Comissões, 18 ele maio de 1995.- A.ntôoio Carlos Administraçio do Banco do Brasil onde se revela quais as agên
Magalbii<s Presidente - Hugo Napoleão, Relator - Humberto cias que devem fechar? 
Lucena - Nabor ]ÚIÚor - Bernardo Cabral - Romeu Tuma - Justillação 
Casildo Maldaner- Fla'Olano Melo- Joel de HoDanda- Pedro 
Simoa- Hugo Napoleão- Epitácio Cafet<ira.. O presente requerimento justif"u:a-se pela =iio de que vá-

. . -rias matérias jomalísticas noticiata.m que seriam fecbadas i.míJll(> 
. O_ SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O expediente ..., ã ras agfncias do Banco do Brasil pelo País todo. Diante deste quadro, é 

publicação. . . 
0 

fimdamental t.emtos CODb.ecimcnto da situação real porque passa o 
. Solre a n;esa. requerimento que ser! lido pelo Sr. 1 Secrc- Banco do Brasil, e em especial as agências do Estado de Sexgipe. 

tário em exetácto, Senado< Jeffer.;oo Péies. No aguardo do pronto atendimento, 

É lido o seguinte: AteJiciOsainente, 
REQUERIMENTON•788,DE1995 Sala das Sessões, 19 de maio de 1995- Senador José 

Eduardo Dntra. 
Nos tennos do art. 255, U. c, 12, combinado com o art. 102, 

V. in fine. do Regimento Intemo requeiro que soble o PLS D0 

113, ele 1995, qua "dispõe soloe bencficios fiSCais ooncedidos a 
pesquisa cienlffica e te<:::nol6gica e dá outms providências". além. 
da Comissão de Assuntos~ (CAE). constante do despa
cho inicial ele distnlluiçio, seja ouvida, também, a Comissão ele 
Educação (CE). 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1995.- Senador Waldeck 
O melas. 

O SR. PRESIDENTE (Bcllo Parga) - A matéria será in
cluída em Ordem do Dia oportunamente, consoante o disposto no 
art. 255, inciso IT, a.linea c, n• 12, do Regituento Jntemo. 

Sobre a mesa, :requerim.ento,que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário em exerácio, Senador Jeffexson Péres. -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 789, DE 1995 

Senhor Pnlsidente, 
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento Jntemo, a 

tramitação oonjunla dos projetes PLC n• 50 de 1995 e PLC n• 41 de 
1991. pot't:rat.amD. de matérias que ve:mam some o mesmo assumo. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1995.-SenadarWaldeck 
O melas. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- O requerituento lido 
será publicado e posteriounente incluído em Ordem do Dia, nos 

. temlos do art. 255, inciso n. letm c, n° 8, do Regimento Intemo. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- O requerituento lid<! 
será despachado ii Mesa para dedsio, nos termos do inciso m do 
art. 216 do Regimento llllerno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em: exerclcio, Senador JeffeiSOD. Pexes. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 791, DE 1995 

Requeiro. nos termos regimentais. seja COnsiderada licença 
autorizada o meu afastamento no dia 22 de maio do correme. por 
estar participando de um painel sobre Reforma Constitucional no 
plenário da Assembléia Legislativa do Estado ele Maio Grosso do 
SuL patrocinada pela OABIMS e pelo Poder Legislativo/MS. 

Sala das Sessões, 22demú:> de 1995.-Sem&:rRamez TeiJet. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O requerituento dei

xa de ser votado por falta de quorum. 
Sobe a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre

tário em exercício. Senador Jefferson Pétes. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 7!12, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art. 50, parágrafo 2•, da Consti

tuição Federal e nos arts. 215. inciso L e 216 do Regimento Inter- · 
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no do Senado Federal, requeiro seja cncamjnhado ao Exm0 Sr. Mi
nisb:o O!efe da Casa Civil da Presidéucia da Rept!blica, Ci6vis de 
B= Calvalho, o seguinte I<qUerimento de infurmações: 

I - Quais fomm os órgãos e entidades da Admmistr.tção 
Pública Federal que promoveram a reavaliação dos contratos em 
vigor e as licitações em curso, ca:úorme as deteunimções do De
creton• IM.l, de 7 de março de 1995? 

1.1- Destacar os ótgãos e entidades feder.ús lotadas no Es
tado do Seigipe que promoveram reavaliações de seus contratos e 
licitações. 

2- Identificar, oo §mbito de cada 6tgão e entidade, os con
tmos e as licitações que foram submetidas aos proce$$0$ de reava
liação, com destaque para aqueles vinculados ao Estado do Sergi
pe. e aqueles relativos A conservação de estradas e JrO.ietos: de irri
gação que tiveram verbas de investimentos liquidadas neste ano. 

2. 1 - Apontar o objeto, o valor (em real), a duração e os 

Maio de 1995 

que o Coogresso Naciooal receba ~ as infoanações a respeito 
das reavàliações para efeito do rumprimemo de suas tarefas """'" 
tihlcionais de controle e fiscaHzeção do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1995. - Senador José 
Eduardo Outra. 

(À Mesa para decisão.} 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- O I<qUerimento lido · 
selá despachado à Mesa para decisão, nos lermos do inciso m do 
art. 216 do Regimento !Dterno. 

Sobre a mesa., oficio que será lido pelo Sr. 1° Scctetário.~ 
ex~~ Seaador Jefferson Pé:res. 

É lido o seguinte: 

OF.o6/95-CRE 

beneflciários de cada um dos conlrat~ e licitações em questão. Senhor Presidente, 
2.2- Listar os <Olllmtos e licitações relativas à conservaçao Na qualidade de Ptesidente da Contissão de Relações Exte-

Brnsilia, 18 de maio de 1995 

de estiadas e projetes de ipigaçio que não fomm ôbjeto de reava- rioies e Defesa Naciona4 comunico a Vossa Excelência que este 
Iiação, especificando as I3ziles técnicas para a dispensa da aplica- ÔQ;íio, na fOimll do ar!- 91, § 2", do Regimento Intemo, aprovoo 
çãododispostono Deaoton"1.41L Projeto de Lei do Senado n• 50, de 1995, de antoria do Senador 

. 3 - Quais forun os aitirios empiegados pela Administra- ~ s· un;_,._ --~ ~,.._, dos R sentantes 
,.;;n Públic:a Fedentl ~~ a reav·"··,· dos ootlbatos e li'"". """'"'-s? ~~u 11!1011, que ~.....- ~•o a ---,..- opte 
~ ~- .......,.., ,_.,.... Oficiais do Pals em Organismos Intemacionais de cariter oficial", 

4- Fomecer os resultados da reavaliação de cada contrato e · do r.. de · 
li-"•--•· ~ido pela AA-'-; _ _,_ Pública Federal, com <1es- na te1ll!ÍiO - 11 DWO ooaente. 
~ ,.--~· ~ ... ~ Na oportlmidade, renovo a Vossa Excelência protestos de 

taque para aqueles relacionados ao Estado de Setgipe. estima e apreço._ Senador Antoulo Carlos Magalhães, Ptesiden-
4.1 - Indicar os oontra1os e licitações onde fomn verifica- •• da Ccmissio de R·'·"""- Exteriores e Defesa Nacional. 

das disloiÇÕes e irregularidades. ~ ......,... • • 
4.2 - Quais fa:am os c:ontruos e licitações c:ujos preços se . O SR. PRESIDENTE (Bello Palga) - Com Iefet€ncia ao 

mostraram incompatfveis com os preços de mercado? expediente que acaba de ser lido, a Presidência CODD.1Di.ca ao Ple-
43- Quais foram as medidas administrativas, civis ou pe-- nário que,. nos tetmos do art. 91, § 3° a 5° do Regimento Intemo, 

nals adotadas pela Administtação Pública Federal frente às i=gu· alxir-' o pmzo de cinc:o dias úteis para a intetposição de.=
!aridades observadas nos contratos e licitações? so, jlO!" um dtcimo da composição da Casa, para que o Pro .)elo de 

4A- Relacionar os oonttatos e licitações que sofreram a1te- Lei do Senado de n• 50, de 1995, rujo parecer foi lido na presente 
rações, indicando as respectivas alterações, e aquelas que fomm sessão, seja apeciado pelo plenário. 
canceladas. SO!re a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1• Sec:retário 

5- Qual O signillcado da reavaliação dos contratos, em ter- emexercíci.o.SenadorieffersonPéres. 
mos de valores m011etários (em teal), a nível de cada órgão e enti
dade para as metas de contenção e redução de despesas da Adnti
nisttação Pública Fedentl? 

6 - Quais os mecanismos que o- governo tein adotado para 
se certificar que a liquidação de vetbas de investimento para proje
tes de execução de obras não estão sendo Iea.lizada.s sem a obser
vincia do disposto do Decreto n" 1.411? 

Justilícação 

O Decreto em questão foi uma :iniciativa extremaDiente. 
opor1lmll. da Presidência da Rept!blica, em face da sabida oontanti
nação que os processos licitatórios e os amtratos -com.o Poder Pú
blico vêm sofrendo em nosso país nos últimos tempos. 

Os seus resultados podem servir de impottantes indicadores 
para sanear as xelações entre o póblioo e o privado, além de fun
cionar como elemento de c:ontenção e redução das despesas públi
cas, na medida que c:orte os desperd!cios e desbazate as frandes. 

Ao lado da realização dos processos de reavaliação dos 
oonlralos e licitações, é necessário que o governo dê ampla publi
cidade acerca dos resultados encontrados, assim como tome medi
das enérgicas para eliminar as i=gularidades e penalizar os res
ponsáveis pelos danos causados ao erário público. 

No pt6ximo dia 7 de julho estará vc:noendo o pmzo, eslabe
Iecido no Decreto n• I .411, para os 6tgãos e entidades da Admi
nisttação Pública Fedentl concl\IÍiem as reavaliações de seus oon-

• tr.1tos e licilações. Dada a importJncia da Il1lll&:ia é fundamental 

São lido& os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 162,DE 1995 

Dispõe sobre a destinação dos lucros das em
presas púbUcas e das soáedades de economia mista. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• As empresas póblicas. as sociedades de economia 

ntista e as demals pessoas juridicas, controladas, direta ou indirela
mente, pelo Pode< Pilblico Fedentl, destinari!o ao Fundo de Ampa
ro ao Trabalhador- FAT, pan:ela não inferia< a 40% (quarenta por 
cento) dos resultados atribuiveis à Uoião. 

§ 1° As EIDpl'C$8$ píblicas e as sociedades de economia 
mista devemo recolher, ao Banoo do Brasil JlOI" credito ao Fundo 
de Amparo ao Tmbolh""'r. a parcela defmida 110 caput deste artigo, 
apurada solre os llcroo realizados ao fioai de cada exen:ício social. 

§ 2° As empresas póblicas devemo recolher os = de 
que !rata esta Lei até 30 (trinta) dias após a data em que forem 
aprovadas as demonstmções fmanoeiras do exercício sociaL 

§ 3° As sociedades de economia mistarecoJlerão a pm:ela dos 
dividcDdos :oa data em que for iniciado o p1g9mento aos acknis-as 

Art. Z' As empresas públi= e as sociedades de economia 
mista fedenis s6 setio possíveis de inclusão no Progmma Nacio
oal de Desestati7Ação, de que !rata a Lei n• 8.031, de 1990, com 
clúsula de destinação de pelo meoos 20% dos lucros ao FAT, que 
deverá ~dos respectivos editais de venda. 
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Par§grafo único. A& eutidades já ii>::OJ!das DO Programa Nacio- PROJETO DE LEI DO SENADO N°163, DE 1995 
nal de D rtzr;zaçeo e que. na data de p1blicação desta lei. ainda não 
tiverem seus .WW. de vez>:la pob6c:ados, fmio ..-.r doo mesmos a 
cüusula de viDculaçlo referida DO aoput de<te attigo. 

AII. 3° A dislribuição de divideDdos. de participação DOS lu
cro< e dos resultados alribulveis à Uoião com inobservincia do 
disposto noota lei implica responsabilidade solidária dos admini.o
tradores e fiSCais. com conseqilene reposição das impo<tincias 
distribuldas. sem prejllro das ações penais cabiveis. 
· - Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio. 

Art. 5° Revogam~ se as disposições em coo.trário. 

Justlllcação 

As empresas públicas e as sociedades de economia mista 
são a resultante de todo um esforço de poupança e de investimen
tos realizados pela sociedade bmsileira nas l1Itimas décadas- . 

Altera a Lei o• 8.666, de Zl de junbo de 1993, 
que •Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Coustl.· 
tuição Federal, institui normas para licitações e oon
tratos da Administração Pú.biica e dá outras pro'ri· 
dências;.· 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. r• O art. 72 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, 

passa a vigorar com a segUinte~~ 

''Art. 72. ·-·----··--··---· .. ··-.. ---·--
§ r• O conttatado é obrigado a cienliftcar à Admi-

Disuação, em oito dias. as subcontratações que realizar.. 
§ ~ O pagamento dos beneficias obtidos pelo 

contralado porantc a Administmçio Nblica. em decor
rência de reajustamento de preços ou em função de revi
são CODUarual pam a manutenção do equillbrio econômi
e<>fi.nanceiro inicial do contrato, somente seiá efetivado 
após a comprovação de que. eventuais subcaotratantes 
passem a usufruir, proporcionalmente aos seus encargos, 
as mesmas vantagens do conb:alado." 

AII. z· o Poder Executivo fará pob6car, DO ''Diário Oficial" 
da Uoião, DO pr.lZO de trinta dias, a íntegra da Lei n• 8.666, de 21 
de jlnbo de 1993. ca:n as alterações resultantes desta Lei. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na da1a de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Jostillc:ação 

A despeito de sua importante OO!IIn"buiçio pam o processo 
de desenvolvimento~. seja ocupando espaços produtivos 
não almentes à iniciativa privada, seja engendrando padrões tecno
!6gicos próprios. o fato 6 cjue esse segmento produtivo foi sistema
ticamente utilizado como mecanismo de financiamento do setor 
público como um IOde e do setor privado em particular. De igual 
fom:m.. não I3I3S vezes esr;as empresas foram eh~ a contri
buir DO conlrole do JmOCSSO inflarionário brasileim, por inteimó
dio de políticas de preços administrados, nem semp-e ccmpatíveis 
com suas necessidades de investimentos e de custos. Como c:cJDSe.o 

qüência, pm:ela expressiva desse univ=o de empresas apresenta 
certa debilidade fmanc:cira. alrasos teeno!6gicos e de produtivida
de. que certameD.te favomc:emm e continuam a favorecer seu dis-- . 
tanciamento de uma. mais. efetiva contribuição ao processo de dis
tnõuiçio de renda na ooonomia bmsileim. 

A Lei das Licitações dispõe em"" artigo 72 que "o OOillrata
do, na e~<ecução do cocliato, sem p<ejuízo das respoosabilidad ca>
tmtuais e legais, poci<ri subcoolratar portes da o!n. Serviço oo fm>e
cimcoto, até o limite admiti~ em cada caso pela Administraçio " 

Nesse contexto, o amai P:rogtama Nacional de Desesrariza
çio se apresenta como variável adjciona! que ditecione ainda mais 
seu afastamento e não comprometimento com politicas que favo
reçam uma melhor disb:ibuiçio de renda. 

AB constantes críticas a esse programa, sejani as relativas 
ao seu distanciamemo dos objetos perseguirlos, sejam as que 
constantemente apontam para as t:ransf~ncias de recursos pó
blicos a setores privados - com perdas in'eversfveis para o pa
trimônio público - sugerem a premente necessidade de medi
das que viabilizem o efeti.vo comprometimento dessa riqueza 
arumulada pela sociedade brasileira can_a urgente melhoria distri
butiva. na economia. 

Todas essas razões nos levam à apresentação da presente 
proposição que determinam a destin-ação de parcela dos luc:t'O& das: 
empresas públicas e das sociedades de eeooomia miSta. ao FAT, 
mesmo quando tnmsferldas ao setor privado. Essa foi a modalida
de encontmda, no atua1 contexto da eeooomia bmsileira, de forma 
a tomar possível a iDserçio desse segmento podu:tivo no âmbito 
dos inslrumentos voltados à promoçio de nm processo de desen
volvimento cconômico mais equilibrado, mais justo e menos con
cenlnldor da renda e da riqueza. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1995. - Senada: Lauro 
Campos. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990 

Cria o Programa Nacional de Dcsestatizaçiio e 
dá outras providênc:ias. 

(À Comisaão tk A.uumos Econômicos - decisão 
termimtiva.) -

Se, de um 1ado. esta regra atende ao princípiO da divisão do 
trabalho. modemamente :n=batizada de terceirizaçio, por outro {rO
cura coibir certas práticas nocivas em decorr&cia do açambarca
meJJto de obras. 

De qualquer sorte, é necessário proteger o economicamente 
mais ftaco, editando-se regras normativas que possam colocá-lo. 
ao abrigo de pressões espúrias. 

A inexistência de uma legislação adequada pode IDllitas ve
zes até encorajar o abuso do poder, de tal forma que certas corpo
rações chegam a impor aos seus fomecedol'es ou prestadores de 
serviços condições danosas aos seus interesses, em prejlízo do sis
tema cconômico. como um todo. 

O objelivo fundamental desta proposição ó, assira, o de 
complementar a meus legis do caput do artigo 72 em referencia, 
na medida em que toma obrigatório o repasse ao subeuipreiteiro. 
eqúitativamente, dos benef'J.Cios auferidos pelo contmta.do junto ao 
Poder Púb6co. 

Por essas razões e fundamentos. esperamos contar com o 
indispensável apoio dos nobres Congressistas a esta iniciativa. 

Sala das Sessões, 22 de !Dalo de 1995.- Senador Llauro 
Campos. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.666, DE 21 DEJUNHO DE 1993 

Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da eo..,.. 
tituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração PúbHca e dá ontras pro
~~~ ! 

·------------------------- t 

-~·-~----~-~-------------------
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Art.. 72 O contrn.tado, na execução do cOntrato, sem prejuízo que acontecia na área ambientai brasileira. Em 1989, uma pesquisa 
das respoosabilidades contratuais e legais. poderá subcontratar de opinião indicava que 53,9% dos brasileíros considerave~:_ a prote· 
partes da obra, serviço ou fomecimento, até o limite achnitido, em ção do meio ambieme tão importante quanto o desenvolvimento 

. cada caso, pela Administrnção. do País; 74% manifestaram-se preocupados com a devastação da 

--------·-------·------------·------------ Amazônia. . . 
CONSTITUIÇÃO DA · 

REPiJBUCA FEDERATIVA DO BRASL 
·----------------··-----··-------

Art. 37. A ~o p(iblica diretá, indíma ·ou funda-
cional, de qualquer dos Poderes da Uniio, dos Estados; do Distrito 
Fedem! e dos Municípios obedeoetá aos princípios de Iegà]idade, 
impessoalidade, moralidade, p1blicidade e, também, ao seguinte: 

Estavam, assim. criadas as condições para um gra..nde grupo 
de iniciativas. tanto por parte do Executivo quanto por parte do 
Legislativo, visando à implementação de instrumentos legais para 

-a Proreção e a conservação do meio ambiente b::asileiro. A forte 
pressão internacional e um maior nível de conscientização da po
pulaçãO brasileira- favoreceram. assim. a aprovação de várias leis 
na esfera ambiental. inclusive com a reordenação do aparato insti
rucional ambiental, com- a criaÇão do Instituto BiaSileiro do Meio 

·---------------·---. ------.--------Al:i:ibiCilte e dos Recursos Naturais Renováveis -mAMA, em 1989. 
XXI_- ressalvados os ~s especificados na legiS~. as Nesse contexto foi díscutida e aprovada a Lei 0° 7 .653. Sua 

obras, serv1ços, .,.,_.... e alienações sedo contralados mediante . I vá e!, , · d dàr ficá · à I - de ,..,..n 
de li · __. -'bl' · Idade de diçõe mtençl!o, altameme ou v .o, a e e ""' e1 pro.....-

processo Clta'J""o .t""' :tea que assegure Igua coo.. _s à fauna.emão em vigor, deixando de cOnsidernr a agressão e a eles
a todos 05 COD.COIIeD~, com cláu~ que ~beleçam ob:i.gaço- truição da fauna como simples contr:a.venção e passando a coosiderá
es de pagam~. mantidas as con~ ef~vas ~ proposfa: nos las como crime, sem admissão do benefíciO da fiança ao in.frator. 
teJIIl.OS da let, o qual somente pexmít.iiá as ex.J.gêllCillS de qualifica- T-- 1 · ada do Estado de instru 
.. :o",. técnica ômi · dis o.sá • à tia 'do • - -- .uu:;gavelmente, a e1_ aprov tava o -
'r"'-' • e econ ca m pc veiS gar.m cumprunen- mentoo jw:ídicos que lhe permitam aruar com rigor na repressão às 
to ~obrigações. condutas lesivas à fauna brasileira. No entanto, o rigor acabou por 
·------------:------··--.. ------tiaDsfciriiiar-se em: abUSO. Da nledich em que ã caracterização dos 

(À Comissão de Comtiruiçãq, Justiça. e Cidat:la- crimes ambie.Dtais como inafxançáveis vai contra a linha do pr6--
nio -decisão terminativa.) prio C6digo Penal Brasileiro, que admite o pagamento de fi3D.ça 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 164 DE 1995 até """':"o ~ atentado contta a vida humana. A sensação de des-
' propcrctonalidade é. evtdente. 

Altera os arts. 27 e 34 da Lei D 0 5.197, de 3 de Uma fria análise das condutas contra o meio ambiente mos-
janeiro de 1967, que "dispõe sobre a proteção à fàu ... ttam-nos a i..mportância de que sejam reprimidas com todo o rigor 
na e dá outras providências" • possíveL O mundo está cada vez mais consciente dos efeitos des-

0 Congresso Nacional decreta; _ sas condutas sobre a qualidade de vida do ser humano e ciente de que, 
Art. }0 O caput do art.- 27, e o art. 34, da Lei n° 5.197. de 3 mais até do que repi]mir,, devem-se pre~ os danos ambientais. 

de janeiro de 1967. passam a vigornr Com as seguintes alterações: No entanto, não cremos que seja simplesmente com a de-
tenção do infra.tor que al~s ~~ mel~_ ambiente equilibra

"Art. 27. Constitui crime punível com pena de re- do e sadio. o modemo d.í:feito penal tem. cada vez mais. propug
c!uwde I (um) ano a 5 (cinco) anos a violação do dis- nado pela adoção de sanções administrativas .O invés de sanções 
posto nos arts. 2°. 3°. 17 e 18 desta lei penais. Ademais. a pena privativa de liberdade tem sido resetVa.da 

-------··---------- ,;aos casos em que os infra.tores recaohecidam.ente devam ser_afas-
,;·------ . • -·-:---- lados do convívio social,. pelo risco que sua presença pode signifi: Aif:- 34. Os comes Jmvt_stos n~sta lei serão apu- car para a sociedade. Assassina., sequestradores, estmpadores. en

I3dos mediante procesS? sumário. aplicando:se, no que tre cutros, são exemplos de criminosos para os quais não há alter
coo~, as nonnas do Livro II, T'rtulo II, Captulo V, do nativa melhor do que a cadeia para a proleÇão da sociedade. 
C6digo de Processo PenaL " Não é esse o caso dos infratores das leis ambientais; não se 

---·-----------··----··----·- trata de indivíduos que devem forçosamene ser excluídos do con-
Art. 2° Esta Lei entra em. vigor na data de sua publicação. talo com a sociedade como se fossem delinqUentes comuns. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. Obviamente. não defendemos aqui eliminar nem tampouco 

Justifi~n reduzir os instrumentos de :repressão ao crime ambientaL Entende--
-~- mos, porém, que a adoção de medidas administrativas adequadas à 

A Lei n' 7.653, de 12 de fevereiro de 1988, alterou a Lei n' realidade social do País podem mostrar-se maís apropriadas para o 
5.197, de 3 de janeiro de 1967, defmindo, entre outraS cOiSas.. que _ tratamemo das múltiplas e dislintas formas de agressão contra o 
os crimes nesta última previstos são inaf~.mçáveis. O autor dO pro- meio ambiente e igualmente- ou mais- dissuasivas.. 
jeto destacava. à época, em sua justiftca.Ção, que "de há muito a~ A lei hoje em vigor pune, quase que exclusivamente, uma 
cicdade brasil.eiia está estopefata can a dizimação da nossa fauna, camada da população brasileira conhecida por sua miséria e canse
o que vem provocando o desequih'õrio ecológico no que resta des- qüente marginalização da sociedade. Os exemplos da mídia não 
sa parte do meio ambiente. A natureza é agredida e violentada nos faltam para lembrar com que freqüência um desses miseráveis 
pelo homem em sua saga predatória. no consumismo que o faz ai- é preso com um pássaro na mão pam matar a fome. São presos 
goze vítima. ao mesmo tempo''. porque Dão podem nem sabem se defender em um sistema judiciá-

A segunda metade da década de 80 caracterizou-se, como rio pouco aparelhado para lidar com os "excluídos". Seus crimes, 
se sabe, por um pedodo de gmnde preocupação nacional e intema- eni geral, não decOirem de uma pmrersão de comportamento, mas 
cional pela preservação do meio ambiente brasileiro. A devastação de ma pnSpria condição de :oiiseráveis. 
de florestas tropicais tomou-se um tema de repereussão em todo o É .inconcebíveL portanto, a manutenção de uma legislação 
mundo. atraindo o interesse de um grande número de países. orga4 que afeta de maneira tão perversa a maioria da população brasilei
nismos intemac::ionais e organiuções n.ão-govemamentais para o ra. os desprovidos de meios de subsistência. os de.~s pelo • · 
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sistema judiciário. Por isso, propomos a alteração da Lei n° 5.197, 
de forma a excluir a inadmissibilidade do benefíciO da ftança para 
os crimes nela previstos. Por extensão, propomos também a·recru
ção da pena mínima cominada no artigo 27 de 2 (dois) para !(um) 
ano de reclusão, visto que o Código Penal Brasileiro, em seu arti
go art. 323, L prevê que "não será concedida ftanÇa nos aúnes com 
reclusão em· que a pena mínima coniinada for supeiior a dois anos". 

Dessa forma, acreditamos contribuir de maneira importante 
para o ordenamento jurídico do País, adequando a legislação em 
vigor à realidade social em que vivemos e aos mais modernos pre· 
ceitos de doutrina penal. pam o que contamos -com o apoio de nos
sos pares. 

Sala das Sessões. 22 de maio de I 995. - Senador José 
Biaoco. 

IEGISV.ÇÃO CITADA 

LEIN"S.197. DE3 DE JANEIRO DE 1967 

Dispõe sobre a proteçio a fauna e da outras 
providências. ~ . 

viu pelas televisões e tomou conhecimento, por meio -dos jornais, 
do episódio ocorrido o.o município de Piranhas, em Alagoas. no 
último sábado. 

O Presidente Fernando Henrique Canloso, ao desembarcar 
do helic6ptero, quase foi atingido por bademei:ros que, previamen
te instalados a menos de cem metros de distância, começaram a 
atixar pedras. O Cbefe de Estado s6 não foi atingido J'OO!Ue se desviou 
com um movimento mais brusco, conseguindo desvencilbar-se. 

Ora. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, não há como, dis
cordando-se politicamente de uma corrente que assume e toma 
conta do Govemo, não se fazer a oposição-; mas o foro compeieDI.e 
não é o meio da rua, .atiiando-se pedias. 

Colho. do registro ciC um jomal, palavras textuais de um 
dos principais lideres metalúrgicos, coni O nome de José Maria 
de Almeida: 

Os protestos têm o objetjvo de impedir que o Goveino canti:riiie 
no rumo atual e implemeDle as reformas cpm;titucionais desejadas. 

Admite ainda: 
A ação visa a desestabilizar o Govemo. 
Justificativa: -· 

·-·-··M27:--c;;;-ti;;~-~~;;.;.;;~o penais, puniveis com três sea-Sust:entaçãO do aovemo está posta em cima dessas re-
meses a um ano de prisão simples 011 multa de uma a dez vezes o formas, é preciso denubá-las. 
salário-mínlino mensal do lugar e da data da io.fração, oU ambas as Sr. PresideDte, Sô e Srs. Senadores, o foro competente 
penas cumulativamente, violar os arts. 1 o e seu § 2o, 3o, 4o, go e para se tratar da aprovação ou da recusa da. :refoxm.a constituciooal 

ai, 0 , é o Congresso NacionaL É nesta Casa, já que estam:às sob o regi-suas meas a. b, e c, 1 e suas alíneas a. b, c, d. e, f, g, h, i. j, I e . 
m, 13 e seu parágrafoúo.ico,l4, § 3o, 17, 18 e 19. me democrático. que se deverá impedir, se mCOireta, a aprovação. 

·---··---------·· .. --·-··-·-··--· ou lutar Por eJa se essa reforma constitucional estiver no leitoll0l1ll31 
Art. 34. O processo das contravenções obedecerá ao rito sumário O Sr. ValmirCampelo-Permite-me V. Ex• um aparte? 
da Lei número !.SOS. de 19dedez.embrode 1951. . O SR. BERNARDO CABRAL-Concedo-oa V. EX• e, a 

·-------- ---·-·-·-··-··-------- seguir, ao eminente Senador Jefferson Péres. 
·------ O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Bernardo Cabrn.L 

LEI N"7.653.DE 12 DETEVEREIRO DE 1988. elllen~ que, em boaholll, V. Ex' traz esse tema para ser debatido 

Altera a redação dos arts. 18, 27, 33 e 34 da 
Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe so
bre a proteção à fauna, e dá outras providências. 

no Senado Fedeia.l. Estamos assistú:t~ a todo instante, o SCnhor 
Presidente da República em visita a vários Estados, reaHzando me
lhoramentos e obras. Ent:retAnto, temos visto, pela televisão, ban
deiras vermelhas, bandeiras do PT, bandeiras do PSTIJ, bandenas 

·-··--··----··--------·-··--··---·-·---··-- do PCdoB. Esses milita.nr.es levam pedras ao invés de vaias oo 
(À Comissãt/"de Constituição, Justiça e Cit:Jada. aplausos. Nãó podemos, sob hipótese alguma. admitir-isso,~ 

nia-decisão "terminatiVa.) quem está sendo apedrejado não é a pessoa do Senhor Fernando 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Os projetos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Concedo a palaVLll ao primeiro orador inscrito, Senador 
Bemardo Cabrn.L por permuta com o Senador Valmir Campe!o. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem :revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-se 
Srs. Senadores. inicialmente agradeço ao et:Wnente Senador Val
mir Campelo a pemruta para que eu pudesse usar da palavra antes 
da ordem natural das inscrições. A matéria envolve uma seriedade 
tão grande, que não me parece oportuno deixar de ~gistrá-la com 
a seriedade que meteee. 

A Nação vem: sendo tomada de uma- inquietação a cãda dia 
que passa. pela forma com que se está a distorcer a convivência 
democcltica. Não há quem descollheça que faz parte do jogo de 
um pais que navega pelas águas da democracia o surgimento de 
protestos aqui e acolá. Esses protestos são a bandeira normal de 
quem quer, oo. pela via do cartaz, ou pela via das vaias, demonstrar 
que não está satisfeito com este cu aquele governo. 

Todavia. quando esta forma normal de protesto passa para. a 
agressão desabrida, das: pedras que se atir.un na figura do Presi~ 

·dente da República, é evidente que isso deixa de ser o protesto co
mum para se transformar em baderna. A Nação ouviu pelas rádios, 

Henrique Cardoso, é a figura jurídica do nosso País, é o Presidente 
da República, eleito democraticamente pela maioria de todos os 
brasileiros. Desejo juntar miDba voz à de V. Ex• contra esse tiJX> 
de manifestação. Não adianta o Presidente do PT, o Governador 
de Brasilia prestar Solidariedade por telefone ao Presidente daRe
pública, quando os ;nilitan!.es dos seus partidos vão em praça pú
blica atirar pedras. E niuifó fácil morder e soptar ao mesmo tem-
po; jogar pedras na figu"' do Presidente da República e, por teJ.e. 
fone, pedir desculpas ou dizer que não são pessoas do PT, quando 
todos sabemos que é, potqUe as bandeiras estão lá mostrando os 
militantes do PT, do PSTU e do PCdoB. Devemos saber tratar 
também os nossos advetsár:ios. Há poucos dias. por exemplo, a es
posa do Presidente da República foi a um determinado Estado e 
em sua caravana estavam representantes do Pf. Isso não é justo. 
Esses militantes sabem estar em praça pública para vaiar, mas não 
querem abrir mão de estar ao lado do Gavemo quando se trata de 
realizar obras ou matar a fome da população. Temos de ter cora
gem de saber que nossos adversários serão nossos adversários. O 
Governo terá que respeitá-los como se deve respeitar um cidadão 
ou um parlamentar. Não podemos, sob hipótese alguma, aceitar 
esse tipo de procedimento. Adversário deve ser tratado como ad
versário, com respeito, mas como adversário. Muito obrigado, no-
bre Senador. Parabenizo-o pelo tema que traz hoje a esta Casa. 
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O SR. BERNARDO CABRAL- Senador Valmir Campe- cia necessária pam seu texto maior_ &la CoDStiiDição nio só obri
Io, V. Ex•, com a responsabilidade do exercício da liderança de um gou os parlamentares que a celebraram, como a todos os btasilei· 
partido, faz-me lembrar dos rios, c sou homem que, tendo nascido _ros:,porque temos hoje o estado de direito, a norma legal constituí
no Amazonas, conheço bem o problema do rio. Os rios., desdi as çla. e todos têm de obedecer aos. ditames constituciooais. Dentro 
cabece~ vão cavando seus próprios leitos. O Presidente Feman- disso tudo e_stá o regime democrático. No regime democrático tem 
do Hemique Cardoso, desde a ~ da ~a presidencial, de haver o respeito às maioriaS. Todos aqueles ~ venham a di
vem cavanào o leito democráticO. Talvez ai resida os convites que _vergir têm que encontrar exatamente os foros e os estukios, que 
Sua Excelência faz a partidos distintos. -são os competentes para cliri:mir dúvidas ou ~solver o conflito de 

Mas nem por isso é de se excluir o argumento de V. Ex•. idéias. Mais uma vez V.Ex• foi feliz. Se algu~ disettda.dequal
Enquanto,. ao longo da campanha, V. Ex•, como tantos outros aqui, quer tipo de refon:na que se está fazendo no Pais. temos o Con
purilia o rosto de fora para defender sua candidatura. e outros a_ gresso, os partidas, que estão legitimamente representados, propi
combatiam. não é justo que agaoa esses outros possam go2lU" os !ou- ciando, assim, o debate democrático. Mas o que está acontecendo 
vores que é negado a seus COIDpiUlbeiro< de Olltem. De modo que in- na verdade. Senador Bemardo Cabml, é uma manifestação rui<fo. 
ca:poro, com satisfação, o aparte de V. Ex• ao meu disan:so. sa. orquestrada, visando transmitir ao povo bnsüeiro uma UUia.,. 

Entendo que essa badema talvez tenha como inspiração o que não é geral. de apoio ao Governo. Há um erro de avaliação da-" 
tema da revolução permanente que Trotski defendia. Ao incorpo- queles que se opõem ao Governo Fernando Henrique, pois Sua 
raro aparte. estou enriquecendo a minha presença na tribuna. Excelência tem sido o legitimo e aurêntico democxata. convocando 

O Sr.JeffersonPéres-Peimite-me V.Ex•umaparte? a todos para o debate. A minoria que perdeu as eleições esqueceu 
O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex' com prazer. que o P=idente Femando Henrique Caxdoso foi eleito no primei
O Sr. Jefferson pm,.- Nobre Senador Bernardo Cabml, ro IUmO com mais de 34 milhões de votos. tendo, potlanto.legili· 

realmente todas as pessoas que tenham. lucidez, decência e espírito midade necessária par.t exen:er nio s6 o caigo de Pn:sideu.te. mas 
democrático estão repudiando essas agn:ssões às mais altas autori- tanJbó!n pam comandar as refonnas que o Pais necessita. Todos 
dades do País. Não são atimdes antidem.oa:áticas, mas çilmes pre- aqui t&n af"~do plenamente que a reforma não é do Pn:sidcute 
vistos no Código Penal. Cowo V. Ex' sabe. agressão física. ape- Femando Henrique Caxdoso, nio é do Governo do nosso Pais. a 
drejamento etc. são crimes tanto mais graves quaiuio. coriw disse reforma pertence ao povo brasileiro. Neste DlOIJlCilto de manifesta
o Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso. visam nio ape- ç&S. devemos fazer IOfiexões. mas. acima de lUdo. devemos ter o 
nas o homem.. mas a instituição da Presidência da República. ~ao neccsscúio vigor para não permitir quC se prossiga em um tipo de 
tenho visto, Senador Bemaroo Cabml. da parte dos Líderes da manifestação que ateDia. inclusive. contm o sentimento naciooal. 
oposição, uma cond.eDação veemente. Não basta ~ ''não con- . O povo brasileiro é pacif100, respeitadar e. sobretudo, tem devota
coroo com essas agressões". isso é muito pooco. Creio que os Iíde- do ~ A autoridade que o representa. o maia:- respeito. Por
res mais resp:msáveis deveriam ser mnito claros e veementes nas tanto. o seu pronunciameDto hoje sintetiza bt;n1 o pensamento des
suas condenações às atitudes de seus corteligionários ou que se m.:- ia Casa.. Respeitamos a autoridade constituída. o texto legal vigen
ti!Ulam como la! pelas bandeir.ls .que desfraldam. Por outro lado, te e. confonne disse o nobre Senador Jefferson Pétes, o que está 
Senador Bernardo Cabml, proocupa-me ainda mais saber que pes- sendo feito nio 6 uma manifeslaçio política, é crime que viola a 
soas como o Sr. Leonel de Moora Brizola, no _ocaso de sua vida lei,. é_ crime que está. capitulado dentro da sanção penal e não se 
pública. venha a negar legitimidade às refOIIDaS via Congres.O pode~ pOÍmitir de maneú:a alguma que. i título de manifeslação <!&
Nacional. Negava legitimidade ao Congresso anterior para fazer a nlocrática. alguns elementos queiram, a esta a1tum. euodoar a im
revisão, porque estava em final de legislatura. E este que está fi:es- plantação do sistema democrático brasileiro, que foi conqo.ista.do 
quinbo e com cheiro de uma? Mensagens remetidas por um Presi- ca:n muita luta. Neste~_po11to, V. Ex• foi um dos baluartes da im: 
dente eleito com maiacia absoiula =primeiro tumo. um Congres- plan!ação de UID texto constiiDcional que garante a todos os brasi
so Nacional renovado que, se aprovar as ref~ o fará com três leiros, po!" certo, a sua manifestação de pensamento. mas. acima de 
quintos dos votos. como ~da a Constituição, qual é a ilegitimi- -tu~ o ~to i norma legal A nossa solidarjeAac:Je ao Presiden
dade? Legítimo é o quê? E uma ruinacia de pt6-históricos impotem te. nio só na CO!ldiçio de Ud<..- do Govemo. mas cano Senador; é 
à Nação suas teses caporativistas uiiiapassadas? Senador Bematdo a solidariedade de todo o povo bmsileiro. FICO muito feliz em ver 
Cab<a!. tealmon!e tem =ão o Senador Valmir Campelo. Quem "' que o pensamento desta Casa está sendo sintetiDdo pa: V. Ex'. 
porta dessa maneira tem que ser reprimido, como manda a lei Lider ruja palavra é ouvida e que sabe expender cooceitos 1\mda-

0 SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço a manifesla- mentais neste IIIODieDIO decisivo na afiimaçio de umPals que per· 
ção de V. Ex', Senador Jefferson Péres, fruto de seu laleuto e do segue o desenvolvimento e que deseja pmticar a democracia com 
convívio com seu companheiro de bancada, que registra sua repol- toda hõcrdade e com todo o respeito à ordem legal oonc:tjtuída 
sa àqueles que investem contra. a fcrma legítima de se fazer uma 
revisão que tem. quando nada. a unção das umas. 

O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex' um aparte. nobre 
Senador Bemardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL -Pois nio. nobiO Senador 
Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares - Senador Bernardo Cabml, direi, em 
primeiro lugar. que ninguém melhor do que V. Ex_• para abordar 
um tema de tanta importância e gravidade como este, quais sejam 
as manifestações que estão sendo =lizadas ew vários pontos do 
teirit6rio brasileiro em tomo da figura do Senhor Preside:ote da 
Repl.blica.. V. Exa tem uma credencial inapa.gável em sua vida pú
blica: foi o relator da ConstibJição brasileira. Constituiçio esta que 

• todos juraram cumprir. no momento em que ganhou força e eficá-

O SR. BERNARDO CABRAL- Senado< Elcio Alva=. 
quero. além de agrndecer a V. Ex'. registnr que o meu primeiro 
mandato como Dq.zlado Fedetal nio chegou ao seu témrino. Fui 
cassado pelo Ato Instimciooal rf' 5 e pettli dez anos de direitos po
líticos e o meu lugar como pofessot"da FaaUdade de Dimito. 

Penso que contr:ibuí Dl!lito paill que. hoje. pudéssemos estar 
em um ambiente deillOCnitico~ tmtando de um asstmto s&io cano 
o da investida no regime democrático através da badema.,. que é a 
pior fonna de se proceder contra tal regime. Ge.almente. os bacJer. 
neiros estão, a todo o custo, teDtando se equili~ em pemas-de
pau; assim. eles parecem mais altos. No entanto, notamos que há 
r.lchaduras nessas pemas que precisam ser c:oc=tadas. para que 
seja tomado o cauililbo coneto. 
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Senador Elcio Alva=, V. Ex" foi Govemador de Estado e. 
coru;eqtlentementc, afeito a aceitar a aítica consttutiva. que 6 do 
processo democrático. Ao ter desempenhado o seu mandato. V~ 
Exa deve ter trazido para esta Casa, muito menos como Lider do 
Governo do que como Govemador, a certeza de que vale muito 
mais defendennos o pior dos tegimes democráticos do que a me. 
lhor das ditaduras. · · 

O Sr. José Eduardo Dutra- Pemlite-mc V. Ex• um aParte? 
O SR. BERNARDO CABRAL- Coocedoo aparte a V. Ex". 
o Sr.JoséEdwmlo Dutra- NoteSe.nador Bemaroo ea. 

bml, embom não tenha tido a oportunidade de oovi-ló iD totum. 
faço um aparte ao prcxnmciarnento de V. Ex• em função de um dos 
apntes que procumm culpar o Partido dos Tmbalba<:lo= pelo 
atentado, pelos atoo de ag=sio ao PresideDte da República. Como 
muitas vezes hlsca-se proceder nesta Casa, entendemos que i pm-
ciso separar os dois aspectos envolvidos na quesdo. OJntinnamos 
semlo favon\veis a qualquer tipo de manifestação pocifica, legfti
ma que ocorra a favrr ou contra o Govemo, como tem acontecido 

. em divexsos Estados. Já OCOlTOGliil passeatas, manifestações cxmtra 
as reformas COilStitncionais ru contra parte delas.. assim como já 
aconteceram manife~s e ~ inclusive a favor das refor
~ coostitucionais. É bom se registmrque nio ouvimos neuhuma 
manifestação por ~ de paiiameo.ta= do Govemo criticando a 
paralisação feita. em São Paulo a favor das refonnas ccmtitu.cio
nais. Nio há que se confundir, no em.anto, o apoio que damos- e 
que entendemos perfeitamente legftimo - à manifestação de pro
testos com o apoio a quaisquer atOs de vancWimm, de terrorismo, 
de atentado. de ulilizaçilo de quaisquer métodos que não os da ar
gumentação e do debate politic:o. como vem acontecendo e ji foi
é bom se registrar- condenado pela diroçio do Partido do Tmba
lha<:lo= e da Cen1m1 Única doa Tmbalha<:lo=. Portanto. não c:oo.
cordamos. de maueinl. alguma, em que se utili=n deasea fatos is<>
tados, que devem ...,..,.,. o repúdio de rodos oo deiOOCIDiaS e pro
g=si<tas e da sociedade civil. pam tentar lançar a pedla de ioimi
go da democ:!3cia solne o Partido dos Tml:alhadoa:s, que, sem dú
vida alguma.. teve uma atua.çlo decisiva., da mesma forma que V. 
Ex", ua coostruÇão dessa democtaeia. Colocamos inclusive sob 
suspeita esses atos. Temos exemplos, na bist6ria dos movimentos 
populares no BiliSi!, dos atas classificados no index do chamado 
''Cabo ADse.lmo". Nio sei se isso estaria acontecendo neste mo
mento. Gostallamos mais uma vez. em nome do Partido dos Tra
balhadores, de reafinnar que não COJJ.COtdamos com atos dessa na
tmeza, em que sejamutilizadosquaisque<m6rodos de violência II
sica e temlrismo. Entendemos, ao COIIImrio daqueles que pensam 
que esses atos iriam Cootril::uir para :impedir reformas com que não 
concordamos. qoe s6 comprometem e cootuêuem pam getar um 
e1ima de instabilidade uo País e s6 rofa:çam os ioimigos ~ demo
cracia. A nossa posição não é bip6crita; Dão jogamos pedm em um 
momeoto e telefODJIIDOS em outro para. manifestar ~lidariedadc. A 
posição do Partido dos Tmbalbadores e da Cenlml Uoica dos Tm· 
baihadores é no sentido de repudiar quaisquer atos de vandaHsmo 
oo que venham a aleitar ca::J.tra a segurança fisica dé qualquer pes
sca per Oill«<dcr que, uest&""'""""" o priDcipa1 é gailllllir o dimiiD 
das miDoóas, da Opooiçio e, também. de disool.llar, pua cpe esses"""' 
sejam feita< no campo das idéias e dos deboles. Agmdoço a V.&". 

O SR. PRESIDENTE (Bello Pm:ga)- Comuuico ao nobre 
Senador' que o tempo de V.Ex• seexringuiu. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Prosideme, iioi c:on
cluir. Eminente Senador José Eduaido Dutra, é bem certo que a 
tardança, b vezes, causa prejuízo. Não tive o privilégio de 16-lo 
aqui desde o início do meu discurso. Se o tivesse, V. Ex• não teria 
registrado, pelo menos em alguns instantes, no seu prommciamen-

• _ID senão aquilo quebavia fei!J>. 

Desde o começo. o fio condutoc que me t:l"WXe a esta tribo
Da foi para garantir o protesto, o apupo. mas n=pudiar a badema. a 
fcnna. pela qual se atiram pedms. 

Conseqüentemente. V. Ex• concordou na sua manifestação 
com aquilo que vinha dizendo. Em nenhum instante toquei no Par
tido de V. Ex• e nem o faria porque tenho muita cautela com aqui
lo. que digo. De modo que entetldo que a resposta de V. Ex' foi 
pua outro Senador que não a mi.tn. Como não posso conceder um 
novo aparte pxque a Presidência me adverte que o tempo está 
cooclu!do, fica o oolega. que não pode ter a tiplica, prejldicado. 

O&.AntooloCadosVoladares-l'em>iú>me V.Ex"um~? 
O SR. BERNARDO CABRAL- Com pmzer ruço V. Ex". 
O Sr. Autonio Carlos Valadares- Emincute Senador Be<-

nmlo Cabml. oo_..ooo a preocupação de V. Ex' com os fatos 
acoatecidos uo Nordeste do Bmsil quando da visita do Presidente 
da Replblica. porque sabemos de seu passado de luta em favor da 
democ:mcia. Como Relator da Constituinte, deu provas disso e 
hoje. com seu prommciamento. reafirma o seu propósito de defen
SOl' iDttansigente do processo deDJ:Oa'ático. E aqui, cano seu com
panheiro. sru colega de Partido, quero felicitá-lo pelo prouuncia
meolo e afilmar que o povo do Ncmlestc tem uma tradição de 
povo conciliador, despreudido, softido. é bem verdade. pelo aban
dono de muitos govemôs, de políticos que fazem promessas. que 
lançam baudeims duru!te as campaobas e, depois que assumem os 
cargos, se esqucce:m ca:npletamente de suas }XOmessas. Mas. ape
Sil" disso, o povo notdestino não é revoltado; é um povo bem, tra
balha<kr e que tem dado sua contrib.lição iDcstimá.vel ao desen
volvimento do Nordeste e do B:msil como um todo. Assinalo que o 
Presidente da Replblica, como dirigente maior desta Nação, tem 
·todo o direi!J> de peroo!1"0r nosso País, de levar sua mensagem. 
suas obms, porque o cidadio COIIDliil. como V. Ex• assegorcu na. 
Coestimiçio. tem o direito de ir e vir, que lhe é garantido pelo ins
tibl!J> do babeu mrpus, mas não é o caso. O Presidente da Repl
blica nio é.um criminoso, não é um homem que está no alvo da 
Justiça; pelo contnirio. é um homem que vai levar pam o Nordeste, 
que, certamente, levatá ao·Bmsil bldo aquilo que prometeu dman
te a campanha E é isto que desejo: dentro de um clima de demo
cracia, de libmlade, de conciliação, o Presidente da República 
possa realizar a sua obra sem ser alvo de violência oo de apedmja
mento, como aconteceu na sua última visita. Tenho certeza absolu-· 
ta de que o Presidente do Partido dos TrahaJbadaes e seus diri
gentes maiores Dão concordam. em absoluto. com atitudes dessa 
ordem. Muito obrigado a V. Ex• e meus pambéus pelo seu promm
ciamenro. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Aoolho o aparte de V. 
Ex• e a mim mesmo parabenizo pela alegria de ouvi-lo. 

Coucluo, Sr. Presidente, faz.:ndo um paralelo de que as pe
clmdas de hoje ropeeseutam as pedmdas e picaretadas dadas no 
ónibus que transportava o então Presidente da Replblica e hoje 
Presidente do Senado. José Samey. Veja V. Ex• como não__ é em 
função das ~fOIDl&S constitucionais que se alega estar o movimen
to, quase que diria subversivo, mas de bademeiros. a atacar o Pre
sidente da República,. e não na sua pessoa física, mas na instituição 
que representa. Este é o emblema de que, lamentavelmente. este 
País ainda nio se deu c:onta, por inlemlédio de determinadas pes
soas de que aquelas pedmdas uo Rio de Janeiro estão ecoando oo 
dia de boje uo Nordeste do País. 

A coloca.r um ponto de intetroga.çiO: a quem aproveita isso? 
Posso responde<, Sr. Presidente, St's e Sn;. Senadores, que em ab
soluto não é à democracia. 

Agmdeço a V. Ex" pela atenção dispeusada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Pm:ga)- Concedo a palavm à 

uole Seuadom Marina Silva. (Pausa) 
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Concedo a palavm ao Senador Lauro Campos. Esse é o conteúdo novo dessa crise. As crises ai:iteriores não 
O SR. LAVRO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia. __ o seguinte aprese;otazam esse aspecto, que é um dos pontos mais importantes 

disattso. Sem mvisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Se. e maiS interessantes que essa degradação, esse bouJeversement 
nadores, gostaria de usar o tempo que me é conferido para falar de du monde. esse tr.mstomo que o nmndo modema apresenta. 
assuntos mais amenos, pam tmtar de flores, para falar de poesia; Não tenho nenhuma cb:ivida de que o Presidenr.e Fernando 
mas, infelizmente, a minha consciência social. essa consciência da Hemique Cardoso assinaria embaixo das minhas pala~ cano 
qual a núnha opaca individualidade é apenas a portadora do con- _assino embaixo das palavras de Sua ExcelêDcia quaudo diz existir 
teúdo social maicr que DOS habita. nio me pennite risir "este -i~Ji.-- um movimento inexot:á.vel que pode. hoje, ser apelidado. de Uma 

tante como se ele fora um hiato de repouso para o espírito e de en- maneira educada, de uma nova fcxma de inserção do Brasil no 
gcmdecimento para a mente. mundo, mas que antes era chamado de relações do imperialismo 

Nós. nos encoo.lr.mlos neste momento, no meu :(X)Dto de vis- mundial em direção à periferia. 
ta, mima situação que talvez não tenha precedentes, não apenas na Movimento esse que levaria fatalmente, de acordo cem o 
nossa contwbada história politica e social brasileira. Aqueles que ex-professor Fernando Hemiqoe ~· a uma situação_ cano 
têm antenas par.a. perceber o futuro estão conscientes de que a so- essa em que o próprio Governo naciooal nio tem mais controle so
ciedade, a cada momento, toma mais conhecimento, Ímna. mais a ~ as alavancas de comando da economia. São ditadas e impostas 
sua convicção de que a situaçã~ a Conjlnlllia internacional é das as teias dos limites do equilíl:rio Ol'Ç3.nlentári.O ,e as relações exter-
mais graves. nas nos são impostas atzavés de taxas de câmbio que vêm de fora. 

Numa semana que passei em Paris, há quinZe diaS,- tive E as:sim vamos vivendo esse processo de domhl.ação cres-
oportunidade não apenas de ouvir de colegas da Sorbolme, mas ceute. Capital é poder; poder sobre coisas e pessoas, como o P,si
tamhém. pm.wueudo as: liVrarias e atualizan.do-me sobre a bibliog- dente Femando Henrique Cardoso repetiu de Marx. E ao vir oca
raí:ta da minha área de interesse, pude verificar a plelOr.l. de livros, pital. o capital produtivo. principa.l:mcnte na. dEcada de 50~ e aliás 
tais .como este que por acaso tenho em mãos, de Marisol Touraine~ dele o capital de comércio e o capitill bancário, o poder foi sendo 
Le bou.leversemcat du Monde. GéopoJitique du XX~e SiecJe. tomado e permeado por estes elemenros extemos e estnmhos à na-

Essa seubOia é diretora do Serviço de Seguil!DÇa da França, cioualidade lrisileiia. 
assessora do Ministro da Segumnça e professora da Univet>idade O Presidente da República Femando Henrique Carooso 
da Sorbcmne. Livros oomo es:se, que falam sobre essa situação em afirma que se cria aqui o anti-estado nacional. e neste apenas pe.. 
que se encontra o mnndo. encontrei e coD:lJ'I"Í diversos. queoos: estamentos, pequenos grupos privilegiados escapam do 

Sio tão numerosas e proteiças ., formas pelas quais 0 pro- processo de espoliação e de exclusão. O Cl!efe da Nação aímna 
testo humauo se manifesta; são tão violentas as expressões de in- . que apenas alguns capitalistas felizes se associam ao gcmde capi
coo.formismo com os 820 milhões de ~gados com que nos tal externo com o seu poder de dominaçio, assim como alguns 
deparamos hoje; é tio grande a pe~plexidade diante de um endivi- · s<gme»tos do Exército e da elite intelectual. 
demento que vai nos consumir 0 fu!llro, potqUe 0 endividamento Aqui. num exame feito meticulosamente pelo I'IosideDie da 
atingiu e se aprofunda inclusive ·nos Estados Unidos, 0 mícleo Repiblica, percebemos que Sua Excelência sabia o qoe estava 
axial desse sistema capitalista transtornado em suas r.úzes. acontecendo,. ·e nó& estivamos sendo levados pua um beco sem 

saída. Diante dessa situação, de duas uma: ou darlam.os nnmo em 
Ao mesmo tempo em que existe o movimento centrlfugo de ponta de faca porque as fOE"ÇSS externas são iriexoráveis, sua fcnça 

proteção e de tentativa de foanação de um espaço, de uma ma, e potéucia são avassaladotas, 011 segurufamos o puDhal, passando 
como o Mercado Conmm Europeu, como a área dos Tigres Asiáti- para 0 outro lado. 0 lado dos vitoriosos. 
cos~ como o Nafta, como o Mercosul, a área de proteção é uma es~ Nesse quadro, todo 0 compa;ta.mento humano é situaciona1. 
pécie de gnanla-clmva diante das ameaças de aprofundamento da E eu Dão gostaria de ver uma brnsilídade inerme, uma brasilidade dó: 
crlse. porque em todas as crises o nacionalismo e o protecionismo ci1,. compJrtamente passiva e impassível dianre desse tumulto que porte 
quiser.un fazer com que uma espécie de oolcbio protegesse o Ex- das ..rzes da nacjma!idade e rep=ute até os C<lll1ins do mundo. 
tado nacioDa.l, o mercado nacional contra a invasão das men::ado- Diante dos fatos que oc:a:rem mundo afora. diante das con~ 
rias cada vez mais dificeis de serem colocadas nos meteados em wlsões em que essa aise fantástica assume fOimaS de manifesta
qoe o deselllJ:<"go, a miséria e a pobreza tomam conta. ção terríveis que vio desde o fato de 49 pessoas semn assassina-

De modo que,. eolão. ao lado deste movimento de fcnnação das em um ínn de semana no Rio de Janeiro ou de 490 pessoas se.. 
de mereados e de .ámas comuns. a f:tm de protegerem e de resguar· rem assaltadas dentro dos ônibus Da capital de São Paulo, quando 
darem. um espaço maior para que o comércio náo atülja DlveiS tio Vém.Os tanqUes subirem as favelas e quando vemos os armstõe& da 
gnmdes de degradação, como aconteceu em crises auteriores, fome descerem dos morros para perlmbar a tranqdilidade dos que 
como a de 1929 e a de 1935, em que 68 países já haviam desvalo- descansam na pmia de Copacabana, natwalmente com todo o di
rizado a sua moeda e o proteciomsmo se eigUeu a imúle de(eDder reito, diante desse quadro· o que per<ebemos é que a crise atua1 
esse espaço intetno; hoje, sentimos a presença deste mecanismo de manifesta-se de diversas formas. 
defesa de um lado e. de outro. vemos que as etnias se confronlam. Se a sociedade é agressiva, se a sociedade coloca nas peni
lutas medievais se atUalizam e se modernizam espaços privilegia- teociárias os trmsgressores da lei. se a s~-~f~ essas 
dos proc:Diam livrar-se do conlrapeso de seus vizinhos, de seus penitenciárias em campos de concentmção. se a sociedade mgani
apêndires, a fnn de conquistar uma posição de superioridade, de zada maiginaliza.-se e deixa que duas crianças DlOIIliDl ~, 
destaque e de privilégio diante da crise que se ajrOXiiila:- - neste Pals. não é possível exigilmos do homem um • · 

Cada um estllda um desses tipos de dissensão. Desde a Ir- to civilizado. _ _ _ _ _ 
landa à luta dos bascns, desd.e a Checbênia até os-contuis- da Ásia, O homem tem seu con::q>cXtamento como se% social, situa
Bósnia.. etc. Do meu ponto de vista existe uma unidade entre todas ci~e determinado, ele não ~ um sc;r de la:.bocl,t6J:iQy ele é o 
essas dissensões, que não apenas ocotrem no espaço contuibadÕ ---reSultado dessa vivência. ele é o resultado das exclusões e dos sa~ 
do Leste europeu~ mas que permeiam a América Ceniial e, pratica- criílCios a que se submeteu, ele é o resultado de seu desewp:ego, 

. mente. o mundo todo. ele é o resultado do seu desencanto, quando ele vi14 depois de rrin: _ 
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ta anos de prcmessas~ seus sacrificios serem desprezados. sacrifí- Srs. Senadores. em primeiro lugar. quero agradea;r à Mesa pela 
cios que iriam CODStNir uma nação em que as grandes empresas pronogaçio da Ordem do Di>. Jl"!" que pudéssemos registrar uma 
estatais seriam o baluarte pam que o Brasil se apresemasse como posição sobretemaquetemmerecidoaatençãodoScuadoFedetal. 
uma. organinção nov~ em que o bolo crescesse c fosse distribuído Vários Senadores, em especial o Senador Iris Rezende, que 
para todos. man;ou a sua vida pública com uma passagem impottante pelo 

Que bolo é esse? Que bolo perverso é esse, que nos reclama Ministério da Agricultura. e o Senador Osmar Dias, coinparibciro 
mais a cada dia? de Ba=oda, enlre ootros, têm trnzido à tnbma do Senado Fedaal a 

Euquan!o isso, o Governo brasileiro paga =de R$22 bi- discussão sobre dois t=as que, além de ~ impoltanles 
lhões aos banqueiros e aos ~s da divida pública. Ao mes- Jl"!" a vida do Pais, possuem= eoame interface. O primeiro de
mo tempo, 10% da populaçio se apropriam de 50% do resullado 1es é a agricultura; o segundo, o deseovolvimen!odo Centro-Qeste. 
do lrabalho coletivo. Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores. peoso ser desnecessá· 

N6s que conhecemos a índole dos brasileiros nio poderia- rio falar da tradição do nosso País na agrirultura. O_»~ conhe
mos esperar que os mesmos: permanecessem como seres desoma- cido no mundo todo como um País de vocação agdcola. tem, nos 
nos, incapazes de reagir. I..amentamos sim a fa:ma peJa qual as últimos anos, experimentado sucessivos cmsCilnentos de safra 
reações podem-se manifestar, mas tam.b6m lamentamos esta situa- agrícola. E mais do que isso, tem demonstrado ao mundo todo 
çio a que a sociedade brasileira foi levada. possuir um enonne potencial a ser explorado na agriculnu:a. Basta 

Os tmbolhadores llio foram consultados, senão para lhes re- dizer que os produtos agricolas representam, ainda hoje, 35% das 
ti1ar mais, para lhes burlar os indices de =operação do misero sa- exportações brasileiras, respondendo por 35% do Produto ID1erno 
Jário, para lhes retirar q milhões de casas. Foram colocados Bruto. Embora apenas 30% da população brasileim viva no cam-
34.700.000 brasileiros abaixo da liDha da miséria. po, a agicultum brasileira emprega. diretameo,.,, 45% da míic><le· 

O sociólogo Fcmando Henrique Cardoso compreende me- obra. E também Iq)etitivo. mas sempm iitiportante, destacar que o 
Ihor-do que eu a gravidade da situação e enk:ndc melhor do que eu Brasil tem potencial pata uma oferta. de alimentos em quantidade e 
que nmna. situação dessas nio existe seres de laborat6Po que se qualidade suficientes para combater a fOIIie em nosso País e. como 
comportem de fonna ideal dhmte de uma milidade tão dum. subproduto. reduzir os nossos problemas macroecooômicos. 

Sabemos o qulio injlsta é a nossa adem juridica. Quando Mas o desenvolvimento da nossa agricultum só é poss!vel, 
os ti3ba.Ihadotes reconem i Justiça do Txabaiho, têm que espexar numa economia moderna cada vez mais competitiva. no mercado 
até que o Tn'bun.al Superior do Tmbalho julgue os dissidios que intemacioual, se os produtos brasiloiro~ em quamidede ~ qualida
ames eram resolvidos de imediato na p:imeira instância. E o tem- de. tiverem indices em níveis de competição mundiaL E por isso 
poca:tecoollaostmOOih!!!lces,quemudamdeend=çoedeempre. ,que o Texto Constitucional brasiloiro, no art. 218, diz expressa
go. que não têm um sezviço jmidioo pua :soc:om2' as suas denmvfas , meDle que "as pesquisas científicas e tecnológicas receberão txata-

0 sistemajurldiro brasileiro é totalmente i.yusto, o que po- mento prioritário do Estado". 
demos sentir e, por isso mesmo, desejamos uma n>foona profunda Dentro desse espectro é claramen"' prioritário para um pais, 
do Poder Judielário. Os pt'6pçios jlt= sabem disso. com vocação agrícola, a pesquisa especificamente dim:ionada ao 

O Professor Antônio Álvaxes da Silva. catedrático de Direi- desenvolvimento·da sua agric:oltura. E é exatamente por estai'IJloS. 
to do Trabalho da UniveiSidade Federal de Mines Gerais e Juiz to- falando de agricoltum e do desenvolvimento do Centro-Oeste bm· 
gado do Trabalbç nesse mesmo Estados fez um estudo no qual de- sileiro. que tem o solo absolutamente propicio ao desenvolvimento 
monstrou que olvalor to1a1 das demandas lr.lhalhístas no Btasil 6 agrícola, que trago aqui às SI"s e aos SIS. Senadaos, mais uma 
infericx' ao que o Btuil paga à Justiça do Tmbalho. aos seus fim- vez, a importância. da Embrapa neste contexto. 
cionárioo:, burocratas e juizes. E por que isso? Porque o País investiu :D:taiS de meio bilhão 

Se o Govemo brasileiro desse a cada um dos pleiteantes que de dólares. nos últimos anos. na for:maçio de reansos humanos· 
""*""""' l Justiça do Tmilolho o rrtaJ de seus pleitos. seria mais ba· que silo, em última :málise, a base para que se dê, de forma auto
modo que sustemaressaJustiçadoTll!bolho, injusta e inadequada. susi<Dlável, um modelo de desenvolvimooto cieotifioo e lealol6gi

O SR. PRESIDENTE (Bello i'aiga) - O tempo de V. Ex• co no Pais na áiea agrícola; investiu mais de mcÜ> bilhão de dóla· 
se esgotou, nobre aador. res na foonação de SOO técnicos com mestmdo e dootomdo, 

J?evemos ingressar, agom, na Ordem do Di>. abrangendo, cada PhD, um custo dUeto de US$200 mil na sua 
OSR.LAUROCAMPOS-Voooonduir,Sr.Presidente. formação. Fotmou ainda mais de 1.200 t&micos oom mestrado, 
Não é possíveL em um manento com este, fazermos poe- com um custo aproximado de US$100 mil para. cada um deles ao 

sias. a não ser. talvez, aquelas que os futuristas fJZClllDl na época longo de tres anos. Este investimento, que em números dUetos 
de Mussolini, louvando e compa1lllldo o fogo das melr.llbas com represelll.1. mais de US$300 milhões, somado ao custo indireto de 
flores, colocando a morte nos campos de batalha como se fossem salários, chega a uin valor superior a meio bilhão de d6Iares. Este 
lírios e objetos da exaltação poética. é o maior patrimlloio do Estado brasiloiro na liDha da pesquisa 

Sinto - e recrimino, em certo sentido- que tenhamos atiJl- cientiflca e tecnol6gica vOltada pua o campo. 
gido esse nível individual de agressividade, mas, ao mesmo tem- Sr. Presidenle, sn: e Srs. Scnada'es, 6 dcsnecessmio dizer 
po, compadeço-me mais do fato de perten=, eu também, a uma sobre os heneficios diretos agtegados à agricultUia pela Embmpa. 
sociedade que iDfe!izmente não nos permite irocar carinhos, afe.. A Embmpa não só dominoa a tecnologia de produção do cemtdo 
tos, simpatias, mas apenas gestos positivos engran..Jecedores. como contn.Duiu diretamente pata o aumento de produtividade 

Em o que tinha a dizer. Sr. Presidente. agricola em todas as regiões e nos dife=tes tipos de solo do nos-
O SR. PRESIDENTE (Bello Paiga) - CoDcedo a palavr.t so País. Calcula-se que, apenas no aDO de 1993, os beneficias dire-

ao Senador José Roberto Amlda. tos, agregados à agricoltum pela Embmpa. ullrapassaram a casa de 
A Mesa prorroga a bom do Exj>ediente por IS minuto~ paia US$1,4 bilhão. 

que S. Ex• faça o seu prommciamento. Esses são os beneficias mensuráveis, sem contar outros, 
O SR. JOS!t ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Pronuncia o como a melhoria da qualidade do solo, proteção ao trahaJhador 

• seguinte discutso. Sem revisão do Cll'ldo<.)- Sr. Presidente. SI"s e pela redução do uso de agrotóxicos, tema esse já tão discutido nes-
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ta Casa. preservação do meio ambiente e mais conhecimentos so- em um tecço de tempo do guaraná. noanai. todos destinadas à em
bre o polCJlcial do solo brasileiro. presa que monopoliza praticamente a sua produção na região. Vi-

Calada-se que cada pesquisador, com mestrado e doutoct.- sitamos também o Projeto Jari e observamos a mesma situação: 
do, lei!ha gerulo benefiCÍO$ superio= a US$570 mil po< ano à técnicos ligados à produção de caprinos, de açal e de peixes, rus
agricultum bxasileir.l. Isso sem falar na n<eessidade clara do nooso teados, sob todos os aspectos, pelo gnmde empresário. Em todos 
País em investir na biotecnologia. os setores, a Embrapa tem técnicos competentes e capazes de efe-

A biotecnologia tem hoje um mercado mundial estimado tiva:r um grande trabalho. Esse fato, portanto, demonstra o total 
em US$50 bilhões, sendo que somente na a:gri.alltura tcr.i uma in- descaso do Governo em_relação a uma empresa que tanto tem con
fluência da ordem de US$30 bilhões. Só o metciulo de sementes- tn"bufdo para o avanço tecnológico nos campos da agrirullwa e da 
apenas para que se dê um exemplo- deve ~ de US$8 milhões, pecuária no BiliSi!. As preocupações de V. Ex• são com:tíssimas. 
em 1985, para a cifta astronômica de US$6.8 bilh<:ses nO ano 2CXXl. PUlSO que o Govemo deveria analisar melhor essa situação e rever 

Todos esses mí~ Sr. Presidente, indicam que esse a sua posição. 
enorme potcncial de =rsos humanos e de desenvolvimento de O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Acolho o aparte de 
pesquisa científica e tecnOlógica na a.gricultul3. corre. neste mo- V. Exa. Gostaria de asseverar que não faço uma crltica., mas um 
mcnto, um enorme risco. Os mais de dois mil técniCoS Com fOIID.a- alerta. Alerta este que, com lealdade, devo fazer ao Govemo Fede
ção superiO<, com mestr.ldo e doutorado pagos pelo Governo bta· rol, no qual acredito, mas que não pode mais, depois de !«investi
sileiro, atravessam a sua mais grave aise. do em dois mil técnicos de nível superior, depois de ter gasto ape-

A Embrapa cor.te o risco de ser apenas um 6rgão burocráti- nas com treinamento e aperleiçoamento de rerursos humanos uma 
CO. porque ficará esvaziaqa do seu principal pattimônio- a- sua in- quantia soperior a meio bilhão de dólares. deixar de ter uma políti

. teligência- abrangendo os seus mais de dois mil técnicos. fonna- ca de desenvolvimento científico e tecnológico para dar sustenta
dos com IeCUISOS de todos os bJ:asileiros pata desenvolver a nossa. ção à agr.iadtura brasileira. 
agricullllr.L 

Desejo levar esse tema pessoalmente ao Minislro do Plane- O Sr. Osmar Dia- V. Ex• me pen:nite um aparte? 
jamcnto e Orçamento, ao Ministro da Agriru!OJra e ao Presidente O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - OuçO V. Ex• com 
da República. Mas não o faria antes de "'gisttar, neste plenário, a prazer, Senador Osmar Dias. 
nossa grande preoou.pação de que seja criada uma política de car- O Sr. Osmar J>hís - Peço este aparte para fazer algumas 
gos. e salários na Embrapa ca.paz de fazer com que esses técnicos, rápidas coo.siderações. Primeiro. smto-me muito orgulhoso de per
formados com~ do Governo Federal, continuem a pm;tar tencer ao mesmo Partido de V. Ex•. o PP. Somos uma Bancada 
os seus serviços e a colabomr cam sua inteligência e fcrmação . muito~ que. nesta Casa, l:usca os interesses ma.ices da socie
proriSSi<mal ao desenvolvimento da agricultura como um todo. O dade bmsileira. Esse assunto que V. Ex.• aborda. é de extraordinária 
Pals não pode ca-rer o risco de se desfazer do sen quadro de cien- importância e nele há dnas grandes justiças. A primeira delas diz 
tislas, petdendo-<>s para grupos privados intemacionais por esta n:speito ii Embtapa. Em "'lação ao meu Estado, juntamente com a 
ou aquela fmalidade, as quais nãQ estio dhelamente ligadas ao in- Fundação Instituto Agronômico do Pataná - fupor -, a Embmpa 
teressc maior da Nação. qual seja, o de melhorar os índices de pro- gerou tecnologias. Não apenas criou novas variedades ro varieda
dutividade da agrirullwa bxasilei.ra. des resistentes a pragas e doenças, que f=mm com que o Brasil. 

O Sr. Adem ir Andrade - V. Ex• me permite um aparte, hoje, pudesse competir, em produtividade de soja, com os Estados 
nobno Senadot'? Unidos, que são o maior produtor do IDlllldo. mas também nma 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V. Ex• com tecnologia que, aplicada no campo do Paraná, proporciona nma 
prazer. Senador Ademir Andrade. _ _ _ econania de US$200 milhões todos os anos. s6 em nuttieo.tes, que 

O Sr. Ademii Andrade - Gosiai:ia de me somar ao pro- coaiain água abaixo e iam para o rio com a erosio. FlZCDlos uni 
mmciamento de V. Ex•. no sentido de que o Govemo deveria pres- programa de conservação de solos, com mna tecnologia criada 
tigiar e compreender a impcatânc!a da Embmpa em todo o territó- ~ pela Emlrapa, hoje considerado modelo para o mundo pela FAO e 
rio nacioaal. Sou testemunha de que esses técnicos. hoje. ao invés Banco Mundial. A segunda justiça refere-se ao fato de que come
de servirem à população ou b necessidades do Brasil, estão sendo cei esse programa quando era Secretário da AgriaJltura., mas não o 
usados pelas empteSa.S. Tive a oportunidade de fazer ut:D.a. viagem teria feito sem o auxílio de um grande .Ministro da Agricultura. 
de Manaus até Belém. de barco, cm visira a vários municípios ao que é o Senador Iris Rezende. S. Ex• começou a mudar o patamar 
longo do Rio Amazonas. inchJ.sive onde a Embrapa desenvolve de produção do País de 50 para 60. de 60 para 70, etc. Não pcxle
seus tr.lbalhos. Por exemplo. no Estado do Amazonas. onde há mos, pois, esquecer-nos de que, se hoje estamos produzindo 80 
uma grande produção de guaraná, visitamos a sede da Embtapa, mühões de toneladas de grãos, é p01:que um dia o Ministro teve 
que desenvolveu pesquisas m.amvilhosas e que aumentoo enocne- coragem de enfrentar as difialldades e implantar uma política 
mente a produção desse planta. No entaDto, o5 técnicos da Embta- agricola que, se não foi a ideal, pelas dificnldades que enfrentru e 
pa estavam tmbalb:ando não pam orientar os agr:icultotes ou as pelos planos frustrados sacessivamente,_ pelo menos pode sepamr 
pessoas neoessiladas da "'gião, mas para servir basicamente A a ~llwa antes e depois de 1986. Pessoalmente, tenho mnita 
maior mnltjnacional ali in.st.alada. que faz todo o phntio de guara- gratidão e muito respeito pOr quem fez uma nova agricultura em 
ná e que tem o seu domfnio total e absoluto. Isso não é çulpa dos nosso Pais- com cert.eza, falo em nome de todos os produ<= do 
técnicos, mas do Govemo, p01:que os deixou completamente aban- Paraná-, p01:que proporcionou a abertlmt de novas fronteir.ls agd
donados naquela região, sem nem sequer fomecer combustível colas e a implantação de novas tecnologias. A Embrapa tanto cria 
para o automóvel deles, sem lhes of....aer nenhuma condição de novas áreas de plantio quanto tecnologias par.1 o cem~do; e, crian
permanência naqueles locais tão difíceis para a sobtevivência hu- do novas tecnologias, aumenta a produtividade. O Brasil chega a 
mana. E o que a empzesa privada tu:! Ela banca o C3II'O. o com- esse patamar graças à Embnpa, que deve merecer o apoio do Oo
bustivel, a hospedagem e se utiliza desses técnicos, quando eles vemo.Aproveitoestcapartepar.tdarumasugostãoripidaa V. Ex~ 
deveriam, na veroade, estar servindo aos pequenos ~!tores. O SR. PRESIDENTE (Bello Parga. Faunclo soar a cam-' 

.y-Imos lá ISO mil mudas de pés de guaraná, que são produzidas painha.)-Já se esgotou o tempodeproxrogaçãodoExpediente. I 

' 
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O Sr. Osmar Dias- A :mgestio é a seguinte: que se crie O SR. PRESIDENTE (JeffersonPétes)-Passa-seà 
um incentivo à pesquisa para que os pesquisadores teDbam um 
adicional de salário como critério adotodo soixe os trahalhos que ORDEM DO DIA 
executam, pagando a produtividade ou o incentivo ii pesquisa. E a Sendo evidente a falta de quorum para deh'heração em pie-
sugestão. Obrigado a V. Ex*. nário, a Presidência deixa de submeter a matéria constante da pau~ 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito olrigado, ta, tendo em vista a aosência do seu Relator. 
Senador OsmarDW;. Concluo meu~. Sr. Presiden-
te~ se V. Ex- me permite~ regístimdo tr!s orgullios pessoais:. É a seguinte a matéria adiada: 

O prhneiro, de pertencer ii Bam:ada do Senador Osmar Item úolco 
mas, um homem que dedica seu mandato_ à causa da agrlcultnnl. OFÍCIO N" S/19, DE 1995 
O segundo, de pertencer à mesma região do Senador !ris Rezcnde, (Em regime de urgência, nos termos 
o homem que mudou o perfil da agricultura basileim. Por ft111, é do art. 336, "b", do Regimento Interno) 
preciso que o Senador Jris Rezende, que o Seca.dcr Osmar Dias e 
todos aqueles que têm a visão da importância da agricultura bmsi- Oficio n• S/19, de 1995, do P=idenle do Banco 
!eira oo nosso desenvolvimento nos unamos num terceiro orgulho Cem.ral. referente a retificação da Resolução n° 55, de 
que tenho, que é o de conviver. aqui em Btasíiia. com esses mais 1994, do Senado Federal, que autoriza o Depart:amento 
de 200 cientistas e peSquisadores da Emblapo., que são razio de de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo -
orgolho para todos os basileiros. DAEE, a contratar opernçlio de crédito extemo, com ga-

A Embrapa, com seús 22 anos de serviço ~lados 1 asri· rantia da Uniio, no valor de quarenta e nove bilhões, 
ctdtw:a btasile~ com o enorme potencial de ~ humanos quatroc:eDtos e vinte e sete milhões de ienes. junto ao 
que tem. neste momento, vive dias dUICCis da sua história. Desse The Over~as Economic Ccoperation Funl - OECF, 
modO, deve partir, deste Senado Feder.il, um grito que dê ao Pais a destinada a fmanciar parcialmente o Projeto de Despo-
verdadeim dimensão da Embrapa no nosso processo de âesenvol- luiçlio da Bacia do lietê. 
vimento, buseando altemalivas jmto ao Govemo Federal, no sen- (Dependendo de parocer da Comissio de Assun· 
tido de que ela possa continuar prestando os melhores serviços l tos Econômic:os) 
causa do desenvolvimento cient!f100 e tecnológico da agrirultura o SR. PRESIDENTE (Jeffexsoo. Péres)- Volta-se i\ lista 
bmsileim. . de ttadores. 

O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" pode contar c:om o meu Concedo a palavra ao Senador Humherto Lucena, por 50 
apoio pessoal, eminenle Senador José Roberto Anuda. mino tos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Agradeço, Senador O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronnncia o 
Bcmardo Cabial, e a todos os que puderem. jontos desenvolver seguinte discurso.) - Sr. Presidente. sr's e Srs. Sen.ada:es. ao en
uma luta de consci.entização da sociedade brasileira e das autorida- trar neste Plenário, na tarde de hoje. ouvi as últimas palavms do 
des do Govemo Federal no sentido de que a EMBRAPA mereça a Senador Bernardo Cabtal e percebi que S. ex.• estava comentando, 
atenção, tão· fundamental paill qualquer modelo de desenvolvi- opor1Dnamente, as agressões de que foi vitima o Sellhor Presidente 
mento econômico em um País de vocação agricola, como o :oosso. · da República, Fernando Hemiquc Cardoso, e sua comitiva na sua 
(Muito bem!) · última viagem of!cial ao Nordeste, mais especifi"""""'le a Campi-

Duranu o discurso do Sr. José Roberto Arruda , na Gtande, na Par.n'ba. 
0 Sr. BeUo Parga~ ckixa a ccukira da praidência, que é Não cheguei a tempo de apartear S. Ex• e. por isso, antes de 

lo at.ec-me às considerações que me trouxeram à tnbuna neste instan- · 
ocupada F Sr. Jefferson Peres. te, desejo dizer que apóio S. Ex• e que tenho absoluta convicção 

O SR. PRESIDENTE (Jeff=on Péres) - Sobm a mesa, de que as pedias que fmam atiiadas por grupos organizados c:ootrn 
oficio que setá lido pelo Sr. 1° Sectetário em exeaclcio. Senador" o ônibus que uamportava o Scobor Presidente da República e a 
Bello Parga. sua comítiva em Campina Grande não representam o scmimento 

É lido o seguinte: 

Oficio GIPP n• 153195 
Bnsília.l9 de maio de 1995. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
ConfOime entendimentos mantidos can os Senhores Lide

res do PPR e do PTB, tenho a homa de indicar o nome do Exmo. 
Sr. Senador Joio França P""' integrar, c:omc> suplente, a Comissio 
Tempotária Intema, criada atrav& do Requerimento n• 651, de 
1995. destinada a inventariar as obms nio concluídas custeadas 
pela Uniio e examinar sua situação. 

Sem mais par.1 o momento, aproveito a oportunidade para 
·~-lhe meus protestos de elevada estima e apleÇO.- Sena
dor Bernardo Cabral, Uder do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Jeffersoo Pé=) - A P=id&lcia 
designa o Senado< Joio Fmnça como membro suplente da Comú
sãoTempotiria Iniema, criada -•és do Requerimento n°6S1 de 

. 1995, em complementaçio à designaçlio antericxmente f~ita. 

do povo para.ibcmo. 
Posso falar nesses tetmos porque fui reeleito por ampla 

maioria no meu EStado. Conheço a índole de minha gente. sobre-
tudo de CampiDa Grande. que é uma das cidades mais po!ilizadas não 
apems da l'aral'ha, mas do Nadeste e, quem sabe, de todo o Brasil 

Sr. Presidente. SN e Srs. Senadores,. ao longe;> do percurso 
da comitiva presidencial. Sua Excelência foi, calorosamente. 
aplaudido. 

Neste instante, quero dizer que devemos fazer uma reflexão 
muito grande sobre o momento que vivemos no Brasil. O SCDhor 
Presidente da República envioo um conjunto de prq>OStas de 
emendas constitucionais ao Congresso; Sua Excelência. mesmo, ao 
refletir. no Ex.terloc. a respeito das mesmas. chegou à conclusão de 
que, talvez. tivesse encaminhado muitos temas de grande comple
xidade, ao mesmo tempo. 

Mas o que nos cabe no CoDgresso. - na Câmara cm nome 
da população; no Sena.cb, em nome dos Estados - é debater essas 
reformas, procu= aprofundar-nos sobre elas, alteti-las de acordo 
com as nossas atribuições e votá-Ias, afinal. dizendo sim ou não As 
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proposições enviadas pelo Senhor Presidente da República, em 
sintonia com as aspirações nacionais. 
. Quero apenas, Sr. Pn:sidente, Sr's c Sts. Scnadorcs,ao re
gistJ:ar meu proresto cmaa manifestações agressivas - e neJas não 
incluo as vaias. porque acho que na. democta.cia tanto valem os 
aplausos como as vaias. O que devem fazer todos os segDlentos 
part:idários.•todas as entidades que ~tam a sociedade civil 
organizada? Procurar estudar essas reformas. em profundidade, e. 
nat.uralmentc. apresentar a.Itcmativas. Não há de ser a.tra~s de atos 
como esses, que não se compatibilizam com a fOllJ13Çio do povo 
btasilciro, que havcmnos de coo.tn"buir para a consolidação do 
nosso projeto democrático. Portanto. os meus aplansos ao discurso 
hoje prommciade pelo Scnackr Bernardo Cabral 

Sr. Presidente, Sr's c Sts. Scmdores, de oulra parte, apro
veito a oportunidade em que falo sobre a viagem do Senhor Ptesi~ 
dente da República ao NOideste para m10var a Sua Excelência, em 
nome da Par.u'ba e de toda a Região. o meu agradecimento e o da 
bancada do PMDB do meu Estado, no Senado c na Câmara, por
que foi ,.,.,. a iniciativa, "fflbida por Sua Exceléncià de um progrn.
ma para ~da cuJtum algodocim do Nadcste, """"'"' pela 
praga do bicudo,liuro dos estudos técnicos da Embrnpa. 

Falo sobre a Embrapa, para ressaltar o discurso do Senador 
José Roberto Arruda, em que S. Exa se congrab.llava com aquela 
empresa pelo trabalho realizado e. ao mesmo tempo, reclamava do 
Govemo um maior apoio às suas pesquisas. 

Foi a Embrapa, portanto, que nos possibiliton que o ScDhor 
Presidente da República, em tempo rccotde, viesse ao encontro da 
nossa sogestão de um programa sério. que certamente irá levar. à 
=uperaçio, a adtwa algodoeira no Nordeste, a exemplo do que 
fez com a cultum do cacau na Sabia. 

Sr. Presidente, Sr's c Srs. Senadores, sem sombra de dúvi
da, o endividamento intemo no s~ piblico está hoje no ceme da 
crise em que o País se encontra.. E ref'Iro-me A crise nãõ no sentido 
con:iqueiro, designativo dos momentos de aflição por que passam 
as gentes e as nações. Mas, sim, na acepção pouoo usada, porém 
muito mais adequada ao nosso momento, com que os gregos a 
usam. Ou seja, Krisis. que se b:aduz por decisão. Ou, ainda, o 
complexo de iniciativa ditadas pela necessidade objetiva de trans
formação. Pois, o atual instante do Pals está justamente cenlrado 
nas gcmdes decisões, nas gcmdes refa:mas do Estado, que remdc
IWi!O os lUlllOS do Pais, em hnsca de uma prosperidade. A solução 
do endividamento interno sendo, portanto, um dos objetivos desse 
reordenamento. 

Conrudo, não há dúvidas de que o tempo hábil necessário 
para que a solução desse problema seja cncoolrado não pode ser 
esperado para já. Alguma ágna ainda devetá !""'= por bmo da 
ponte, alé que nos vejamos tolalmente h"bettos dos fanlos do refe
rido endividamento. E, nesse processo Dão apenas me preocupa a 
sua parte'referente aos débitos mobiliários da Uniio, I!as coo.cre
tamente me vejo receoso de que as dívidas estaduais e municipais. 
}X)SS8IJl.. ao longo do seu desenvolvimento, se constituir em um 
obstáculo a mais, a cfif"Ialhar o próprio avanço do Pals. Razio por
que coosidero de fundamental ioJportância que se altere, oom nr
gência, os lemlos da amai legislação que "'gc a rolagem dessas di
vidas. Matéria constitucionalmente afeta a esta Casa, que recente
mente =:eben projetos de lei e de resoluçllo, flll!laCID<; por mim e 
pelos nol.ns Senadores Ronaldo Cunha Lima e Noy Suassnna, 
nesse sentido. 

Mas. para melhor ilustrar o gGU1dc problema que a atual 
fonna. dessa rolagem vem genmdo, em particular, para os Estados 
nordestinos. penniro-me, perante o Scm.do. disconer, em termos 

· breves, sobre a renegociação da. dívida que o meu Estado, a Parai· 

ba. teve de enfrentar ao longo do perfodo que se compreende entre 
março de 1991 e os dias alUais.. 

Com efeito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a dívida da Pa
raiba em março de 1991, após dois govcmos que desorganizaram 
a economia estadual e, portanto, suas fmanças, atingiu o montante 
deU$ 1,362 bilhão, englobando essa cifra as dividas "'fem>tes às 
administrações diretas e indireta.s. montante este que colocava o 
Estado, na época, em quarto lugar na classificaçio dos maiores de
vedores dentre as unidades da Fedentção cm relação às suas rec:oitas. 

Devemos menciooar? per oportuno, o fato de que o proces
so de identificação e controle de sua composição e sua renegocia
ção, em face do empirismo dos registros, foi cansativo e nmito de
longado. Desde 1964 o Estado enfrentava dlóbitos com o INSS, o 
FGfS-CEF remontando a 1967, Tesouro Naciooal. Banco do Bra
sil. BNDES, CEF, BNB. Paraiban? Desenbaco, Eximbank ex
EBW, Embratur, Receita Federal e instituições estrangeiras e 
bancos privados, nacionais e estrangeiros. Em março de 1991 o 
volume de a1raso dos pagamentos para amortizar a divida era de, 
aproximadamente, U$ 440 milhões, cor:respondendo a 32% do dé
bito global, destacando-se as dividas de rurto prazO, dentre as 
quais as chamadas antecipações de receitas cxçamentá:rias, as e<> 
nhecidas AROs. 

Pois bem, após muitos e exaustivos entendimentos,. conse
guiu-se substancial redução das taxas de juros c descontos das 
operações não passíveis de refinanciamento, atrav~s do Governo 
Federal, que posst'bilit.aram a ecmoaüa no mODlante da dívida da 
ordem de 325 bilhões de reais, conforme posição de 31 de maiÇO 
de 1995, sem que isso viesse efetivame:nte significar o me.Ihom

. memo da situação. Na vexdade. pua administxar e controlar o en
dividamento? foi necessário que o Govemo do Estado- devo dizer 
brilbantemente conduzido ii época pelo nobre Senador Ronaldo 
Omha Lima- continuasse persistentemente o processo de renego
ciação, inc;tt~iv( das dívidas passíveis de ref~ento através 
da União e da amortização de prestações com cada credo<, dentro 
de condições aceitáveis e sUportáveis, como_ sejun o alargamento 
dos prazos de pagamcDIO e fiXação de taxas de juros que resuhas
sem amortizações mensais de menor valor da ordem de 9 milhões 
emmaiÇO de 1995. 

Não ~ preciso dizer, Sr. Presidente. Setlboms e Setlbores 
Senadores, que o Governo do Estado da Par.uôa vem comprindo, 
desde 1991, os conqromissos :renegociados.. restabelecendo a cte
dibilidade administrativa junto ao setor fmanceiro. E no decorrer 
desse processo o número de conttatos foi reduzido de 500 para 70, 
d=do dai uma divida total num lllOilf.ante de 1,401 bilhões de 
reais, de acordo com a posição de 31 de Illii1ÇO de 95, composta de 
duas modalidades: as não enquadrâveis na roJagem. da ordem de 
R$256 milhões. reprcsen!alldo 18% do total, e as cnquacháveis, na 
casa de R$1,145 bilhão (um bilhão cento e quarenta e cinco milhõ
es de reais), correspondendo aos restantes 82%. 

Das dívidas enqoãdráveis. deve-se sublinhar o fato de que a 
rolagem propriamente dita, por meio de contmos assinados pela 
únião em 31.03.94, abrnrigeu 58% do endividamento global, en
volvendo os cinco credores, a saber, a Caixa Econômica Federal 
(CEF). o Banco Central, o Banco do Brasil, o BNDES e o 
STNIEBlU, e o rostante (24%), comprecodcndo os tiblloo doEs
tado. as LF11'Bs. Estes últimos, no montante de R$31 milhões, 
têm vencimento ftual em julho e agosto de 1995, e sen pedido de 
rolagem. no valor integml. está submetido à análise do Banco 
Central e do Scnado,já tendo sido antorizada por lei estadual 

O Sr.Edison Lobio- V. E~concodc-me mn aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex" com prn
zer, nobre Senador Edison Lobão. 
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O Sr. Edison Lobão - É lastimável, Senador Humberto 
Lucena, que até este momento o Governo Federal não tenha en
contrado uma solução para este grave problema da dívida dosEs
ta.dos, sobretudo dos Estados menores do País. Fui também Gover
nador, como o nosso companheiro Ronaldo Cunha Lima, e junto 
com S. &,• amarguei essas dificuldades, sem poder jamais lblas 
visto resolvidas. Certa vez estive com o Ministro da Fazenda e 
com o Presidente da República lurando pol' uma solução para o 
"reequacionamento" da nossa dívida. Os Ministros da Fazenda su
cessivos sempre nos davam alguma esperança e até nos obrigaram 
- a mim. ao Governador Ronaldo Cunha Lima e a tantos outros 
Govemadcxes do Exea1tivo -a equaciõnar dividas que os Estados 
não estavam pagando, entre as quais a da Calx-a EcoD.ômica Fede
ral. Os Estados fcram. obrigados, então. a aceitar um novo &.us. o 
da Caixa Econdmica Federal, dívida cont:Iafda para o saneamento 
a f'zm de que pi dessem se habilitar à rolagem da dívida. O Senado 
da República. votou uma resolução detet:minando que nenhum Es
tado poderia despender mais de 11% das suas receitas com amorti
zação da sua dívida. Essa resolução do Senado jamais foi cumpri
da pelo Ministério da Faienda que sempre alegava a necessidade 
de uma portaria ministerial. que ocuparia, certamente, toda uma 
fo!Qa de papel, não mais do que isso. Essa portaria nunca foi ela
borada exatamente para que não pudesse o Governo. resolver o 
problema da dívida dos Estados. A conseqüência disso e, cito o 
exemplo do meu Estado, o Maranhão, onde - na minha 6poca já 
era assim e ainda continua- despendemos aproximadamente 20% 
de toda a receita do Estado para amortização da divida. Isso é in
concebivel, mas quando se trata da dívida mobiliãria dos gnmdes 
Estados. o próprio Governo Federal se apressa em fazer declaraçõ
es e portarias e pareceres explicando e justificando a rolagem da 
dívida mobiliária integral Associo. me a V. Ex• nas queixas que 
tem a esse respeito, dizendo que lamento que o Governo Federal 
até hoje tenha feito vista grOssa a t;tm problema que é grave pata os 
Estados da federação beasileira. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agrndeço a V. Ex• que 
traz um depoimento dos mais valiosos, porque V. Ex• acaba de 
deixar o governO qo Mar.mbão e viveu de perto todo esse Ptl)ble
ma~ como bem tes.teDJIIIlham as suas palavras, procurando com ou
tros Governadores de Estado, inclusive com o Govem.ador da Pa
ralba- na época o Senador Ronaldo Cunha Lima-. o Sr. Ministro 
da Fazenda, para teDtar solucioná-lo sem consegui-lo. porém. 

E, tanto assim, nobre Senador Edison lobão, que apresenta
mos - eu com o apoio dos Senadores Ney Suassum e Ronaldo 
Cunha Lima- os projetas de resolução e de lei que ai: estão trami
tando,. conjuDtameDle com os do Senador Pedro Simon.. no mesmo 
sentido, pata ver se alteramos essa legislação atual qUe, como bem 
sentiu V. Ex•, ao administrar o MaraD.bão~ está muitO distante da 
realidade dos fatos. 

Particularmente, neste momento, em que estamos, num go. 
vemo como o do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que pro
cura consolidar o Plano Real- e para isso tem que fazer um esfor
ço muito grande para. manter o cquilibrio das contas ptíblicas - e, 
por isso, não pode liberar as vexbas que foram destinada~ JX' Or
çamento, aos Estados e Municípios. rest:ringindo. ainda mais. o 
fluxo de recursos financeiros disponíveis das unidades federadas 
para custeio de investimentos. 

V. Ex•, por exemplo, anote que, no caso da Paraíba. a que 
estou me referindo, neste ano, sobram para o Governo do Estado 
bancar investimentos apenas 3% da receita do Estado. O restante 
está comprometido com a folha de pessoal, com o endividamento, 
sobrando apenas 9% - 6% para custeio e 3% para investimentos. 
Sabe V. Ex• que é inteir.i.mente impoSsível se governar numa si-
tnação como essa. --

Já que V. Ex• se referiu a u..tn tratamento diferenciado. privi
legiando os grandes estados, gostaria de lembrar. por exemplo. o 
caso dos bancos estaduais. Enquanto, no Governo Collor, o Banco 
Central colocou em liqüidação extrajudicial os bancos da Paraíba, 
do Piauí e do Rio Grande do Norte - sendo que os dois primeiros 
j_á fOram reabertos graças aos esforços realizados pelos Estados 
para o saneamento de suas fmanças - em casos recentes, muito 
mais graves, o Banco Centtal limitou-se a fazer intervenções no 
BANERJ e no BANESPA. O índice de baixa liqUidez desses dois 
grandes bancos é_ muito menor do que aqueles que, na época, leva
ram ao processo de líquidação extrajudicial os bancos da Paraíba, 
do Piauí e do Rio Gtande_ do Norte. Pelo menos, é a informação 
que tenho. 

Como representantes dos Estados no Senado Federal, preci
samos protestar veementemente contra esse tratamento privilegia
do que, de um modo geraL o Banco Central dá aos grandes esta
dos, particularmente no que tange ao acompanhamento do funcio
namento de seus bancos. 

Creio que. de agora em diante, essa SitUação se modificará. 
porque há uma série de providências que têm sido anunciadas pe
los que dirigem o Banco Central. 

Voltando à Paraíba. Entretanto, Sr. Presidente. Sô e Sts. 
Senadores, não obstan1e esses esforços para o equacionamento das 
dividas. a Lei de Rolagem n° 8.727 e a Resolução n° 11/94 do Se
nado Federal não contemplazam. na época das negociações, no pe
riodo de 1992 e 1993. as propostas básicas dos estados, notada· 
mente as de interesse da Par:uôa, destacancJo-se entre essas: 1. a fi
xação de 7% da Receita Uquida Real (RLR) para pagamento de 

. dívidas, prevalecendo, na legislação aprovada. 9% da RLR, e, a 
partir de janeiro de 1995. 11%; 2. a inclusão, nesse limite, das 
prestações dos empréstim?S relativos às anteciPações de receita. 
junto aos bancos oficiais e privados. de autofmanciamentos junto 
ao BNB, dos parcelamentos junto ao INSS. I'GTS, Receita Fede
raL bem como dispêndios junto à CEF. da área habitacional. mes
mo enquadrados na rolagem e pagos pelo Estado. com.o garantidor. 

Enfim. todos esses débitos flC3I'aiD. fora dos limites. E. em 
conseqüência. o Estado da Paraíba vem, atualmente, comprome
tendo não aperiã.S 11% ae sua Receita Líqüida Real, como foi esta
belecido na Resolução n° I U94, do Senado Federal. Na realidade, 
destina. hoje. um percentual bastante elevado, da Otdem de mais. 
de 20% da RLR. com o pagamento de diversas prestações das dí
vidas, enquadráveis e nãc-enquadxáveis na rolagem. 

Em março de 1995. esse perCentual chegou ao patamar de 
20.6%, e, em abril. elevou-se para 26.7%. por força do vencimento 
dos juros da dívida extema, o que caracteriza um nível de compro
met.inlento da receita ri:ruito elevado. Valendo lembrar que. a cada 
três meses, o pm;entual será da ordem de 26% da RLR. em função 
do vencimento do principal das operações realizadas com base na 
Lei n• 7.976/89. 

Portanto. Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, a simação é 
deveras preocupante. Seguramente. as fmanças do Estado não po
derão. nesses termos, ser suficientes par.i qUe destine, durante 30 
anos. confOime dispõe a Lei, percenOJal tão elevado de suas recei
tas para pagamento de suas dívidas. 

De modo, que foi justamente com este objetivo, ou seja, vi
sando a melhorar o perfxl de endividamento dos Estados e ~Q
p!os, que, juntamente com os nobres Senadores RoDa!do Cimlia 
Lima e Ney Suassuna. dei entrada. nesta Casa. a um Projeto de Lei 
e um Projeto de Resoh.Içãri, respectivamente, de n<>s 120 e 49, que 
abordam os seguintes aspectos: 

a- O Projeto de Lei !20, de 11 de abril de 1995. alterna 
Lei 8.727/93 (Lei da Rolagem). visando possibilitar a inclusão~ no 
limite de pagamento, d:e débitos de antecipação de receitas. venci-
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dos até 30 de setembro de 1991, bem como as prestações do!NSS, 
FGTS e da área habitacional dos órgãos da Administração In~w 
ta, que vêm sendo pagas pelo Estado. como garantidor. Neste pro
jeto, dá-se nova redação, visando a deixar em aberto o prazo para 
refmanciamentalenquadramento de dívidas, ao amparo da Lei de 
Rolagem. 

b- O Projeto de Resolução n°49, tambéln de 11 de abril de 
1995, modiflC3. a Resolução 11/94, do Senado Federal, objetivan
do basidm.ente: 1. a fiXação do limite de 9% para a- amortização 
de dívidas enquadráveis na rolagem; 2. a inclusão, nesse limite, 
das prestações dos débitos com o INSS, FGTS, a área habitacio
nal, além das relativas às antecipações de receitas, vencidas até 30_ 
de setembro de 1991; 3. a exclusão do cálculo da Receita Líquida 
Real e da Despesa C=te Uquida, dos valores com destinação 
específica, como sejam. royalties, salário-educação, receitas patri
moniais e de conv&rios; e 4. adaptações dos textos para compatibi
lizar as alterações propostas. 

E. por oportuno, Senhor Presidente, Senhorns e Senhores 
Senadores, devo registrar que também o nobre Senador Pedro Si
mau. expressando vivamente a sua comunhão com as preocupaçõ
es por mim expostas neste pronunciaménto, achou por bem. na 
mesma época. isto é, em abril último, dar entrada nesta Casa a um 
PrOjeto de Resolução de D0 51, com vistas às alterações que lhe pa
receram pertinentes fazer no Projeto de Resolução n° 11, que, res
salvadas: algumas diferenças não esseD.ciais; Vem eqUivaler ao nos
so. Não obstante, a minha consideração de que. no de nossa auto
ria, procurou-se dar maior abrangência e maior espCcificidade a 
aspectos como a questão da exclusão do limites dos royalties, de 
um modo geral~ das despesas vinculadas, bem como a inclusão dos 
débitos relativos às antecipações de receitas. 

Evidentemente, não me passa despercebido, Sr. Presidente, 
sn e Srs. Senadores, que o processo que atuali:oente se desenvol
ve no País. em que aS piopostas de Reforma do Estado, em parti
cular as reformas fiSCal e patrimooial, desdobrutdo-se de modo rá
pido no Congresso Nacional, como está a acontecer, deverá esta
belecer novas e sólidas bases' para o necessário e suficiente sanea.
meDto do seu:k público, em todas as esferas. Fato que, na verdade, 
como já disse,. está no ceme de nossa crise. A qual está já bastaiU.e 
amadurecida, e no aguardo dessas decisões institucionais, para que 
seja pronta e pertinentemente -resolvida, à luz dos novos tempos 
em que vivemos, no País e no mundo. 

A propósito dos projetas que apresentei, quero salientar que 
o nobre Senador Edison Lobão, em nome da Liderança do PFL, 
com a assinatura dos Srs. Lideres, chegru a pedir, aqui, a urgência 
para que essas proposições fossem apreciadas pelo Senado, tal a 
sinlação de dificuldade em que se encontra. a maioria dos estados 
brasileiros. Entretanto, S. Ex•, atendendo a um apelo da área eco- _ 
nômica do Governo, achou por bem ~tirar a urgência com o que 
concordamos, e esperar que a ázea ecoo.ômica. sobretudo a Secre
taria do Tesouro Naciooal. procure. o mais rápido possível, um 
contato com as Lideranças do Senado a flDl de que possamos che
gar a um entendimento em torno do texto que há de prevalecer na 
nova resolução do Senado e na nova lei em que bayerá de se trans
formar. se Deus quiser, com o apoio do Congresso Nacional, os 
projetes de lei que estão em andamento sobre a matéria. 

l\1a.s. compreendendo que as necessidades dos Estados, par
ticula.ImeDte as dos Estados nordestinos, e, especialmente, a do 
meu Estado, a Pa:ru'õa. se colocam em nível de urgência urgentís
sima, sem poder esperar os prazos hábeis de consolidação das re
ferida.s reformas flScal e patrimonial, faz-se mister, ao meu ver, 
que o Congresso Nacional se dispocha a resolver emergencial e 
mgentemelll.e essa difícil sinl.ação. referente à rolagem das dívidas 
~os Estados e MuniclpioS. Pois seria essa, inclusive. uma forma de 

i:( -se já antecipadamente aplainando o cam.inbo da ulterior retoma
da do desenvolvimemo integrado do nosso p.cús. 

Faço~ portanto, um apelo desta tribuna, não s6 ao Senado e 
à. Câmara, mas também aos Srs. Ministros da área ocanômica, e 
àqueles que compõem a áiea CCOllÔmica do segundo escaliO, espe
cialmente ao Senhor Presidente da República, para que tenham a 
necessária sensibilidade a f1m de que dentro de JXIUCO tempo pos
samos vir a ter uma solução para esse grave problema que está a 
atingir o cerne da Fedexação brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presid.en.te. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. P=i

dente, peço a palavra para uma comunicação inadiáveL 
O SR. PRESIDENTE (Jeffe= Péres) - V. E><' dispõe de 

cinco minutos. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. 

Para uma comunicação inadiáveL Sem IeVisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Sz&s e Srs. Senadores, dese.,P congratular-me com o 
clero brasileiro e com a ptópria Naçio pela eleição de D. Lucas 
Moreira Neves para Presidente da CNBB. 

Tenho certeza de que o Cardeal Primaz do Brasil, Azoebis
po de Salvador, annpriiá sua miSsão como grande sacetdote, 
como tem feito até o mome01o, setVindo à causa de Deus e dos ho
mens em nossa ten'a. 

Tem sido o prelado bmsi.leiro uma flgU1'8. de maior destaque 
na Igreja do nosso País. Sem dúvida. a sua ablação é de gr.mdc va
lor Dio s6 para a Igreja, mas ta.mb6m para todo o Btasii, levando 
até ao Vaticano a força dos católicos brasileiros. 

Sem dúvida, D. Lucas é uma figuza querida pe:lo Santo Pa
<!Ie e, por isso mesmo, podml imprimir, oomo desejam O.~nsi~ciroo, 
uma linha de evangeliução. que, há muito t<mpo, faltavam CNBB. 

Por isso, há uma alegria entn: os católicos que .ac:nditam 
que D. Lucas possa alcançar a justiça social fazendo com que a 
doutrina cat6Iica prevaleça e que os lares brasileiros possam nova
mente receber um trabalho import.ao:te. de evangelizaçio. 

A Igreja Dio se divide; ao cootrário, podeiá'unir-se com D. 
Lucas Moreir.f. Neves, porque este não é CODSeiVador nem progres
sista. Ele é um Bispo que sabe cumprir a sua missão de bem servir 
à causa de Deus. 

É por isso que me senti muito à vontade de tiazer ao Senado 
Federal essa coDlllDicação em relação ao Areebisp:) da Bahia, que 
veip de São _João Dei-Rei e, solm:todo, do Vatic::a:oo. coma missão 
de bem setVir aos católicos do Brasil. · · 

D. Lucas será, sem dúvida, na Presidência da CNBB, um 
homem a sctViço não apenas da Igreja. que está~ de pa
dres que evangelizem. mas a serviço dos homens mais humildes 
do BrasiL 

Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jeffe=n Péres)- Con=lo a pala

VIa aonobJ:c SenadorCasildo Maldanerpor 50 mimtos. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Prommda o 

seguinte clisan'so. Sem revisão do ondor.)- Sr. Presidente, Sr's e 
S:n:. Senadores. tenho aqui em mãos algons recortes de jornais da 
última~ Em um deles. lê-se o seguinte: 

"Dedarnção de intenções. 
Antecnrem no jantar com a cúpula tuc:ana, Marco 

Ma.ciel fechou um pacto de nãO-agressão: o PFL não 
'rot!ba" deputados do PSDP e vice-verSa. Também não 
vão mais brigar pelos mesmos: cargos..'' 

Em oulro jomal, lê-se: 

"Os cardeajs do PI'L e do PSDB decidÍrnm que 
precisam evitar que os dois principajs portidos da coliga
ção govemista entrem em rota de colisão por causa de . 
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seus trajetos expansionistas. A decisão foi tomada na 
noite de quarta-feira durante jantar promovido pelo vice
Presidente Marco Maciel, no Palácio doJaburu." 

Há um outro artigo que diz: 

''Envolvidos em aciriada disputa expansionista 
para aumentar suas bancadas. o PFL e o PSDB acerta
ram uma trégua. Num jantar anteontem à noite. premo-

• vido pelo Vi<»Presidcnte da Repiblica no Palácio Jabu
ru., tucanos e pefelistas selaram um pacto de tJão..agres
sãomútua:_ ... 

Sr. PresideDte, venho à tribJna para expressar uma preocu
pação, de coração mesmõ~ Com ·a sinceridade qoe me 6 peculiar; 
assim sou coohecido em meu Estado e sempre o fui durante toda 
minha vida pública. 

Não sei se este é o melhor momento de o PSDB principal
mente. que derém. o govemo na mio, e o Presidente da Repóblica 
partirem para. um movimento como esse. Se me coubesse o din:ito 
de fazô-lo- e a=ditoque não-, diria ao Presidente da República, 
ao PSDB e ao PFL que -Dão 6 a melhor ocasião de partir para esse 
eampo de bolalha; porque DeSte instante - dai a pi-oocupaçio- esta
mos todos engajados oas mudança:; e tefOdllaS qun Nação requer. 

A pregação acooteceu dunmte a campanha. em todos os 
campos e no início deste ano.- Ainda me lembro bem de que, quan
do tomou posse em 1° de janeiro, Sua ExceiBncia lamentava ter de 
espentr mais 30 dias pml que o novo Congresso tamb6m o faesse, 
pois sentia que, nesses 30 dias, deixava de proclamar mudanças e 
refOl'DlaS de qoe o País precisava. Pois bem. Esperou-se os 30 
dias; este Coog~esso toDJOil posse e avançamos em alguns pontos.. 

Tenho dito neste Plenário que o Govemo tem sido um pou
co tímido em relaçio às reformas. Devia ser mais agressivo, apro
veitar o 6timo momento brasileiro e usar o potencial extraooiiná
rio do Senado, da Câmar.l dos Deputados, do Congresso Naciooal, 
já renovado, para promover as refOEID8$ de que a Nação precisa. 

Agora, a maioria dos partidos políticos, quer famal ou in
fonnaiD'!C!!lte, está-se dando as mãos nessa caminhada das refor
mas qpe vêm acontecendo. Not.ainos que 6 isso o que a Nação 
quer. E o assunro que está em~pauta. Mas alguns seteies começam 
a pensar na eleição de 1998. E a conversa que está aí; é o que ou
vimos na cotação da Bolsa: 'fara 1998. não! V ai haver a meleiçio 
e temos o nosso candidato." E assim que setoies do PSDB pregam. 
Falam-nos que a saída é essa, que 1998 já está próximo e que irão 
formar escola por oito. doze anos. 

Este não é o momemo para esse tipo de cogitação. O Go
verno, para o seu próprio bem. Dão deve petmitir que se formem 
gmpillhos, denlro do Palácio do Planalto ou mesmo em set.ores go
vcmameDtais, para conveiSai' nesses teimas. O Presidente da Re
pública não deveria pem!itir que os seus lidcr.tdoo, pessoas ligadas 
ao primeiro ou ao ·segundo escalão se envolvessem em conversas 
ou em movimentos desse tipo nesta. fase das refOIJDaS na qual to
dos estamos empenhados. 

O meu Partido, o PMDB,tmvou muitas lutas, botalhoo para 
implantar a democmcia no Bmsil. O.egamos aqui mas sinto-me 
desprestigiado. Daqui a pouco, estaremos setVindo apeoas de es
cárnio para. pl31icarem refon:nas oo para promoverem isso ou aqui
lo. E a cotaçio da Bolsa será "leva daqui, leva de lá".lsso não dá; 
a reboque, não! 

Falo com muita sinceridade porque ouço as minhas bases.. 
ouço as lideranças não s6 do meu Estado como também de anros 
lugares. Nio é o momento de se pensar em 1998., pensar em au
memar a bancada, em Jl"'gar o projeto pam 1998. A Nação não 
quer isso, Sr. Presidente~ A Nação quer trabalho e qoer xeformas!· 

, A Nação que.- de DÓS, que bá pouco aqui cbegamos, que -
- -

mos as saídas - ou a política de juros,. ou a política. das reformas 
de campo, da tril:utária, previdenciária -. porQue o Govemo avan
çoo, recuru. Mas teiOOS de enfreDLtr isso porque também quere
mos as saídas. Não podetll(lÇ ficar convexsando sempre sobre esse 
mesmo assunto. O que está em pauta. hoje é a sallde, a agricnltura. 
que são as saídas para o País. Meu Deus do céu! Temos que pen
sar, primeiro. nas reformas. Penso que o primeiro assunto a enLrar 
em pauta seriio as eleições municipais em 1996. Ap6s isso, tete
mos um outro quadro. 

Temos de ir ao encontro dos anseios da pWpria Naçio. en
contrar os camiohos para o Brasil. Este i o nosso dever e de todos 
os partidos políticos. Depois, uas juntas municipais, devemos dis
cutir a :reforma política. que também acho que deve haver~ Vamos 
pregar as refoxmas políticas com isençio de ânimos. não usando 
lril= de influência. Este não 6 o momento. Nllo poderemos. ago
ra. a pretexto de estarem acontecendo refonnas, aproveitar e coop
tar. Essa postura leva ao desânimo setores de alguns partidos ou, 
então, COIIlp8llbeiros de partidos políticos começam a di= que 
não era isso o que defendiam em praças píblicas e que não é esse 
o seu objetivo no Congresso Nacional". 

Esse é um alerta. no bom sentido, i uma mensagem que 
maudo, atmv6s da Liderança do Govemo, ao Pres~te da Repú
blica, para que Sua Excelência. junto a seu Irimeiro. segoudo e 
terceiro escalões, não deixe entrar em pauta agora questões rela
cio:oa.das a aliciar e buscar. Vamos tentar agcn. ttabaihar, bJscar 
saídas pom a Nação, qn todos os quadcml.es. Creio que essa é a 
melhor política pam o Governo, pam os putidos políticos., para 
n6s, políticos, enfim, pam a Nação inteixa-

Eram essas as sinceras considerações, Sr. Presidente, que eu 
gostaria de fazer, nesta tarde, ao Congresso Nacioual, mais P=i
sameme ao P1euário do Senado Fed=l. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (JeffetSOD Pé=)- Com a palavia o 

Senador Joel de HoThmda. V. Ex" dispõe de 50 minutos. 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o se

guinte discutso. Sem revisão do oo:adrir.) - Sr. Presidente, s..._ e 
SIS. Senadores, venbo A tribuna nesta tarde ressaltar a importJncia 
da decisão de Sua Excelência o Senbor Presidente da República. 
Dr. Fernando Heurique Catdoso. de estabelecer o que podedamos 
chamar de governo itinerante. 

Percorrendo as várias -regiões brasileiras. fazendo-se acom
panhar de Ministioo e de seus assesso=. o Presidente da Repibli
ca teve oportunidade de dialogar, discutir, tomu conbec:imento 
mais de perto dos diferentes e variados problemas bmsileiros. Sua 
Excelência, em boa hora, decidiu ir ao Notdeste visitar cinco Esta
dos.. Quero jlstamente trazer o meu testWunho da importância da 
prosença do Presideutc Fernando Henrique Cardoso no Norde$te-

Depois de dez anos que esse fato Dão acontecia, o Senhor 
Presidente da República participou de mais uma reuni!o do Con
selbo Delibexativo da Sudene, foro por excelência da Região, oudc 
Govemaclo= e representantes dos vários 6tgãos fedcmis do Nor
deste podem discutir, auaJ.isar e buscar soluções pam o problema 
regionaL 

Naquela Casa. tão notdeslina, o Pres~te da República 
teve oportunidade de anunciar o esforço que seu Governo vem fa
zendo no sentido da retomada do desenvolvimento daquela impor
tante área polltica, econômica e social do nosso Pais. 

Eu diria mesmo, Sr. Presidenf.e. S" e Sts- Senadoies. que a 
presença do Presidente Pemando Henrique Cardoso na Sudene 
reinaugura uma nova fCDDA de tratamento do Govemo federal 
pua Com a Regiio. A sinceridade do seu prommciamento, as ob
servações com relação aos fundadores da Sudene. concemettes a 
todo o esfcxço que os piooeiros do plaDojammto n:gioml desen-
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volveram naquela Casa, tudo isso demonstrou a sua sensibilidade 
com a questão nordestina. seu desenvolvimento, suas áreas de po
breza, mas também com suas potencia.lidades. 

O Presidente Femando Henrique Cardoso, em seu pronun
ciamento, chamou a atenção para o fato de que o povo já está. can
sado de promessas; que--o povo nio aceita mais disamos cheios 
de canpromissos vazios; que aquele cenário da SUDENE já ouviu 
muitos discursos no sentido de que a questão da seca, dos recursos 
h!dricos•da pobreza do Nordeste, desde o Império, sempre foi dis
cutida em termos emocionais; que ele estava ali cumprindo o 
compromisso de campanha de que a questão nordestina iria ser 
considerada uma questão nacional; que ele e os seis Ministros que 
o acompanhavam Dão iriam fazer oenhum pronunciamento de . 
amíncio bombástico de obras e de decisão de govemo, mas iriam 
apenas pestar contas j.Istamente do que nesse pequeno peóodo de 
governo estavam fazendo em relação à região nordestina. 

Faço questão de citar que Da :teUilião da SUDENÊ estavam 
presentes Govemadoies do Nordeste ou os seus tql'eSCDtantes, os 
Ministros de Reausos Hídricos e Meio Ambiente, Gustavo Kmu
se; da Agricultura, Jos6 Edwudo Andmde Vieim; dos Tnmspor
tes, Odacir Klein; da Educação, Paulo Renato dé Souza; da Saúde, 
Dr- Adib Jareoe; das Comunicações, Sérgio Motta; o Secretário de 
Desenvolvimento Regional. Cicero Lucena; o Secretário do Te
souro Nacicmal, Murilo POI1Ugal; D- Rulh Cazdoso, que acompa
Dhcu a canitiva e estava em Pcmambuco, além de outros altos as
sessores da. equipe do Presidente Fernando Henrique Cardoso. En
contmvam-se também na Sudene representames do empresariado, 
do CXl!ll&cio, do setor de sezviços e tamb6m dos tmbalhaclores. To
dos com um s6 pensamento: disaJtir em alto nível as questões nor
destinas, a retomada do desenvolvimemo, sobretudo do Nordeste-

O Presideme da República, apelo COllCOder a polavm aos Mi
nistros presentes para que cada um relatasse as principais açõcs 
que estavam realizando na Região. pôde sinletiza.r que, naquela vi· 
sita, estavam sendo destinados ao Nordeste um total de R$1,8 bi
lhão para aplicação nas áreas de educação, transporte, telecolllWli
cações e recursos hídricos. Eufali.Wu que esses rec~.mC~S estavam 
muito aquém das necessidades notdestiDas, mas que repre
sentavam o esforço que o Govemo estava adotando pra contem
plar setore.s prioritários; que~ com o apoio-do Governo Federal,. 
tais n:cw:sos serviriam para a retomada de projetO& -qU-e estaVarD.
paraiisados e que precisavam ser coo.cluidoo, como fonna. de aten
der as necessidades e cm:ências da Região, mas, sobretudo, a fm 
de evitar desperdlclos por conta da paraliaação dessas olmts-

Dos xeaJ.ISOS destinacfos à. Educação, eu gostaria de salien
tar, Sr- Presidente e Sts- Senadores, que R$100 milhões seriio apli
cados nas escola5 de 1° amu de todos os mnniclpios nOrdestinos; 
R$85 milhões seriio destinados para material escolar, manutenção, 
1ru1sporte escolar e recuperação da infra-eslrutura das escolas; 
R$200 milhões para construção de escolas e melhoria de emioo 
em 1995; R$235 milhões para merenda escolar e R$60 milhões 
para conclusão dos CAICs que estio em fase de c:oastrução no 
Nordeste-

Além desses recursos para educação, o Presidente ammciou 
tamb6m recur.;os para a área de tramporte, assim disln"buidos: 
R$128 milhões para rodovias; R$47 milhões para portos; R$67 
milhões para trens urbanos; R$8 milhões para fenovias. 

Ainda dentro do Ministério dos Tmnsportes, o Presidente 
salientou que existem outros projetes imPortãntes. como a Trans
nordestina, que, dependendo da articulação com os gi>Vemos de 
Estado e com entidades intcmacionais,. poderá ser montada a eDge

nharia ím.anceira desse projeto que viabilizará a ilitegmçio daRe
, gião llOidestina, inclusive com o Perto de Suape, no Recife. 

Na área de con:mnicações,. fornm des6nados R$550.8 mi
lhões para telefonia celular e convencional; R$150 milbões pm:a 
implantação do cabo de libm ótica,ligando Fortaleza ao Rio de Ja
neiro, obra já em execução pelo Minist&io das Comunicações. 

Na área de rerursos hídricos, ~r. Presidente. gostaria de sa~ 
lieutar a importância da decisão do Presidente da República, do 
Ministro Gustavo Krause, do Secretário Cícero Lu~ do Minis
tro José Sem. e do Ministro Pedro Ma.Jan. que se reuniram, estabe
leceram e viabilizamm uma programação importantíssima de con
clusão de. pelo menos, 50 obras hídricas que se enconu:avam para~ 
I:sadas na região do NOideste, com ahos custos pna o Erário e im
plicando desperdlcios de fabulosas cifras de= provenientes 
dos impostos pagos pela POF'llação. 

A discussão dessa equipe de Govemo possibilitou, portanto, 
a destinação de"""""""· no monlall!e de R$188 milhões. para eo
sas 50 obns h!dricas. sendo que, desse total, 24 setão concluldas 
ainda este ano. 

São obras da maior importância que, lamentavelmente, não 
foram bem divulgadas, mas vários colegas Senadores já me pedi
ram esta mlaçio e terei o maior prazer em envi-'Aa. para que fi
quem cientes de quais são as obras que estio incluidas: nesse pro
gmma h!drico que foi aprovado pelo Presidente da República-

Na relação, as obns começam pelo Estado de Alagoas. Ba
bia, Ceará, Maranhão, Sergipe, Par.dbo, Piauf. Rio Gtande do Nor
te. Até o Estado de Minas Gomis foi contemplado_ O Govemador 
daquele Estado estava na. :reunião e participou ativamente.. Enfim. 
todos esses Estados, depois de um levantameo.to bem sucedido das 
obras em anda.IneD!o, fomm contemplados nesse Programa de Re
cursos Hídricos, em carit.er prioritári()y a flDl de que essas obras 
sejam exeaJtadas, parte em 1995 e parte em 1996. 

- Pa:rticula:rmeD.tc, Sr. Pmsidente, em Pemambuco? foi com 
muita alegria que vimos quatro projetas da maior significaçiio eco
nómica e social serem contemplados na progm:maçio prioritária: o 
Projeto da Adutora do Oeste, com R$15 milhões; o Açude Seiri
nh~ em Sem. Talhada. que há mais de oito ancm viDha. sendo 
construído e ·agora setá definitivamente concluído, beneficiando 
uma popllação nmito pobre do sertão, com R$3 milhões; a Bana
gem do Juca..zÍDho, que beneficiaiá sobretudo Caruaru e o próprio 
Recife, atmvés do abastecimento dágua, com R$3,3 milhões; e o 
Projeto de IIrigação do Polllal, com R$8,4 milhões. No total, Per
nambuco foi contemplado, clenlro do 1'rogi3ma de Reamos Hldri-
cos, com R$31,2 milhões. · 

Gostaria de inf=nar aos Sr.;. Senado= que o Estado de 
Alagoas foi contemplado com R$15,8 milhões; a Sabia, R$45,1 
milhões; o ee.m. R$23,5 milhões; o Manmbão. R$10,7 milhões; 
Minas Gerais, R$10,7 milhões; aPanu."ba,R$13,5 milhões; o Pmul, 
R$12,8 milhões; o Rio Grande do Nate, R$10 milhões; Se.gipe, 
R$7,8 milhões e a região do Vale doSãoFtancisco, R$3 milhões-

Além disso, Sr. Presidente, Sr's e Sr.;. Senadoles, o Presi
dente da Repú.blica,. no seu pronunc::ia.mento, chamou a atenção 
para o fato de que. de 1970 a 1990, o Nordeste cresceu mais do 
que a média nacioDaL No perlodo de 70 a 80, o Pm per capita na
cional cresceu 6,1 %, enquanto que, no Nordeste, 6,5%. Na década 
de 80, enquanto o Pm do Brasil aumeutava à média anual de 
2,7%, o do Nordeste cresceu 4,4%. 

Esses são tredlos do pranmciamento que S. Ex• fez no plená
rio da SUdeue. Diz ainda o Presidente Femando Heorique Cardoso: 

''O Ncmleste mbanizou-se c industrializou-se; a 
taxa de migração reduziu-se, assim como a de fecundi
dade? e a :infra-estrutura ampliou-se.. Portanto? é uma re-

. gião'não s6 de potenciaHdades, ela já participa do desen
volvimento imegrado. 
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O Senhcr Presidente da República, mesmo com essas falhas 
na organizaçio da viagem. pôde tnnsf01lll8l' em toa!idade algumas 
ações qile representam o anseio da população nordestina-

O Nottleste também já tem mmo. O Notde<le, 
hoje. nio precisa mais repisar as suas mazelas. Precisa é 
que se cuide delas. E enidar delas 6 um esfcx;ço coletivo 
nacional. Nio 6 apenas o csfOIÇO da região. E uma deci
sãodoBmsil .. 

V. Ex" bem sabe, pela sua experiblcia """'9 Governado<, 
que precisamos completar essas obtas inacabadas. E preciso fazer 
com que projetas que começaram ht dez anos sejam def"mitiva-

0 Sr. Antonio Carlos Magalhães - V. :&.• me pettnite um mclll:e cooclufdos. para que não haja mais despesas com esse tipo 
aparte? de investimento. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA- Com multo praza, ouço O Presidente e sua equipe estabeleceram um conjunto de 
o Senador Antooio Carlos Magalhães. ob<as. o JXOgraDla hidráulico. cujos os IOC1I1'SOS a ele refetentes já 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - TeDbo o maiorteSpei- estio negociados com a .hea. financeira do Govmlo e setiio aplica
to c admiia.ção por V. Ex•. Creio que o nobre Senador esti cum- dos nessa questão. 
Prlndo magniflCUI1Ciltc o seu dever nesta Casa. como ~ Ao turismo, irca que V. Ex• tio bem promoveu na Bahia e 
sentarte de Pemmnbuco, mas nio ficaria bem can.igo mesmo se, que hoje é um exemplo para todo o País, Sua Exccléncia destinou 
aqui, não externasse a miDba opiniio. Pensei cm me n:tirar. mas recursos pam melhorar os aeroportos de São Luis, Fonalem, Na
seria uma indelicadeza com o nome Colega. Dessa forma. V. Ex" tal, Aracaju e o próprio aeroporto de Petrolina, tio importante para 
vai relevar que eu discorde da sua colocação sobte a viagem do- o esforço de desenvolvimento do Vale São Francisco. Essa deci~ 
Presidente. Achei a viagem inoportuna c politicamente eirada. A são foi tomada na Sudenc. 
meu ver. ela nio trouxe dividendos positivos nem para o Norde$te Além disso, as meu de educ:açio, telcvxmnnkaçfcs. estia-
nem pam. o Presidente. ~ao foi bem organizada na medida em que das e transportes foram alvo de a.ções do Presidente. 
nio levou as lideranças p]:ÍDCipais do Senado Fedem! e da Câmam No enlanto, OOl1CO!do com V. Ex': falta um grande projeto 
dos Depltados com o Presidenf:e. Uma ~! Creio, para o Nordeste. Tcmoc que ajudar o Pmoidc:ntc da Rcplblica c 
também. que, no dis<:ur.;o de Sua Exc:elência. Dão houve nada que sua equipe • defilli-lo, pois se fala muito hoje sobre a elimin•çi<> 
tnnsfomwse o NO!tleste. Nem V. Ex', por mais esforço e inleli- de-.;,. regionais. mo se fala mais na questio mgional, mas 
gencia que tenha. pode afiimar isso. Cabia ao Presidente Fernando sim em tra= • quesUo tegional para o plano nacional. de tal for
Hemique Cardoso ir a Sudene para dizer que tnnsfonnou aquele ma que se tenho uma defmiçio de uma eslmtógia de políticas na
ótgão c a. região. Nada disso transfmma nem a Sudene nem a ~ clonais para as ~giões menos desenvolvidas.. 
gião. O Senador Beni V eras. aqui presente, já propôs mocfiflCIIçlles Conool'do can V. Ex' quando diz que devemos procur.ll' 
que tnnsfO<lDllriam, de falo, a Sudene como órgão. que hoje já 6 um povo projeto para o Nonleste. Acredito que esse novo projeto 
totalmCDlC esclerosado e Dão presta. :mlÜs nenhum serviço ao Nor- deve procumr teSOlver a questão fundameDlal da cdnação, porque 
deste,. a não ser alguns ma.leficios. Enquanto não se mudar um. os indices de analfabetismo. os fndices de cv.uio escolar, as ca~ 
pouco do Banco do Nottleste e nmito da Sudene, Dão vamos ler r&lcias educ:aciooais da Regiio sio exttemamen<e elevadas. Preci
um bem Nordeste. Aclemaü, o Presidente Fernando Henrique Car- samos tãzer um gnmde JXO.ieto educacional para teinserir o Nor
doso, nesse discurso que também tenho m. minha pasta e que li deste na economia nacicoaL 
com toda a atenção, nio tem um grande projeto para o NOideste. A questio do turismo 6 limdamental. Eslamos com o !'rode
Continuarei aqui ã. defender o Govemo c não me sentiria bem. se tur aprovado, mas os governos não têm a contmpartida para os re
Dão dissesse a V. Ex' isso que já tmnsmiti ao Presidente Fernando cursos extemos que estiO sendo alocados-
Heucique Cmdoso.. Pam defender o Govemo, tenho também que Há a questio da saúde. agora mesmo. v6rios estados estão 
expressar o que julgo verdadeiro em relaçio a essa Viagem. La- com problemas nmito sérios nesSa área- É preciso enfrentar o pro
menta ter que dar esse aparte. V. Ex• talvez não o DJ.CieCC$Se, mas blema sanitário c promover o saneamento básico das cidades. 
a viagem merece. Desculpe-me. Por isso, de qualquer forma. Dão obstaite a falta de uma' 

O SR. JOEL DE HOLLANDA- Nome Senador An!oaio preparação adequada. a viagem foi fiutif..._ poique peanitiu io 
Carlos Magalhães, agtadeço a V. Ex' pela genlilem do seu aparte. Presidente da República tomar algumas dceWles depois de 10 

Gostaria de dizer que com todo 0 respeito, ouvi as suas co- anos. Fazia 10 mos que um Presidente da República não ia à Su-
locações. C>C>ll001'do com ~mas e discoolo de outras. dene. Sua &eelência a prestigiru e pôde decidir uma série de açõ

Concotdo plenamente com V. Ex• quanto à OfEanização da 
visita. Houve vários problemas aotes. mesmo do desiocamento da 
comitiva. Concordo com V. ~ que o fato de não ColiVidar as U
deranças Dão pode se repetir. E importante que as ~e os 
Srs. Senadmes e Deputados sejam avisados com antccedSncia, 
para que possam prestigiar esses eveutos. Isso nãóã.coriteceu. 

Concottlo tamb6m que o Senhcr I'Iesidente da República e 
a sua "9'Üpe econômic:a precisam fomrular um projeto para o Nor
deste. E fundamental que se CJ1CQD.tre uma fcmoa de promover no
vamente o desenvolvimenro regional.. Os incentivos fiscais estão
se esgotando, a pr:ópria Sudene e o Banco do Nordeste, cano V .. 
Exa observou. estio p:ecisando passar por uma ref~. 

Mas. Senador An!oaio Carlos Magalhães, se me ~. 
discoido de V. Ex" quanto ao sigoificado da presença do Senhor 
Presidente da República oaquela Região em um "'"''"""o de crise, 
em um momento cm que a política. mooetária traz retiações eDOC-· 

mes na sua atividade ecCliJÔl:ni.Ca. no~ e nos investimentos. 

es em favor da Região. 
O Sr. Benl Vens- V. Exame pen:niteum. aparte? 
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Ouço V- Ex', com satis

façào, nobie Senador Beni Veras. 
O Sr. Beni V eras- Acho interessante que o Govemo tenha 

ido à Sudene, a Recife, ao Nordeste; lastimo não tenha desenvolvi
do um estudo mais acunulo do problema nordestino, para poder 
abrir caminhos novos para a. Região. Estamos sendo Vítimas da co
municaçio de que estão sendo libe<ados r:ecunos crçamentárioo, 
que fazem porte de um programa natural e sio recebidos tamb6m 
pelos outros estados. Mas não temos um progmma que possa en
carar. em profundidade, os IlOSSOS problemas reais c ~solv.S..los. O 
Presidente talvez devesse ter deixado a sua viagem para quando ti
vesse uma visão mais rica do problema nordestino, para poder en
ftenl.l.-locomo devia. e não a:m pmos""""""' como eotá fuendo, 

O SR.JOELDEHOLLANDA-Nom Senador Beni V e
nas. ouvi com atenção o aparte de V. ma c, cem todo o respeito 
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que merece pela experiência que teye como ex-MinistrO nessa área 
do planejamento, diria que o ideal sempre está longe do possível. 
· O ideal em. que Sua Excelência tivesse um projeto para o 
Nordeste. que tivesse rec:ursos fUl3JlCC.i:ros para viabilizá-lo e pu
desse, com o apoio de todos n6s. Parlamentares. ammciá-lo. Mas a 
crise em que o Pais e a nossa Região estio -mergulhados é tão forte 
que considero importante a presença de Sua Excel!ncia lá. 

A visila que o Presidente da Repóblica fez a Xing6 foi im
portante pam coostatar a eapacidade de milização dos nordestinos, 
uma vez que Sua Excelência Dia ccmhecia. o potencial regionaL 
Homens do Nordeste tivc:rnm aquela coo.cepção c ajudaram a 
CODStmir Xiag6. O nosso Presidente ficou imtnssionado com a 
grandiosidade daquela obra. 

Creio que, após essa visita. não faltarão mais tt.alrsos para 
obtemlos as culns tutbinas que assegui3Iio energia até o novo 
milênio. Foi importante esse conta.to CoDiXingó. cOm a eqUipe de 
engenheiros e técnicos da Q.esf, que lá estavam inaugurando a s~ 
guoda tutbiDa, que Dá incapomrmais éncrgía pára Ílossa Região. 

Concordo, com V. Ex•. como ta.mbmJ. o ftz com o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, de que a Região pJ:ecisa de um projeto. 

O Sr. Bcni Vens- A miDha espen.nça é que. visitando o 
Nordeste, Sua Ex:celencia. p:>ssa ter uma visão mais clara., mais re
gional e sensibilizal'.se à elaboração de um progiliiilll que realmen
te possa mudar as condições do Noroe.te em mação ao Pals. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA- Tem raziQ. Foi impor
tante no sentido de possibilitar uma visão mais conàeta e efetiva 
dos problemas regionais e das altcmativas que estão sendo apre
sentadas pam solucioná-los. Com I<laçl!o ao Rio São Fil!llcisco; 
Sua Excelência adotcu uma. posição extremamente imp:mante: 
aprovou a assinatura. de um pacto pela vida. daquele rio. Como V. 
Ex~ sabe~ o Rio São Fra:ocisoo vem mÍDguando, vem perdendo SU{l 

água~ vem sofrendo um processo de crosio muito grave, SDas mar
gens estio sendo deptedadas, ameaçando o seu potencial hídrico. 
O Rio São Francisco 6 o rio da unidade nacional e tem múltiplos 
aJrQveitamentos, tais como energia_, _irrigaçio~ abastecimento d 
água, lazer, transporte. Esse rio está ameaçado. 

Na Sudene foi assinado um documento que será um marco 
em I<lação às _pollticas daquela ámt: "Co_.,misso pela V !da do 
Sio Francisco", assinado por todos os Govemadores, no sentido 
de preservá-lo, de produzir um desenvolvimento sustentável do 
Vale, de evitM a poluição de suas águBs, o desperdício de seu po
tenciaL Então, só a assinalura deste pacto: ''Co_.,misso pela 
Vida do São Francisco11

, parece-me que foi algo muito importante 
e mostrou que o Govemo Federal, no que diz respeito ao V ale do 
São Fnmcisco, est>1 atento, não somente com I<lação à questão da 
transposição de águas, não-<:anclusio dos projetos de hidrelétricas, 
mas umbém com I<lação à preservação pam as fulurns gerações. 

O Ministro Gustavo Kxause chegou a dizer que vai até aS 
.nascexttes do Rio São Francisco levar um gesto simbólico de res
peito ao mesmo, para que se dê continuidade àquilo que foi esta
belecido nesse pacto.. fazer com que todos os Estad~ qu~ s~_ bene
ficiam do São Francisco possam assumir o compromisso, lalnbém. 
de preservá-lo~ de a}ldá~Io a ser um verdadeiro rio de integração e~ 
sobretudo. fatcr de desenvolvimento oconômico e social para 
aquela Região. · 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. SCDadores, considerei e consi
dero importante que o Presidente da Repóblica pen:om. as várias 
regiões do nosso País, que mantenha con~~-~ -~-Gov~ 
res~ com as equipes t6cnica$ dos órgãos de desenvolvimemo regio
nal, rudo isso para aperfeiçoar as suas decisões de Govemo. 

Posso assegutar também que, jtinto ao empzosariado, o Pre
sidente da República estabeleceu per.;pectivas, sobreludo com ,_ 
.lação à poHtica do depósito compulsório dos bancos e do aperto de 

~tp._Nas várias audiências que manteve com representantes 
dos setores produtivos, Sua Excelência concordou com a opinião 
que, inclusive, 6 dos membros desta Casa, de que os juros estão 
ext::mmamente elevados. E juros elevados significam falta de Ciédi
to, o que implioa diminuição das atividades ccooômicas, IOdução 
de investimentos, inadimplê:acias e falências. 

O quadro que se apresenloll pua o ~sidente da República 
6 preocupante. Se hoje. abrindo os jornais, estamos vendo que Es
tados como São Paulo estão preocupados com a. questão do crédito 
c as repercussões das medidas restritivas de política moocrária so
bre o desempenho das economias desses Estados_ ditos _desenvolvi
dos, imagine a. situação do Nordeste. Nesse senttdo f01 oportuna a 
presença do Presidente da Replblica paxa ouvir da classe empre~
rial seus :receios seus lemores, com relação à conduçiio da. política 
econem.ica, ~do dessa JXilitica econômica na área monetária, 
liDear~ dando a regiões diferentes o mesmo tratam~o. 

Por isso, Sr. Presidente. encemmdo as minhas po.lavras, 
gostaria de pedir à taquigr.úia que lrliDSCioVesse os UW.os do dis
curso do Senhor Presideele da República, Femando Henrique Car· 
doso oa Sudene e os wmos do comprcmisso pela vida do Vale do 
São :Fr.mcisco, dois documentos que considero importantes e que 
~m estar nos Aitais desta Casa.. 

Muito obrigado a V. Ex" e muno obrigado aos ~ 
que me h amaram com seus apartes. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JQEL 
DE HOUANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

"0 CORAÇÃO 00 PROBLEMA É O NÓRDESTE'' 

Fernando Hemique Canloso 

En tenho hoje, realmente. uma grnnde satisfação de estar 
aqUi na Sudene. 

Na verdade, de 1970 a 1990. esta regiio c::resceu mais do 
que a m&lia nacional No perlodo de 70 a 80, o Pm per <apita na
cional =sceu 6,1% e, no Noroe.re, 6,5%. Na d6cada de 80, en
quanto ó PIB ·do Bmsil aumentava à m&lia anual de 2,7%, o do 
Nordeste =sceu a 4,4%. 

O Ncnles~ cano diz o Dr. Armando, urbanizoo-se e in
dustrializai-se; a taxa de m:igmção rec:hziu.-se, assim cano a fe
nmdidade e a in.fnt.-estrutura ampliou-se. Portanto, é uma R:gião 
não só de poteccialidades, ela já participa do desenvolvimemo jn.. 
te grado. 

O Noroe.te também jli tem rumo. O Nordeste, hoje, não 
piOCisa mais IOpisar as suas mazelas. Precisa 6 que se ruide delas. 
E cuidar delas 6 um esfO['ÇO coletivo mcimaL Nio é apenas o es
f<XÇO da região. É uma decisio do Bmsil. 

E eu queria rca.fim:urr que esse dinamismo da ec:momia do 
NOideste não basta, porque ela ainda não se txaduziu na melhoria 
da vida do cidadão, solntudo dos mais pobres. E aí os indic:ado= 
sio tealmente, oiu diria. apavot'aDtes, -na verdade. Se a expectativa 
de vida, aqui, é de 6S anos, no Bzasil6 70. Se a população a1fabe.. 
tizada no Sudeste 6 de 88%, no Nordeste é 66%. E o Nordeste 
abriga melade da população indigente de todo o BmsiL 

Esses indicadores são mais do que eloqllentes e nem con
vém que os !<pitamos tarito pam nos coC!agia:anos com as difiCUl
dades. Conv6m mais que tomemos "' rumos da supemção ddsU 
difiCUldades. Já alguém disse aqui- creio que foi o Ministro Krau
se - que, dma.nte campanha eleitoml, eu dizia que o Bmsil não 6 
um País subdesenvolvido. Alguns pensam que 6, alguns não têm 
sequer a infonnaçlo adequada do que OCOI:l'C nem no :omndo., mui· 
to menos aqui Mas não 6, ele 6 um país injlsto. 

Nossa questão fundamental, hoje, não 6 apenas de retomar 
o crescimento. Nós já o retrm•tMS Os dados de hoje indicam que 
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o <::rescimeDto industrial do Brasü foi de 10%, nos primeiros 4 me
ses deste ano. E nunca houve uma taxa de inflaçio tiO baixa. nos 
últimos 2S anos~ O coosumo cresceu eu.omlemeDte, de um mé!s 
para o outro, 20%. 

Pois bem, ao loogo dessas últimas décadas, 6 certo, que o 
cenário intemacional se transf0II!10U~ O Brasil IIDidcu. O Nordeste 
mudoo, Alguns nio mudamn. CaltimJam pnogando no deserto. 
No plano mu:ndiai. o jogo do poder está menos no equilíbrio entre 
mJsseis, dô que no equilíbrio da balança comercial. Os capitais cir
culam com hberdadc, muitas vezes a~ excessiva. e os D:l:e1'C8dos 
caosnmjdnres estio mais abertos do que antes, ao ingresso dos 
produtos de consumo, que os consumidores demandam 

E, dentro dessa visão mais modema do desenvolvimento, 
mais integrada. do desenvolvimento, mais conscieDf.e de que esse 

. desenvolvimenro. s6 terá sentido se, efd.ivamcnte., mell:ton1r a con
dição de vida concreta da populaçio, com reforma agrária, sim- é 
necessária e sem feila! Ningu= fez mais empenho do que eu, até 
hoje, pam, rapidamente, retomar a questio da reforma agrúia. E 
vou continuar fazendo - com programas de ~. quando ne
cessários. Sabe o Governado!' An:aes que ·a um telefODCIDa. dele, 
ordenei que oa ==.fossem postos A clisposiÇio pata atender 
aos trabalh~ que tinham uma sitllaçio de emergettcia.. B sabe 
o Govemador Alraes que, ainda hoje, ao discutirmos a questio da 
ZoDa da Mata. disse a ele que autorizariA o Banco do Nordeste a 
est=der esses= pata poder cmter sltuaçilcs cmergenciais. 

Mas e~ 6 Uma coisa e estn:num é outra. O governo 
que tem a =bilidade- e tom de o.r- dos J"')blemas imediatos, 
não pode deixar de olhar o horizonte. E o horizonte é de transfor
mação. O horizonle obriga. a que se tomem decisões oomjosas. 

No caso referido aqui, do sctor da cana-de-açúcar e do ái
CC:i:il:-muttos· Sabem do meu empe-Dho, qHã»M Min.i:.Lro da Fã.7.en~ 
da. para que esse setor tivesse minoradas as suas diflOlldades. Sa
bem t.am9ém que esse empenho cootima. Ordenarei a formação. 
pedida da cimaJ:a sctorial pam discutir as questões do .sctor. Mas 
n6s vamos discuti-las com os olhos postos nos trabalhadores dessa 
tegiio. com OSfOihos postos naqueles se1o<es produ-• que f= 
capazes de utilizar a tecnologia e que usuam os recm:sos pam in
vestimento e nio para dil.apidar~ 

Não ~<remoa DODhum problema, quando o GoverJllldo< dis
ser que 6 necessário - e a sociedade assim apontar- de deixar que 
vá à falência. E, se for passive~ que essa massa falida passe pam a 
mio daqueles que trabalham diretamc:nte na tem.. 

Nenhum teeeio de enfrentar essas dificuldades. POl'QUe 
quem tiver receio de enfrentar dificuldades DiD deve sequer se 
afi"CSCClllll' ao país como candidato a qualquer coisa e, muito me
nos, como Presidenle da República. 

· O Presidente nio foi eleito para facilidades. O Presidente 
foi eleito pata =o!~ problemas, de acoido com que o pois pnoci
sa e deseja. Estaremos atentos a tudo isso. 

E sabemos tliDihém que nesta visão integrada, mociema, que 
não põe de lado o social. mas que sabe que 6 pnociso transformar c 
refi:Jmm, que a queslão regioDal deixoa de ser, CXJIIlO disse tamas vo
zes, uma questio de uma ma, para serlliDJl questio global do pols. 

Saúde e educaçio são, sim, prioridade. O Ministro da Edu
cação esti destinando, como ele disse aqui, 40% do total dos ,._ 
cursos dispoll!vcis eliv= do MEC para a regiio llOidestina, 40%, 
setecentos e poucos milhões de reais, para a tegiãà OOidestina. 

O Minislro da Eàlcaçio mostrou o que esti ft=odo. O Mi
nistro da Saúde sabe que, das 560 cidades - Dlllllicipios priari!á
riJJs, nos quais vamos fa= progmmas c:onvetgmtes de IDltrição, 
de amamentação, de cuidados com a amame!Dçio matema. de 
coi.dados com a ~ de higiene, de saneamento - 4S2 estio DO 

-Noxdcste. 

Respondo, assim. de forma concreta ao que disse Dllm dis
curso da Federação de Indústrias de Pemamb.Ico. O coração do 
problema é o Notdeste e é a ele que n6s estamos dedicados, não 
com. palaVIaS. mas com decisões concretas deste governo. E va
mos enfrentar com tranqüilidade. vamos enfrentar com fumeza.. 
vamos enfreD1ar sem demagogia, um a um. os problemas que vie
rem aparecendo no decoirer do nosso governo. 

Além disso, o Programa de Comunidade Solidária vai ter, 
junto com o Ministério da Saúde, centrado nesta questão da morta~ 
!idade infantil. pon:JUe ela permite equacionar a má alimentação, o 
saneamento básico e tUdO o maís. vai ter também uma atenção 
toda especial na questão da metcnda escolar. E nós vamos ter que 
atender, seguramente, o PROGER, que é um programa de geração 
de emprego e de renda. E o PROGER atendení o pequeno e o mi
croprodutor rural. 

Estarei em Xing6, obra que vem de looge. obra que se mo
ralizou no GoYemo Itamar Franco. Quero aproveitar a oportunida
de. para dizer que, Ministro que fui daquele govemo, posso lhes 
asseverar que houve a mutação, completa. no que diz respeito aos 
neg6cios da administtaçio pública. Mutação no sentido "'publica
no~ no sentido de que 6 inaceitável. por parte, como era, do Presi
dente Itamar e de minha parte também. qualquer tentativa de utili
zação dos recursos píblicos para ootrc:IS fms, que não sejam os 
destinados, pelo Congresso Nacional, pua o bem-estar da popula
ção, e que nio se pode confumür com emiquecimento illcito ou fa. 
voritismo a esses 011 àqueles. 

Pois ~ estatemos lá em Xingó~ inauguxaJJdo mais uma 
turbina. E. com isso, a grande obra de Xing6 vai pennitir que o 
Nordeste tenha energia elétrica suficiente para continuar cre
scendo. Na área de connmicações, já disse o Ministro, n6& vamos 
investir, sé no !-l~ste. e!!l-1995, SSO miibões de ~,_~LtWI 
novas liDbas telefônicas convencionais. 276 mil telefones celulares 
e 15 mil telefones de uso público. 

Continuaremos os programas que estão embasados DO Pro
detur. E aqui também. eu tenho muita alegria de lhes dizer que os 
aeroportos·de·Sio Luís, Fortaleza, Natal e Aiacajl serão os pri
meiros beDeficiários disso, para ampliar a base de reccpçiio de tu
ristas e de mercadorias e de passageiros pata a Região do Nordes-
te. Repito: São Luís, Fortaleza, Natal e .Aiaca jl. · 

Mas Dio me esqueci de Petrolina. Em Petrolina já hcuve o 
convênio necessário. pela Ihfraero, para a extensão da pista do 
aeroporto. porque isso pennilinl um gmnde impulso nas exporta
ções daquela tegiio. 

Mas o problema que mais me chamou _a atenção, de tudo 
que cooheço do Nordeste, e faço empenho em conhecer cada vez 
mais, é o problema hídrico. E nesse sentido, eu quero deixar bem 
claro que nós temos um compromisso que vai &Mm das ol:ns que 
estão aqui referidas. Há um compromisso mais impc:rtaDte, que é o 
compromisso com a JXCSe!Vação dos mananciais, que é o compro
misso que tem a. ver com a possibilidade de transfoonar a palavra 
"desenvolvimento sustentado" em algo efetivo, que é w:nq;romis
so da manuteDçllo de condições ambientais para as s=ções fum
ras e a pnoservação da água, para gemr energia, pata hchc<, para ir
rigar. para ser guardada DOS gcmdes açudes, pata pennitir a produ
ção e pata pemrltir a somvivência das populações. 

E aqui nós temos um rio, que simboliza o Brasil: é o rio São 
Fnmcisco. Eu quero dizer ao Govemador Airacs que esse rio é 
nosso, será nosso e continuará sendo nosso. pam sempre~ Nosso, 
para uso de todos. não s6 para uso das grande$ gemdoras de ener
gia. Nosso. paDl uso do povo bmsileiro. E, por isso, n6s vamos 
cuidar dele, Já em cima. na suas cabeceiras, lá nas MiDas Gerais. 

Estaremos- este mês, ou mês que vem- juntos com o Go
vernador de Minas. nas cabeceiras do rio São Francisco, para sim-· 
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bolizar a importâD.Cíã: ·que o- GOVerno Fedecil dá à-preservação dos obm estruturadora, como são essas obras que mencionei dos gr.m
m.ananciais. POitJ.Ue a morte do rio começa Já longe, no Planalto des açudes. 
Ctntral. A denubada das caatingas, que lã se chamam cenados- e Essa obra não pode ser feita isola.da:mente, ela terá de ser 
são um pouquinho mais generosas parã. com o- verde - impede que feita por uma espécie de pacto entre todos oÕ$y de buscar recursos, 
comece a haver a ttaasposição das águas das chuvas para o rio São -e faZer com que 0 Porto de Suape seja um grande Porto. e encontre 
Francisco, que continua nas mãlas ciliares. que são destruídas. e aí uma destinação, que possa estar ligado a Petrolina e que n6s 
quando se cbega aqui. já se CnConua o rio alquebrado _possamos, não s6 recupernr uma parte da estrada de fen:o, como 

E não será põrum pouquinho-de água que se joga· i::tó miio e continuar aquele pedaço, que é necessário para que essa interliga
que. evelftualmente, amanhã possa eu, no meu goverriõ. tr.irisfor- ção se faça. 
má-la em água que transponha paxa fms mais nobres, no outro Eu o§o tenho recursos, nesse momento. pua fazer isso. Mas 
lado do Nordeste, que vai matar o São Fnmcisco. Não será isso _juntos, colocando dinh~iro de ca~ ~m de n6s~ OO.scando :re<:U1WS 

que matar.í o São Francisco- que não vai morier, põique- estare- extemos. apelando se for o caso à iniciativa pivada., n6s poclete
mõs todos os brasileiros atentos a ele. Será o descuido nacional mos construir essa estrada. 
para com este rio. - O Nordeste cansou de anúncios grandes e eloqüentes. Nós 

Pois bem. a. começar dessa gr.mde questão, do rio São fran~ não-O fizemos. Nós estamos anunciaiufo aqui, uma nova maneira 
cisco, é preciso Que nós não nõs esqueçamos de que água e irriga- de-gerir o orçamento, de coordenar eSforços dentro da austeridade. 
ção são condição sine qua oon de sobrevivência digna do povo do Sem os recursos, quando Dão exislem, buscando criá-los quando 
Nordeste passível, poupando e aplicando. 

Por issO qUe ·noo -estamos, aqui anunciando niafS delibera; Com isso, pouco a pouco, n6s vamos cumprir aquilo que 
ções de recursos e :reengatamento de projetas nesta área do que em corresponde às nossas responsab~des. _ _ _ 
qualquer outra área. Nã9 porque as outtas oão sejam iinport.ãiltes-:.:- - Hoje, o Brasil já não pode mais orientar-se pela ~pressão 
e já me ~ferirei a maiS uma que me-parece muíto importante-, de uma s6 pessoa,. mas hoje. aquilo que nos dá a confiança, é o 
mas porque esta é o básico. é o fundamemai. _fato que os lnasileiros já sabem o que querem. j1 votam com cem--

Em algum momento, eu vi que o ImperadOr, num-gesto des- ciência. já apoiam quem trabalha, e tenho a certeza, absoluta certe
ses que são préíprios dos que estão no govemo e que, às vezes, za. de que com esse espírito, nós começamos já a mudar a atitude 
queremobemdopovoe, talvez, porquerê-lot.a.nto, não medem as do Brasil para com as regiões. Not:deste, nio e s6 o coração dos 
palavms. disse que resolveria o problema da água, nem que fosse problemas, é a_l"UÃo _4as possibilidadeS também, ~um novo País, 
vendendo a última jóia da coroa. Pelo jeito, ou não vendeU a jóia: é neste Nordeste, que nós vamos maxcar o louvo do BmsiL 
ou vendeu e não bastou. A nossa modemidade vai ser vista é aqui. combatendo a 

Nós não vamos vender j6ia nenhuma. Nós vamos, simples- mortalidade infantil~ para decliná-la, fazendo que haja mais educa
meDle, organizar o governo e dar seguimento a Obras que já estão ção. fazendo mais obras hídricas, dando mais condiçiSes de acesso 
em curso. São muitas, mas elas vão peiii::ritir, rCalmente: uma mo-- à teml~-Vlibilizando mãis investimentos e respeitando a lei e a de.. 
dificação mUito grande nesse panot'3Illa. Das 50 obras contratadas mocracia. sem as quais vimos-muitO bem n6s no passado, qoe já. 
anterionnenle, 24 deverão terminar, este ano de 95. É o recurso es- passamos por isso- nada se faz, senio CID beneficio dos poucos, 
tão aí. Não se tratam de palav.ras. Estão aí e serão Usados: 11 vão que manipulam o poder. 
ser temrlnadas em 96 e mais IS, no periodo de 97 e de 98. E, O·podet, boje, é do povo e o povo exige de D6s respousabi-
com:o disse o Mi.Distto Krause, muitas delas começaram há mais --lidade~- - -
de 8 anos. 

Não cabe iniciar obras novas, quando bá obras. pamlisadas. 
do maior interesse e que, às vezes, por razões meramente de politi~ 
quice, não fOiam adiante, outtas vezes por falta de recursos, efeti~ -

-Trecho do discurso prcierido na reiztilo da Sudctz. -

COMPROMISSO PELA VIDA 00 SÃO FRANCISCO 

vamente, não fcram. adiante. O rio São Francisco tem como vocação ria.tuia.l e destiDO 
Eu tenho a satisfação de ammcíar que o Tesouro vai assegu- hist6riCo ser fonte de vida e riqueza. 

rar os :reansos par.t. essas obras, que, constituem antigos anseios Assim foi no passado. O iio da unidade :nacional çroximcu 
dos Estados. P.ara começar, a barragem do Castanhal, no Ceará, o litoral do Sertão: integrou banem e cultums: wW dois dos qua· 
que é uma obra de grande impottância, vai aCumular três vezes tro ecosistemas brasileiros: o do CCirado com o scmi-úido. Suas 
mais á:gtla-do que o açude de Orós. Eu tenbo certeza de que essa águas acenderam luzes e inigaram. a tc:na. Por elas navegaram as 
obra benef'lciatá o Estado e ela será iniciada. Há recursos do Te- velhas gaiolas e delas os pescadores retiraram o sustento de suas 
sruro I?""' isso. famílias. 

V amos viabilizar a construção do Canal de Souza, na Paraí- Hoje, a paisagem é desanimadma.. 
ba.. Reivindicação de há quarenta anos. Senhor Governador. Por O rio está doente. Sua vida está sob a ameaça da açio pre-
iniciativa nossa. por iniciativa do Mioistio acero Lucena e do Mi- dadoia do homem. 
nistro Kiausc. com o apoio de todo o governo, vamos fazer 0 Ca- Se, por um lado. o-~ urbano desordenado polui 
na1 de Souza. - as águas, de outro, a_ deva~ das matas ciliares, a ],Xática das 

~ • . . . _ _ - - _ -- queimadast o g8rimpo desorganizado, o fen8meno da. erosão for~ 
E também vamos IDICiar a A~tora d_? <?este• Go~ernador ma um conjunto de ameaças qoe, se não forem removidas pronta.

~· ~ue é uma pbra de grande ~ que Va.J. benefi- mente, comprometem a contn'b.tiçio generosa que o rio São Fnm
Cl3I' 300 mil~ E a ~dutora do Oeste! POIS bem. essa Aduto.. _ cisco_ deu e pode continuar a dar em beneficio do homem brasilelr 
r:a do Oeste sera fCJta. também. --ro, em especial do nordestino. 

Faremos essas obras. Mas eu quero também pedir aos go- A _agonia do Sio Fmn~-~ uma agressão à cousci&lcia 
vemadoies que se unam entte si e com o Govemo Federil. Há cer- -nacional. Mudar o atual estado de coisas é I'CSpClllSabili de to
tas obiaS que são de grande relevância. Por exemplo, a Estiada de dos, marc:a.dameute os que, como nós. Presidente da República e 

, Feno Transnordestina. Ela dará sentido ao Porto de Suaj)e, é uma Govemada'es de Estados teiDOS. entre outros. o dever de legar às 
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futmas gerações um rio que continue movendo a esperança dobra- que certamente é distorcido pelo fato de estar incluída, no caso. a 
sileiro. população de Belo Horizonte e de parte de sua região metropolita

O camprcmisso p:iblico c solene em favor da vida do São na. mas os outros números dão uma referência muito gtande e sig
Fmncisco,. ~e ora subscrevemos mtfim:1a a vocação natural e o nificativa da importância dessa Bacia no cenário nacional. 
destino histórico do rio de ser fonte de vida e de riqueza. Lã estão 4,3 milhões de habitantes da zona rotai e nada me-

Desta fonna. o Governo Fedcml e os Governos Estaduais nos do- que 5,6 milhões d_o piÓpriO Polígono -das Secas. São 
com o objetivo de rea1perar e possibiliw" o múhiplo uso de p<>- 706.000km?, e nada menos do que 58% estão_situados no Polígo
teDcial hídrico do rio Sio Francisco pem abas;tccimento humano, no das Secas. O rio corre assim através do próprio semi-ãrido nor
agriculnlm'"inigaçlo. gernçlo de energia. navegação piscicullura destino, e as áreas de cerrado que estão inclui~ na bacia não es
~ de f02.'Dl& sustentável, fimwn os seguintes COIJJpr9missoS: tão ainda ocupadas. Esses são números que falam por si. São nú-

1. Definir um modelo institucioml para a geslão integrada meros de uma grandeza eloqtlente que dão uma dUnensão clara do 
da Bacia do São Fnmc:isco.. que envolva a putici.pação dos Gover- problema social que ainda existe nessa região, ro~ posstõilidades 
nos Federal Estaduais e Municipo.is usuários e representantes da econõmicas ainda não foram aproveitadas. 
sociedade civil; . - A.ilrigação é, na veroade, um ciclo que apenas se inicia. 

2. Elabomr? em conjmto um diagnóstico dos problemas que Temos irrigados apenas 300 mil h«:tares de um pdenci~ disponí-
afetam o rio e seus afloeu.tes: vel com a tecnologia de hoje da otdem de 800 mil hectares. 

3. Ptcparar. em coojtmto, um P1ano Diietcr para Bacia e Sem dúvida alguma. o Pólo Juazeiro-Petrolina constitui 
seus afluentes. dentro da perspectiva de integração com bacias de uma mostra bastante sigDificativa do que se pode ter ao longo da 
outms tegiões: Bacia do São Francisco, onde se sin.Iam nada menos do que sete 

4. Dar cartimJidade aos estudos relativos ao pojeto de dos quatorze p6los agroindustriais, identificados em estudos do 
tnulsp»içio das águas dQ Rio Sio Francisco de aCordo com crité- Etene, do Banco do Nordesf:e,. em toda a Região Ncm:leste do País. 
rios de sus.tentabilidade de uso IIDlltiplo do seu potencial hídrico. Por outro lado, desses 300 mil hectaies, apenas 73 mil são 

Recife, 19 de maio de 1995.- Fernando Hemique Cardo- de_ krlgação pública. ou seja. menos de 25%, o que indica. clara-
so;~deDlcdaR.epóblica. - mente, uma falta de prioridade federal para com o Vale do São 

Govema<l<ns de Estado: Miguel Arraes de Alem:ar (Per- Fr.mclsco. 
DlUilbuoo), Albano Fran<O (Sergipe), Dlvaldo Suruagy (Ala- Registro com satisfação que esse quadro pode se transfor
goos). Paulo Souto (Balria), T...., ,Jeri:l5oill (Ceará~ José Mara- mar rapidamente. Apóio-me no prollllnciamento que fez o Ptesi
nhão (V"ICO-Govemad<r, em exerácio da Para!bo). R......,.. Samey dente da República receotemente, na última sexta·feiia. na Sudene. 
(Manmhlo), Garlbaldl Am:s FDho (Rio Gtande do Norte), F'ranci.. É preciso consider.or alguns conceitos. Sua Ex~lenc~ falru 
c:o Moram Soma (Piauí) e.Eduardo.Azredo (Minas Gernis). sobre o desenvolvimento sustentado. Esse é um concerto mntto pe-

O SR. PRESIDENTE (Jeffmoo P6res) _ A solicitaç!o de· rigoso. É preciso entendê-lo oomo a utilização das águas, sem que 
v. Exasetáatendida:. haja cómprometimenlo do curso d'água. Não se pode e não se 

Concedo a pa1avm ao nobJ:e SenadorWaldCck: Omelas, por deve em neDhumahip6tese confundi-lo como conceito, geralmen.-
50min. .- _ _ te utiliz.ado de: modo associado a este. de desenvolvimento end6-

0 SR. W ALDECK ORNELAS (PFL-BA. Proouncia 0 se- geno. porgue ~ sido rigorosamente illsuficiente e Dl!o é capaz de 
guinte discurso. Sem revjsão do orador.) - Sr. Presidente. sn e alavancar o desenvolvimento desta área. 
Srs. Scnadcxes? tio logo foi .instalada a presente legi.slalnra. atri- Falou-se no uso múltiplo de suas águas. Considero isso uma 
bui-me a. tarefa.·& coa:de:nar a implantação nesta Casa de uma Co- questão fundamentaL Evidentemente que até aqui somente o uso 
m:isslo especial temporária :sobm o desenvolvimento do Vale do da energia elétrica foi enfatizado e esse é, com Xingó. um ciclo 
Sio Fmncisco? para o que não faltou a solli-iedade de todos os praticamente esgotado, porque as grandes usinas se concluem com 
~das Bancadas dos cinco Estados que envolvem a bacia. Xingó, restando apenas pequenos aproveitamentos, alguns até mi-
bem como o apoio do Pleoirio. croaproveita.mentos, ao longo da bacia. 

Faz-se neccs&ária. uma avaliação ampla da sitnaçáO ao Vale De outro lado, é preciso que se afmne o rio São Fmncisco 
do Sio Fzancisco. e a defmiçio de novas politicas e projetes para como uma prioridade nacional,. ele que já foi assini considerado 
aquela região. Já fomm decorridas, Sr. Ptesidente, cinco décadas, pela Constituinte de 46, mas que até agora não ~guio efetiva
quando o Constituinte de 1946 atiibuiu uma txi.oridade na.ci.onal. mente ter consolidado seu processo de desenvolvimento. 
CODStitucicmal. ao rio Slo Fnmcisco, mcmento em que foi de uma 0 compromisso pela vida do São Fzancisco, assinado nessa 
atnaçio decisiva um pernambucano que foi por mais de a& déca- ocasião, envolvendo o Presidente da Rep6blica e todos os gover
das Dep:uado Fedetal pela Bahia. o saudoso Manoel Novaes. nadares da Região, não pode engessar as decisões urgentes e ne-

Ao longo desse pedodo, o que se v.! ~que fonm implanta~ cessárias para que a sua bacia ?=tSsa ter seu pleno desenvolvimen
dos equjpamentos sociais na comugroacJe, IliS Jocalidades da ba- to. É preciso, ao contrário? que sejam dados desdobramentos a es
cia. isso de ~ evidentcmmte, com o esLig:io de desenvolvi- sas atitudes, a esses posiciocamentos. Um deles é, sem dúvida al
menlo daquela área, ainda mufto attasada. De outro lado, evoluí- guma. a prioridade parn a conclusão das ob<3s, mli!as delas ~-
ram. ~certo, os projetes de aproveitamea.to elétrico. das por organismos intemaciocais como 0 BID e o Banco MundiaL 

O Rio da Unidade Nacional, como foi chamado pelos Ban- Ainda há pouco. no Senado, 0 Ministro 1os6 Seri'a disse que 
deiranles, em função do papel estratégico que teve nOS séculos no ütçamento, como critério para assegurar os investimentos. fo
xvn e xvm na penctnçio do tenit6rio nacional, sem dlívida ai- ram mantidos R$4 bilhões como contrapartida pam os financia
goma. demanda boje uma uniio pelo São Francisco para que se mel11os ex temos, mas no primeiro trimestre deste ano apenas 8% 
possa nio apenas salvar o rio, mas resgatar os ban'anqueiros que dos recursos orçamentários foram passadoç à Codevasf. De manei
vivem U sóas JJl.IIgeDS. ra que, de uma meta de 35 mil hectares de irrigação para este ano 

São. segundo os clados da CODEV ASF. nada menos do que em conclusão de projetes está hoje comprometida e reduzida a 
·13!Jm.ilhões do brasileiros que vivem na Bacia. Esse é um número apenas 28 mil hectares. 
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Espero que essa posição se concretize e ve:oba a representar chegarem às escolas'~ repassar recursos ditetamente As escolas, 
uma efetiva prioridade da Secretaria do TesOuro Nacional para que coostituiria a melhor garantia de seu uso eficiente ''o ma vez que 
os recursos sejam repassados. os direrores, professores e a comunidade escolar em geral. por se 

De outro lado, é fundamental a regulamentação do Plano ac:barem inais próximos da realidade local, mlnem melhores oon
Diretor de Desenvolvimento do Vale do São Francisco--Provas!. dições para def"mir as necessidades das unidades escolm:es a que 
elaborado numa ação conjunta da OEA com o Governo brasileiro estejam vinculadas e, por conseguinte, a racioDal utilização dos 
ao longo de quase uma década de estudos e já transformado em lei recursos'~ é aduzido. por último. que tal procedimento "a.licerça.-se 
pelo Congresso Nacioltal, dependendo. apenas, da sua regu!amen- nos princípios da modema teoria pedagógica que m::omenda a ga
t.ação. parti. que possamos ter o Provasf no planO plurial:wal que o rantia de maior autonomia administrativa paa. aS escolas". 
Govemo deve. :remeter ao Congresso Nacional em agosto deste ano. N"ao se cogite que a medida secl. im.p~ "ex-.abrupto11, 

Assim. Sr. Presidente. cteio que essas medidas anunciadas pondo em risco a consecução dos propósitos por ela colimados. 
e, sobretudo, esse compromisso iliiD3.do entre os governa.dorcs e o Pelo contrário. is vésperas de sua implantação, todo um esquema 
Presidente da República, na Sudene. s6 fazem ampliar ainda mais metodológico foi modado, visando ao enca.miDhamento eficaz e 
as responsabilidades da comissão que, neste momento, está em seguro do processo. Nestes, estio previstos desde a celebração de 
funcionamento no Senado Fedetal. convênios com os Estados e Municípios, comprometendo essas 

Muito obrigado. a& esfenos de govemo no processo de recebimento e destinação 
O SR. PRESIDENTE (Jeffersoa Pére$)- Coneedo a pala- dos IOQI1'SOS e!IC3DiiDhados à manutenção e desenvolvimento do 

vta ao nobre Senador Odacir Soares. ensino fundamental das escolas p:íblicas estaduais e muni$is, 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronnncia o segninte até a pt<Stação de contas da nnidade execu!Olll (caixa escolar. 

<lis<:urso.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Semdores, repetidas v=,,.,._ cooselho escolar ou APM (Assocíação de Pais e Mestres) pora a 
ta tribuna, tenho-me ,.,;(estado sob<o problemas dá edueação. - ·eonveiiii:nte (Secretaria Estadual de &!ncaç"' oo Prefeilllia Mnni· 

Cada vez que abordo esse tema. façlX) com a convicção de cipal) e desta pu:aa entidade ccmcedeute (FNDE'MEC). 
quem nele identiflC3. a prioridade das prioridades. ou melhor, a so- Por outro lado, o Manual de Procerlimeotos abonla com 
lução - chave, quando não de todos os nossos problemas, certa- ptocisáo e objetividadc todos os aspectos implicados no processo 
mente,. de sua quase totalidade.. tais cOmo a sua fmvlamentação legal; critérios para distribuição de 

No ablal Governo, todavia.. encootrando-se a Pasta da Edu· recursos; fonnas de implcmentaçio do programa; formas de abJa
cação e Desportos sob a gestão do ilustre professo<, Ministro Pau- ção das 5ecmarias Estaduais de Educação e das Prefeilmas Muni
lo Renato de Souza, esta é a primeira vez que aqui compazoço, c:ipais; <OOdições exigidas pom participar do progmma; unidades 
pata feJfr assuntos de sua competência. exerutoras; divnlgação do oonvanio o das hõerações de rocmsos; 

E que, precisameme no 135" dia da gestão desse acatado liberação, movimemaçiio, aplicaçio financeira e utilimção dos ~ 
professar, lendo o Jornal do Brasil de 16 do COIIellte, temei COo cursos; -acanpanhamentQ da execução do programa; j:RS!ação de 
nhecimento de uma medida. prestes a ser desencadeada por Sua contas e outras disposições. 
Excelência,. que. de proDlo. conquistou o meu aplauso- e conti· 1 imitações de tempo e espaço impedem-me de estender-se 
nuaxá conquistando- se for aplicada,. de fato,. com estrira obediên- ao comcntárlo de cada um dos itens acima emlllleiadoç. 
cia aos rigorosos critérios nela delimitados. . • 

Refiro-me à decisão de realizar a transferência dos recur.;os ~JO-- pertmio, ao~ de a& 00 cpwro ~ 
fmanceiros provenientes do Salário.-Educação diretame.ntc às Es- queentmDDlilOsootms,despertmmputta'1mnerteaminhamenção. 
colas das Redeo Estadual e Municipal de Ensino Fundamental. Louve-se, em primeiro lugar, o andado observado pela ad-

Tal medida pareceu-me tão lúcida quanto pertinente. já que ministração atnal do MEC de dar sequência ao 1'P1ano Decenal de 
agiliza os procedimentos opera.ciooais ligados a esses repasses. as- Educação para Todos". e~do pel~ admin:is~ anterior. em 
sim como deptna-os. simultaneamente, de inúmeras distorções e cumprim~to ao comprmmsso assumido pe!o Brasil em ~~~.na. 
anomalias que, coslllmeiramente, a eles se agregam. Conferência de Ecmcaçio pora Todos, toalizada em Jomtien, DA 

Buscando inteirar-me do alcance e dos objetivos da medida, Tailândia, e patrocinada pela ONU. 
reca:ri ao FNDE que teve a gentileza de me remeter um opdsmlo W"ao se veja nisso um aspecto de somenos importância. Pelo 
muito bem elabomdo, e de excelente apresentação gráfica, no qual contrário. nele se projeta um fenômeno I3IO no Brasil: o mspeito A 
o sugestivo dístico, já conhecido por seu forte apelo A cidadania- contimlidade administr.niva. 
acorda, BmsiL está na hora da escola! - vem encimado pelo títu- Em verdade. 0 progntma de mmsferên.cias de recursos cJire.. 
lo: "Manual de Procedimentos Operacionais Relativo ãs Transfe- Wneute ãs escolas estaduais e municipais, dá coofumidadc ãs dim
tências de ROCUISOs ãs Escolas das Redeo Estadual e Municipal de trizes do Plano Deoenal de Educação!""" Todos, quando .. toma 0 
Ensino Fundamental... compromisso com a melhoria da qualidade da aprendizagem DO 

Mam,seando..o e lendo-o. Sr. Presidente, somos inteirados ensino fundamemal. .. 
de que aquela medida a que se referia a nota do Jornal do Brasil Na -·""~ desse ob;.,"'o, a atual administraçio rusou 
de 16 do COIIellle, c:omspoudia à busca de concretização de uma ~-..- ,.... 
das propostas do atua1 govemo, ap=entadas aimJa du13nle a cam- rodi=ionar a atuaç&> do MEC. com fuk:ro nas seguintes~ 
panha pzesidencial e derivava, portanto, do compromisso do então I. O papel central do MEC é estimnlar e ooottlenar o pro
candidato, de melhornr o ensino no País, melhorando as escolas, cesso de melhoria da qualidade do ensino, p:ozoovendo a equidade 
elevando a qualificação dos professores, reduzindo a repetência e social 
tomando. finalmente, efetiva a universalização do ensino_ básico. 2. O :MEC deverá aecutar cada vez menos e exercer cada 

Na apm;entação desse manual, são a.duzidos três justificati- Vez o:ia.Ui Wria função de articulação na coordenação da ação dos 
vas da medida: a necessidade tevelada em diagnóstico· da situação estados e municipios. 
atual "de medidas I3cionalizadons que resultem na simplificação . 3. o papel Iedistnõutivo do MEC ser.l orientado no sentido 
e celeridade dos proceAimentos operacionais. de forma que os re- de diminuir as desigualdades regionais e locais, priorizando o· 
cursos não se pett:ai:n. em longos trâmites burocráticos antes de atendimento da população mais pobre. 
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4. Todas as ações serio orientBdas com vistas à descentr.ili
zação crescente. com o objetivo 1.i1t.imo de atingir diretameme a es
cola, conttihlindo para o fortalecUnento da sua gestio. 

Quero destacar. também, como dignos de aplausos oo c:ril6-
rios de distribuiçio dos recursos disponíveis para o fmanciamento 
do Programa. "' quais sedo di=ioDados. obsctvado o principio 
redistrlhltivo que envolve a destinação da contribuição Social do 
S~. adot.mdo-se como referência a maliicula DO en· 
sino fundalnenlal de acordo com uma tabela na qual o valor auual 
por escola cresce em proporção ao mimem de ahmos matricula
dos., sendo que tais valores são tamb6m proporciOllalme:o.te maic?-. 
res nas Regiões NO, NE e COem relação às Regiões SL. SU, DF. 

Merece notadas iguaJmente. as limita~ estabelocidas, 
com. vistas a evitar desvios e distorções na utilização dos recuxsos. 

Com efeito é estabelecido que estes se destinam ao custeio 
das despesas das escolos, em quaisquer das seguintes finalidades: 

- manuteoção e conservação do pm!io escoW, 
- aquisiçlio de matoria! necessário ao-da escola; 

capacitação e apelfeiÇOIUilento de profJSSiomis da educ:ação; 
- avaliaçio da aprendizagem; 
- imp!enlentação cje projeto pedagógico; 
- aquisição de material dk!áJic<>lpedag6gico; 
-desenvolvimento de atividades educacionais diversas. 
Em nenhuma hipótese os recursos poderio ser utilizados DO 

pagamento de pessoal, qualquer que seja o tegbne empregatlcio. 
Os docum<lltos coi:nprobat6rios da realização de despesas 

(recibos, notas fiSCais, fabUas. etc) deverio ser entitidos em nome 
da unidade cxecutom, contendo data e disa:iminação da(s) dcape
sa(s) realizada(s). 

Por fim. agrndoo-me pertkulam>ente os papéis atribu!dos às 
Delegacias Regionais do MEC ua implementação do Progrnma. . 

A elas caberá orientar e acompmhar as entidades oonvenia
das (Secretarias Esta..ma;s de Educaçlo, Prefeituras, Escolas e 
Unidades Executoras) em todos os passos da execução do Progra. 
ma, inclusive Dll p<eSiaçio de Ccotas, cuja ani1ise pt6via setá efe
tuada no âmbito das Delegacias. 

Vejo inúmeras vantagens nesse ptocêdim.ento, a mais im
portante das quais, quer me ~"""=• 6 a da revalori7ação desses 
&gã0. que já desempenharam funções importantes em apoio ao 
órgão Cetltial, mas que, no presenre, sem incumbéncias deste por
te, COiriam o risco de soçobrar na ociosidade. 

Sr. Presidemo, Sts. Senadores, 
Ao cooc:luir o registro desse auspicioso Programa de Tnms-

ferências de Recmaos Dimam:nte às Esoolas Pllblicas de Ensino 
Fundamental. quero, novamentt. apla:udi-lo e, simultaneamente, 
liWIÍfeslar minha opinlio de que tal Programa não toduz em uada 
o nom papel de mediação que o politioo deve exercer em favor 
dos interesses sociais das regiões que representa. 

Se os polltioos coohec= bem os procedimentos &scritos 
no Manual que acabo de comentar, eles descobriria i:mím::ras ma~ 
neiias de mediar pela melhoria do ensino em sua região, sem DC

cessariamente revestirem o papel, tantas vezes controvertido, de 
intotmediários ou de procuradores de partes na destinação de re
cursos que cabe ao Executivo alocar, segundo nor:mas e crit&ios 
que a nós cabe !"iscali>ar. 

Quero, por outro lado, fommlar os mais sinceros votos de 
que o Programa por mm. comentado e outros mais de igual porte, 
logrem. efetivam<llte, despertar o Brasil para a importância da Es
cola como fustância decisiva e insubotitulvel para nosso acesso ao 
pleno desenvolvimeniO. 

O SR. PRESIDENTE Qeffenon Póres) - Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encemr os lrabalbos, designando 

· pm:a a. sessão oniinária de a..D:Wlhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

OFÍCIO N" S/19, DE 1995 
(Em :regime de urgência, nos termos 

do art. 336. b, do Regimento!Dterno) 

Oficio n• S/19, de 1995, do Presideate do Banco Cemmo 
referente à retificação da Resolução n• 55, de 1994, do Senado Fe
deral. que autoriza o Departamento de Águas e Energia EUirica do 
Estado de Sio Paulo- DAEE. a coutmtar operação de cotdilo ex
temo, com garantia. da União, no valor dequare:atae nove bilhões,. 
quatrooentos e vinte e sete milhões de ienes, junto ao 'Ib.e OvC'L'~ 
seas Ecaoomic Coopcn1icn F'uDd - OECF. destiuada a fuw>ciar 
parcialmente o Projeto de Despoluição da Bacia do Tietê. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
mlcos.) 

-l-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 82, Dll1992 

Votação, em tumo úmco, do Projeto de Lei da Câmam n• 
82, de 1992 (u" 969191, ua Casa de origem). que acrescenta pari.
gmfo ao art. 45 da Lei n• 5.869. de 11 de janeiro de 1973- C6digo 
de Processo C"tvil, tendo 

Pm:ocerfavomvel, sobn"127.de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cldadanla. 

-3-
REQUERIMENTO N" 728, DE 1995 

Votaçio, em turDO llnico. do Requeri=to n• 728. de 1995, 
do Senador Lúcio Alciolltta, sollcilmldo. DOS termos tegUnentais, 
a trnmltação coojmta dos Ptojotos de Lei do Senado n"s 123 e 
149, de 1995 - Complementares. com o Projeto de Lei da CAmsra 
n• 41, de 1995- Complementar, por tra1arem de lllllt6rias que ver
sam sol:n o mesmo assunto. 

-4-
REQUERIMENTO N"730, DE 1995 

Votação, emtumollnico. doRequerimenton"730, de 1995, 
do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos do art. 258 do 
Regimento Jnteruo, a o:uuitaçio cou;mta do Projeto de Lei do Se
nado D0 32, de 1995, CODl O Projeto de Lei da Câmara n° 66, de 
1995, portntaremde lllllt6rias amelatas. 

-s-
PROJETO DE LEI DA CÂMARAN"93, DE 1992 

Discussão, em tumo Wtico, do PrQjeto de Lei da Câmam n• 
93, de 1992 (!i' 9519!, na Casa de otigem), que veda a exig&lcia 
de carta de fi8Jlça ua admisslio de empregado, tendo 

p.,...,.,. fav<rlvel, sob n"290, de 1995, da Comissão 
-de Assuntos Sodals. 

-6- ~ 
PROJETO DELE! DA CÂMARA N"30.DE 1993 

Discussão, em tumo llDioo. do Projeto de Lei da Câmam n• 30, 
de !993 (n" 1.125/aS, ua Casa de origem), que ittclui ligaçõe$ f=
viáóas ua te1açio Desa:itiva das Fezrovias do P1auo Naciooal de v,... 
çio, iostituidopelal.ein"5.9!7, de !Ode setembro de 1973, tendo 
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Parecer favOiável, sob n• 289, de 1995, da Comissão 
- de Serviços de Infra·Estrutnra. 

-7-
PROJETODEUliDACÂMARAN"37,DE 1993 

Disrussão, em tumo ónico., do Projeto de Lei da Câmara n° 
37,de 1993 (n• 3.404/89, na Casa de origem),qneinb:oduz alteta
ções no DocrefD.Lei n• 221, de 28 de feveteiro de 1967, que dis
põe sobre protoçlio e eSIÍml!O à pesca, tendo 

Parecer favOiável, sob n• 294, de 1995, da Ccmissio 
-de AsstmtosSodals. 

-8-
PROJETO DE Uli DA CÂMARA N" 121, DE 1993 

Di.scussio, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
121, de 1993 (n• 14.03/91, na Casa de origem), que alteta disposi
tivos da Lei rt' 5.768, de 20de dezembro de 1971, que "altera ale
gislaçiio sobte distn'buiçio gatuita de !rimios mediante S0!1eio, 
vaJo.bDnde ou'""""""' • tillllo de propeganda, estabelece noanas de 
l'l'l'"Çiolpouponça popililr, e dá OOtiliS providências", tendo 

Parecer, sob n• 293, de 1995, da Comissão 
-de Assuntos Econômicos, favorável, nos tennos de subs

tilutivo que oferece. 

-!l-
PROJETO DEUll DA CÂMARA N"53, DE 1994 

Discussão, em turno Wrico, do Projeto de Lei da Câmara n~ 
53, de 1994 (n• 4.831/90, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
fimcjon"""""" de Banoos de Olhos e dá rutras providências, tendo 

Parecer, sob n•291, de 1995, da Comissão 
-de AssuDtos Sociais, favor.íve~ com emendas de n% 1 a 

3-CAS, que apresenaa. 

siden!O da República, que concede pensão especial a Valda Lisboa 
Gomes da Silva e dá outras provid&lcias, tendo 

Parecer, sob n• 292, de 1995. da Comissão 
-de Assuntos Sodais, favorável. com emenda n° 1-CAS, 

que a~ 

-11-
PROJETO DEDECREI'O LEGISLATIVO N"SS,DE 1994 

Discussão, em bJmO único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 85, de 1994 (n• 260193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova os textos do Convênio Constitutivo e do de Adminislr.lção 
do Fundo Multila!enl de Investimentos, celebrado, em princípio, 
CJtm o Banco Jnleiamerjc;aoo de Desenvolvimetto e os países doodo
res, eme os quais o Brasil, em 11 de fevereiro de 1992, tendo 

ParecedavOiáve~ sob n"309, de 1995, da Ccmissio 
-de Relações Elderio""' e Defesa Nacional 

-12-
PROIETO DE DECREI'O LEGISLATIVO N" 27, DE 1995 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 27, de 1995 (n" 362/93, na Câmara dos Deputados), que ho
mologa o a1o do Cooselho Mooetúio Nacional que autorizou a. 
emissio adicional de papel-moeda no vala de vinte e dois trilbões 
e seux:entos bilhões de CIUzeiros pam atender às exigências das 
atividades de produçio e da circuJaçio da riqueza nacional, no úl
timo mês do coaente exctcleio, tendo 

Parecer iavorável, sob n°296, de 1995. da Comissão 
-de AlsuDtos Ecoo.ômicos. 

-lO-
PROJETO DE Uli DA CÂMARA N" 3, DE 1995 O SR. PRESIDENTE (Jetl= Pêres) -Está enccaada a 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• sessão. 
3, de 1995 (rf' 5.25'2190, na Casa de origem), de iniciativa do Pre- (Levanta-se a sessiio às 17h14min.) 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 211 

Ata da 6? Sessão, em 23 de maio de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, cÍii 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. Renan Calheiros; Levy Dias e Nabor Júnior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adelnir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Allllloio · 
Carlos V aladares- Arlindo Porto- Artnr da 1ávola- Bello Parga 
- Benedita da Silva- Beni VOI3S- llemaido Cabral- Carlos Be
= - Carlos WJlson - Casildo Maldancr - Coutinho Jorge -
Ducy Ribeiro- Edison Lobão- Eduardo Suplicy- Elcio Alvares 
-Emília Femandes- Epiláoio Cafeteira- Emandes Amorim- Es
peridião Amin- Femando Bezerra- Flaviano Melo- Francelino 
Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Camata- Gilber
to Miranda- Gilvam Botges- Guilherme Pal.meixa-' Hugo Napo
leão- Humberto Lucena- Iris Rezende- Jader Ba.rbalbo- Jeffe:
scm Peres -João Fr.mça- João Rocha- Joel de Hollanda - lemas 
Pinheiro- Josapbat Marinho- José Agripino-José Alves -J"osé 
Roberto Anuda-Josá Bianco-Josá Ed1=do Dútra ~ Josá Igoá, · 
cio Feneira - Júlio Campos - Júnia Marisc - Lauro CãmpOS -..: 
Leomar Qnjnt!llriJba Levy Dias - Lucldio Port.ella - Lúcio Al
cântata- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveixa- Marina Silva 
- Marluoe Pimo- Mauro Miianda- Nabor Júnior- Ney Suassuna 
- Odacir Soares - Ooone Quinan - Osmar D1as - Pedro Piva -
Pedro Simon- R.amez Tebet- Renao. CaRteiros- Roberto 1Teire
Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma.- Sérgio Macha
do- Teotonio Vdelarilho- ValmirCampelo- WaldeckOmelas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A lista de presença 
acusa o OC>IIIjl=cimento de 75 Srs. Senadores. Havendo número· 
tegimemal declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1, Secretário em exerdcio, Senador Jefferson Péres 

procedmí ã leitura do Expedienté. · - - ' 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 171, de 1995 (u• 537/95,na origem), de 18 do coneute, 
CO!DDnicaudo o teoebimento da Monsagem n• 182 (SF) a qual par· 
ticipa a retirada do Projeto de Lei da Câmara n, 13, de 1993 (n° 
6.579/85, na Casa de origem); 

N" 172, de 1995 (u• 538195, na origem), de 18 do commte, 
comuuioaudo o recebimento da Mensagem n• 183 (SF), a qual par
ticipaapromulgaçãodaResoluçãon• 15, de 1995; 

N" 173, de 1995 (n° 539/95, na origem), de 18 do c:ozrente, 
comunicando o recebimento das Mensagens rh 184 a 186 c 196 a 
206 (SF), as quais participam a promulgação dos Decretos Legis. 
lativ_os n"s 64 e 65, de 1995; 33, de 1994; e 66 a 76, de 1995, res-
pecb.vamente; 

N" 174, de 1995 (n• 540/95, na origem), de 18 do commte, 
comunioaudo o recebimento das Mensagens u"s 187, 188 e 193 a 
195 (SF), as quais participam a aprovação de indicação de Embai· 
xado=; . 

N" 175, de 1995 (u0 541/95, na origem). de 18 do c:ozrente, 
comunioaudo o teoebimento das Mensagens n"s 189 a!92 (SF), as 
quais participam a aprovação de quatro illdicações para cargos de 

. Ministros do Triwnal Superior do Tmbalho; 

,. _ N" 176, de 1995 (n• 542/95, na origem), de 18 do co=nte, 
~"!_l"mican?o o mce~to da Mensag~ no 211 (SF). a qual par
ticipa a rdi:rada do Projeto de Lei da Câmara n° 9, de 1991 (r.0 

4.787/90, na Casa de origem); 
N" 177, de 1995 (u• 543/95, na origem), de IS do corrente. 

comullicandoo teoebimento da Mensagem o" 212 (SF), a qual par
ticipa a rejeição do Projeto de Decreto Legislativo n° 30. de 1993 
(u• 218192, na Câmara dos Deputados); 

N' 171!, de 1995 (u• 544195, na aigem), de IS do"""""'"- COOD· 

nicando õrecebimeD<odas ~ n'S 214• 218 (SF), as quais puti
cipama~dosD:a-c<o&Legislativosu's 77 a8l,de 1995; 

N" 179, de 1995 (u• 545/95, na origem), de 18 do cor,-ente, 
=."unicaudooreoebimento ~Mensagem D"219 (SF), a qual par
llctpa a promulgação do projete que se transfOllDou na Lei n° 
8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe sol= o programa de Es
tabili:zaçio Econõmica e o Sistema Monetário Nacional. institui a 
Unidade Real de Valcx- URV, e dá ouuasprovidêucias; 

N" 180, de 1995 (n• 546/95, na origem), de IS do oorreme, 
camnniymdo o m::ebimemo das Mensagens nOs 220 e 221 (SF). as 

· quais participam a promulgação das Resoluções n's 16 el7, de 1995: 
N" !SI, de 1995 (u• 547/95, na origem), de 18 do corrente, 

connmicando o mcebim.emo das Mensagens nOs 225 a 233 (CN) 
as quais participam terem se esgo<ado, sem delibmoçio fmal do C:OO.: 
gresso Nacioua1, os Jll1IZ"S provistos para apr.ciação das Medidas 
Provis6rias u"s 935, 939, 943 e 945 a 950, de 1995, m;pectivameote; 

N" !82, de 1995 (n• 548/95, na origem), de 18 do comute, 
comunicando o recebimento das Mensagens n°s 234 a 239 e 247 
(CN). as quais participam a ma:Jllltenção dos vetos apostos aos 
ProjetosdeLeidaCâmar.l n"s I, de 1994:203,242.123,195 e 60, 
de 1993;.e50de !987,respectivamente; 

N" 183, de 1995 (n• 549/95, na orige'l!), de IS do commte, 
t"'.l'm!mícando o recebimento das Mensagens n<ts 240 a 246 (CN). 
as quais participam terem se esgo<ado. sem delibel1!çlío fíllll1 do Con
gresso Nacioual, os p.azos para apreciação das Medidas Provis6rias 
n"s 954, 952,951, 938,953, 955 e 936. de 1995, respectivamente; 

N" lll4, de 1995 (u• 550195, na origem), de 18 do cottente, 
=.nullicando o recebimento da Mesagem no 248 (CN), a qual por
llcípa a manutenção do veto parcial aposto ao Projeto de Lei de 
Convmão u•J3, de 1994; 

N" !85, de 1995 (n• 551/95, na origem~ de IS do corrente, 
CO!DDnicaudo o recebimento das Monsagens u"s 249 e 257 (CN), 
as quais participam ter -se esgctado, sem deliberação do Congresso 
Nacional, o prazo para apreciação das MediQas Provisórias n°s 
956 a 964, de 1995, respectivamente; 

N" 186, de 1995 (n• 552/95, na origem), de IS do coo:ente, 
comunicando o re<::ebim.ento da Mensagem n, 258 (CN), a qual 
participa a promulgação da Resolução n• I, de !995-CN; e 

N" 187, de 1995 (n• 553/95, na origem), de 18 do comute, 
cc::municando o recebimento de uma coleção (quatro volumes) dos 
Autos do Processo de impeacbment do Senhor Fernando Affonso 
Collor de Mello. acompanhado do Oficio n° 639~ de 9 do corrente. 

AVISOS 
DE MIN1STROS DE ESTADO 

N" 128/95, de IS do corrente, do Ministro da MariDha, refe
rente ao Requerimento de IDfOilllaÇile8 n• 546, de 1995, do Sena-
doi: Gilbetto _Miranda. . 
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N" 379/95, de 18 do coaentc, do Ministro da Fazenda. Iefe
rente ao RequerimÕnto de Infonnações n• 589, de-1995, do Sena
dor Humberto Lucena. 

N" 382/95,de 18 de corrente. do Ministro da Fazenda, refe
rente ao Requerimento de InfOimações n° 441, de 1995, do Sena
dor Waldeck Omelas. 

N" 385/95, de 18 do coaente, do Ministro da Fazenda, refe
rente ao Requerimento de Infonnações n° 578-B, de 1995, do Se
nador Jos! Edwudo Dulra-

As iDfmmações f= encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes. 

Os teqUcrimentos. vão ao Arquivo. 

AVISO 
DE MINISTRO DEESrADO 

N" 386/95, de 18 do coaente, do Ministro da Fazenda, refe
rente ao Requerlmento de Infonnações n• 440, de 1995, do Sena
dor Waldeck Omelas. 

As infot"lll3.ÇÕeS parciais foram epcamiDbadas. em 
c6pia, aO requerente. 

O teqUerimelllO aguazdar.i na Séctetaria-Geral da 
Mesa as iDf=ções canplemenrares. 

AVISO 
DE MINISTRO DEESrADO 

N" 2.675/95, de 23 do cortellle, do Ministro-Olefe do Esta" 
do-Maior das Fcrças Aimadas, "'f=nte ao Requerimento de In-· 
fa:mações n• 323, de 1995, do Senador Gilberto Minmda. 

As iDfmmações foram encaminhadas, em Cópia, 
ao requerente. 

.O requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Naba Júnior) - O expediente lido 
vai à plblicação. • . ·· · 

Sobre a mesa, oficias que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário 
emexercicio, Senador Jefferson Peres. 

São lidos os seguintes: 

OF/GABII/N" 458 

Brasilia, 18 de maio de 1995 
Senhor Presidente, 
CoDIWlÍc:o a. Vossa Excelência qae o Dep1tado PINHEIRO 

LANDIM possa a integrar, na qualidade de Titular a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização referente 
ao exercício de 1994195, emmiDba substituição. 

Na opottunidade IeDOVO a Vossa Excelência protestos de con
sidcr.lçio e "'"'Ç'-- Depltado Mlcbel Temer, Uder do PMDB. 

OF/GABII/N" 460 

Brnsilia, 18 de maio de 1995 
Senhor P=idente, • 
Co:tmJDico a Vossa Excelência que o Deputado HELIO RO

SAS passa a integrar, na qualidade de titular a Comissão Mista de 
Planos, Otçameotas piblicos e Fiscalização- referente ao exerci
cio de 1994'95, em substituiçao ao Depurado RONALDO PBRlM. 

Na opommidade renovo a Vossa ExcelêDcia protestas de c:oo:
sidcr.lçioeaplOÇO.- Depurado Mlcbel temer,UderdoPMDB. 

OF/GAB/N" 462 

Brasilia, 18 de maio de 1995 
SenhO< Presidente, • > 

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado ANrONIO 
DO V ALLE passa a integrar, na qualidade de Supleu.te a Comis-

são Mista de Planos, Orçamentos PtÍblicos e Fiscalização - refe
rente ao exetdcio de 1994195, em substilnição ao Deputado JOÃO 
HENRIQUE. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de con
sidernçao e apreços.- Deputado Mic:hel Temer, Uderdo PMDB. 

OF/GAB/N" 476 

Brasilia, 23 de maio de 1995 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa EJ<ce1&u:ia a indicação dos Deputados 

fV ANDRO CUNHA LIMA e NICIAS RIBEIRO para integrar, 
respectivamente na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão 
Mma destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 997. 
de 16 de maio de 1995, em minba substituição e do Deputado 
GEDDEL VlEIRA UMA. 

Na oportunidade IeDOVO a Vossa Excelência protestos de coo
sideraçaoeaplOÇO.-DepctadoMlcbeiTemer,UderdoPMDB. 

OFÍCIO N" 259/95 

Brasilia.19 de alxil de 1995 
Senhor Presidentt, 
Nos leJ:mOs regimentais, indico a Vossa Excelência a Se

nhoa Deputada MÁRCIA CJBJUS VIANA e o Senhor Deputado 
MAX ROSENMANN para integrarem. na coo9ição de meml:ros 
Tmllar de Suplenta, respectivamente, em substituição ao meu 
nome e ao do Senhor Depurado GIOVANNI QUEIROZ, a~ Comis
são Mista do Congesso Nacional destinada a apiOCiar e dar P=" 
cer à Medida Provisória n• 981, de 28 de abril de 1995, que ''lnsti
bÜ a ·Taxa de Juros de Longo Ptazo·-:- TJLP .. dispõe solxe a remu
neração dos re<:UIWS do Fundo de Participação. P!S-Pasep, do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinba Me=n-
te, e dá outras providências". , 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência prolestos de conside
ração e apieÇO-- Deputado Miro Teaeira, L!der do PDT. 
OFÍCIO N" 260/95 . . .. 

Brasilia, 19 de abril de 1995 
Senhor P=idente, 
Nos tennos regimentais, indico a Vossa Excelência a Se

nhora Deputada CIDINHA CAMPOS para integrar, na condiç>io 
de membro lrtular, em substituição ao meu nome, a Comissão 
Mista do Congesso Nacional destinada a apraciar e dar pare=- à 
Medida Provisória n• 985, de 28 de abril de 1995, que ''Dá nova 
Iedaçao a dispositivos da Lei n• 8.742. de 7 de dezembro de 1993. 
que diSpõe som a organizaç>io da Assistência Social, e dá ou!l3s 
providências''. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apieÇO- -Depurado Miro Teixeira, L!der do PDT. 

OFÍCIO N" 261/95 

Brasilia, 19 de abril de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos teimos regimentais, comuriico a Vossa Excelência que 

o Senhor Deputado GIOVANNI QUEIROZ passa a integrar, 
como membro 1ibllar, em substituição ao meu nome, a Comissão 
Mista do Congresso Nacional destinada a apiOCiar e dar pare=- à 
Medida Provis6r:ia n• 994, de 11 de maio de 1995. que "Organiza e 
disciplina os Sistemas de Controle ID1emo e de Planejamento e de 
Orçamento do Poder Executivo, e dá outras providências". 

- Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado ANTONIO 
JOAQUIM. para integrar a "'ferida Comissão, na condiç>io de 
memtro Suplente. . 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apieÇO-- Deputado Miro Teaeira, Uderdo PDT. 
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OFÍCIO N" 262195 

B=ília. 19 de abril de 1995 
.Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais. indico a Vossa Excelência os Se

nha= De!"tados AI'ITONIO JOAQUIM e SILVIO ABREU para. 
integrarem. na condição de membros Titular e Suplente. respecti~ 
vamente. em substituição ao meu nome e ao do SCnbor Deputado 
GIOV ANNl QUEIROZ. a Comissão M;sta do Congresso Nacio
nal destinada a apreciar e dar pa=rà Medida Provis6ria n• 990. 
de 5 de maio de 1995. que ''Dispõe sobre o paga.meato dos servi
dotes civis e militares do Poder Executivo. Fedetal, inclusive suas 
autarquias e fundações. bem ocmo dos empregados das eiilj1'eSaS pú
blicas e das sociedades de economiamisla. e dá outtas providências". 

Ao ensejo. ~novo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço.- Deputado Miro Teixeira. Lider do PDT. 

OFÍCION"48!/95 , 

Brasília; 15 de maio de 1995 
, Senhor Presidente, 

Tenho a h~ de indicar a Vossa Excelê;lcia pelo Partido 
~gressista. Refon:oador - PPR. os Dep:Jt.ados PAULO MOU
RAO e RONIVON SAI'ITIAGO para. mtegr.u:em; n:spe.:tivametlle 
como titular e suplente. a Comissão EspeciB.l Mista destinada a 
ap..ciar a Medida Provisória n• 994. de 11 de maio de 1995 (con
valida a MP n° 969/95), que "Organiza e disciplina. os· Sistemas de 
Controle lnlemo de Planejamento e de Orçamento do Poder Exe
cutivo. e dá outras providências". Em :rubstittiiçãO ãos'Deputados 
Francisco Domelles e Gerson Pems. 

Atenciosamente. - Deputado Francisco Dornellcs, Líder 
doPPR. . . 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)..: O oficio lido vai ã 
publicação. 

Sobre a mesa, coillllllicação que será lida pelo Sr. 1° Secre
tário em exerclcio. Senador Jeff~ Péres. 

É lida a seguinte: 

OF. GSJB/130/95 

Brasília. 22 de maio de 1995 
Sechor Presidente; 
Coi.Dllilico a Vossa Excelência que cumprindo detenninação 

do Plenário desta Casa~ representá-la nos funeiais do ex-Sena
dorRONALDO ARAGÃO, estive ausente de Brasília nos dias 16. 
17,18 e 19 do oononte mês. -

À oportunidade. apresento a Vossa ExcCJência meus altos e 
sinceros protestos de estima e consideração. 

Cordialmente, -Senador José Blanco. 

O SR. PRESIDENTE (Nabór Júnior) - A ColllllnÍcação 
lida vai à !"blicação. 

. Solxe a mesa. projetes que serão lidos pelo Sr. 1° Secmtário 
em exercício Senador Jefferson_ Péres. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 165, DE 1995 

Dispõe sobre a aplicação das receitas prove--
nientes das privatizações. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o As receitas provenientes das privatizações efetuadas 

pelo Govemo Federal setão ~das. pelo menos cm cinqaenta 
por cento de seu total paritariamente: 

I - para a conclusão de obtas relacionadas com açudagem. 
· barragem. iirigação e adutorn; 

TI- para o setor de saúde. 
ParágrafO únicó. A infração ao disposto nesta lei sujeita o 

infultor às~ previstas para o etitue de peculato. · · 
Art. 2° E facultada a aplicação das receitas de que trata e:st.a. 

lei mediairte convênios com Estados., Distrito Fe:aéral: e M:miápios..' 
Art. 3° O Poder Executivo regulamentarâ o disposto nesta 

lei no prazo de sessenta dias a contar de sua publicação. 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data P.e ~a publicação., 
Art. 5° Revogam-se as disposições em·C'OilttáiiO.:- · · 

Justificação 

Este projeto é singelo: apenas um dispositiVo determinado 
que a receita proveniente das privatizações seja uiílizada para a 
canclusão de obras relacionadas com os problemas da seca e para 
minimizar a falta . .de recursos no setor de saúde, um dos mais 
''doentes" no serviço público. · 

Essas obras inacabadas são, hoje. um pesadelo para a admi
Jiisttação: lião ba dispoo.ibilidade orçamentária p~ ~bá-~. f:a.~ 
manhas são as solicitações. Por ootro lado. a questão da saúde esta. 
virando um vezrladciro caso de polícia. 

Já que o Governo está agora pensando seriam.eDLe em incre
mentar os procedimentos de priva~. entendo que se ·deve 
aproveitar e esse numerário da ma.neir.i mais taciocal possível. es
tabelecendo com clareza e antocipadamente onde serão aplicados 
esses recursos. 

Desnecessário se faz as:súlalar os graves. prej.Jizos encoriô
micos e sociais qtie as obras para.da.s. em fase de·conclusão, tem 
acatretado ao País. · · · · 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995 • ..: Semdor'L>ÍàQ Ài-
cântara. . 

(À Comissiic de Assuntes Eco~co.s-Deci.rão 
Terminativa) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 63, DE 1995 

. ~ Institui duas coleções a sere.m 'editad~ pel& 
Subsc<:retaria de Edições Téonicas, uma. sobre -.~!i!;-, 
tória constitu~iooal do País e outra sobre os grandes 
vultos que honraram o Senado." ' · · 

O Senado Federal resolve~ 
Art. 1 o São instiblídas duas coieções. a s~ editadas pela 

Subsecretaria de Edições Técnicas. a primeira sobre a bístõria. 
coo.stitucional do Brasil e a segunda sobre os grandes vultos que 
honraram o Senado. · 

Art. 2° As coleções serão compostas pot volumes· editados 
ou reeditados e que se constituem em obras relevantes pata a com
preensão de nossa trajet6ria política. . · . . 

Art.. 3° A Subsecretaria de Edições Técnicas procederá à se- · 
Ieção dos volui:nes. convocação dos autores e. no ciso de reediçõ
es. cuidai:á dos direitos autorais e da atualização das obras com 
prefácios de nossos mais renomados historiadores e juristas. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Propõe-se que o· &nado Federal edite duas séries de volu
mes- uma sobre a história constituciónal de nosso país e outra so
bre os grandes nomes que integraram o Senado. 

Ressentem-se os estudiosos. em verdade, que não seja rica a 
bibliografia disponível a respeito de nossas CoDStituições, sobretu
do em um momento em que. çom as grandes reformas pretendidas, 
seria fundamental o exame de nossa trajetória constitucional. 
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E, de outra parte, seria relevante que o papel da Cimara 
Alta - suas funções. os grandes desafios que enfrentou - fosse, 
mais e mais, revelado à opmião pública pela ação dos grandes wl
tos que tanto honraram a instuição. 

Volumes hoje esgotados poderiam ter sua reedição enceta
~ agora., e o Senado contribuiria, assim. para a elevação e maior 
qualificação de nosso diálogo político. 

Um problema com .alguns desses: volumes a seguir relacio
nados seria o dos direitos aut.cnis. Cuidado especia4 entio, será 
requerido por esse item. em atenção à lei que. atualmcme, tegula 
esses direitos (Lei n° 5.988/73, em especial seu art. 42). 

A. Volumes que, reedit:a.dos, poderiam compor uma história. 
constitucional brasileila: 

!. Feueira, Waldemar Martins, História do Direito Consti
tncional Brasileiro, São Paulo Max Limonad, 1954, 384 p. 

2. Mlmgabeir.l, João, Em tomo da Constitnição, São Paulo, 
Cia. Editota Nacional, 1934, 333 p. ' 

3. Lucas, Fábio, Comeúdo Social nas Constitnições Brasi
leiras, Belo Horizonte, Fac. de Ciências Econômicas da UMG, 
1959, 82p. • ' 

4. FiallCO, Afonso Axinos de Melo, Fonnaçio Constiblcio
nal do Brasil, Rio, s. od, I~ 

S. Franco Sobrillho. Mlmoel de Oliveira, llist6ria B"'ve do 
Constitucionalismo no B=il, Curitiba, Universidade Federal do 
Panná,1973,143p. 

6. Roure, Agenor de. Foanação Constitucional do Bmsil, 
Rio,typ.doJomaldoComércio,1914,309p. -

7. Cameiro, Levi, Pela Nova Constituição, Rio, A. Coelho 
Branco, 1936. -

8.Sá, Victor de, Ruye os Constiminresde91, RiodeJanei: -
ro. Depl"~Nacional, 1950. 

9. Medeiros. Anrooio Augusto lloiges. O Poder Moderador 
na República P..sidencial. Recü;e, s. ed. 1933. 

10. Homem de Mello, A Constitninle perallle a Hist6ria, 
Rio de Janeiro, typ. da Atualidade, 1863. _ . 

B. Volumes que. reeditados. poderiam compor uma coleção 
sobre os gmndCs nomes que integraram o Senado Federal: 

1. Forjas, Djalma.. O Senador' Vergueiro, Oficina do Diário 
Oficial, São Paulo, 1924. 

2. Aguiar, Ant<lo.io Augusto de, Vida do Marquês de Bad>a-
cena. Rio,1896. ---

3. Calmou, Pedro, O Marquês de Abeaures, Rio, 1933. 
4. Besoucbet, Lidia, José Maria ParaDhos. V=de do Rio 

Branco, Buenos Aires, 1944. Ou Tauna:y, Vise. de, O Visconde do 
Rio Branco, Rio, s. ed. 

5. Porto, José da Costa, O Marquês de Olinda e seu Tempo, 
Recife., Edil. UFPe,l976. 

Esta é apenas-uma sugestão e vale para demonstrara impol"~ 
tância do tema. . 

Estou certo de que os nobres paxes saberão enriquecer esta 
proposta com sábios e valiosos adendos. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995.- Senado< Lúcio AI· 
cântara 

(Às Comúsõ~s Diretora e tk Constituição, Justi~ 
ça e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júoior) - Os projetes serão 
publicados e R:metidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa. requerimentos que serio lidos pelo Sr. 1 ~Se
cretário em exerofcio; Senador Jefferson Peres. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 793, DE 1995 

Seohor r..sideute: 
Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimento Interno 

do Senado Fedeial, a realização de Sessão Solene com vistas à co
memoraçio do ''Dia Mundial do Meio Ambiente", onde será lan
çado of!almente o !Dstituto !Dteroacional da Juveutnde para o De· 
senvolvimento, a realizar-se no dia 5 de junho do corrente. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995.- Valmir Campelo 
- Emília Fernandes- Jooé Eduardo Dutra -José Roberto Ar
roda-Bem v.,...-JeffcrsonPer<s. 

REQUERIMENTO N° 794, DE 1995 

Requeiro, nos termos do art.. 160 do Regimen
to Interno do Senado Federal, que a Hora do Expe
diente da Sessão Ordinária do dia 5 de junho, seja 
destinado a comemorar o "Dia Mundial do Meio 
Ambiente". 

Justificação 

A emergência da' questão ambiental em todo o mundo tem 
marcado profundamente as sociedades nesta segunda metade do 
Sécuio XX. Após a realização do primeiro dia da tena, em 1970, 
nOS -EOA a conferê.ocia. de Estocolmo sobre o ambiente Humano. 
em Bnmdtl.and e a Conferência do Río, a preocupação ambiental 
passou a constar obrigatoriamente na pauta política, social e eco
nômica das nações. 

Mais do que isso, ftca cada vez mais claro o ca.ráter interse
torial da variivel ambiental. Desde o debate solxe o modelo de de
senvolvimento econômico em toda as regiões do País, passando 
pelas organizações sociais, o aprofundamento da democracia, até a 
formulação de politicas públicas e de legislações, a insexção da 
questão ecológica é essencial pai3. a constmção da cidadania com 
qualidade de vida para todos. 

Em. vista disso, coosideramos indispensável que o Senado 
dedique .a Hom do Expediente da Sessão Ordinária do dia S de ju
nho (segunda-feira), para debates e .io.te:tvenções relativas ao tema, 
m.ateaD.do a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, come
mOiado hoje em todo o mundo, considerando também a posição 
de destaque do Biasil neste debate internacional 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1995.- Senadora Marina 
Silva -Iosé Eduardo Dutra- Emília Fernandes- Osmar Dias 
:.. Lauro Campos- Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os requerimentos 
lidos seno submetidos à deb'beração do Plenário após a Ordem do 
Dia, nos termos do art. 255, L ''b", do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Há"""""" inscritos. 
Concedo a yalavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 
O SR. LUCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. P.,.ideute, St"s e 
Srs. Senadores, já se encontra no Senado a primeira das propostas 
de emenda constituciónal, enviada pelo p.,sjileute da República, 
visando à refOlllla do Estado brasileiro. 

Já. temos, na Comissio de Constituição, Justiça e Cidadania, 
a emenda que trata da quebra do monopólio pai3. a explomção do 
gás canalizado e, em breves dias, chega.Iâo para exame do Senado 
outras propostas de emenda constitucional que já se encontiam em 
fase de votação na Câmara dos Deputados. 

Nesse momento, os Srs. Senadores vão se aprofundar no 
exame dessas matérias paza fommlar o seu voto, o seu jui;lo. To
das elas tendem a produzir grandes ttansfonnações na vida nacio
nal e uma profunda refODD.Ulação no papel do Estado btas:íleiro, 
principalmente nas reformas econômicas.- Salvo as medidas da 
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Previdência Social, as demais se destinam à hõeraçiÓ da nossa 
economia e à redução significativa do papel do Estado cano em-
presário. - - - --- ---- --

Se olharmos um pouco pata trás. vamos verificar que, de
pois do marco da industrialização brasileira com a insiaJação da 
Companhia Siderúrgica Nacional. graças às bem-sucedidas nego
ciações que o Presidente V &:gaS empreendeu jmto ao Govemo dos 
Estados Umdos. .,. década de so. os po!llicos brasileiros decidiram 
tr.msfcnma!' o Brasil agiÍcola de eotão- o Brasil que tinha uma popl
!ação eminententente rural- Illiiil pais industrial e mbmo. 

Para tanto. foxam adotadas várias providências: o Pais pas
sou a obter fmanciamentos extemos a juros baixos, em fmancia
mentos de longos prazos, para promover a nossa industrializaçã; 
adotou sin:wltaneamente uma série de providências que se destina
vam a defender a então nascente inchístria nacional. uma vez que 
ela não tinha condições técnicas e fmanceiras para competir com a 
indústria dos países desenvolvidos. 

Ao mesmo tempo em que a ausência de capitais privados 
pudesse promover com êxito esse processo de industrialização. foi 
o próprio Estado, foi o próprio Governo brasileiro que veio a mon
tar toda uma estrutura industrial cuja expressão ina:ioc é a Petro
brás, a empresa detentora do monopólio estatal para a exploração e 
o refmamento do petróleo. 

Assim como a Petrobrás, outras emp~esas viciam. como a 
El€trobr.ís. juntamente cOm. a mobilização dos capitais privados, 
protegidos pela barreira da importação, que tr.msformoo o Brasil, 
do ponto de vista econômico, numa economia autárquica, quer di
zer, era praticamente impossível a importação de bens produzidos 
no País. Daí se ter chamado essa fase da indust:rialiZJlção brasileira 
de 'proresso de sub<tituição de importações". 

Passados os anos. conseguimos desenvolver um puque in-· 
dustrial moderno. competitivo. O Brasil urbanizou-se; tmnsformao 
aquela sociedade agrícola, rural do passado, em outra eminente
mente urbana. O País estava industrialjzado, capaz de produzir 
quase tudo aquilo de que precisá uma sociedade para o seu desen
volvimento, para a prestação dos serviços e o cumprimento das ta
refas que lhe são próprias.. 

Há pouCos anos, quando tivemos os choques do petr6Ieo e, 
depois, com a su"bit.a elevação dos juros intema.cionais. quando o 
Brasnl passou a enfren~ ~des dificuldades para obter os finan
ciamentos externos; quando esses finaDciamentos passaram a ser 
feitos com juros extremamente on_erosos; quando o Brasil se viu, 
como muitos países do mundo. impossibilitado de honrar suas ob
rigações fmanceiras e veio a declarar moratótia, ficou bem claro 
que o Estado brasileiro a!ravessava ou principiava ali uma fase de 
insolvência. Assim. impossibilitado de cumprir suas obrigações fi
nanceiras, externas e i.ntemas. começou-se a questionar o papel do 
Estado empresário, o Estado que investia em ativida.des econômi
cas para produzir bens, para acionar indústrias e,~ ter um pa-
pel relevante na economia nacional. _______ _ 

Faço esse retrospecto para situar o inomento em que nos en
conlramos. Há alguns anos, estamos assistindo a um debate- infe
lizmente, no meu ponto de vista, ainda muito restrito- sobm as di
mensões e o papel do Estado: que Eslado queremos e pai3 que o 
queremos? Tem sido um debate fragmentado, pouco esclaiecedor. 
cheio de pi'econceitos, muitas vezes, envolvido em uma espécie de 
nuvem qué Dão nos deixa enxergar com clareza oode malmente 
está o melhor para o País e pua a sociedade btasileira.. 

Pois bem, agoza nos defromamoo com o exame dessas me
didas. dessas propostas de refomta da Constituição. que visam a 
uma maior abertura da economia do P~ objetiv~ a sua inser

, ~na economia munçl.ial e a redução do seu papel de empresário~ 

de agente dessas atividades econômicas, que até então vinham 
sendo exercidas tradicioaalmente pelo Estado brasileiro. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadotes, esse é o momento de 
examinarmos essa questãO com muito cuidado, atenção ·e clareza, 
para que cada um de nós possa decidir. com o melhor do nosso co
nhecimento e do nosso entendimento, onde está o interesse nacio
nal nessa matéria. 

A meu ver, a questão da priva~. a qUestãá dáâesesta
tização surge primeiro como R:Oexo de um movimento mundial; 
um pouoo do que se está passando no Brasil. um pouco do que 
aconteceu e do que vem ~ em divenos paíse~ do mun
do, tanto nos desenvolvidos como naqueles em desenvolvi.mento. 

Por outro lado, creio que esSe debate ii:rompeu na sociedade 
brasileira com muita focça •!!l I>Zio da falência dO Estado brasilei
ro, que não foi mais capaz de exercei aqUelas atividades que vinha 
cumprindo à custa de recursos próprios ro de financiamentos a ju
ros módicos, a longo prazo. junto ao mercado intemacional. 

A nossa situação assemelha-se à de alguém que pediu mo
ratória ou Iequereu conca:data.. O País deve honrar seus compro
mis_sos fmanceiros, mas não pode; o que faz agoxa? Em primeiro 
lugar. reduz os seus gã.stos; em segundo~ desfaz-se dos seus ativos 
para pagar as suas coo.tas. Essa é, evidentemente numa imagem 
bastante simpliflCada.,. a situação em que nos encontiamos. 

Se atcntannos par.t o volume realmente assuslador de recur
sos ~e o País esti empregando no pagamento de juros - já não 
falo em amortização, mas apenas no serviço da dívida, ou seja, no 
pagamento das obrigações financeints -, veremos que Dào há 
como Sair dessa situaçio de dificuldade. Precisamos fiCar livres 
dessa divida que tolhe o desenvolvimento nacional. 

Creio que esse tipo de raciocínio está ao álcance do homem 
comum, que pode transplantai: sua situação pessoal pata a situação 
do nosso querido BrasiL Preocupa-me,. no entanto. o fato de o Go
verno. ou a elite nacional. não ter cC.meguido tr.msmitir, com cla
reza,. essa imagem para a sociedade brasileira. Há sempre insegu
rança, há algo que não está bastante esclarecido em relação a esse 
processa de alieeação do patrlmõOio naeicmaL De um lado, porque 
não há um projeto bem defmido. O que queremos com a alienação 
desse patrimô.aio? Ela se dará apenas em função do entendimento 
de que o Eslado deve recuar, retrair~se no cumprimento de certas 
funções, ou oconerá porque ~s desse dinheiro pata redu
zir a nossa dívida e conseqüentemente liberar os reaJ.ISOS fiSCais 
pata a realização do grande sooho de enw:andeeimento e de Ii"o
psso do País? 

Ainda nessa mesma linha de raciocinio~ proammdo esclare
cer melhor tudo isso, preocupamo-nos com. certos movimentos 
obscuros e sorrateiros.. que nos deixam com certa apreensão, que 
nos deixam, de alguma maneira, em dúvida quanto ao próprio pro
cesso de privatização. 

Vejam bem, não podemos concordar~ em nenhum momen
to, em que a alienação desse patrimônio não se cerque de uma 
tranSpalência, de uma 1isuta que nos deixe a todos confortados. 
Aimal de contas, a pemtissão, a autorizaçio para que essa aliena
ção ocorra depende do Congresso NacicmaL 

Preocupo-me- repito- quando vejo certos movimentos pe
rifériCos que às vezes chegam perigosamente perto do Congresso. 
Ouço falar de reuniões DaS quais os lobbies, a força de certos gru
pos econômicos, os grandes interesses movimentam-se com uma 
desenvoltura que dlegam a me assustar, como se estivessem patro
cinmdo a aprovação dessas tofonnas, pata amaJJbã auferirem o lu
cro da exploraç!o dos SCIViços resultantes da p;ivatização dessa ou 
daquelaempxesa. 

Acollteceu uma "quibada", à qual estavam presentes pepu
ta.dos, repmsentantes de lobbies, de empresas interessadas no pro-
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cesso de privatização ou de flexibiliza>ão do monopólio das tele
comunicações. Há uma nuvem gasosa em tomo d6 processo de 
flexibilização oo extinção do monopólio de exploração do gás cà
nalizado. Não quero, de maneira algu~ fazer insinuações; ape
nas chamo atenção para o fato de que esse processo exige absoluta 
tr.mspaiincia e, de nossa parte, conhecimento profundo sobp,- o 
tema. porque sobre ele vamos delibemr. 

Creio que o Governo -peca quando restringe. qUando limita 
o debate. '&se é um assunto que interessa a toda a-sociedade~ N-ao 
se trata de assunto circunscrito is dependências do Congresso Na
cionaL muito menos ao Palácio do Planalto oo aos Ministérios da 
Esplanada. rrao, esse assunto é de interesse de todo o povo bmsi
leiro. Quanto maior o consenso em relação a essa niatéria, melhor 
para o Govemo, melhor para o Legislativo, porque. nesse caso, es
taremos decidindo ICspaldados pela vonlade, pela decisão da so
ciedade bJ:asileúa. 

~ao espero que, em se tratando de matéria tão complexa, 
haja UDaJJimidade. ~ao falo disso. Mas falo de um debate amplo e 
aberto que possa mobilizar toda a sociedade, sem preconceitos, 
sem corporativismos. Assim. poderemos decidir com segurança. 
afinal, estamos tratando fie uma profunda reforma do papel doEs
tado brasileiro. 

É preciso que o Governo diga claramente, e não por ennli
nhas, o que pretende fazer com o ditlheiro da privatização. Vai se 
destinar a quê? A abater a divida? Havoni algum tipo do vincula
ção que obrigue o Govemo a isso? Ou esse dinlieiro vai se perder 
nesse cipoai de artigos e alíneas do Orçamento, esvaindo-se sem 
que tenhamos aproveitado essa oportunidade de ouro para nos li
vrar da divida que nos pesa sobre os ombros? Ou vamos fazer ape
nas como o nobre arruinado, que vende a sua Jr.Ua e o seu linho pam 
pagar a CODla do liiiiJll2l!m da esquina, e a cada dia empobrece mais? _ 

Faço esse apelo para que o Governo possa- Governo é Ju
diciário. Legislativo e Executivo - encaminhar essa qoestio coni 
muita segurança e competência. Há mgência em relação a essaS 
matérias. mas neDb.uma urgência pode dar margem a que se releve 
a segundo plano o interesse nacional. Vamos examinar a privatiza
ção com clareza e segur.mça.. Há pouco, o Presidente leu um proje
to que apresentei a esta Casa. Trata-se de uma sugestio- selá dis
cutida e debatida - no sentido de que parte dos reausos da privati
zação seja destinada à conclusão das obras inacabadas. que se es
palham por todo o Pals, desaíJaDdo as administrnçõcs, consumindo 
recursos. 

No entanto, caso o Govemo tenha proposta clara para ades
tinação dos """"""' oriundos da privatização, vamos debatê-la e 
examiná-la detidamente, parn que possamos tomar a molh<r doei
são em relação à matéria. 

O Sr.Jcfferson Péres-Pennite-me V. Er'umapa.rte? 
O SR- LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex• comprazer. 
O S•. Jell"erooo Péres - ilustre Senador L~cio Alcâotam, 

compreendo a sua proocupação, mas creio que é exagerada. Priva
tizar, desfazer-se o Estado de seu patrimônio parnabater a divida é 
o que manda o mais elementar bom senso. Quando se tem uma dí
vida pxaticamente impagável. comjuros elevadíssimos, é claro que 
se desfazer de um patrimônio que pouco lhe rende em termos de 
dividendos faz sentido- e muito sentido. Agora, desfazer-se desse 
patrimônio pm:a atender a gastos coc:entes seria simplesmente uma 
estupidez., até um crime. Não acredito - V. Ex•, como eu. é do 
PSDB - que esse Govemo cometa tal balbaridade. De qualquer 
modo, compete a n6s- a mim e a V. Ex-, a todos os integrantes do 
Partido e até à sociedade brasileiia- a mobilização no sentido de 
impedir que isso aconteça. Diminuir a dívida pública. forçar a que
da desses juros brutais em troca do pa.trimônio de empresas esta-

- tais que a iniciativa privada pode tocar muito bem está certo; ago-

ra, -desfazer-se dessas empresas para o custeio da máqui.oa admi
nistrativa seria simplesmente inconcebíveL ~ao acredito que o 
Governo o faça. 

O SR- LÚCIO ALCÂNTARA - No!= Seoad<r Jefferson 
Péres, quero ter a mesma tmnqüilidade e segur.mça que tem V.Ex• 
em relação a esse tema. Digo mais: acho que o Governo deveria 
estender o debate. Ele não pode flcar reslrito a um auditório limi
tado, como é o nosso, do Congresso NacionaL 

O País tem que cõnb.ecer e adotar'essa decisão como sendo 
sua e não de Governo, ainda que, como é o caso do Presidente 
Femando Henrique, esse Governo tenha crédito. Por mais que nos 
mereça apoio, como é o caso, a matéria é de tal envergadura que 
pmcisamos saber exatamente que destino será dado a esses recur
~· Setá que, de fato. o dinheiro aliviará o pi:incipal da dívida -
não mais os juros. mas o princlpal- a fnn de que tenhamos fôlego 
para. com os reaii'SOS fiscais, promover o desenvolvimento do País? 

Sr. Presidente, concluo dizendo que o que me preocupa não 
é s6 b destino do recurso, mas l>mbém o processo de privatização 
em si Sobre ele, preCisamos ter todo· o controle possível para asse
gur.umos. como disse- e sei que esse é o pensamento de V.Ex•-. 
a lisura e a absoluta transparência, fazendo desse proce.sso o mais 
democrãtico possfvel. inclusive atomizando a venda da participa
çio do controle acionário para que não sejam apenas um oo. dois 
grupos que venham a deter o controle dessas empresas, mas sim 
um maior número possível de bmsileiros. 

O Sr. Osmar Dias- Permite-me V. Ex.• um~? 
O SR-LÚCIO ALCÂNTARA- Comprnzer,ouço V-.J?;". 
O S.- Osmat" Dias- No!= Senado< Lúcio Alcântarn, é um 

gr.mdo eooforto oovir o pronunciamento de v_ Ex", principalmente 
porque essas dúvidas também são minhas, já. que me baseio no que 
OCOITeU. Quando V. Ex .. eDfoca o problema de como privatizar e 
parn onde será deslioado o =:=o dessa privatização, uma grande 
dúvida-me ocorre: a que prw::ço será veo.dido o patrimôoio do Esta
do? Nobre Sellador. esse preço não foi o justo, pelo menos paza. a 
sociedade imu;ileira, quando tivemos a privatização da CSN, que; 
privatizada, está nas mãos de dois oo IrEs grandes grupc>S- A im
prensa divulgou intensamente que as ações foram colocadas à v~n
da por um valor muito abaixo do seu pr...:ço reaL Ou seja, dois ou 
ti& grupos foram beneiJ.ciados com um patrim.ônio que eza da :;o.. 
ciedadc. Essas chív:idas que V. Ex• tem. também as teDbo.. E voo 
mais longe: se a privatização não for feita com critérios rigorosos, 
vamos acabar partindo de um mooopólio do Estado parn um mo
nopólio privado, que é muito pior. E os oligop6lios, que têm sido 
um grande dano paxa a economia e para as esperanças da socieda
de bmsileira, podem ser fortalecidos se esse progtama do privati
zação -não for cercado dos cuidados que devemos tomar nesta 
Casa-Agnuleçoa V_Ex•-

0 SR- LÚCIO ALCÂNTARA- Agr.rdeço o apatte de V. 
Ex•, Senador Osmar Dias, que vem. jlstamente, fortalecer a miDha 
convicção de que todo cuidado é pooco nessa maléria. Tenho oo
vido muitos economistas dizerem que um dos gr.mdes problemas 
para a cnganjzaçoo da economia bra.sileim é a oligopolização, cu 
seja. certos setores da. nossa ec.onomÚl. dcminados por pequenos 
grupos. Esse processo tem-se consolidado ao longo das privatiza
ções, -inclusive, como V. Ex•Iem.broo, no setor da siderutgia. 

Eu nio participo, do maneira nenhuma, da opinião daqueles 
que dizem que se o Estado brasileiro entregasse gratuitameute as 
empte:SaS que tem ainda em um grande negócio. porque deixaria 
de gastar com elas- Não partilho dessa op;oião. Acredito que, ICal
mente, temos que diminuir o tamanho do Estado. reduzir a nossa 
participação na economia. mas tudo isso feito com absoluta claze
za, com segurança. com lisura e com honestidade, para que não se 
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aliene em vão esse patrimônio que o povo biasileiro construiu pe
nosamente. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

Dumnk o discurso do Sr. I....úcio Alcântara, o Sr. 
Nabor JúnWr, deixa a cadeira da presidincia, qUI! é 
ocupada pela Sr. Renan Calheiros, 2" &cretário. 

O liR. PRESIDENTE (Remul Calheiros) - A Presidência 
xecebeu do Senador Osmar Dias, em 19 do COlll!nte, expediente 
em que o ibJstre Senador' relaciona problemas urgentes que eofren· 
ta ~ agricultura brasileira e fomrula as sugestões xespectivas a se
rem analisadas pelo Governo. 

A n:Wéria setá despachada à Comissão de Assuntos Econô-
micos.. pua as providências que jllgar cab(veis. -

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - Em sessão an
teria:, foram lidos os Requerimentos n's 784 a 787 e 79I,de 1995, 
da Senadora Marina Silva e dos Senadores Romeu Tuma, Júlio 
Campos, Sérgio Machado e Ramez Tebet. solicitando, nos termos 
do art. 13, § 1°, do Regimento Interno. sejam considentdas como 
licenças autorizadas suas auséncias dos trabalhoS da Casa nos pe
riodos mencionados. 

Os requerimentos deixaram de ser votados, naquela opot1ll
nidade, por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento n° 784, de 1995,. da Senadora 
Marina Silva. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. , 
Em votação o Requerimento n' 785, de I 995, do Senador 

ROID<UTuma. 
Os Srs. Senadores que o aprovam ·queiram peilnanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n' 786, de 1995, do Senador 

Júlio Campos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemanecer sen

tados. (Pausa} 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento Q0 787, de 1995. do Senador 

Sérgio Machado. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queimm peona.necer sen~ 

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n' 791, de 1995, do Senador 

RamezTebet. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemlanecer sen~ 

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
F1C3ID. concedidas as licenças solicitadas.. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Há oradores 

inscritos. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Bello Parga. 
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Prommcia o seguimo 

discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente.. sn e Srs. Se
nadores, tenho a. satisfação de trazer ao conhecimento do Plenário
desta Casa, e por via de conseqüência il popu!açlio lrasileira, a!Ia
vés dos órgãos de imprensa que fazem a cobertura jomallstica de 
nossos trabalhos. a occxrência de dois fatos relevantes pam a eco
nomia do meu Estado natal. o Maranhão, e que também o são para 
a CCOJlOIIria do País. ·-- -

O primeiro deles ~ que o navio Berge Sthal. o maioc grane
leíro do Illllildo.. bateu o recorde mundial de transporte de carga 

em sua 89" viagem entte o Porto de Roterdã, na Holanda, e o Ter
minal da Ponta da Madeiia, em São Luis- terminal esse da Com
pa:obia Vale do Rio Doce. São 31,5 milhões de toneladas de millé
ri~ de_ f~ ~em quase nove anos~ O recorde levou o 
graneleiro ao Guiness Book. o Livro dos Recordes. 

O Berge Stbal seguiu, no dia 12 de maio, para Roterdã. le
vando 365 mil toneladas de minério, disttibufdas em seus dez po
rões. Essa carga equivale à de aproximadamente dezoito ttens com 
duzeDtos vagões cada um deles. De Roterdã. na Holanda, o miné-
rio seguirá -para a Alemanha. A viagem da Ponta da Madeira à Ho
landa levar.\ quatorze dias. 

A grnnde capacidade de transporte de carga do Berge Stha! 
só pemlite atracação e opetação completa nos portos de Roterdã e 
Ponta da Madeira. Somente dois portos no mundo podem acolher 
navios dessa envergadw:a. 

Com 330 nietros de comprimento e 65 de largura e uma. tri
pulação de apenas 24 homens, o Berge Sthai navio de bandeira 
norueguesa, tem uma. importância capital para o mercado interna
cional de minéiío de feno. Ele transporta maior volume de carga 
com valor do frete mais baixo, numa. ccooomia de escala facilmen
te compreensível. pois quanto maioi-for a capacidade de transporte 
de carga do navio, menor ser.í o valor do frete para a tonelada 
transportada. . 

Nos quatorze dias de viagem de São Luís à Holanda, duran
te o percurso. o navio utilizará cerca de 2.1)2() toneladas de com
bustível o equivalente a 82 toneladas/dia. 

Outra peculiaridade do Berge Sthal é a capacidade de cane
gamento. Em apenas 32 ho1'3S O navio é carregado com as 365 mil 
toneladas de minério. O trabalho é feito pelo maior carregador de 
minério do ID!lDdo, de propriedade da Companhia V ale do rio 
Doce, no porto. Ele opera 16 mil toneladas de minério por hora. 

O navio Chega: e em poucas horas está pronto para partir. 
Quando vem de Roterdã com carga teduzida. gasta onze dias para 
chegar. mas, quando volta com capacidade de carga esgotada, gas
ta qua<= dias para aliacar em Roterdi. 

Ut;n outro acontecimento, Sr. Presidente, Sõ e Srs. Senado
res, equejá. se encOntra no temUnal da Companhia Vale do Rio 
Doce. em São Luís, parte do catregamettto de 640 -toneladas de 
soja v~ de Mato Grosso através da Estrada.de Feno Carajás 
para ser escoada ao metcado europeu pelo terminal da Ponta da 
Madeira. 

A chegada da soja mato-grossettse teve iniciei no dia 14 de 
maio e o seu armazenamento se encerroo no dia 18, quiDta-feira. 
Já. o embarque deverá ocorrer na primeira semana de junho. 

Foi :i primeira vez rio" País que produtores de soja do Mato 
Grosso utilizaram a Estrada de Fet:ro Carajás e o Terminal da Pon
ta da Madeira pata export:açio do produto, o que resulta numa. eco
nomia de US$1,00 por saca. A soja percorreu cerca de 2 mil e 200 
-Quilômetros. de Mato Grosso a São Luís. utilizando_ vários meios 
de transporte. O primeiro lote saiu de XãVantiDa(Mi) no iDicio de 
maio e percorreu 1 mil e 300 quilômetros por hidrovias, ao longo 
do do das Morle$ e A:raguaia. durante oito dias. Na quarta-feD:a, 
dia 10 de maio, chegou a Xambioá, em Tocantins, quando foi 
transferido pm:a canetas que o transportaram até Imperatriz, no 
Mar.mhio, num percurso de 290km. que durou cerca de seis horas. 

Em Imperatriz, teve -inicio o lraiisporte- ferroviário, cóm a 
soja sendo acondicionada nos vagões da Estiada de Fetro _qttajás. 
para um pe=rso de 600km até o Terminal da P011ta da Madeir.i. 
em São Lufs, da Companhia de Doces do Mar.mhão. No Porto do 
Itaaui. à proporção em que vai chegando. a soja é retiiada dos va
gões e armazenada no silo da Companhia V ale do Rio Doce, loca
limdo no Teairlnal da Ponta da Madeixa, onde fici à espera dos 
navios exportadores. 
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Esse tn1nspo:rtc de soja de Mato Grosso. Sr. P=idente, SI's 
e Srs. Sena.dores, já foi aqui ventilado por representantes daquela 
região. como o nosso colega Senador Carlos Patrocínio e o Sena
dor Jader Barbalho, que também teve oportunidade de estar !""' 
sente no ttcebimeDto dessa carga no porto fluvial de Xambioá, em 
Tocantins. . . 

Estava prevista a chegada de 700 toneladas, mas houve re
dução no pieparO por parte dos exportadores. Todavia, a Compa
nhia Vai~ do Rio Dooe informa ainda que a partir do anó que vem 
o comboio da Estrada de Ferro Carajás terá a-capacidade de trans
porte de soja ampliada de 700 para 2 mil toneladasidia. 

Também deverá ser reduzido o tempo de tn1nspo:rtc hidra
viáriO de oito para quatro dias. É que. atuahnente,. a falta de sinali
zação no rio das Mortes e no Aiaguaia. obriga que o transporte seja 
feito somente dumule o dia. Esperamos que, a paxtir do próximo 
ano, com a sinaHzação da hidrovia, o transporte nio seja mais in
terrompido na parte da noite. o que agilizará o percurso. 

A insUlação de uma refmaria do porte da Renor (30.000 
m/dia) traz uma gama enorme de benefícios econômi.CQS e ~iai_s_ 
dos quais podemos salientar: 

I) grnnde efeilo Jllllltiplicadorna eoonomiã da região; 
2) substancial aumento na arrecadação lributária do Mala· 

nbão attavés do pagamento de vultosas somas em ICMS; 
3) fonte apreciável na oferta de mão-de-obta, tanto direta 

como indireta (uma das principais carSncias ~ regiio; 
4) investimeDJOs da ordem de U$ 2 bilhões de dólares, com 

reflexos imediatos nas áieaS do comércio, de serviços. e de nossa 
incipiente indústria. -

Pelas noticias das tratativas do IISSUilto nos órgãos oompe
le!ltes da Empresa. tirou evidenciado pelos !""'requisitos elenca· 
dos pelos técnioos da Petrobris que nas questões tn'butárias, tari. 
fas portuárias, CUstOS-de energia. os paxâmetros tiveram seu valor 
reduzido ao máximo a flm de diminuir custos durante a implanta
ção da refmaria e baratear os custos dumnte a fase de operação, 
além de tomá-los uniformes para evitar aparente Jroteçáo de al
gum dos estados que lutam pela localização da R>fmaria. 

E o que oferece o Maranhão? 
1) vantagens tributárias iguãi.s a qualquer Esrado; 
2) abastecimento seguro e eficiente de energia elétrica e ta

rifa mais barata: 
3) pelo esforço de todos nós maranbenses, o governo atrn.

vés da Caema, fará outra adutora para trazer água abundante do 
ltapecuru par.o abasteoer refmaria e a população de São Luis. 

Qual um outro Estado possui um manancial tão volumoso e 
perene quanto o ltapecuru? 

Ao contrário dos outros Estados pretendentes, temos uma 
magnífiCa rede hidroviária que poderá inr.eriorizar, a. baixo custo o 
peUóleo peoduzido na Renor. 

POSSUÍIIlO&, grilças ao trabalho da vale. a melhor e mais efi
ciente fenoVia -do Brasil. a E.F. Carajás, importanríssima na inte
riorização e abaslecimento de derivados. a baixo custo, para o in
teria do Maranhão, do Pará, -do ToCantins, GOiás e ein conexão 
com a notte-sul e congregação do aproveitamento raciooal dos 
Rios Tocantins e Ar.iguaia alcançam oullas regiõCs mais-kmgínquas. 

Pensando sempre na grandeza do Maxaohão e no fuwro das 
próximas gerações. tivemos na Codomar a inspfraçãO de construir. 
a partir de 1989, contaJJdo com o entusiasmO e o apoio decisivo de 
dois ilustres mar.mhenses, o então Ministro -dos Transportes José 
Reittaldo Tavaxes. e o então Presidente José Samey, um Complexo 
PortuáriO amplo e sofisticado, o Píer Petroleiro do Itaquí. 

Já :realizamos 75% das obras e com a ajuda de todos os res
ponsáveis pelos destinos do Mar.mhão, haveremos de obter os re

, cursos necessários de U$ 22 milhões de dólares para coDCluir a 

obra, e o Píer Petroleiro, quando pronto vai permitir attacaçio de 2 
navios simultaneamente de ISO.OOO e SOJ)()() um cada berço. 

O calado de 18 metros que oferecemos possibilitará econo
ntia expressiva no tr.msporte de peUóleo de qualquer procedência. 
Sem falannos na possibilidade de serent usados navios tipo a:e-oil. 
oo seja, tru; peaóleo cru e poderá can-eg3rrinnérios. gtios. etc. 

Sr. PJ:esidente, sn e Srs. Senadores. são dois fatos impor
tan.tes. cuja ocorrência, até há pouco mais de uma dúzia de anos, 
Seria:impenSável e inconcebível Decoxrem, certamente. da instala
ção da~ de Feno de Car.tjás no Maranhão, porque a instJtla. 
-çiO dessa fermvia mudou a face econômica do Estado, permitjnclo 

que wltosos empteendimentos ali OCOireSsem e que negócios de 
gr.mde monta, principalmente na parte da produção agiicola, fos
sem realizados DO nosso Estado. com investimentos significativos. 

Em retrospect.O, esses acootecimentos assumem maior i.m
"portância, Sr. Presidente. porqUe, como disse, há pouco mais de 
uma dúzia de anos ainda se disputava uma l.ocalizaçlo para a ins
talaçãO da Estzada de Fett0 de Camjás, devido ao coo1'rooto entie as 
v.BIJta.8ens compar.!1ivas emre dois Estados, o Maranhão e o Pari.. 

Esses fatos demonstta.m de maneira inequívoca o acerto da 
opção pela Estiada de Feno de Camjás. Foi uma decisão tomada 
rigorosamente dentro de critérios técnioo-empresarias pela ilireção 
da Companhia Vale do Rio Doce. 

E vem a pêlo. Sr. Presidente, cirar isso na ocasião em que, 
nO Nordeste. espeia-se a implantação de uma refmaria de petróleo 
de 30 mil banis/dia. Esperamos: que o futuro nos reserve a satisfa
ção de ver a diroção da Petrobrás, ou mesmo os cmpresá;ios do 
nosso País. se porventur.t. assim o Congresso Nacional deliberar, 
emp:egar seus Capitais na flexibilização do mooopólio do petróleo. 

Esperamos. portanto, o povo maranhense. o povo nOidesti
no e o povo brasileiro. que essa solução não demore e que, dentro 
desses critérios téci:llCos. de absoluta OOJ:reÇão, e visando ao rigor 
dos empreendimentos empresariais, o minsporte de Diinério e o 
transporte da so~ por ferrovia e hidrovia, de Mato Grosso até São 
Luís possam OCOirer e que, com a dinamização da economia do 
Maranhão~ a economia do Nordeste e a economia do Brasil tam
bém lucrem muito. 

&a, DO momento. o que eu tinha a co.IIIll.Dicar aos meus no
bres Paxes. Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo apa

lavra ã nobre Senadoot Emilia Femandes, que dispocl de 20 minutos. 
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB·RS. Proouncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores. a minha participação na tribuna, hoje, prende-se à 
data que nós emendemos muito importante, os cinqüenta anos de 
compromisso do Partido Trabalhista Brasileiro, oo BtasiL 

O PTB - Partido Trnbalhista Brasileiro. fundado em 15 de 
maio em 1945 e registrado na Justiça Eleitoral em 26 de maio, 
nasceu para realizar as aspirnções: populares e afumar os interesses 
da Nação brasileira. 

A partir dos avanços sociais, trabalhistas e ecooômicos. 
conquistados sob a lidetança de Getúlio Vargas. o Partido afu-
mou-se cotOO o Vexdadeiro representanle dos tr.lba.Ibadores, dos 
setores produtivos da economia e dos brasileiros que apostavam 
na CODSttução de um Brasil independente e soberano. 

Sem precedentes na hist6ria do País, o PTB inauguroo uma 
nova fase para a economia naciooal, instalando as bases para o de
senvolvimento industrial e deSCOl'tin.ando horizontes para a cons
irução da nacionalidade. 

Exemplo dessa visão estiatégica.,. ainda boje fundamental, 
foi a criação da Petrobrâs, que integroo o Brasil no rol de países 
capazes de atingir a auro-suficiênci.ã energética. 
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Ao longo de sua hist.6ria., o PTB viveu e enfrentou situações 
extremas em defesa dos interesses oacionais. quando Getúlio Var
gas foi levado à morte pelas forças reacionárias intemas e eXternas 
e, depois, quando o Partido sofreu na came as conseqüê~ias _do 
golpe np!itar de 1964. 

A frente dessas lutas, nestes 50 anos de existência. o PfB 
contou com grandes líderes em seus quadros, destacando-se, além 
de Getúlio Vargas. o ex· Presidente João Gouiart. Alberto Pasqua
litrl., Salgâdo Filho. Rui Ramos e Leonel Brizola. 

Em um de seus escritos, Getúlio Vargas afliiilOU: 

''Mais cedo ou mais larde, o meu destino estará 
encerrado. mas o Partido Trabalhista Brasileiro ficará 
além da mmha vida, assegurando a imortalidade des 
sentimentos que o criarain e da necessidade nacional que 
o estnlturou." -

- o objetivo fundamental do Trabalhismo deve ser a elimi
nação crescexúe da usura social e alcançar uma tal orgao.ização da 
sociedade onde todos possam realizar um trabalb.o socialmente de 
acotdo com as suas tendências e aptidões, devendo a remuneração 
graduar-se pelo valor social desse trabalho, com a garantia de um 
míirlmo dentro dos padt6es da nossa civifuação, par.< as foanas de 
trabalho menos qualificadas. 

O papel do Estado como regulador das atividades econômi
cas!_ n~ ~entido de evitar injustiças aos que trabalham e produzem. 
da mesma forma. é conceito de extrema atualidade, deixado pelo 
ide6logo do trabalhismo. 

No PTB, o diálogo é o camiDho do entendimento, da parti
cipação, da coneção de desvios e, por iSso, do desenvolvimento. 

O mon6lógo, o cazninbar s6 são iristiumentos do patemalis
mo e.daalienação. 

.. O diálogo aproxima. O moo61ogo afasta. 
Fiel a esse desígnio. o PTB do Rio Grande do Sul, particu- Só o debate, a critica construtiva e o diálogo podem corrigir 

l.amlente. "berço do trabaJhismo", vem cumprindo COlJl seu papel falhas, encontrar saídas e promover o desenvolvimento. 
de representar os trabalhadores, os interesses do Estado e, acima _ O PrB em que acreditamos está sinto:oizado com a necessi-
de bldo, o Brasil. dade de constntir um Brasil i:nodemo e integado ao conjunto das 

Atualmente, o Partido, no Rio Grande do-Sul, tem dez de- Nações. 
pulados estaduais., está presente em trinta prefeituras e tem cerca Mas, antes de mais nada. deve respeito aos interesses dos 
de 500 vereado=. lr.!ba]hadores, i1s necessidades sociais da população e aos imeres-

Soba lider.mça de seu Presidente Regiooal, o Deputado Es- ses naciotlais. 
tadual Sérgio-Zambiasi. ~ um dos partidos que mais. cresceu nes- É preciso garantir o direito e o acesSo dos brasileiros à edu· 
sas últimas eleições.. cação, à enerp. e à infonnaç!o! 

Elegeu dois Deputados Federais, Osvaldo Biolchi e Hugo O imenso pat:rimônio mineral e genético, capaz de libertar o 
Lagrallha. e deu ao Rio Gtande a oportunidade de eleger a primei- País do jugo da submissão econômica intemacional, deve petma-
m Senadora da história do Estado e da Região Sul. necer propriedade dos btasileiros! 

O PTB aposta e acredita na igualdade. na valorização de Nenhum país do mundo se desenvolve sem apoiar sua agri-
homens e mulheres e na formação de novas lideranças. cultura, estratégica para sustentar a produção industrial e alimentí-

Antes, deu prova da importância da mulher através áo apoio cia do povo! 
ao voto feminino. Agora, demoDstra que a bOia da igualdade c:he- Uma ação partidá.ria 6 uma. atividade subjetiva. 
gou. chamando homens e mulheres para dividir responsabilidades. Cada petebista tem seu estilo pessoal e a sua área sócio-eco-

nômica de atnação. 
''Vivemos numa época em que-política, como A:demais, a persooa.J.idade individual de cada petebista o faz 

ciência e arte de conduzir a sociedade e de reali:za.r o diferente, tanto na visão hist6rica dos acontecimentos quanto na 
bem-estar social. não deve S!!r feita apel:iã.S·por políticos, _ valorização atual e futura das prioridades do Brasil como um todo. 
mas 'deve interessar a todos, porque somente pela com-- Não obstante todas as diferenças individuais, participamos 
pmensão., concurso e boa vontade de todas ~ classes, de um mesmo Partido. o qual tem tradição e verdade ideológica. 
para uma conjugação de esforços comuns, sem preocu- Em qualquer recanto do continente brasileiro sempre existiu 
pações subalternas e sem inlllitos egoisticos C pela ação e existirá um PTB, que prega 0 patriotismo, 0 trabalhismo e 0 • es
esclarecida e segura dos govemos, se poderá erradicar as púitcnx'l!llnnjrário. 
causas do mal que está minando e debilitando o argmis- Essa é a nossa saudação, sr. Presidente, sr-se Srs.. Senado-
mo nacional." 

Essa sábia e cada vez mais atnal af'mnação é de AI~ 
Pasqua.lini. que também defme com clareza a visão partidária tra
balhista: 

"Os partidos s6 poderão sobreviver quando, obje
tivameo.te. possuam um conteúdo socid e. subjetiva
mente, traduzam uma convicção em tomo desse conteú
do. isto é. em torno de determinadas soluções considera
das essenciais ao progresso e ao bem.-estar social." 

Ainda de Alberto Pasqualio.i são os princípios gerais do ttar 
balhismo~ sintetizados nos seguintes pontos: 

-o trabalho é a fonte principal e originária de tod95 os bens 
produzidos; 

-a coletividade humana é um sistema de cooperação; 
- a forma de cooperação é um iDlercâ.mbio de trabalbo; 

quem de útil oada produz, oada t= par.< permutar; 
- o poder aquisitivo deve ser a conttapartida do tta.balho so

. cialmente útil; 

res. a todos aqueles que, desde a fundação, dur.mte esses 50 lon-
gos ~ resistiram, resSUigiram e. cada vez mais, reafii'IIJ.aiil os 
compromiSsos do YfB no Rio Grande e no BrasiL 

Muito obrigada, Sr- Presidente. 
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a 

palavra para. uma <Xmunicação de Liderança.. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem V. Ex' a 

palavra. como Líder, por cinco minutos. para uma. comunicação 
urgeDfe de interesse partidário. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA- COmo Líder, 
para uma comunicaçio. Sem IeVisão do oradcc.) - Sr. Presidente, 
o nosso Partido está hoje eogajade oa luta do Prosideore da Repú
blica. Assim sendo, entendo que é nosso dever pedir a atenção do 
l'Iesideoto par.< assuntos que consideramos importanles. 

Ninguém deixa de ser Ministro a não ser se pedir demissão 
do Ministério. Sendo Ministro, tudo o que fizer estará fazendo 
como Ministro do Govemo. 

Por meio da imprensa. estamos tomando conhecimento de 
que o Ministro dos Esportes está procurando quem o ajude a im.- · 
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portar o jogador Diego Maradona.. internacionalmente conhecido 
como usuário de cocaí:Da.. 

Ora. Sr. Presideme, não me pm:ce que essa seja uma ima
gem que deva ser passada para os nossos jovens. Fala-se que será 
um contrato de trinta meses, em que a Pelé Esportes e Marketing 
irá explorar a imagem do craque argentino. Qual imagem? De jo
gador de futebol ou de usuário de cocaína'? 

Este meu pronunciamento é um apelo ao Presidente da Re
pública no seÕtido de que acooselhe o seu Ministro :(:ma qUe -isso 
não ocona, para que a nossa juventude acredite que deve ser cui
dado e homenageado o bem. e não o maL 

Já existe um projeto que pretende descriminaHzar o uso da 
macollha. Se a Pelé Esportes e Marl<eting trooxer pm. cá o Sr. 
Diego Mar.ldona. que sabe jogar bola, mas que Dão é um bom 
exemplo para a nossa juventude, estará cometendo um erro. Isso 
não dirá bem de um Governo que quer acertar, de um Governo 
que faz questão de ser respeitado. o Govemo do Presi~ F~
nando Henrique C3Idoso. 

Somos contra a violêo.cia praticada contia o Presidente. So
mos também contra a violência de endeusar, neste País. um ho
mem que foi punido, ·a nível internacional, pelo uso de drogas. 

Essas minhas palavras, Sr. Presidenre, Dão sãO de c:rlticas ao 
Govemo, mas, ao contrário, para que silvam de colabonção. por
que teDbo a certeza de que. se o Presidente meditar e chamar a 
alenÇão do seu Ministro, tal falo Dão acontecerá no Brasil. Esta· 
mos toiCelldo para que fatos dessa natureza. não ocorram nunca em 
nossa PAtria. pois queremos exatamente o bem da nossa p.ventude. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeitos) - Sobre a mesa, 

projetes que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário em exerdcio, Sena
dor Levy Dias. 

São Lidos os segUintes: 

PROJETO DE LEI N'166, DE 19!15 

Dispõe sobre isenção de contribuições sociais 
nos termos dos arts. 195 e 213, I e II, da Constituição 
F cderal, defiD.e instituição educacional de caráter 
confessional, fixa critérios de contrapartida aos bene
fícios e dá outras providências. 

O Congtesso NacioDalde=la: 
Art. 1° Ftca.m ísentas das contribuições sociais a que se re

fere o art. 195 da Constituição as ÍDSiilllições oducaciooais de c:aDter 
confessiooal que satisfaçam as exigências de seu art. 213, I e n. 

§ 1 o Para os efeitos desta lei, são coosidetadas instiblições 
educacionajs de car.lrer confessional aquelas que sejam expressa
meDle recotlbecida:s pelas autoridades competentes das confissões 
religiOSas COill organizaÇão e âmbito de atuação nacional e que 
possuam corpo de doutrina c:onstituido e por elas propagado. 

§ 2o As instituições contempladas nesti lei deverão compro
var a concessão de beneficios. auxílios e grãnúdades, a qualquer 
lÍbllo, no montmte COUCSj)Oildcnte a pelo :meoos setenta por cento 
elas isenções usufroldas. 

Art. 2° O Poder Executivo regulamenta.rá esta lei no prazo 
de noventa dias, contados de sua publicaçio. 

Ait. 3° Esta lei entra. em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos fllllin<:eõros a partir do primeiro dia do mês subooqüeD!t. 

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustilicação 

Proelama o preâmbulo da Constituição Federal estar entn: 
os objetivos do Brasil construir um Estado democrático fundado 
em uma sociedade pluralista., integrada px COIICDtes de pensa-

meoto que CODJDnguem dos mes;mos ideais de respeito pela pessoa. 
humana. 

Como a educação tem por objetivo o desenvOlvimento ple
no da pessoa huma.na. como determina o art. 205 da Carta Magna, 
pode e deve ela estar inspirada nos ideais de uma cor:rentc de pen
samento que enCOiltre lugar no pluralismo democrático. 

-Para atender a tais elevados fins. a Lei Maior assentcu o 
princípio da h'berdade de ensinar e aprender (art. 206,11), o Plum· 
lismo de ideais e de <Xlllcepçõcs pedagógicas (art. 206, III), bem 
como a coexistêDCia de ins~ públicas e privadas de ensino 
(art. 206,lli). A educação é ati v idade de interesse público "'levan
te, inserindo-se no âmbilo da exceção consagrada pelo art. 19, I, 
da Constituição. .. 

Dentre as instituições privadas de educação, a Constituição 
coocede tratamento diferenciado apenas à-:. que poosuam caráter 
ccmunitário. confessional ou filantrópico, admitindo que os recur· 
sos públicos poderão ser a elas' dirigidos, po.ra o desenvolvimento 
das atividades que se enquadrem nessas carac:tc:risticas (art. 213)~ 
Sendo tais instituições sem fms lucrativos, reconhece-lhes a Q:m.. 
tituição (art.150, VI, c) imunidade tributária. 

Ora. como forma concreta e efeliva de participação demo
crática nos beneficias da. ~é nccessádo propiciar aos ahJ. 
nos carentes a oportunidade de acesso ao ensino gratuito ou a al· 
temativas que fav~ seu ~ nas instituições de sua pre
fetência ou dos seus mspoosáveis. E este o enlendimealo carre!l!e 
e a pclt.ica gelieralizada. coroados de amplo sucesso, nos países :re
gidos pela inspiração da social-clemoc=ia e da economia social 
deme=do. 

A proposição que é apresentada não inova em termos de 
CCiocessão de benefícios. Ao CODtrário, ela meramente reconhece 

. uma situação hoje existente. em que os recu:rsos obtidos pelas fus.. 
tintições reverten;l em direto e imediato beneilCio de estudantes ca· 
rentes. em todos os níveis de escolaridade. O projeto gm:ante, as
sim, os méritos e os benef'lCios de instituições reconhecidamente 
dedicadas ao bem social e ao interesse coletivo dos l:nsileiros, 
ptcservando-as de equívocos publidtários e administrativos. 

Tem agora nosso País ocasião de formar com os demais 
países que perfilham essa forma d;stributiva de justiça social, por 
intemlédio do preseule projelo de le~ que contribui pm. dar esta
bilidade e regularidade às isenções de que se beneficiam essas ins--

- titulções, bem assim para dotar os ~vos ~irnentos de 
IIaDspaiÕncia. 

Em face do exposto e considerando a relevância da matéria 
coosubstanciada na proposição, escllu:cço que· projelo de igual 
teor, apresentado pelo Senadoc Marco Maciel, foi arquivado, nos 
tenno> xcgimentais, em função do término da legislatura. Reapoe
sentcH>, agcra. Da certeza de que o Congresso Nacional não pode 
deixar de examinar o aSsunto, de cunho eminentemente sociaL 

Sala elas Sessões, 23 de maio de 1995.- Senador Joel de 
HoDanda. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBUCAFEDERATIV A DO BRASIL 

~--...--------------------------
Art. 195. A seguridade social será finaDciada pu< toda aso

ciedade, de foxma direta e inditeta, nos lem:LOS da. lei. mediante I&

eursos provenientes dos orçamenoos da Ulrião, dos Estados, do 
DiStrito Federal e dos Municípios, e elas seguintes <Xllltribuições 
sociais: 

I - dos empregadores, incidenre sobxe a folha de salãrios, o 
fatmamento e o lucro; 

II- dos trabalhadores; 
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m - sobre a receita de coD:cursos de progn6stic"õs; · os modelos dC automóveis de passeio comercializados no mercado 
§ 1° As receitas dos Estados, do Distrito Fedetal e dos Mu- intemo, sendo vetado inclusive. durante esse período, alterações 

nicípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos substanciais de sua fabricação. - -
orçamento~ não íntegrando o orçamento da União. Parágrafo único. P~ os efeitos dessa Lei.. entende-se como 

§ 2° A proposta de orçamento da seguridade social será ela- modelos de automóveis a unidade caracterizada pelas mesmas es
borada de fOIID2 integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, pecificações quanto à& versões, forma. mecânica e funcionamento, 
previdência social e assisténcia social, tendo em vista as metas e integrantes de sua linha de montagem. excluídas aquelas de livre 
prioridades estabelecidas na lei de dirctrizes orçamentárias, asse- opção do consumidor. 
guradaaeadaáreaagestãodeseusrecursos. Art. 2° Serão mantidas, pelo praro lllÍlllmo de 10 (dez) 

§ 3° A pessoa juridica em débito com o sistema da segurida- anos. para atendimento ao consumidor, a fabricação e estoques su
de soc::iaL como estabelecido em lei. não poderá coatratar com o ficientc:s de peças e compOnentes de veículos automotores que ti
poder público nem dele receber beneficias oo incentivos fiscais oo verãm sua fabricaç§o suspensa ou alterada substancialmente. con-
crediticios. tando _esse~ a partir da data dessas oconências. 

§ 4° A lei poded instituir outras fontes destinadas a garantir Art. 3o A inobservância das disposições contidas nesta Lei 
a manutenção ou expansão da seguridade social. obedecido o dis- coostin.ti crime contra as relações de consumo. sujeitando os infra
postono art. 154. L . . tores a detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e nrulta, sempre

§5° Nenhum beneficio oo setviço da seguridade -Social po- juíiodo disposto no C6digo Penal e leis especiais. 
derá ser criado, majorado oo estendido sem a correspondente fonte Parágrafo único. A pena de multa. gr.tduada de acordo com 
de custeio total. o gravidade da infração. a vantagem auferida e a condição econô-

§ 6° As contribuições sociais de que trata este artigo só po- mica do r~. será em montante nunca_ inferior a 1.000 (um 
derão ser exigidas após pecorridos noventa dias da data da publi~ mil) e Dão superior a 6.0CO.OOO (seis inilhões) de vezes o valor da 
cação da lei que as hoover instituído ou modificadO, não se lhes Unidade Fiscal de Referência - UFIR, ou índice equivalente que 
aplicando o disposto no art. ISO, m. b. venha a substitui·lo. 

§ "JO São isentas de contnOuição para a seguridade social as Art. 4° Estalei entra em vigor oa data de sua publicação. 
entidades beneficentes de assist&tcia social que ~ às exi- Art. SO Revogam-se as disposições em contrário. 
gências estabelecidas em lei. 

§ 8° O produtor, o pm:ceiro, o meeiro e o m:rendatário rurais, 
o garimpeiro e o pescador artesanal, bem como os ~tivos 
cônjl:ges. que exerçam suas atividades em :mgime de ecooomia fa
miliar. sem empregados permanentes, contribuirão para a seguri
dade social mediante a aplicação de uma aliquota sobre o resulta-. 
do da comercialitação da prochlção o fariio jus aos benoficios nos 
temlOS da lei. 

Art. 2!3. Os= plblicos seriio destinados is escolas 
públicas, podetldo ser dirigidos a escolas CO!DIIDitárias, Confessio
nais ou fllantiópicas. defmidas em lei, que: 

I- comprovem finalidade não hlcrativa e apliquem seus ex
cedentes fmanceiros em educação; 

n- assegurem a destiDaçãn de seu pa.trimônio a outra esco
la comunitirla, f!lanttópica ou comossional, ou ao poder público, 
no caso de encemuoen.to de suas atividades. 

§ 1° Os rec:u:rsos de que trata este artigo poderão ser destina
dos à bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio. na for
ma da lei,. para os que deiilODStrnrem illsuficiêDcia de IeCUISO&, 

quando houver falta de vagas e cursos mgulares da mJe póblica na 
localidade da residência do educando, ficando o podeqnlblic:o ob
rigado a investir prioritariamente na expa.nsio de sua rede na. loca
lidado. 

§ ZOAs atividades univetSitária..s de pesquisa e extensão po
derão rocobor apoio fmanceiro do poder público. 

(À Comissão tU A.s.nmtos Sociais- tkcisão knni
nativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'I67, DE 1995 

Dispõe 90bre a n:tirada de fabricação de mo
delos de 'Yeículos automotores 

O Congresso Nacionaldocn:ta: 
Art. 1 o As ind6strias montador.ls de veículos automotores 

'.~raJadas~ país_mantc:r:ão. pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

Justili<ação 

O Projeto de Lei que ma apresentamos busca tão-somente 
ccmpatibiliiar os interesseS da indústria automobilística instalada 
no país cotD. os do consumidor brasileiro. 

Em verdade, a indústria automobilística detém. atualmente, 
quase que um poder ilimitado relativamente ao lança.menr.o de no
vos modelos de veículos~ bem como de sua retitada do mercado, 
sem que se leve em conta as possíveis dificuldades e prejuízos que 
la! me<tida po!;sa ocasionar aos consumidores. A dospoito da dos.. 
valorizaçio associada. a não contitiuidade no fornecimento de pe
ças do reposição oonstilui fatO< adiciOnal ó doP=iação do valor 

.âoSSos bens. 

Aqui. com toda certeza. reside o conflito mais substacial 
que se estabelce entre os interesse da indústria automobilística e os 
do coosumidor. Sob o argumento da busca da melhoria do qualida
de e de produtividade,. as indóstrias esquecem que o ohjetivo fun
damental dessas metas deve ser a satisfação do consumida:. sua 
garantia de poder contar com assistência técnica e com o fomeci
mento de peças de ~ção adequadas a vida útil do bem por ele 
adquirido, o que. gemlmente, não é correspondido pelos imeresses 
dessas indústrias, na maioria das vezes voltadas para a maximiza
ção de seus lucros e para a conquista de fatias cada vez maiores do 
me=do. 

É com vistas a solucionar tais conflitos, através de nOIInaS 
legais que protejam os consumidores de prejuízos advindos de tais 
sin.tações, que tomamos essa iniciãtiVa. Visa-se, com o presente 
projeto de lei, resguardar o consumidor das descontinuidades na. 
fabricação de veículos e de suas peças de reposição.-que tanto 
transromos e perdas fmanceiras vem ocasionando aos .adquiren.tes 
de veículos automotores. 

Ressalte-se, por fliil, que o Projeto em apreço está em con.
sooincia com o Código de Defesa do Consumidor, que em seu 
corpo remelo JlOl" a legislação especifica. regu!ameutação dessa 
natureza. 

Sala das Sessões, 23 de maiD do 1995. - Senador João 
França. 
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(À-Comis.s:ãO df: A.ulm!Os Sociais- tkciJão termi
nativa.) 

O SR: PRESIDENTE (Renan Calhe nos)- Os projetes se
rão publicados e remetido& às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário em exexcícfo, Senador Levy Dias. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 795, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Solicito, DOS teJ:mos do artigo 55, item m da Coostituição 

Fedetal e do artigo 13, pazágtafo I' do Regimento Intemo do Se
nado Fedetal, que seja considerado como licença autorizada os 
dias 18 e 19 de maio do corrente ano, quando estive ausente dos 
trabalha& da Casa, ocasião em que mantive coritatoS políticos no 
meu Estado- Sergipe. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1995.-Senador José Alves. 

REQUERIMENTO N' 796, DE 1995 

Senhor PreSidente, 

Requeiro, nos termos do art. 13. § 1° do R~gimento Intemo, 
seja considemda como licença autorizada mioba ausência à sessão 
do dia 19 do corrente mês, em virtude de compromissos políticos-
partidários. · 

Sala das Sessões, 23 de maio de !995.- Senador Geraldo 
Melo. · 

REQUERIMENTO N" 797, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 13, f 1° do Regimento ln temo, 

seja considerada." como licença mitiba ausência à sessão do dia 22 
do corrente mês, quando. juntamente com os Senadores Roberto 
Freire e Esperidiio Amml, estive participando de Painel Sobie -a 
RefOIIna ConstituciOnal, a convite da -Assembléia Legislativa do 
Estado do Mato Grosso do SUL 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995. - Senador Geraldo 
Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Ficam concedi
das as lice.n~ solicitadas. 

Sobte a mesa, coiiillilica.ção que sem lida pelo Sr. 1 o Secre-
táriO eni exen:fcio, Senada:' Levy Dias. -

É lida a seguinte: 

Brasília, 22 de maio de I 995 
Senhor Presidente, 

Comunico à Vossa Excelência que nos termos da alí
nea a do Artigo 39, do Regimento Interno do Senado Fede
ral, me ausentarei do País, a convite do Banco de Investimen
tos Garantia S.A., onde proferirei palestras referentes aos traba.-
lhos realizados pelo Congresso Nacional, em conferência à ser 
realizada em Londres e Nova IotqUe. no período de 23 a 26 do 
corrente. 

Na oportunidade, apresento ao ilustre Presidente, ex
pressões do meu respeito e apreço.- Vilson KJeinübing~ Se
nador. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A conumic•ção 
lida vai à publicação. · ~ 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

OFÍCIO N' S/19, DE 1995 
(Em regime de urgência, nos tennos do art. 336, ''b", 

do Regimento ln temo) 
Oficio n' S/19, de 1995, do Presidente do Banco Central, 

referente à retificação da Resolução n' 55, de 1994, do senaao Fe
deral, que autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica do 
Estado de São Paulo- DAEE. a contiatar operação de crédito ex
temo, com gara.ntia. da União, no valor de quarenta e nove bilhões, 
quat:rooelllos e vinte e sete milhões de ienes, junto ao Th~ Over
seas Economic Cooperation Fund- OECF, destinada a fmanciar 
paicialmente o Projeto de Despoluição da Bacia do Tietê, de con
fonnidade com a inclusa exposição de motivos do Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos) 

Nos teiDlos do art. 140. a, do Regimento Intemo, designo o 
Senador Gilberto Miranda para proferir parecer, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômi.cos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Par.!. profe
rir parecer.)- Sr. Presidente. sn e Srs. Sei:iadores: 

1. Em agosto de 1994, oferecemos Parecer de Plenário à 
Mensagem n° 225, de _1994, do Sr. Presidente da República enca
minhando proposta para que o Senado Federn.l aurorizasse a con
trn!ação de operação de cn!dito externo, com 8arantia da União, no 

- valtt de y 49,427.,000,000 (quarenta e nove bilhões, quatrocentos 
e vinte e sete milhões de ienes), junto ao The Overseas Economic 
Cooperation Fund-OEFC (Fundo de Cooperação Econômica Ul
tramarina), destinada ao financiamento parcial do Projeto de Des
poluição da Bacia do Rio Tietê 

2. Confom:te relatamos na ocasião, a proposta refere--se à 
COOil::l1açio <!e cpmtção de crédito externo de interesse do Depar
tamento de Ago.as e Enetgiã. Elétrica do Estado de São Paulo -
DAEE, éoín ó oferecimento de garantia pela União e de contraga
rantia a etta pelo Governo do Estado de São Paulo. 

3. A época, destacamos também que os objetivos do Projeto 
de Despoluição da Bacia do rio Tietê, que jUstificam o fmancia
mento junto a OECF, encontravam-se amplamente descritos na 
documentação que acompanha o processo. Além de minimizat os 
impactos negativos de freqüentes immdaçBes na Região Metropo
litana de São Paulo, amplia a capacidade de auto-deptuação da
quele rio. São obras de grande alcance social e que de há muito 
vêm sendo negociadas pelo Governo do Estado de São Paulo. 
Além disso, as obras enquadram-se nos compromissos assumidos 
pelo Govemo brasileiro no âmbito do Acordo por Troca de Notas 
cem o Japão. 

4. Concluímos o nosso Parecer. então, pela aprovaçã-o da 
proposta, sendo que o Projeto de Resolução que submetemos ao 
Plenário (n° 73, de 1994), foi aprovado e deu origem, assim. à Re
solução n' 55, de 1994. 

5. Agora, o Sr. Governador do Estado de São Paulo, confor
me Oficio GG D0 48, de 21.03.1995, solicita ao Senado Federal. 
nos termos do artigo 325, alínea ''b", do Regimento lutemo desta 
Casa, "a correção do er.ro manifesto na redação da Resolução n° 
55, de 1994, par.! que em seu texto fique contempiada a elevação 
temporária dos limites fixados no artigo 4°, incisos I e n:, da Reso
lução do Senado Fedetal, pam que o Departame.nto de Águas e 
Energia Elétrica-DAEE possa contratar a ope:ração de crédito jun
to ao The Ovenras Economic Cooperation Fund-OECF e o Es
tado de São Paulo possa conceder contragarantia ao Tesouro Na- . 
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cional em função da garantia a ser por este prostadaãreferidaope- NOTA TÉCNICAN'I69, DE 1995 
ração de crédito." 

6. Cumpre esclarecer que. àquela época. a instrução proces- 1. Com relação ao STC s/n, relativamente ao Of. S/19, en-
suai fazia referências apenas aos documentos relativos ao DAEE e ~ado a esta Consultoria Legislativa pelo nobre Senador Gil· 
ao aval a ser concedido pela UDião. O Parecer do Banco Central betto Miranda. cumpre esclarecer: 
(DEDIP-D!ARE-94'922, de 21.06.94), examinou os dados telali- a) O parece< favorável à ooficitação do Sr. Govemador do 
vos -à operação de crédito e aos limites de endividamento do- Estado de São Paulo, conforme Of. GG n.48/9S, somente deveria 
DAEE. Não fez. então. referências aos limites e coodições finan- -ser proferido após o fomecimento das íofonnações daquele gover
ceiras do J!stado de São Paulo, enquanto ente contragm::antidor da no a esta Casa, conforme requer o art. 13 da Res. no 11/94. em es-
operação. - .. pccialas especif"lradas llO$ incisos m, VIl e VIII; 

7. O Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, confor-- b)Aine~noprocesso,deParecerdoBancoCentra.l 
me Of. PRESI-95/1022, de 09.05.1995 (Of. "S" 19, de 1995), do Brasil oobte as COIJdições fmanceiras do Estado de São Paulo. 
em anexo. em atençio às informações solicitadas pela Presídên- enquanto ente contiagarantidor da opetaçã.o, impede a análise dos 
cia desta Comissão de Assuntos Econêmicos, esclmece que limnes de endividamento estabelecidos pelo Senado Federal que, 
''com relação à análise dos limites daquele Estado, estabeleci- no caso, seriam aplicados àquele Estado. 
dos na Resolução n° 11, de 31.01.94, do Senado Federal, o Go- c) O_Presidente do Banco Central. conforme OF. S/19, sim
vemo do Estado de São Paulo extrapolava o artigo 3° e o inciso plesmenle iDfcmna que, quando da análise do pleito feito pelo 
II do artigo 4° da citada Resoluçio, sendo portanto necessária a DABE, no Governo do Estado de São Paulo extrapolava o artigo 
elevação temporária de limites: para prestar a referida contragaran- 3o e o inciso ll do artigo 4° da citada Resolução. sendo portanto 
tia." (grifo nOsso) - - - necessária a elevação tempotária. de limites para prestar a referida 

8. Em essência o jlrt. 10 da Resolução n' 11/94, do Senado contragaramia." (grifo 00$00 ). 

Fedetal. estabelece que, em caso excepcional, devidamente jlstifi- - d) O fato de um eilte federativo extrapolar os limites estabe
cado, os Estados. o Distrito Federal e os Municípios poderão piei- lecidos no artigo 4° da Res. n° 11/94. do Senado FederaL não ofe
tear a esta Casa a elevação temporária dos limites íiXados no art. rece maiotes restrições. des:de que, nos termos do art.lO da mesma 
4° da referida Resolução. Ademais, em casos de opemção de crédi- norma, esta Casa o autorize a elevar tempor.uiameDte os referidos. 
to externo junto a organislnos multilaterais e agências oficiais de limites. E. no ;aso sob exame, não haveria inclusive problemas 
crédito e fomento e nos quais haja a contrapartida de recursos pró- quanto ao mérito, porquanto a operaçio de crédito refere-se a fi
prios- do pleiteante, não há teto para a elevação temporária dos ci- nanciamenro jmto a uma agência ortcial de crédito do govemo ja.
tados.limites. ~ e, com. contrapartida de recursos do tomador. Em princípio, 

9. A presente solicitação do Sr. Govemador do Estado de estana.. pa:tab!O. dentro das DOJIIl3.S estabelecidas pelo Senado Fe
São Paulo refere-se, portanto, à competente autorização desti~ -deral par.l o indispensável disciplinamento das fmanças públicas 
Casa para que aquele Estado possa prestar a oontragaiailtia à neste País. 
União, em operação de crédito externo, ruja foote básica de fiDan- e) No que diz respeito ao limite de endividamento estabele-
ciamento é o govemo japonês. através de sua agência oflCial de CI6Ji- c~do no art. 3o daRes. n° 11/94, cumpre lembrar que esta restrição 
to- a QECF. . disposta na Resolução é mera transcrição de norma constitucional 

10. Portanto, quanto ao mérito. Cliiell&mos--que õ Sena- (art. 167. m. da c.F) e. portanto, não pode ser alterada por Reso
do Federal tem condições objetivas para. atender ao pleito do lução ou por qualquer outro dispositivo infra-constitucioOal. 
Sr. Govex_nador do Estado de São Paulo, autorizando aquele Es- :2. Em suma. os documentos acima mencionados deveriam 
tado __ a elevar temporariamente os seus limités de eD.OiVIdamen- ser solicitados: ao Governo do Estado de São Paulo. assim como o 
to e. dessa f~. a conceder a autorização para o oferecimento Parecer do Banco Central para, a nos.so ver. o pleito ser analisado 
da contra garantia à União. na operação extemajá. autorizada por em definitivo e, por conseguinte. oferecido o ·competente Parecer 
esta Casa. · ·· da CAEISF. 

11. Examinado o mérito da matéria e constatado qUe não a) No entanto, face à solicitação do Sr. Senador Gilberto 
houve exro na redação daRes.. n° 55/94, mas tfl>som.ente estabele- Miranda a esta Consultoria. apresentamos uma Minuta de Parecer 
cicios os. dispositivos consoante as informações cOntidas à época em anexo, nos termos solicitados, ressalvando, porém, as conside
no processado, confonne acima relatado, concluímos 0 nosso Pa- rações técnicas desta Nota. 
recer propondo que seja acres.cido um parágrafo ao art. }0 daRe- É o p.arecer.Sr. Presidente. 
s.olução n° 55!94, nos termos do seguinte: O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros.)- O parecer con-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 64,DE 1995 . clui favoravelmente ã mattria, na forma do projeto de Resolução 
D0 64. de 1995, que retifica a Resolução n° 55, de 1994, do Senado 
Federal. Acre;ceDta parágrafo ao artigo 1° da Rcsolu .. 

ção D0 55 de 1994. 

O Seinado feder,l ~solve: 
Art. 1° O Art.. 1° ~ R.esoluçãO.no.Ss, de 1994. fiCa acresci· · 

do do seguinte disp::>sitivo: - -
" . 

§-3~ir;a;~doE~do;·s~~:-;;~~d;;; 
tigo 10 da Res. n° 11/94, do Senado Fedetal, autodi:ado a elevar 
temporariamente os limites de endividamenlO daquela unidade da 
F~ção. com o objetivo específico de prestar contragar.mtia à 
Umão na operação referida neste artigo." 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Em discussão o projeto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra, para discutir. 

_ O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. p::>r 1 O minutos, para dis-
cutir a matéria. - · --

0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT .SP. Para discutir. Sem 
revisão do omdor.)- Sr. Presidente. Sô Senadoras e Srs.. Senado
res. o Senado Federal tem feito um esforço para que haja redução 
do montante da dívida intema. e externa dos Governos Federal, Es
taduais e Municipais. Mas isso tem sido solapado pelas altas taxas 
de juros e tem provocado um crescimento real da dívida dos: Esta-
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dos e das Capitais da ordem de 20%, de 37 ;1. bilhões de dólares 
para 43,36 bilh&s de dólares enllo outubro de ·1993 e março de 
1995. O que pressiona ainda mais a elevaç3o da taxa de juros. 

Ainda :recentemente, quando da votação da rolagem da dívi
da mobiliária do Rio Grande do Sul, esse assunto foi discutido e, 
na ocasião, apresentamos um substitutivo que elevava o limite de 
endividamento de acordo com dois projetes de lei em tramitação 
na Comissão de ASSUDtos Econômicos, que introduzem novos 
conceitos•para estabelecer o limite a ser respeitado. 

Neste caso relativo a São Paulo, trata-se de uma solicitação 
para rnificar resolução já aprovada. As infonnações parn se che
gar .a. este novo limite Dão estão plenamente dispOiúveis; então, 
neste cã:so. não estamos a~do um substitntivo, mas julgo 
importante re~ a preocupação que temos tido com relaçilo ao 
aumento muito sigoiflcativo da dívida de Estados c Capitais. o que 
pressiona as taxas de juros paia patamares ainda mais altos. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Continua em 
disenssao o projeto. · 

A Presid&.cia esclarece ao Plet!ário que poderão ser ofere-
cidas emendas alé o encenam.ento da discussão. 

O SR. GR.BERXO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a 
palavta, parn disentir. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a pa
lavta ao nobre Senador Gilberto Mirulda. 

O SR. Gn.BERTO MIRANDA (PMDB-AM Para disen
tir. Sem revisão do omdor.) - Gostaria de dizer ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy que não entendi bem a colocação feita per S. Ex• 

. com relação ao aumento da taxa de juros, no caso, pela elevação 
dos limites do Estado de São Paulo. 

Quero dizer a V. Ex• - V. Ex• que vive na cidade de São 
Paulo e cOOhece os problemas do rio Tietê - que toda vez que 
apreciamos matérias relacionadas ao Estado de São Paulo, ou à 
Prefeitura de São Paulo, ou a qualquer outro Estado com relação i 
elevação de teto de dívida, ou qualquer assunto ligado a investi
mento, V. Ex• se manifesta oontrariameote. 

Gostaria de saber de V. Ex•, Senador Eduardo Suplicy, parn 
que flQUe reg:istmdo nos Anais desta Casa e pata que a população 
de São Paulo tome conhecimento, se V. Ex a é CCIJ.tra ou a favor da 
despoluição da Bacia do rio Tietê? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O Senador Gilberto Mi
randa está.. a cada momento, querendo saber a opinião deste Sena
dor por São Paulo, que sempre a expressa cem muita clareza. 

Obviamente, sou favonível à despohiição do rio Ttetê e te
nho, inclusive, participado de sua. campanha. Estive na nascenJ.e -
do rio, obseivando como lá as águas nascem límpidas; acompa
nhei o fluxo das águas até onde elas vão se tomando, giadativa
mente. mais polu!das. 

Pena que essa conscientização. seja com relação ao rio Tie
tê, ao rio Pinheiros. ao rio Tamanduateí cu aos demais rios que 
passam por São Paulo, tenha demorado tanto. Se tivéssemos sido 
mais precavidos dur.mte o processo de industria.lizaç ocorrido 
nos anos 20, 30, 40, 50, 60, tez!amos podido exigir mais de todas as 
fcmes poluidools - indllstrias. empresas as mais div=as ou as pro. 
prias residências. Agora. traJa-se de um processo a m&lio prazo. 

Mas a minha preocupação também é a de que o processo de 
endividamento, tanto do Município de São Panlo, como dO GoVer
no do Estado de São Paulo, seja consistente com os•objetivos de 
temlos uma política monetária- condizente com taXas-de juros que 
não levem a economia bnsil.eira ao atual e&tá.gio. 

Estive ontem no inrerior de São Piiulo e pude observar os 
reclamos de Birigüi. Lençóis Paulista. Franea e dezenas de cidades 
do Estado, para não falar da pt6pria Capilal. oudc há situações de 

· ~dimplência crescente. de problemas sempre maiores, a poDlo de 

os próprios metalúrgicos de São Paulo e de São Bernardo estarem 
comtatando um dcc:tmio do nível de emprego. Precisamos conhe
cer a i.ntera.ção dessas variáveis. 

Registro a presença, no Senado Fedem!, do Prefeito Paulo 
Salim Maluf, com quem tenho tido um diálogo sobre a questão da 
emissão de tíllllos para. pagameDlos de ~s judiciais que. 
segundo o meu entendimento, s6 poderiam ser utilizados para fms 
de pagamento de precatórios judiciais. Entretanto, é entendimento 
do P,refeito e do seu Seaetário de Finanças qtiCtãis recursos, obti
dos pela emissio de tllnlos para fms de pagameniO de pre<:arórios 
judiciais. podem ser utilizados par.l a administração fmanceira e, 
inclusive. pata pagamentos com outxas finalidades. como a reali
zação de obtu. 

O SR. Gn.BERTO MIRANDA - Sr. PxesidenJe. o assun
• 10 é estranho à maléria em disaJssio nesta Casa. 

O Sr. Eduardo SupUcy·- Sr. Presidente, o Relator faz uma 
perguntA ao Senador. Eu respondo e S. Ex• acha ruim? Ora_ 

O SR. Gn.BERTO MIRANDA- V. Ex• é 00D1r.1. ou a fa
vor da despoluição do Tietê? Agma. V. Ex' falar que o Prefeito 
Panlo Maluf, que o Secmário da Fazenda._ Não há por quê. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Senador Gil
berto Miranda, a Mesa recolhe a manifestaçio do Senador Eduar
doSuplicy como um aparte a V.Ex•.pmque oart. 21 doRegimen-
10 lntemo diz que o Semdo<, ao faz« uso da palaV12. se dirighá ao 
Presidente. ou ao l'n:sidow: e aos Sts. Senadores. V. Ex"s. lamenta
velmeme, estio infringindo o Regimenlo IDl<mo do Senado. 

O Sr. Eduardo Suptioy - Coocluindo, Sr. Presidente. o 
meu aparte, sou favorável ao parecer do Relator, mas fazendo as 
observações que julguei importantes, como cidadão e Senador por 
São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Ao apartear o 
orador, o Senador deve pem,•nerer seDiado. Da foo:ma do Regimento 
IDI<mo, S<llio cmfunde a CODdução dos II:ibolhos pela Mesa. 

Com a. palavra o Senador Gilberto :Mirnnda, par.l ~uir o 
seu pronnnciamenta. 

O SR.'Gn.BERTO MIRANDA- Sr. Presidente. pergun
tei ao nobre Senador Eduardo Suplicy se S. Ex• era a favor oo con
tra a despoluição do Rio Tietê. No caso, o Prefeito de São Paulo, 
ex-Govemador. ex-Prefeito e ex-Deputado Fedetal, e um homem 
com um futuro politico pela frente que só Deus sabe qual setá, po
derá levar à população da cidade e do Estado de São Paulo, desde 
que hoje o aprovemos. o financiamento japonês para a despoluição 
do rio Tielê. Não cabe, portamo, em momeniO algum. ao Senador 
Eduardo Suplicy, aproveitando a presença do Prefeito de São Pau
lo, que veio visitar os seus colegas no plenário, levantar o proble
ma de preeatórios. Sabe o Senador Eduardo Suplicy que na última 
vez em que tmtamos desse assunto o Sr. Prefeito enviou a mim 
mais de 600 quilos de processos jâ quilados, os quais passei às 
mãos de S. Ex•. que teve todo o tempo para opinar e até hoje não 
disse absolutamente nada cootr.L 

E quero dizer ainda ao Senador Suplicy que o Prefeito de 
São Paulo até o momeniO nada emitiu com relação à última apro
vação de emissão de títulos, de US$609 milhões, para o Govemo 
do Estado de São Paulo. Por que? Devido à boa administração. E 
ele estA pagando todos esses precatórios. até agoc:t. com recursos 
próprios. Somente parn. esclarecer V. Ex•, Senador Suplicy, que na 
época foi contra. 

Mas, Sr. Presidente, espero que V. Er conclua e coloque 
em votação esse item, para aprovmmos aquilo de que a população 
de São Paulo necessita, a despoluição do rio 11et!. 

O SR. PEDRO PIV A- Sr. Presidente, peço a palavta parn 
disentir. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa- O SR. EDISON LOBÃO- Sr. -te. peço a palavta 
lavrn a V. Ex•. para discutir._ 

O SR. PEDRO PIV A (PSDB-SP. !'aia discutir. Sem tevi- - O SR. PRFSIDENTE (Renan Calheiros)- Con=lo a pa-
são do orador.)- Sr. Presidente. Sõ; e Srs. Senadot-es, com todo o lavra ao Senador Edison Lobão, para discutir o projeto. 
teSp<ilo ao Senador Edual:do Suplicy. tealmente não C:ompteeUdi O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para discutir. Sem to-
muito bem a sua fala. S. Ex• se reportoo a diversos assuntos- ju- visão do orador.)-;Sr. Pre~nós. do PFL,. apcrlamosainicia-
ros, precatórios, dívidas interna e externa. taxas de jlros dentro do tiva, concedendo inclusive urgência para a votação desse projeto. 
Brasil- que não estavam em discussão. Já o havíamos feito em rela.çio a auras iniciativas que contempla-

O q!1e está cm discussão é a concessão de um aval ao Esta- vam Estados do Sul do Brasil; 
do de São Paulo, a ser aprovado pelo Senado, para que se possa fazer Mas ~ente eu tenho dito aqui, desta tnõum.. que la-
a despoluição do rio Tiet!. Nada mais do que isso, Sr. Presideme. mentavelmente o mesmo tratamento não tem sido dispensado aos 

Além disso, os juros são os intemacionais, não têm nada a Estados do Na-deste brasileiro, que continuam penando com as 
ver com os juros extemos.. São juroS subsidiados per uma entidade ja- suas dificuldades, com as suas dividas. sem obter empréstimos no-
panesa. o que vai beneficiar muito o Estado e a cidade de são-Paulo. vos. N'"ao ·quero mais voltar a.o assunto, porque a respeito dele já 

Como paulista, teDbo certeza de que o Senador por São falei seguidamente. 
Paulo, assim como cu, o Senador Tuma e o Senador Gilberto Mi- Quanto ao rio 1íetê, todos eDtendemos que há necessidade 
randa, que também tem resic.iincía cm nossO Estado, somos todos da despoluição e dos recursos que estio sendo so1icitados. 
favoráveis a que se aprove imediarrunenr.e esses IeemSOS para o Ainda há pouco. ouvindo o eminente Senador Eduardo 
Estado de São Paulo, algo que já causou tantos CODdrangimentos Suplicy, estava acompanhado do Prefeito Paulo Maluf, que .o.ão 
eutie o Govemo do Estado e o Governo Federal. por um assunto podendo usar da palavra, por força do Regimeilto, pediu-me 
que já está mais do que liguidado. · que esclarecesse ao Senado que nenhuma emissão foi feita por 

Agradeço, Sr. Presidente, em nome do meu Estado, _em ele como Prefeito, neDhUtil centavO foi obtido por ele com 
nome do Govemador e em meu pt6prio nome, a aprovação desse emissão de títulos. A única emissão feita. de US$300 milhões. 
projeto pelo Senado. fora feita ainda pela Prefeita Luiza Enmdina- de Sousa. E, se

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Continua em gundo o P,.feito Paulo Maluf, depois da eleição, 9 Senador 
discussão o projeto. Eduardo Suplicy votou contra o empréstimo. Mas, a.f"mal de 

O SR. ROMEU TUMA -Sr. Presidente, peço a palavra contas, houve a autorização i essa foi a emissão que ocorreu 
para discutir. em São Paulo, solicitada pela Ex-Prefeita Luiza Erundina de 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa- Sousa. do PT. 
lavra, para discutir, ao Senador Romeu Tuma. O Prefeito Paulo ~f não solicitoo. e não fez nenhuma 

O SR. ROMEU TUMA (PL.SP.Paradiscutir.Semrevisão. emissãO ôc títulos para despesas dessa natuiOza. Era a inf~ 
do orada-.)- Sr.Preoidente, SI's e Sr.;. SeDad<rcs, cooheço um pooco que queria trazer, em hanenagem ao P,.feilo Paulo Maluf. que 
da bist6ria desse projeto de despolnição e Iitificaçio do rio TlOiê. realiza uma brilhante admiDistração em São Paulo. . 

Estive no Japiio há cen:a de dois anos, quaDtlo se discntia a O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Cootinua em 
aprovação, pelo Governo japooês, da concessão. a juros m6dicos, discussão a matéria. (Pausa) 
em compazação aos juros que se cobtamno Brasil. de emp:éstimo. re- Não havendo quem peça a pala VIa, enceno a discussão. 
su1tado do interesse que aquele Govemo tem em despoluir o rio Tletê. Em votBção o projeto. 

O Tietê é um rio é h~t9P.co. Para n6s, ~ e para. to- Os Srs. Sem.dores que o aprovam queiram permanecer sen-
dos os brasileiros, é um rio m11ito importante no aspecto sentimen- tados. (Pausa) 
tal. E hoje. ainda mais, com a impermeabilização da cidade pelo Aprovado. 
asfalto. trazendo enchentes que angustiam e desespenm aa época O Projeto vai à ~ Diretora para a redaçio final 
das chuvas as pop~Iações menos favcnecic:las, as populações que (Pausa.) • 
vivem à beira do rio Tietê. o6s apelamos ao bom-senso desta Casa, Sobre a mesa. parecer da Comissão Direton. oferecendo a 
para que aprove, de imediato, esse empréstimo. pcxque o mais di· redaç.ão fmal. que será lido pelo Sr. 1° _Secretário em exeroício, Se
ficil foi consegui-lo. É um empréstimo japouôs, com jUros subsi- nadar Levy Dias. 
diados, e nós temos que fazer a nossa parte, aprovando-o, para que 
São Paulo continue a trabalbar o Tret!, porqtJ~ interrompidas ago
ra as obras, havenl. um pte}lizo iD<:alculá.veL Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calh~iros) - Continua em 
discussão a matéria. 

O SR. V ALMlR CAMPELO -Sr. P=idente. peço a pa
lavra para discutir. 

O SR.J;'RESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa
lavra ao senadÇr V aintir c.mp.!o, para diScutir o projeto. 

O SR. V ALMlR CAMPELO (PTB-DF. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. P=idente, esta é uma operação nor
mal. como várias outxas que-têm sido votadas aqui em favor dos 
Estados. Este projeto acha-se devidamente instruido, já <ramitou 
pela Comissão de Assuntos Econômicos, não fete a Resolução n° 
11/94, de 31101/94, e tem um alto aJ.canc:e social, a despobiição do 
rio TlCtê, em São Paulo, que todos nós conhecemos. 

Por estas razões, o PTB encmninha favomvelmente. 

É lido o seguinte: 

PARECER N' 322,DE 1995 
(Da Comissão Diretoca) 

Redaçio final do Projeto ele Resolução ri' 64, 
de 1995. 

A Comissão Diretora aptesen!.a a redação fmal do Projeto 
de Resolução n' 64, de 1995, que ac:r=enta parágrafo ao art. I' 
daResoluçion'SS. de 1994. do Senado Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de maio de 1995.- Re
oan Calheiros, Ptesíderite- Leri Dias, Relator- Antooio Carlos 
Valadares- Ernandes Amorim. . 

ANEXO AO PARECER N'322.DE 1995 

FaÇO saber que oSenado Fediritl aprovoll. e eu. Presidente, 
nos tetmos do art. 48, item 28, do Regimento Jntemo. promnlgo a 
seguinte 
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RESOLUÇÃO N" . , DE 1995 Em votação o requerimento. 

Acrescenta parágrafo ao art. 1° da Resoluçio 
o• 55, de 1994, do Senado Federal~ 

O Sem.do Fedc:ral xesolve: 
Art. 1° O art. 1° da Resolução n., 55,. de 1994. do Senado 

Fcdeml. fica acrescido do seguinte dispositivo: 

"§ 3° É o Govemo do Estado de Sio Paulo. llOS 
iennos do art. 10 da Resolução D0 11. de 1994,. do Sena
do Fedctal, autorizado a elevar temporariamente os limi
tes de endividamento daquela UDidade da fedetação, 
com o objetivo especifico de prestar commgamntia à 
União na operação referida neste artigo." 

ArL 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Aprovado o 
projeto e estando a matéria em ~gim• de urgência, passa-se il ime
diata apreciaçã'o da ~ção finaL 

Em discussão a ~ Ímal. (Pausa) 
Não havendo quet:ll peça a palavra. encem> ·a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queir.am permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à proilmlgação. 

O SR. PRESIDENTE {ReiWl Calheiros)- Item 2: 
PROJETO DEI.EI DA CÂMARA N"82.-DE Í992 

V oração, em tumo Úllico, do Projeto de Lei da CÔliJ3l'3. n• 
82, de 1992 (n• 969/91, na Casa de aigem), que =<Dia pm:l-· 
grafo ao art. 45 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código 
de Processo Civil, t=lo 

Parecer favOiável. sob n° 127, de 1995. da Comissão 
-de Conslituição,Justlça e Cidadallia. 
Em votação. 

. Sobre a ~requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Seae
tário em ex=lcio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 798, DE 1995 

Nos termos do art. 315 do Regimento Intemo, requeiro o 
adiameoto da votação do Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 1992, 
a flm dequea.mesma seja feita na sessãode22dejunJJ.ode 1995. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995.- Élclo Alvores. 

O SR. PRESIDENTE (R= Calheiros) - Em votação o 
requerimento de adiamento da votação do Projeto de Lei da Oma
r.t.n0 82. de 1992. de autoria doSenadorElcioAlvares. 

Os Sts- Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria ~- à Oidem do Dia Dll dala estabelecida 

pelo Plenfuio. 

O SR. PRESIDENTE (R= Calbeiros)- Item 3 

REQUERIMENTO N" 728, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 728, de 1995, 
do Senador Lúcio Alcâmara, solicitaode, oos termos tegimentais, 
a ttamitação conjmta. dos Projetos de Lei do Sen;Jdo n°s 123 e 
149, de 1995 -Complementa=, como Projeto de Leida Câmara 
n°41, de 1995- Complementar, portraUuemdematérias que ver

, sam o mesmo assunto. 

Os Srs. Senadotes. que o aprovam quei:tam pennanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Os Projetos de Lei do Senado n"s 123 e 149, de 1995 -

Complcmonta=, e o Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1995-
Complementar, passam a tr.unitar em conjmto. 

O SR. PRESIDENTE (Re!Wl Ca!heiros)- Item 4 

REQUERIMENIU N" 730, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimenton°730,de 1995, 
do Senador Pedro Simon, solicitando, nos tei:mos do art. 258 do 
Regimento lntemo, a tramitação coojmta do Projeto de Lei do Se
~ D0 32, de 1995, c::a;a o Projeto de Lei cJa CâD;Iara n° 66, de 
1995, por """=m de mat6rias oomolatas. 

-Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores: que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa) 
/.provado. 
O Projeto de Lei do Senado n° 32, de 1995, e o Projeto de 

Lei da Câmara D0 66, de 1995, passam a tramitar em con}lllto. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 5 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 93, DE 1992 

Disa.tsslo, em turno único, do Projeto de~ da Câmara n° 
9.a de 1992 (n.0 95/91, na Casa de origem). que veda a exigência 
de carta de fiança na admissio de empregado, tendo 

P=favonlvel, sobn•29Q,de 1995,daComissão 
- de Assuntos Sodals. 
Ao projeto não foram of-emendas, nos termos do art. 

235, do Regimento lotemo. 
Passa-se à discussão do projeto. (Pausa.) 
~ao havendo quem peça a palavm. encem> a discussão. 
Em votáção. -
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, peço a pala

vta pma encamfuhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (R= Calheiros)- Concedo a pa-

lavta ao nom Senador Hugo Napgldo. · 
, O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pata encaminhar a 

votação. Sem =isão do 011ldor.) - Sr. I'Iesidente, o projeto véda 
às empresas a possibilidade de exigir carta de fiariça dos emprega
doS-que admitir. Obviamente, nesses ca.sos. costuma-se exigir, da
queles qoe manuseiam valcxes ou bens, uma determinada caução. 
Creio que seja um princípio qne deva ser mantido. 

Por isso. vOOUnos pela mjeiçlo da matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O Senador 

Hugo Napolei!o encamfuha pala tejeição da matéria. 
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço a palavr.t 

pira encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa

laVIa ao nobre Senador Elcio Alvare:s 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para encaminhar a 

votação. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, eminentes cole
gas, o Senador Hugo Napo1ei!o oolocoo o problema muiro beiiL 
Há detem!inadas funções que '"'JU=m uma ÍJallÇA. principalmen
te no caso dos empregados que lidam oom valores. Se aprovado o 
projeto oomo está redigido, evidentemellle, todos estariam abran
gidos pelo texto legal 

A posição do Governo nesse seotido, também, aoompanha 
o pensameoto do Lider do PFL, Senador Hugo Napolei!o, e é pala 
~jeição do projeto. 
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O SR.JADER BARBALHO -Sr. !'residente. peçoapala
vm para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa
lavta ao nobre Senador Jader Barbalbo. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. PlUa encami
Dhar a votaçãO~ Sem revisão do otador.) - Sr. Presidente,. a Lide
rança do PMDB acompanha os m=nos argumentos apreselllados 
pela Liderança do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Seoa.dores que o aprovam queiram peunanecel:' sen
tados. (Pausa) 

Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, e será. feita a connmicaçio à Câ.

mar.l doo Dep.ltadoo. 

É o seguinte o projeto rejeitadO: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"93,DE :tm 
(N" 9SJ!Il, aa Casa de origem) 

Veda a_exigência de carta de fiança na admis
são de empr<gado. 

O Congmso Nacional decreta: 
Art. 1, é vodado 1s empresas exigir carta ae fWJça "' do

cumento equivalente na admissão de empn:gado IOgido pela legis
lação trabalhista. 

Art. 2° As cláusulas CODtmmais em desac<rdo com o dis-
posto no artigo são considerados mias. 

Art. 3° Esta lei cntta cm vigcr na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as di$posiçõcs em conb:ário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 6: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARÁ N" 30, DE 1993 . . 

Discussão,. cm tumo 'lÍlliCO. do Projeto de Lei da Câmata n° 
30, de 1993 (n' 1.125188, na Casa de origem), que inclui ligações 
feaoviárias na Relação Descritiva das Femwias do Plano Nacio
nal de Vmçio, institu!do pela Lei n' 5.917, de 10 de setembro de 
1973, tendo 

Parecer favOiáve~ sob no 289. de 1995, da Comissão 
-de Serviços de Infra-Estrutura. 
Ao projeto não foram ofcn:cidas emendas, nos tcimos do 

art. 235 do Regimento Intemo. 
Em discussão o projeto, em tumo único. (Pausa) 
N'"ao havendo quem peça a palavm, encerro a disc::ossão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queimm petmaDCCCI" sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à. sanção.. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 30,DE 1993 
(N' 1.125188, aa Casa de origem) 

Inclui ligações ferroviárias na Re~ Descri
tiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, ias. 
tituido pela Lei n' 5.917, de 10 de setembro de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° São inchlidas, na Relação Desc:riti.va das Ferrovias 

do Plane Nacíonal de Vxação, illstituido pela Lei n' 5.917, de 10 
de setembro de 1973, as seguintes ligações fenoviárias, com os 
re5Jl0Giivos pontos de passagem: 

I - Salgueiro-Aiaripina, no Estado de ~emanibuco, denomi
nada Fenovia do Gesso; 

II- Crato-Ar.uipina-Canto do Buriti-Eliseu Martins-Ribei
ro Gonçalve>-Balsas-Carolioa-Araguaína. nos Estados do Ceará, 
Pernambuco, Piauí, Mamilião e Tocantins, denominada Ferrovia 
TraDsn<m:lestina; 

m- EF-498-Foz do Jguaçu-Dionísio Cerqueira-São Miguel 
do Oeste, nos Estados do Parulá e Santa Catarina: 

IV - EF-499-São Miguel do Oeste-C)Iapec6-Cooc6tdia
Joaçaba-berval do Oeste-Campos Novos-Lages, no Estado de San
ta CatariDa; 

V - EF-SOO.Ponle A!ta-Coritibanos, no Estado de Santa 
Catarina. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor :oa data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Item 7 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'l7,DE 1993 

Discussão, em tumo único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
37, de 1993 (n' 3.404189, oa Casa de origem). que introduz altera
ções no Deaeto-lei n°22l, de 28 de fevereiro de 1967~que dispõe 
sobre proteção e estímulo à pesca, tendo 

Parecer favorável. sob n° 294. de 1995, da Omissão 
-de Assuntos Sodais. 
Ao projeto não foram ofetecidas emendas, nos tetmos do 

Regiroeoto Intemo do Senado FederaL 
Passa-se à disrussio do projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavta, encerro a disalssão. 
Em votação. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram pe:ml&llCCCr sen

tados. (Pausa) 
.. Aprovado. 

A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DELEIDACÂMARAN'37,DE 1993 
(N' 3.404189, na Casa de origem) 

Introduz alterações no Decreto-Lei D 0 221, de 
28 de revc:rciro de 1967, que dispÕe sobre proteção e 
estímulo à pesca. , 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 29 do Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro 

de 1967, passa a vigcrar acrescido do seguinte parágrafo: 

·~29. ·----------
§ 4' Ficam dlspeosadoo do pagamento da taxa de 

que trata o § 1° deste artigo, os aposentados e os maiow; 
de sessenta e cinoo anos, se do sexo masculino. e de ses
senta anos,. se do sexo feminino, que utilizem para o 

-exCtcfcío da pesca, liDba de mão, caniço simples, caniço 
com molinete. empregados com anzóis simples oa múl
tiplos e que não sejam filiados aos clubes ou associações 
referidos no art. 31. e desde que oexen::icioda pesca im
porte aúvidade comercial." 

Art.. 2° Esta lei enlla em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em conttário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Cailieiros)- Item 8 

PROJEfO DE LEIDA CÂMARA N" 121, DÉ 1993 

Disalssão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmata D.0 

121, de 1993 (n' 1.403191, oa Casa de origem), que al1era disposi-
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tivos da Lei n• 5.768, de 20 de dezembro de 1971, que ''alteta ale- O SR. PRESIDENTE (RenaD Calheiros)- Coru:edo a pa· 
gislação sobre distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, lavnt ao nobre Senador Waideck Omeias. 
vaJe.hillde oo am<:UISO, a tlb!lo de pltl!lOg1lllda, estabelece llOmi2S de O SR. W ALDECK ORNELAS (PFL-BA. l'l!ra discutir. 
proteção à poopaiiÇ& popular, e dá ootms providências", lendo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SIS. Senadores, trata-se 

Parecer, sob n• 293, de 1995, da Comissão de projeto de iniciativa do P=idente da República para COilCedor 
- de Assuntos Econômicos, favorável~ nos tennos de subs- uma pensão. em face de responsabilidade civil da União, por aci-

titutivo que oferece. dente OCOirido em 1983. A mensagem é de 1990 e. até hoje. não 
Sobre a mesa, requerimento que será. lido pelo Sr. 1° Secre.- foi aprovada pelo Coogtesso NacionaL 

tário em ekercício, Senador Levy Dias. Dessa forma. tendo sido Relator na Comissão de Assuntos 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 7!19, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c. do Regimento Interno. re

queiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n° 
121, de 1993. a flm de que a mesma seja feita na sessão de 22 de 
jwlho de 1995. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995.- Senador Sérgio 
Machado-Jooé Roberto Arruda. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros):.. Aprovado ore
querimento, a matéria n:tomará à Ordem do Dia·na data estabeler 
cida pelo Plenário, 22 de jwlho. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- It.Di 9 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 53, DE 1994 

bisrussão, em turno único, ck, Projeto de Lei da Câmara n° 
53, de 1994 (n• 4.831190, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
fimciooamenlo de Bancos de Olhos e dá outms providêllcias.lelldo 

Pareoer, sob n• 291, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Soáais. favoráveL com emendas de n"s 1 â 

3.çAs, que apresenta. 
Sobre a mesa, requerimento que será. lido pelo Sr. 1° Socre

tãrio em exerclcio, Senador Levy Dias. 

É lido c aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 800, DE 1!195 

Setlhor Presidente. 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, re

queiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Cámara n° 
53, de 1994, a fim de que a mesma seja. feita na sessãode22 dejl
nhode 1995. 

Sala das Sessões, 23. de maio de 1995. - Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Aprovado ore
querimento, o Projeto de Lei da Câmara n• 53193 voltará à Ordem 
do Dia na data determinada pelo Plenário, 22 de junho. 

O SR. PRESIDENTE (Renan'Calheiros) ~Item 10: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 3, DE 1995 

DisaJssio, em turno úniCO, do Projeto de Lei da Câmaia n° 
3, de 1995 (n° 5.252190, na Casa de origem}, de iniciativa do Fn:
sidente da República, que concede pensão especial a Valda Lisboa 
Gomes da Silva e dá wtras providências, tendo 

Parecer sob n• 292, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável. com emenda n° 1-CAS, 

que apresenta.. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos termos do 

ai1.. 235 do Regimento Interno do Senado Federal. 
Em diswssão o projeto e a emenda em tumo único. 
O SR. WALDECK ORNELAS - Sr. Presidente, peço a 

· palavta para discutir. - -

Sociais, apresentei uma emenda. de m:laçào em face de o projeto 
ter sido aprovado pela Cimara dos Deputados cem valores em 
URV. Posteriormente. CODS!alei que o art. 13 da Medida Provis<>. 
ria que instituiu o Real ÍIXO!l que os valores expressos em URV 
passem a ser expressos de pleno dimito em igual número de tea.i.s. 

Dessa foxm.a, eu gostaria de encammbar, pedindo às Lide
ranças que votem centra a emenda aprovada pelo Ccmissão e soli
cito à Mesa que, na Redação Final do projeto, proceda "" forma 
do art. 13 da Medida Provisória do Real, aprovando assim o proje. 
to e rejeitando a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (R= Calheiros)- Continua em 
discussão projeto. (Pausa.) 

Est' enceiiada a discussão. 
Votação do projeto sem prejuí2l0 da emenda. 

· O SR. HUGO NAPOLEAO -Sr. Presidente. peço a pala· 
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (RenaD Calheiros)- Coru:edo a pa. 
lavta ao nobre Senador Hugo Na}X)Ieão, pam encaminhar. 

O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL-PL Para encamiDhar. 
Sem revisão do omdor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, cu gosta
ria apenas de dizer que o Senador Waldeck Omelas já expôs as ra
zões que o levanun a considerar a rejeiçãO da própria emenda. As 
razões são claras. Creio que a emenda de redação poderá suprir o 
assunto. 

Nesses tetmos., o PFL recomenda a rejeição da emenda e, 
conseqüentemente. a redação do parecer, aguardando que a emen

- da de reciação"Veoba a ser submetida ao Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Encetrada a 

discussão. 
Em votação o projeto sem prejuízo da. emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte õ projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARAN" 3,DE 1995 
(N° 5.252190, na Casa de origem) 

(De inicialiva do Presidente da República) 

Conoede Peusão Especial a V alda Lisboa Go
mes da SOva e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É concedida a Valda Lisboa Gomes da Silva. filha 

de Delmas Lisboa, mãe das menores Valdineli Lis\x>a Gonies da 
Silva e Edineli Lisboa Gomes da Silva, que faleceram em conse
qüência de acidente fluvial OCOirido oo dia 30 de abril de 1983, 
com a laDcb:a Comandante Balduíno, pertencente à 1• Bateria do 6° 
Grupo de Artilharia de Costa do Exén:ito brasileiro (1°/6• Gacos), 
Pensão Especial, mensal, equivalente a 647,90 URV (Unidade 
Real de Valor). 

Art. 2° O beneficio instituído por esta lei é intransferlvel e 
- inaC:Umulável com quaisqua rendimentos :recebidos dos cofres pú
blicos. :ressalvado o direito de opção, e extinguir-se-á com a morte 
da beneficiária. 
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Parágrafo único. A inacumulabilidade prevista neste artigo 
não abrange pensão previdenciária. 

Art. 3° A despesa decon'ente desta lei corretá i\ conta de En
cargos Gerais da União- recuiSO& sob a supervisão do Ministério 
da Fazenda. 

Art. 4° Esta lei entia em vigoc na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogamwse as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiro>) - Em votação a 
emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Rejeitada a emenda. 
A matéria vai à Comissão Dire!ma para n:dação final. de 

acordo eom o art. 317, § 1•, do Regimento Jntemo. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N" 1-CAS 
(Emenda de Redação) 

O art. 1° do Projero de Lei da. Câmara D0 3/95 (n° 5.252., na 
Casa de origem), vigorá çom a seguinte redaçio: · 

"Art. 1 o É ooncedida a Valda r.isboa Gomes da 
Silva, mie das IDellOI:CS Walclinell Lisboa Gomes da Sil
va e Edineli Lisboa Gomes da. Silva. que faleceram em 
cooseqüência de acidente fluvial ocorrido no dia 30 de 
ab<il de 1993, c:om a lancha Comandante Baldn!no, per· 
tenccnte ii 1" Bateria do Grupo de Artilharia da Costa 
do Exén:ito Brasileito (1•t6•GACOS), Pensão Especial. 
mensal, equivalente a 647 URV (Unidade Real deVa
lor) alUal.izada. a partir da exlinção desU: indeotador, por 
outro que lhe seja aplicável." 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, peço a 
palavta apenas para uma observação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Tem a palavnt 
V. &•. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para um es
cla.reci.mento.) - Como parece que o projeto não é claro, quero 
consignar apenas uma observação para que o Poder Executi
vo, no momento pr6prio. possa considerar a situação e efeti
var a concessão da pensão a partir da data do fato, e não da 
datada lei. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiro>)- Fica t<>gisttada 
a manifestação de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiro>) -Item 11: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 85, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n° 85, de 1994 (n° 260/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova os textos. do Convênio Constitutivo c do de Admi
nistração do Fundo Multilateral de Investimentos, celebrado, em 
princípio, entre -ó Banco lntetamericano de Desenvolvimento e os 
países doadores. entre os quais o Brasil. em 11 de fevereiro de 
1992. tendo --

Parecer favorável, sob n°309, de 1995, da Comissão 
-de Relações Extcrioros e Defesa NacionaL 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encen"' a discussão. 
Em votação. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram penna.necer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A maléria vai à Comissão Diretcn para n:dação fmal. 

O SR. PRESIDENTE (Reuan Calheiro>)- Item 12: 

PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO N"27.DE 1995 

Discussão, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 27, de 1995 (n• 362/93. na Câmar.l dos Dep1tados), que ho
mologa o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a 
emissão adicional de papel-moeda no valor de vinte e dois trilhões 
e setecentos bilhões de cruzeiros para atender às exigências das 
atividades de produçio e da circulação da riqueza nacional. no úl
timo mê& do COireDte exetclcio, tendo 

Parecer favodivel, sob n•296, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Econõmicos. 
Emdisrossão o projeto. (Pausa.) 
N""ao havendo quem peça a palavta. encerro a discussio. 
Em votação. 
Os Sn. Senadores que o aprovam queiram peiiD.a.DeCer sen~ 

tados. (Pausa.) 
A matéria vai à Comissão Diretora para n:dação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Reuan Calbeiro>)- Esgotada a ma· 

téri.a coDSta.Dt:e da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, pareceres oferecendo as redações finais de 

proposições aprovadas na Ordem do Dia de boje, que, nos termos 
do Parágrafo Unico do art. 320 do Regimento Interno, se não hou
ver objeção do Plenário, setão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exer
cício, Senador Levy Dias. 

São lidos os seguintes: 

PARECER N" 323, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Reclação final do Projeto de Decn:to Legislati· 
vo n° 85, de 1994 (n° 260, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a t<>dação fmal do Pr~eto 
deDecretoLegislativon°85,de 1994(n°260, de 1993, na Câmara 
dos DepUtadoS), que aprova os textos do Convênío Constirutivo e 
do de Administração do Fundo Multilateral de Investimentos, ce
lebrado, em princípio. entre o Banco Inte1'3.mericano de Desenvol
vimento e os países doadores, entre os quais o Brasil., em 11 de fe
vereiro de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de meio de 1995.- Re
nan Calheiros, Presidente - Levy Dias. Relator - Ernandes 
Amorim- Antônio Carlos V aladan:s. 

ANEXO AO PARECER N" 323, DE 1995 

Reclação fmal do Projeto de De<reto Legislati
vo n° 85, de 1994 (n° 260, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Fedetal, nos termos do art. 48, itein 28. do 
Regimento Interno. promnlgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova os textos do Convênio Constitutivo e 
do de Administração do Fundo Multilateral de Inves
timentos, celebrado, em principio, entre o Banco ID· 
terameriamo de Desenvolvimento e os países doadores, 
enm: os quais o Brasil, em 11 de fc:vereHo de 1992. 

o Congresso Nacionai d=ela: 
Art. 1°São aprovados os textos do Convênio Constitutivo e 

do de Administração do Fundo Multilateral de Investimentos, ce
lebrado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e os 
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países doadores, entre os quais o Brasil. em 11 de fevereiro de 
1992. . 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do COngresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do Ieferido Con
vênio, bem como quaisquer atos que, nos termos do art.. 49, L da 
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravo
sos ao patrimônio nacionaL 

Art. 2° Este decreto legislativo entm em vigor na data de 
sua publieação. · ·- -- -

Art. 3° Revogam-se as dis:{XlSições em contrário. 

PARECER N' 324, DE 1995 
(Da Comissão Diretorn) 

Redaçiio f"mal do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 27, de 1995 (n° 362, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redaçio friiãf ào Projeto 
de Decreto Legislativo n"2.7, de 1995 (n' 362, de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Monetário Na
cional que autorizou a emissão adicional de papel-moeda no valor 
de Cr$22.700.000.000.000,00 (vinle e dois trilliões e setecentos 
bi.Ibões de cruzeiros) para atender às exigências das atividades de 
produção e da circulação da riqueza nacional, com refCiência ao 
úhimo mês do exercício de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de maio dé.l995.- Re
oau Calhei.ros. Presidente - Levy Dias, Relator- Antônio Car .. 
los Valadares- Emandes Amorim. 

ANEXO AO PARECER N"324,DE1995 

Redação rma1 do Pr<jeto de D<creto Legislati
vo n° 27, de 1995 (n° 362, de 1993, na Câmara do$ 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu~ José 
Sarney, Presidenle do Senado Federal, nos teim.os do .art. 48, item 
28. do Regimento Intemo. promtilgo o seguinte· 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Homologa o ato do Conselho Monetário NacJo. 
oal que autorizou a emissão "adicioDal. de papel-moe
da no valor de Cr$22.700.000.000.000,00 (vinte e dois 
trilhões e setecentóS bilhões de cruzeiros) para aten .. 
der às exigências das atividades de produção e da cir
culação da riqueza nacional, oom referência ao últi· 
mo mês do e:{erácio de 1992. 

Q.Con~sso Nacional decreta: 
Art. r· É homologado o ato do Cooselho Monetário Nacional, 

de2 de derembru de 1992. que autcrizcu a emissão adiciooa1 de papel
moeda, no exetcicio de 1992, no valor de Ct$22. 700.000.000.000,00 
(vinr.e e dois trilliões e setecentos bilhões de cruzeiros). 

Art. 2° Este Decreto Legislãtivo enttà em vigor na data de 
sua publicação. · - --

0 SR. PRESIDENTE (Renao Calheiros) - Os pareceres 
que acabam de ser lidos vão à publicação. 

· Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário em exercício, Senador Levy Dias. · 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 841, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do arL 321 do Regimento Interno., requeiro dis

pensa de publicação, parn. imediata discussio e votação, da reda
, ção final do Projeto de Decreto Legislativo n• 85, de 1994 (n' 

26()'93, na Câmara dos Dep1tados), que aprova os textos do Con
vênio Construtivo e do de Aclmioistr.lção do Fundo Multilateral de 
Investimentos, celebrndo, em princípio, entre o Banco Interameri
cano de Desenvolvimento e os países doadores. entre os quais o 
Brasil, em 11 de fevereiro de 1992. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995.- Lúdio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o te· 
querimento do Senador L:údio Coelho. 

Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer senta
dos. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação 

do parecer da Comissão Diretm"a oferecendo a redação final. 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
N"ao havendo quem peça a palavra, "mcetro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à promnlgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa. re

querimento que sení.lido pelo Sr. lo Secretário em exercício, Sena~ 
dor Levi Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N'802, DE 1995 

Senhor Presideote, 
Nos tetmos do arL 321 do Regimento Interno, requeiro dis

pensa de publicação, para imediata discussão e votação. da reda
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1995 (n' 
362193, na Câmara dos Deputados). que homologa o aiO do Con
selho Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de 
papel-moeda no valor de vinte e dois trilhões e setecentos bilhões 
de CI1lZciroo, pora ateodec às exigências das atividades de piooução e 
circu1ação da receita nac:iooal, no último mês do exeiá.cio de 1992 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1995- Lúdio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o re· 
querimento do Senador Lúdio Coelho. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiiam :Pem;tanecer sen-
tados. (Pausa) - - -

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa~se ã imediata apreciação 

do parecer da Comissão Diretora oferi=odo a redação fmal 
Em discussão o pare=-. (Pausa) 
N'"ao havendo quem peça a palavra, encezro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) · -
Aprovado. 
Aprovado o parecer, a matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Renao Calheiros) - Passa-se. ago

ra. à apreciação do Requerimento n• 79311995, lido no Expedien
te, de autoria do S~ Valmir Campelo e outros Senadores, so
licitando a reali7ação de sessão especial com vistas à comemora
ção do Dia do Meio Ambieote. 

Em votação o requeririlemo. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica prejudicado o Requerimento n• 794,"de 1995. 
O SR. PRESIDENTE (Renao Calheiros)- Passa-se à lista 

de cridores. 
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A SRA. .}ÚNIA MARISE- Sr. Ptesidente, peço a palavra, Como se sabe, empresas estão pedindo concordata,_ falência, 
como UdCr. estão demitindo trabalhadores. Mais do que isso: nota-se que a 

O SR .. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a pi- economia já começa a dar passos largos em direçã.o a uma situação 
lavra à nobre Senadora Júnia Marise, como Líder, por 20 minutos, de caos 'é ao recoobecimento do desE<mpenho ca6tico em relação à 
para con:w.o.ícação de inreresse partidário, nos termos do art. 14 do questão dos juros. . 
Regimento Interno . O próprio Presidente da República. certamente é refém des-

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Uder. Pro- sas três figuras nacionais que estão causando danos boje à econo
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. ~si- miado nosso País. 
dente, S~ Stmadores, todos os setores da sociedade do nosso País, O enfoque não é apenas esse. Quando mencionamos os re
principalmente. os setores produtivos, discutem a questió da alta sultados dessas decisões e a situação de dificuldades por que passa 
taxa de juros. E, porta.nto, exatamente sobre este assunto que tece- o setor produtivo no nosso País, iri:iediatamente pensamos no seg
remos considerações: a adoçio da política. da intransigente deci- meDto mais prejudicado por essa política. ou seja. o dos trabalha
são, da áreaeconômica doGovemo, de manter alta a taxa de juros.. dores assalariados, que sobrevivem_ à custa do seu emprego. 

Empresários. agricultores e ecooomistas independentes. têm A política recessiva do Governo acentua-se a cada dia. A 
alertado, ao longo dos últimos dias, para os custos dessa política alta dos juros assola a economia do PaíS: Em breve, teremos o 
predatória. Os atnais juros podem ser qualifiCados de política de caos. social no BrasiL 
agiotagem oficializada e de usura institucionalizada. - ·· O que pensam os referidos senhores no dia seguínte? Quais 

Aliis, por falar em usura, é bom lembrar que~- além da os prÓjetos, as ·soluções para a retomada do desenvolvimento, do 
Constituição de 1988, a Lei D0 1.521, de 26 de dezembro. também crescimento da nossa economia? Certamente, não há nenhum, por-
fiXa em 12% ao ano a taxa de juros que deve ser praticada. que até hoje não discutiram nem com os empresários fiem com os 

Tendo em vista qpe os juros oficiais pratiâtdos pelo Banco setores produtivos do nosso País acerca dos caminhos de recons
Central são da ordem 70% ao ano, quem deixaria neste País de trução da ecoo.omia. Com esses juros escorchantes, o Brasil será 
optar pela especulação fmancei:ta? levado a um desastre fatal 

Considerando que os juros altos são um dos pilams do Pia- A imprensa noticia que o Presidente Fernando Hem:ique 
no Real. pode-se assegur.II' que a atual política ecoriômica é reces- Cardoso t.aD:ibém está ~pado com a sitnação brasileira. Te
siva.. gera o desemprego, a fome, a miséria e o~ -~ ouvidO as _manifestações de Senadores, Dep.ttados, empresá.-

As .receitas de tribltos, previstas pela Receita Fedetal. são rios. e várias oU.tias vozes que se têm levantado, mas não estamos 
de R$62 bilhões, podendo chegar a R$80 bilhões. Nessa -perspecti- vendo nenhuma atiblde por parte desses que detêm boje a condu
va otimista- sem contar novas dívidas ou operações de crédito-. ção da política econômica do Govemo. 
considerando juros que vencem. este aoo, de R$63.9_ bilhões. e a aae- · Foi dito, talvez até em tom de pilhéria, que esses se10res e 
caciaçãodosRS80bilhões,80%das...:eilasestaoCOOlplomelidas. . elllp«Sários esta<> quebrando. fechando as suas fábricas. É isso 

Consider.mdo que os 20% que evenwalmente vão sobrar mesmo que está acontecendo, e eles não têm o que fazer, não têm 
estão comprometidos com o pagamento de servidores. funciooa- medidas eficazes, DeDbum remédio adequado para a solução do 
meDio da máquina. administrativa. e com investimentos, o que vai problema neste momento. 
sobrar para a saúde, educação, tao.sportes e segurança? Por isso. Sr. Presidente. queremos, nesta oportunidade. J.an~ 

Em relação às contas do Governo, o resultado é estrondosa- çar aqui ·a nossa palavra de preocupação, acima de rudo com esse 
mente caótico. Cálculos realizados pelo economista Álvaro Antô- importante segmento da nossa sociedade, foonado boje de mais de 
niO Zini. da Folha de S. Paulo, que usru taxa de juros de apenas 70 milhões de brasileiros, que não querem alcançar a fila intem:rl-
60% Plii3 a dívida interna e de 30% para a dívida extema. juros e náve1 de mais de !O milhões de trabalhadores desempregados ou 
variação cambial. demonstram que as despesas com essa mbrica. subempregados, em razão da desastrosa condução da política. eco-
eSI.e ano serão de R$63,9 bilhões. nômica do Govemo. 

Ainda. segundo Zini: -a-a· o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O Orçamento s6 prevê gastar R$10 bilhões com juros em Dzu-ante o discurso do Sr. Júnia Marise, o Sr. Re-
1995. jã desembolsados no primeiro semestre. Isso indica que as nan Calheiros, 2° Secretário, tkixa a cadeira da presi-
despesas com juros estão descobertas em R$54 bi1hões. O Gover- dincia, que é ocupada pela Sr. Levy Dias, 3D Secretário. 
no estará. portanto. gerando um déficit público oominal de 12%do 
Produto ID.tem.o Bruto. 

Para o setorprivado é realmente melanc6lica essa sitnação; 
Temos em mãos um quadro comparativo que m.ostta o quanto se 
paga de juros no Bra.sil. As gr.mdes _,., estão pagando ao 
ano 99%; as médias. 150%; as pequenas. 213%; o crédito direto 
ao consumidor, 289%, e o cheque especi.ai. 381%. 

Daí por que. Sr. Presidente. Sô e Srs. Senadores. ocorre a 
grita em todos os setores da nossa economia: pequenos.. m6dios e, 
quem sabe, até grn.n.des empresários. Só quem não está gritando é--
o sistema firianceiro do País, exatamenfe o setor mais beneficiado 
no País com a alta taxa de jiiil:)S: · ----

Cemo e sessenta milhões de l:ns.ileiroo: estão nas mãos de 
apenas ti& pessoas: o Sr. Pedro Malan, Ministro da Fazenda; o Sr. 
Pétsio Arida e o Sr.Gusr.avo Fmnco. Cento e sessenta milhões de 
brasileiros - repito - estão nas mãos dessas três pess.oas, que ad· 
mio!stram o sistema ímanceiro e impõem as altas taxas de juros. 

.. O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavrn ao 
nobre Se"®dor José Edl,Iardo Dutra para umâ cõaiunJcâÇãó iriadiá-
vel, pelo pi2ZO de cinco mímJtos, nos teiiDOS do art. 14, Inciso Vll, 
do Regimento Interno. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT .SE. Para uma co
municação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. 
Senadores. comunico aos meus Pares que estoU apresentando, 
boje. junto ao Congresso Nacional um projeto de resolução que regu
lamenta a escoDla dos membros do Conselho de Çorm1niCação Sooial. 

Na semana passada. tive a oportunidade de pronunciar-me 
neste Senado da Repáblica e fazer referência a umil matéria da 
qual fui relator na Comissão de Educação, que teve origem no 
Aviso n° 118. do Sr. Ministro de Estado das Comunicações. Dr. 
Sêtgio Motta. O :referido projeto. classificado como 1'divetSOS" pela 
Mesa desta Casa. uatava do regulamento do serviço de TV a Cabo. 

O meu parecer-fõi" nO sentido de que não era atri.Quição da 
Comissão de Educação analisar tal maléria. já que a Lei de Serviço , 
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de TV a Cabo ~vê no seus artigos que a regulamentação seria vel rmanciado pela CEF, constitui rim cOOtra-seilsO, -qile favorece 
feita pelo Poder Executivo, oovido o Conselho de CoDllmicação exatamente as classes mais abastadas da população, em vez de be
SociaL Por isso, eu entendia que estariamos pratica.D.Oo aquela pa- neficiar aqueles que h.Itam com dificuldades para adquirir a casa 
lavra.. levada à notoriedade pelo 'Ministro Sérgio Motta. ao sê refe-: própria.. 
rir à política soeútl do Governo Federal; propullha, portanto, que Pelas regrns atuais, quando o cidadão adquire um im6vel fi
fosse sobrestada aquela regulamentação até que fosse instalado o nanciado pela CEF e dá início ao Processo de transferêitcia: do fi
Conselho de Comunicação Social, criado pela. Lei n° 8.389, de 30 nanciamento, vê-se obrigado a refazer todo o contrato, com altera
de dezembro de 1991, até hoje não imtalado. ções Sempie pam cima dos valores das prestações. do saldo deve-

Po1:tanto, estamos apresemando esse projeto de resolução, dor, das taxas de juros e demais encargos previstos em lei. 
com o apoiamento, pela sua tramitaçio, de 23 Senadores e 85 De- Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senada:es. sem qualquer intenção 
putados, e esperamos contar com o voto dos meus Pares. de arvorar-me em mformador do SFH, quero, no entanto, deixar 

Muito obrigado. - --- miDba conlribuição para o aperfeiçoameDlo do Sislema. 
- O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Coocodo a palaVIllao Nesse sentido. estou apn:seutando A apreciação dos meus 

Senador ValmirCampelo, pelo prazo de cinqüentaminutos.. -- nobres Pares projeto de lei alterando essas disposições que regu-
0 SR. V ALMIR CAMPELO (PfB-DF. Pronuneia o se- Iam as trnnsferêneias de fmaneiameDlos no âmbito do SFH. 

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 5n e Estou propondo a altetação da Lei n° 8.004, que regula as 
SIS. Senadores, todos n6s lemos conheeimeDlo das necessidades citadas trnnsferências de financiamentos da CEF. de forma que. 
brasileiras no ca.nJIXl da habitação. O sonho de ter onde morar é em se tratando de aquisição do primeiro imóvel. sejam mantidas as 
acalentado por legiões e legiões de brasileiros das c~s menos condições do contrato original, incluindo-se aí os valores das pres
favorecidas. tações do mêls da tran.sferê:D.Cia. do saldo devedor, das taxas de ju-

As migrações em. direção às regiões mãis desenvolvidas ros e dos encargos pertinentes. 
provOC3I3Dl o incbaço das grandes cidades nos anos 80 e 90, tor- Entendo que. dessa fonna. o SFH deixará de penalizar os 
nando inevitável o déficit habitacional do País, sem dúvida um dos segmentos sociais que têm no Sistema a únic:a. poSSibilidade de 
maiores do m.tmdo. acesso à JDOI2dia pr6pria. Ou seja, ao adqujrir uma caSa ou aparta-

Pesquisas recentes, realizadas pelo Instituto de Desenvolvi- mento financiado pela CEF, o cidadão terá-a gar.mtia de que, ao 
mento e Apoio A Construção, revelam que o ~ficit de moradia no tr.msferir o financiamento pata o seu nome, serão mantidas as con
Brasil atinge a monumental cifra de 12..5 milhões de habitações. dições do contr.a.to origim..l. sem as injustas alter.t.ções pclticadas 
Setenta e sete por cento das. famllias sem teto concentra.m-se nas boje. como a elevação estratosférica do valor das pzestações, o au-
camadas com renda de até Uis salários minimos. - menta do saldo devedot", das taxas de jlros, etc. 

O mais grave é que, se 'ccmsiderarmos o tama.Dho ~o das Dessa fonna, acreditando que a alteração que estou propoD.~ 
famllias br.lsileiras. noom.lmen!e iDtegxadas por quatro pessoas. do é justa e reperrutirií diretunente na qualidade de vida das pes· 
chegaremos à inacreditável cifra de ciJiqüenta milhões de brasilei- soas. facilitando-lhes o acesso à cada própria. peço aos meus no
ros atingidos pela falta de moradia: nada mais, nada menos que bres Pares que dediquem especial atenção A proposição, que é uma 
cerca de um terço da nossa população. contribuição para o aperfeiçoamento das regras que presidem o 

Pois bem. sn: e St8. Senadores, eu poderia permanecer ho.- Sistetua. FJlllUlCeiro da Habitação e tem o escopo de facilitar a solução 
ras a fio discOireD.do acerea da crise do setor habitacional brasilei- do gm.v6problema de moradia que aflige a popllação brnsileiia. 
ro. bem como das conseqii&:lcias dramáticas que a falta de mora- Estoo apresentando, neste momento. Sr. Presidente, o proje
dia provoca sobre a formação dos jovens e da famllia em gei3I. to de lei. portanto, que dispõe sobre a transferência de financia. 
Aliás. já ocupei esta tribuna diversas vezes para II3Iar do problema meDia oo âmbito do Sislema Financeiro da Habitaçio e dá outras 
e já o levei diretam.eote ao Presidente da República, que mostrou- providências. especifJ.CameDte para aquele que vai adquirir. através 
se igualmente pteOCUpado e disposto a encarnr a questão com a ur- da Caixa Econômica Federal, a sua primeira residência. 
gêneia e a pr.>fundidade que a sua dimensão requer. · O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a paiavia à 

Providência importaute nesse sentido foi anunciada pelo sr- Senadora Marina Silva. (Pausa) 
Presidente da Caixa Econ8mica Federal. dando conta da reaber!u- Concedo a palavtll ao Senador Casildo Maldanec. (Pausa) 
ra. nos próximos meses. dos fUWleiamentos para habitação. Concedo a palaVIll ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa) 

O titular da CEF informou que a política de construção de Concedo a palavra ao Senador Bemaroo Cabral. (Pausa) 
=dias estar.\ voltada prioritariamenle para as classes de menor Concedo a palaVIllao Senador Joel de Hollanda. (Pausa) 
renda. ressaltando, entretaDlo. que a classe média também será be- Concedo a palavra ao Senador João França. (Pausa) 
neficiada com as linhas de rmanciamento. - -- - Coilcedo a palavra á SenadÕra. Marina Silva. 

Tudo isso é muito positivo e, na minha opinião. constib.Ji A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. PrOIIllD.cia o seguinte 
um passo importante na definição de uma política habitaciooal re- diSCUISO. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr-se Srs. Se
nevada, com bues sólidas e estrutum suficiente para susrentar o nadares, aproveito a oportunidade parn. fazer um IClatório. como 
desenvolvimento progressivo do setor. de costume nesta Casa fazem os Parlamentares que daqui se au-

0 que não podeinos esquecer. sn e Srs. SemicJOJ:eS~ nesse sentam, principalmente ei:n viagenS intenlaClõniis. 
processo de renovação e redireciona.mento da polítiCa habítacíO:. A convite da A.maila.kâ.-a, dos dias ! 0 a 12 de maio, fui a 
nal, é da readequação e con:eção das regras, dos pnâmetros que Nova Iorque, onde tive a oportunidade, j.lntamente can o Senador 
orientarão o processo. Geraldo Melo, de- participar da Semana- da Amazônia. S-. EX• rep-

Falo. especificameDle. do Sistema Financeiro da Habitação, resentou. na abertura. do evento. o Presidente do Senado. o Sena
que precisa, indubitavelmente, ser revisto e readeqnado à nova dor José Samey, e eu. como conferencista,. tive a. grande oportUni-
tealidade. dade de falar sobre vários temas ref=les 1 Amazônia. 

O dispositivo que regula: as transferências de financi?mento O obje:t.ivo deste n::larório é apresentar, de forma sucinta, as 
no âmbito do SFH, por exemplo, é uma completa abet::ração. Além priJlcipais atividades que IIl3I'C1.IalD. millha visita à cidade de Nova 

. ~e consagrar uma enOIDJ.e inj.Jstiça contra quem adquire um imó- IOrqUe, por ocasião da VI Semaria da AmaZônia. Dui3Ilte doze 
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dias, pudemos fmnai importantes contatos COIQ autoridades e ins- Na mesma área, onde cerca de 100 famílias antigamente 
timições daquele país. bem como anunciar para os norte--america- trabalhavam e viviam -da extração do látex, hoje, transformada em 
nos um novo momento vivido pela Amazônia e ~ povo, um mo-- fazendas que utilizam apenas 6 peões. oc_asion;:t,Qdo uma p::llítica 
mento aioda de muitas dificuldades sociais, econômicas e- ambien- desastrosa para essas pessoas, sem perspectiva de sobrevivência, 
tais, que alma! atingem todo o País, mas onde despontam, cada que acabam indo pam a periferia das gtandes cidades da Região 
vez com. mais força, alternativas produtivas geradas nas c:ommrida- .Amazônica. Este é um caso que podemos ilustrar, pois tinha uma 
des, nas cidades e na floresta, que são ecologicamente sustentá- população semelhante à do Acre e, hoje, conta com 2 milhões de 
veis, economicamente viáveis e-socialmente justas. habitantes, sem as mínimas condições de sarieamenfó básico, sad-

Te&.o a grata satisfação de aDDociar que, juntamente com a de. educação e infra-esiru.tJ.iia. 
deiegação lxasileira. ali estavam presentes representantes de co- Ainda houve debates sobre ecoturismo, com a participação 
munidades indígenas, do Govemo Federal, através do Presideme de um representante do Govemo do Amapá, um painel sobre eco
do mAMA, Sr. Ranl Jungman, conferencW em um.dos eventOS- --liiãi:k.eting,- alguns videos aptesentando a:tividades do Estado do 
da Semana da Amazônia. AJnapá e vários outros painéis com aiividades recreativas que esti-

Passo, enlão, a descrever, dia a dia, os eventos que ali ocor- veram. presentes durante a Semana da Amazônia. 
reram. Destaco aqui um pain.Cl importante sobre o desenvolvim.en-

No dia 1 o de maio, tivemos a oportunidade de participar da to da Amazônia Ocidental. onde também tivemos a oporbl.Didade 
abertura da Semana da Amazônia no auditório das Nações Unidas, de ter a participaçio de Bruce Rich. que vem lidando com as ques
com a presença de várias autoridades brasileiras. tões do desenvolvimento daquela região; de Mauro Leonel. que é 

Fui uma das oradoras na xeunião de abertura da Semana da um pesquisador da Amazôn.ia. Eu também tive a oportunidade de 
Amazônia. Dela participaram o Embaixador Celso Amorim, o Se- . participar dessa Mesa_ -
nador Geraldo Melo. o cacique Davi Yanomani ê a coordenadora Tivemos um outro painel sobre os Direitos Fundiários. em 
da Semana, Clu:istine Halvorson. que participamm o pesquisador Steve- Scbwartzman; Márcio San-

Na ~dade, descrevi este momento na Amazônia. es- tilii.. que ~ um gr.mde conhecedor dos problemas da causa indíge
pecialmente telatando as inúmeras experiências bem-sucedidas da na no nosso País, do IDstituto Sócio-Ambiental; o índio Davi Ya
produção sustentável. Destaquei o papel fundament.al.do Governo nomami e Çláudia AIJdujar, membro da Comissão para. a Ctiação 
e do Congresso na fom:wlação de polí:icas inspiiadas nessas expe- do Parque Yauomami .. 
riências. políticas essas que visam a oferecer melhores condições Enfun. foram inúmeras atividades durante toda a Semana 
para seu desenvolvimento e sua reorganização, pant uma gestão da Amazônia. além de exposição de fotografla, reuniões de articú
compatível com os interesses do meio ambiente e da prt:setVaçio Jação. quando tiVemos a oportunidade de mostrar a cara do Brasil. 
ambiental com seus problemas, com suas dificuldades, mas. ao mesmo temM 

No dia 2 de maio houve uma reunião com várias entidades. _l)Ç), ç:om a sua altivez. no sentido de gerar soluções e apresentá-las 
não governamentais sediadas em Nova Iorque. E eu, juntamente para o con}ID1o d3. sociedade brasileira. 
com a Deputada Janete Capeberibe e seu assessor, Sr. Femando Infelizmente, per problemas de saúde, não pude cumprir a 
Alegretti. que é o Secretário de Relações Exteriores do Govemo agenda que C$laVa prevísta para Washington. onde manteria conta-
do Amapá, tivemos a oportunidade de apontar as novas perspecti~ to junto ao Bauco Mundial e ao Banco lnteramericano, no sentido 
vas cri~ dentro da Amaz.ônia. principalmente no eixo Acre- de levattnos ós nossos projetós e as nossas propostas. Todavia, 
Rondônia. E impOrtante ressaltar que cootamos COlíl a presença do apesar de tudo, considerei muito proveitosa a viagem. 
Govemo. que também está-se coníprcrmd.erido com um projeto de Faço questão de registrã.i" aqui, Sr. Presidente, Sõ e Srs. 
desenvolvimento sustentáveL O Govemo do Pará também aponta Senadores. a solidariedade recebida por parte do Senador José Sar· 
neste caminho. Enfun, há várias experiências bem~sucedidas quC - ne}r, que, de pronto, coloc:cu todos os recursos à minha disposição 
vêm sendo gestadas naquela região, dependendo apenas de apoio no momento em que adoeci; por parte do meu Líder. Sena.çlor 
público paxa que possam ser ampliadas. Eduardo Suplicy, que também se empenhou junto ao Senador José 

No dia 3 de maio, tive a Oportunidade de participar de mais Samey e também JXX parte da Embaixada brasileira em Nova 
uma rodada de debates., cujo tema era "Proteção Ambiental e o Yorlt, que me deu todo o apoio, por meio do seu funcionário,. uma 
Desenvolvimento no Brasil". Nela estavam presentes outros confe- figUra simpática. o Sr. DariO Campos. ao qual sou muito grata, in
rencist:u;, como por exemplo, Steve Scbwartzman. o índio Davi clusive. pela fonna com que me ajldou. 
Y anomami, Jasoo Clay e l,ambém Cbristine Halvorson, da Amanakaa. Além dessas pessoas. pude contar também com o apoio da 

No dia 4 de maio, visitei o Consulado dO Brasil em NoVa Zezé Weis, Presidente da Amanaka a. da produtora de arte norte-
Iorque, onde tratei do trnballio que Venho fazendo dentro da Ama· americana Elizabelh Robinson e de várias oUtras pessoas. 
zõnia e das perspectivas deste trabalho. como Senadora. para as- Tive oportunidade também de manter contato com um artis-
autoridades brasileiras ali residentes. ta plástico que faz um trabalho muito interessante. Antônio Peti· 

No diaS de maio, bouve a sessão de abertura do ''Seminário _ cov, que irie -mostrou, inclusive. um projeto da criação de um gran. 
sobre a Amazônia". Mais uma vez. fui uma das principais confe- de parque que ele apresentoo na EC0-92 e solicitou o nosso em.M 
rencistas ao lado de outras autoridades, entre elas, a Dep.uada peub.o no sentido da real.i.zaç!o dessa grande obra. 
Beth Aziz.e, o Ministro Almir_ Baxbuda. da Câmara de Coméccio Encontrei-me também com o fotógrafo panmaense Valdir 
do Governo brasileiro, Marcos Terena, Presidente do Comité ID.~ CrUz, que esta: fazendo um trabalho de documentação sobre as liM 
tertn"ba.l e Cbristine Halvorson, da Amanakaa.. _ deranças da Amazônia. Foi bastante edificante, uma vez que aque.. 

Na ocasião. ressaltei a importância do conhecimento e da le artista. por intermédio da sua arte, expõe para o mundo os temas 
culmra das populações amazônicas, preservada até nossos dias. ambientais amazônicos. 
Relembrei a exploração da cana·de-açúcar e do tabaco desde o Para fmalizar. gostaria apenas de ressaltar que a.agenda que 
séc. xvn até os dias amais, como também a exploração da madei- estava prevista para a segunda semana em Washington foi cance
ra e da pecuária, que tantos problemas ·sociais e ambieritais vêm-- lada em função dos meus problemas de saúde. 
causando à nossa região. Era o que tinha a dizer. Sr. ~ídente. Muito obrigada. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SR" UI- madeira e a pecuária. que tantos problemas sociais e ambientais 
RINA SILVA EM SEU DISCURSO: -Vêm cansando à regiãO. Na mesma áioa oode cen:a de 100 famflias 

Marina Silva 
Relatório de Viagem a Nova Iorque (*) (**) 
I a !2de Maio de 1995 

se ocupam extmindo a seringa, uma fazenda de gado emprega ape-
nas cerca de 6 pessoas. As demais buscam as periferias das cida
des, sujeitas à toda sroe de degradação. Lembrei ainda o impor
tante D:abalho que vem sendo desenvolvido na cidade de Rio Br.m-

Objetivo: co, no Acre. al~m do que se inicia nos Estados do Amapá, Rondõ-
Neste relatório eu apreSCllto de fOima resumida as princi- nia e Pará. 

pais ativid.ades que marcaram a minha visita à cidade de Nova Ior- Man:os Texena disse que existem 160 línguas para uma po
que. por ocasião da Sexta Semana da Amazônia. DuiaD!e doze pulação de aproximadamente 300 mil índios no Brasil. A Deputa
dias pudemos fn:mar importmtes COD1atos õom autcridades e instí- da Beth Azize apresentou algumas propostas do INPA {Instituto 
nrições daquele país, bem com.o ammciar para os norte-americanos Naéi.onal de Pesquisas na Amazôoia), tais como, o coohocimento 
um novo momento vivido pela A.maz&lia e seu povo. Um mcmen- científico dos ecossistemas da região, uma política de p:odução de 
to ainda de muitas diílCU!dades sociais, econômicas e ambientais, alimelllos de origem animal (peixes) e vegetal (frutas) e a expiam
que afmal atingem todo o país, mas onde despoma, cada vez oom ção sustentável e manejo de= florestais. O Ministro Barllu
mais força, altemativas produtivas geradas nas comunidades, uas da ressaltou a importância da riqueza genética e biológica desen
cidades e na floresta que são ecologicamente sustentáveis, econo- volvida tecnologicamente na própria Amazônia, o conhecimento 
micamente viáveis e socialmente justas. • tradicional a adequada tra.Dsfetincia de tecnologia dos países mais 

Dia 1• de Maio: desenvolvidos e a reillleipretaçã adequada da Convenção da Di-
Cerimônia de Abertura da Semana da Amazônia versidade Biológica no BtasiL 
Auditório das Nações UDidas · Alnda houveram debates sobre Eco-Turismo, onde foi 
Fui uma das oradoras ca mesa de abertUra da Semana da abordada a sua im.porttncia como atividade sustemá.vel na Amazô-

Amazônia. onde também porticipaiam o Embaixador Celso Amo- Dia, desde que voltada pam a getaÇão de emprego pata a popula
rim. o Senador Geraldo Melo. o cacique Davi Y anomami e a coar- ção local,. respeito à a:rltm:a local e conservação da fauna e da flo
denadora. da Semana. Cbistine Halvorson. :m. Foi muito criticada iniciativas já existentes que Dão CCilSidernm 

Descrevi. na oportunidade. esse momento na Amazô.Ii.ia., es- esses e ootros critérios. 
pecialmente em xelação às inúmeras experi€ncias bem suced.idas Paind sobre Eco-Marketing, com exposição de Femando 
de produção sustentável. Destaquei, entrelanto, o papel fundamen- Alegretti (Gov- do Amapá~ Siã Kaxinawá do Aao e empresários 
tal do Governo e do Coogresso na fonwlação de potiticas inspir.L- dos EUA. 
das nessas experiências. de maneira a oferecer melhores condições Dia 6 de maio: 
parn o seu desenvolvimento e a sua generalização para ouúas m- Paillel e Video sobre o Estado do Amapá, apmseutados 
giões da Amazônia e do Pais. - pela Deputada Janete Capebenbe e Femando Alegretti e que 1rn1a 

Dia 2 de Maio: sobre oi'rog!Mna de Govemopata o Desenvolvimemo SustentáveL 
Renolio com ONG sediadas em New York, jnntam<nte Paloel sobre 0 Desenvolvimento da Aouu.ôola Ocidental 

com a Deputada Janete Capeb<ribe (Amapá) e Fcmaodo AJe.
gretti, seuetário de relações eoáeroas do Governo do Amapá. 

Foi tratado aspectos da situação dos povos da Amazônia. 
além da recente visita do Presidente Femando Henrique Canloso 
aos EUA quando. entre outros compromissos. esteve com as ONG 
locais debatendo temas como as ~ de terras indigenas, a 
violência no campo e a aplicação da Ageada 21 no BiliSil e oos EUA-

Dia 3 de Maio: 
Reuter Forum 
Proteção Ambiental e Desenvolvimento oo Brmil 
Proferi palestra sobre alternativas de desenvolvimento sus-

tentável :oa Amazôoía.. ao lado de Davi Kopenawa Yanomami. 
Steve Schwartzman, da EDP, e Jasoo Clay [Ciei1- da Rights and 
Resoun:es {Raitis end Risor<:bes]. 

Dia 4 de Maio: 
Vzsita ao Consultado Geral do Brasil em New York. 
Debatemos assuntos :relaciooado& com o mandato no Senado 

Fedentl e o trabalho que vetilio desenvolvendo cm toda a Amazônia. 
Dia 5 de Maio: 
Sessão de Abertura do Seminário sobre a Amazônia 
Participei na mesa de abertura do seminário juntamente 

com a Deputada Beth Azize, o Ministro Almir Barbuda, da Câma
ra de Comércio do Govemo BiaSileiro. Marcos Teiena. ~dente 
do Comitê lotertribal e Cbristine Haivorson (Crlstini Ralvorson), 
da Amanaká a de New Yorlc. 

Na ocasião. ressaltei a importância do CODbecimento e da 
cultura das populações llii!a2'&icas, que souberam viver, produzir 
e pyeservar até os nossos dias. Relemblei desde o s6cu1o XVH. 
com a exploração da cana-de-açócar e o tabaco até os dias atuais a 

Ao lado de Bruce Rich da EDF, Mauro Leonel e Adalbetto 
Maalxi (Rondilnia.), apresentei as experiências de produção sus
tentável desenvolvidas pelos seringueiros (CAEX, CNS, etc.), pe
los castanheiros, açaizeiros. populações nbeirinhas, especialmente 
as rcse~Vas extr.ttivistas e o projeto Reca. com o cultivo de frutas 
típicas da floresta. 

Bruce Ricb expls os principais. fatos que marcuam a ativi
dade do Banco Mundial em Roodlloia, com destaque pom a mu
dança de atitude após o desastre ambiental e social provocado na 
região pela construção da BR- 264- cem recursos do Banco- e a 
mobilizaçio dos seringueiros em favor das :reservas cxttativistas. 

Paloelsobre os Direitos Fnndiários 
Exposião de Steve Schwartzman (EDF), Maicio Saotilli, do 

Instituto Sócio-Ambientai. Davi Yanomami. 

Steve criticou a posiUia dos que defendem apenas as par
ques eoológioos oomo ~ tinica de CXl<lSerVação de ecossiste
mas, descartando o direW de 0"10l1midules mfgenas e D:adiciooais. 

Maicio Santilli criticou a propriedade da teJra pelo Estado, 
tendo as índios apenas o direito de uso. A dem.arcação não deve 
ser encarada como um presente do Estado para o índios. Ela serve 
também para o goVel:no saber por Õnde devem passar as estradas, 
criar unidades de conservação e incentivar ativida.des econômicas. 
São 523· áioas iodlgenas. 253 estão dellllii<'I<ias, 15% das quais 
ainda não recoohecidas pelo govemo e 85% sofreram algum tipo 
de iovasio. A questão indlgena depende de políticas fundiárias, de 
minclação, flot-estai, políticas polblicas afinaL O que preocupa é saber 
se o governo quer avançar oo recuar o processo das demarcações. 
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Dia 7 de Maio: 
Reunião com a ONG Amanaká de Nova Iorque 
Avaliação da Se= da Amazônia e programação de en-

contros no Brasil. 
Dia 8 de Maio: 
Visita ao artista plástico Antonio Petcov 
Peticov apresentw os trabalhos que vem realizando _em 

Nova Iorque e no Bmsil 
Dill 9 de Maio: 
Visita ao fotógrafo paranaense Valdir Cruz 
O fotógrnfo está realizando um trabalho de documentação 

sobre lidennça da Amazélnia. 
Dia !Ode maio: 
Reunião com ajomalista Fay Haussman 
Trocamos informações sobre a situação das reservas extrati

vistas. a exploração da bom.cha e da castanha, o projeto Reca. o 
trabalho do CfA. entre outros temas. . 

Dia 12deMaio: 
ReUllião com o Embaixador do Brasil cm Nova Iorque, 

Dr. Mat-co eo,... Naslavsky 
O embaixada sc; despediu no meu último <lia de estada na 

cidade. ca:úiim.aDdo Slla mudança em breve paro. a embaixada dá 
Bolívia. Adiantei então ao embaixador alguns temas pertinentes à 
sua nova função. Tais como. a gmve sibJaçio em que se encon
tram inúmetaS famllias de seringueiros brasileiros qqe hoje vivem 
em território boliviano. sofrendo toda sorte de injustiças e discri
minações. Voo facilitar um eDCODlro do embaixada"""' o bispo 
Moaci!: Gr1:cci. de Rio Branco, que tem infOllllllÇÕes mais ddalha
das sobre o fato. 

(*) Iofelizmente pane da programação pmvista, especial
meD.le os contatos a serem feitos em WasbiDgton (Bam::o Mundial. 
Banco Inter.americano e Congresso Nacional), foi inviabilizada em 
função de problemas de saúde. Desde a minha chegada nos EUA, 
tive que me sub:neter a consultas e exames médicos, contando 
para tanto com o tespaldo e a ~do Presidente da Casa, 
Senadoc1osé Samey, assim como do Senador Eduardo Suplli:y. 

Em Nova Iorque. fui muito bem assistida por Zezi Wei$., 
Elizabelh Rol!insou e pela embaixada b<asileÍI"a, na pessoa do Sr. 
Dario Campos. 

(**) Contei também com a companhia de meu assessor para 
meio ambieute, Nilo Diniz. que fazia uma viagem de visita a po
jetos e organizações govema.Dientais e não--govemamemais de 
meio ambiente, a convite do governo da<Jlele país. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex' seii a1eUdida 
na forma regimeDt.al. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra a 
V. Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Pf-SP. Como Líder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sn e Srs:. Sep.adores, gostaria 
de solicitar o empei:Jho do Exm0 Sr. MiniStro da Saúde Adib 1ate
ne. no sentido de reaJ.izM, em caniter de urgêllcia. uma campanha 
nacional, motivando a popilação a doar os seus órgãos em caso de 
morte cerebral comprov• visando a salvar a vida dos pacientes 
que manem~ filas de espera. 

São diversos os casos de pais e de mães que estio aguar
dando a possibilidade de seus filhos podetem recebel" a doação 
seja de um fígado, seja de algum ootro 6rgão. 

Há poucos dias, recebi uma carta do Dr. Ruben Dario 
Mayorga Mera, Prof. da Universidade Fedem! do Ceait, c de sua 
~ora Maria Oliveira Mayorga, fazendo um apelo veemente 

para que. de um lado, haja essa campanha nacional motivando a 
população a doar os seus órgios em CiSo de morte ci:J:ebral com
provada. visando a salvar a vida dos pacientes que morrem nas fi
las de espera.. e, de outro, relatando de como. há um ano e meio, 
tendo vindo de Fortaleza para São Paulo, estão aguardando no Ins
tituto do F'lg3do que haja a possibilidade de alguém fazer a doação 
para seu fllbo. Chegaram. inclusive, a mostrar ao Ministro da Saú
de a difícil situação em que se encontram. 

Sr. Presidente. nesta Casa- bem como na Câmara dos De
putados -, há projetas, C<llllO OS dos Senario= 1osé Eduardo Ou
tra, Darey Ribeiro, Benedita da Silva e ootros. que guardam reb
ção com a legislação vigente h.o.ie em Portngal. que toma necessá
ria uma IOCUS&express& pama não-~ da doação de Ços. 

No Brasil, o 6Igão som'Cnte é doado quando o doador ex
pressa a sua concordância. Seria perleitamente possível ter-se um 
procedimetJ'O legal semelhante ao português, segundo o qual a 
pessoa-que-prefere não doar os seus ótgãos. seja por razões reli
giosas, espirituais. íntin:íâS OU pól: ptefeiência pessoal. registre a 
sua vontade. Não havendo esse registro, a lei poderia expressar a 
doação do órgão no caso de morte o=braL Isso, Sr. Presidente, 
viria a salvar inúmeras vidas. 

Segundo infonnações da Unidade de F',g.do do HC
FMUSP, de janeiro de !994ajaneiro de 1995, havia 77 pacientes 
_em-Iistã de-espera. dos quais 27 fotam transplantados, 33 não su
portaia.m a espem. chegando a falecer.. e o restante agomla o mo
mento do transplante. Portanto. o número de óbitos em lista ultra
passoo o mlmero de tnmsplantes toalizados. A equipe técnica e as 
instalações da Unidade deHgado HC-FMUSPcomportam reali= 
até 8 transplantes por mês.- oo seja, 96 por ano, meta que ~ lon
ge de ser alingida devido, principalmente, à falta de doadores. 

Estima-se que em tomo de 30% das fan:úlias dos doadores 
potenciais se negam a doar os órgãoS de seus emes queridos. Pro
blemas de ordem sentimental e. sobretudo culnmtl, devem influen
ciar signifi.C&tivamente essa decisfo. Nos países do Primeiio Mun
do. CODio_ os Estadas Unidos e os que formam a Comunidade Eco
oomica Européia, o mlmero maior de doações dell:riDiDa que 
maior número de transplantes sejam realizados, portanto, maior 
m1mero de vidas sejam salvas. 

Por tais razões, é de vital importância que as autoridades 
competentes saiam do letargo e realizem uma cam.pallha nacional 
de esclarecimento à população brasileira, no sentido de motivar a 
doação de ótgãos que. sem esquecer a compreensível dor que en
volve os parentes dos doadores potenciais, permita~ em cOntrapar-
tida, salvar vidas de doentes terminais. - - -

A campanha proposta, para viabilizar a doação. deve ser di
rigida também às equipes responsáveis pela UITs dos hospitais, no 
que diz respeito aos cuidados necessários no atendimento aos pa
cientes com mort.e cerebral comprovada, permitindo. desta manei
ra, tomá,. ]os doadores potenciais. 

Seria importante que n6s desta Casa agilizássemos a trami
tação desses projctos de lei que visam a aceleração àas doações. 
Mas, enquanto isso não for aprovado. é preciso mobilizar a socie
dade mediante campanhas 

É verdade que o Minislro Adib 1atene tem-se voltado para 
essa questão, mas gostm:famos que houvesse uma preocupação 
ainda maior. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias. Fazendo soar a campai
nha.)- Nobre Senador Eduardo Suplicy, solicito sua colalxxação 
DO seiuido do cumprimeuto do Regimento Jntemo-

0 SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, V. Ex' se 
refere ao número de Senador:es presentes? 
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O SR. PRESIDENTE ~ Dias)- CQireto. p3Ia dotar as famílias de instrumentos de trabalho e de oricnlações 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sendo assim. Sr. Presi- de car.iter sanitário e educativo. Err:t;resas privadas do Estado se

dente.. faço um apelo ao Exm0
• Sr. Ministro da Saúde e ao Exce- rão Cstmi.uladas a contiatar pessoas das famílias cadastradas no 

lent!ssimo Senhor Presidente da Rq>Íblk:a, pam que reali= uma progmma. pam integrá-las ao men:ado, impedindo que se estabele-
campanha pam doação de órgãos. çam Os vícios do patcmalismo. Nessa mesma direção, será fumado 

Muito obrigado. convênio com o Sebrae, o Sesc e o Senai. p:ua a profissionalização 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavm ao dos membros das famílias cadastndas e seu auto-sustento. Desta 

nobre Senador Mauro Miranda. · forma. o número de famílias abrangidas será. reduzido gradual-
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB..QO. Pronuncia o sc- mente. pelo mecanismo automático de sua integraÇão SoCial. 

guinte discurso.) - Sr. Presidente, 5n e Srs. Senadores. quero tia- Trata-se. fK'I" esse con}lnto de informações qu~ proa.~rei 
zer ao conhecimento desta. Casa um fato que considero de grande condensar. de um programa criativo e completo para Ieduzir os ín
relevância. As repercuSsões desse fato terão encnne significado dices de carencías sociais no Estado de Goiás. Sem violêncüis rei
social para as populações carentes de Goiás, mas ele podeiá proje- vindica.t6rias, sem conflitos ideológicos, nossas famílias mais ne
tar-se para dimensões nacionais se for tomado ~ exemplo por cessitadas conquistam altemativas de emergência para atingii sua 
outras unidades federativas. Ref:u:o-me ao Programa de Apoio 1s emancipação. Como ensina o Evangelho, daremos o pão. no pri
Famílias Carentes., lançado :recentemente pelo Govemador Magui- meiro momento, num esforço contra .a fome e a exclusão. O se
to VIlela. em cumprimento a uma das mais fortes :rromessas de gundc momento será do próprio beneficiário, que aprendetá a fa
sua campanha ao govemo do Estado. .w: o pão e funcionará., depois, como agente e aliado da atenção 

O Progmma atendetii 160 mil famllias em todo o Estado de aoo mais I~e<CSSitados. E o elo da soüdariedade que o Governador 
Goiás., com a distribuição de cestas de alimentos., pio. leite e lotes.,. Maguito Vilela e o Secretário Euler Lázaro de Moraes estão come
a isenção de taxas de água e luz e o apoio para a 8eração de foJlte$ çando a construir, estabelecendo um novo modelo de valorização 
altemativas de renda. Com a iniciativa, Goiás dá prosseguimento A da dignidade humana. A Igreja Católica, os evangélicos, os pasto
sua vocaçio pioneim de atender pricritariamente .às fa.milias de res de todos os aedos.. as políticos, os formadores de opinião, os 
baixa renda. Em passado recente. a oosadia do Govemador Iris líderes comunitários e os clubes de serviço já estão integrados na 
Rezende revolucionou o programa de habitação populirr no Pais, execução do progtama, arravés dos c.onseJhos. Mas creio ser impe
lançando os seus m.utirões, que ainda hoje seiVem de referência rativo que a sociedade civil. como um todo, embarque nessa cru-
para o setor. _ zada. para romper o ciclo endêmico de nossas desigualdades sociais. 

Cabe à Seaetaria Especial de Soüdariedade Humana. cria- Em o que tinha a di= 
da por sugestão de Maguito Vilela, aDies mosmo de assumir o po- Muito obrigado. 
der, a getôncia do Progruna, que tem COiát.er de emergência. Seu O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Coocedo a palavta ao 
objetivo essencial é o de integrar ao setor produtivo as famílias nobre Sertador Humberto Lucena. 
cuja renda atinja apenas o vala- de um salário mínimo, llllDill par- O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o 
ceria que vai envolver as prefeituras eemidades não-govemameatais. seguiiltc-diSC:uri;O.):.... Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores. ausente 

Na primeira fase do programa, os recursos sedo de respon- do Plenári~ por ocasiio do encaminhamento do voto de pesar, 
sabilidade exclusiva do govemo de Estado, que terá um dispêndio pelo prematuro falecimento do Ex-Senador Ronaldo AragOO 
de 50 milhões de d6lat<s em 1995. Com esses recursOs, seiliO ad- (PMDB~Roodôoia), venho a esta tribuna trazer a manifestação de 
quirielas e distxibuklas 160 mil cestas de a1imenlos por m& e 200 minha profunda tristeza. 
millilros de leite e 200 mil pães por dia. Mais de duzentas mil fa- Na!Uial de Pemambuco, formando-se em Medicina pela Fa
mllias que estão llll faixa de consumo de 5.000 lilros de água e 50 culdade de Ciências Médicas daquele Estado, Ronaldo Ar.lgão 
quilowatts por mês, serão beneficiadas com a isenção. AB metas de semp1e dedicouMse, também,. a atividades empresariaiS. 
distri.buiçW de lotes re&idenciais são de 100 mil até 1.998. CasaDdo-se com Sueli Alves Aragão, fiXou residência e do-

Para impedir o atrativo elas expansões migmtárias que aca- micíüo em Rond6oia, mais precisamente em Cacoa1, oode aiéni do 
bam. por neutralizar programas dessa natureza e nmltiplicar a mi- exercício de suas atividades profissionais, dedicou-se à política 
séria, o Governador Maguito V!lela decidiu ampailU" apenas as fa- partidária. tendo militado DO PMDB, partido que ,._., dirigiu 
mllias com IOsidêocia mínima de dois anos nos 232 nmnicípios do naquele Estado e sob cuja legeuda se elegeu deputado à Assembléia 
Estado. Com essa orientação. o Govemo do Estado impedii:á que Legislaüva. sendo seu Vtce-Presidente e, depois. Uder do PMDB.. 
se estimule o inchaço populacional na periferia das grandes cida- Em 1986, foi eleito Senador, pelo PMDB, atuando nesta 
des, sobretudo em Go~ além de fortalecer os laços afetivos Casa do Congresso Nacional, como membro da Comissão de Edu
das famílias com os JllUllicipios e com a cullura local. A distribui- cação e como Vice-Jíder do PMDB. 
ção de lotes residenciais terá esse sentido de agregação e de f<rta- Como memf:ro da Assembléia Naciooal Constitninte, Ro
lecimento elas raízes familiares. Nesse particular, outro beneficio naldo Ar.lgão foi titular elas subcomissões de Saúde, Seguridade 
direto ser.\ o de tn:inamento de mão-de-obra local pam a produção Social, e Meio Ambiente. 
de material de coos1mção, gernndo nova opção profissiooal pam O a-Senador p<r Rcmdônia participou também de missões 
os benefl.ciários do programa. oficiais do Senado, no exterior. 

Lançado DO último dia 20, quando começamm a se< distri- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, quem conviveu com 
bulelas as cestas básicas, a concepção do programa não deixa dllvi- Ronaldo Ar.lgão DO SeDado, sobretudo os seus colegas de bancada 
das quanto à sua viabilidade e ao seu ptagmatismo. Na sua execo· do PMDB, pedem testennmhar. como o faço neste instante, a sua 
ção e na sua fJSCaHzação estarão envolvidas 4.800 entidades não- dedicação ao ttaba.Iho parlamentar e, particuJarmente. aos assuntos 
govemamco.tais. com a missão de impedir desvios de objetivos. pertinentes ao seu Estado e, bem assim, a. sua extrema lealdade 
AD mosmo tempo, funcionará um Couselho Estadual de Soüdario- partidária. 
dade HllllliUlll, com 31 membros do govemo e da sociedade, além Como Presideute do Senado, no biênio 1993/1994, acompa
de conselhos idêDlicos no nível do IllllllicípiO.: Esses colegiados te- nhei. de perto~ o gt3nde trauma que tanto abalou a sua saúde. já 
rão a fimção adicional de captar novoo apoioo juntO à sociM•de, tio debilitada, por ocasiio da CPI <!_o Oxçamento. Naquela fase . 
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d:ra.mática da vida do Congresso Nacional. vi o esforço que ele 
empreendeu. junto com seus advogados, para comprovar a sua 
inocência, diante das acusações que o atingiram. E, nesse particu
lar, cumpre destacar a assistência petmanente de sua esposa e 
companheira, hoje Deputada Sueli Aragão, que estãVa sempre--ao 
seu lado. naqueles momentos de angústia e sofrimento. · 

Ronaldo Aragão, deixa viúva a Deputada Sueli Aragão, da 
Assembléia. Legislativa de Rondônia, e três filhos. Th.aly~ Ales
sande Mrrcello e Rhaoni, a quem reDOVamos as nOssas sentidas 
condolências. - - -

O SR. PRESIDENTE (J..,evy Dias)- Concedo a palavn. ao 
nobre Senador Eroandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PDT-RO. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador..) - Sr. Presidente. Sn: e 
Srs. Senadores, o processo de desmantel.amemo, no Brasil. do se
tor produtivo da Bonacha Nablral, que teve início no Govemo 
Collor, está sendo contitmado e mantido pelo atual Govemo. com 
mais ênfase e mais competência até.. ~ 

Não é por outra razão que a produção nacional de Botraeha 
está quase patada na Ama:.z8oia e na Bahia, enquanto o nosso setor 
beneficiador de -~ é <lizimado peias grandes multiDacionais. 
em nome do livie mercado e da competitividade. . 

Deixamos inesponsavelmente passar a oportunidade de um 
soetgUimento da produção brasileira no momento em que cresce a 
demanda intemacional por Botracha Nalural e se apvam as difi
culdades de grandes produtares como a Malásia, a braços com o 
Mal das Folhas, uma praga que CV1Dfi.LOD1Cte a produtividade dos 
seringais asiáticos, respOnsáveis por ctiCá de oitenta e cinco por 
cento da produção mundiaL 

Seria uma ocasião perfeita pam ~timular-se a produção na
cional de Bonacha Natural, pois o Brasil é o único país do tllllildQ 
a dispor de estudos e pesquisas capazes de neutralizar a ação da
quela praga. que ameaça inviabilizar os seringais asiáticos. 

Mas, infelizmente, por motivos até aqui aiDda não muito 
bem explicados, o Govemo de Femando lbrique Caidoso prefe
re estinmlar a impcctação de Bom.cha, ignom dehõeradamente a 
con}mtura que se está esboçando e deixa passar esta rara oportuni
dade de melho,ar as condições de produção da Bonacba nacional 

O mezcado internacional de Borracha está em expansão e o 
Brasil é dos poucos países no IIl1Uldo que tem terras disponíveis e 
coo.dições ideais para novos plantios, podendo portando atender a 
um incremento de demanda que, no momento. parte de grandes 
consumidores como a Coréia e a China. Se a isio somamos o fato 
de o Brasil ter na Amazônia o maior reservat6rio genétiCo do pla
neta e de ser o detentor do úr.P,co B~_Genétiçó ~ Hév_ea dispo
nível em todo o mundo, teremos o perfeito cenário pala ·'i.il:il.a l:eto
mada inteligente e responsável da produção brasileira de Boiracha.. 

Mas não é isto o que vemos. 

O que vemos é, lamentavelmente, uma venladeira orques
ttação CODtra os produto=. bellefiCiadoo:s naciooais de Boaacha. 

O mercado mundial está em expansio, o-mundo inteiro 
sabe. 

Só o Uovemo de FcmaDdo Henrique Cazdoso nãosabe_disso. 
Ou prefote fazer de conla que oão sabe. pois, sempre em 

nome do livte mercado, pennite que seringais nativos sejam impu
nemente destruídos, como aqueles que a Pirelli destruiu, às mar
gens do Rio Guamá, no Pará. 

Interessa à Pirelli. como interessa à Bridgestone/FireStone e 
a todas as multinacionais que alUam dentro do setor, fazer doBra
sil um país imponador de Bom.cba. e para isso, têm contado com 
a cumplicidade e mesmo a simpatia de importaDtes setmes gover

, namentais. 

Simpatia que a Embrapa não consegue esconder, pois, a re
solver o problema da produção nacional de Bonacha. ela preferiu 
resplver os problemas da Malásia e, em nome da cooperação inter
nacional e da troca de iDfonnações científicas.. assinou um acordo 
com a Malásia abrindo aos malaios o Banco Genético Amazônico 
pata resolver o problema do Mal das Folhas, principal ameaça à 
produção de Boaacha dos países asiáticos. 

Ao mesmo tempo, o Governo se dispõe a diluir o Conselho 
Nacional da Bomtcba dentro de um amplo Consellio Nacional de 
Recursos Renováveis, capaz de fragilizar politicamente o setor 
produtivo de borracba nacional, e de pulverizar os recursos por ele 
3l:ree3dados para beneftciar outras iniciativas, nem sempre do inte
resse dç produtor brasileiro. 

E preciso que se retire desse novo Conselho tudo o_ que diga 
respeito à produção de Bonacba e, mais urgente ainda. _é funda
niental que o pr6prio Conselho Nacional da Bom.cha seja instala
do pua que se reverta o atual quadro de crise do setor. garantindo 
recursos à produção. 

Um quadro de crise que só se explica pelas incapacidade 
governamental de emc.ergar as oportunidades internacionais que 
estão hoje abertas para a produção nacional de Borracha, ou pelo 
preconceito que muitos cultivam contra a capacidade de trabalho 
do homem da Amazônia. 

O Brasil prefere entregar suas riquezas aos países concor
rentes e se esforça em desmantelar ainda mais o seu selor produti
vo de Bomicha NaturaL Todo o seu esfocço parece voltado no sen
tido de fazer do Brasil um grande país importador, pois atualmente 
já imp<xtamos mais de oitenta e cinCo pa: cento das nossas neces
sidades e, se tudo contimiar como está. chegará o dia em que. para 
alegria dos malaios e das multinacionais, estaremos importando 
cem por cento das nossas necessidades de Bonacba Natural. 

Enquanto o Brasil se dispõe a comprar um serviço de al
guns bilhões de dólares para vigiar e defender a Amazônia da sa
nha predat6ria. dos imeresses multioacionaiS~- a EMBRAP A abre 
ao saque internacional o acervo do Banco Genético mais rico do 
mundo, O meSmo que sustenta o plantio de seringueiras em todo o 
globo tenestre. 

O servíço de monitolamento remoto que o Brasil está pres
tes a ·comprar de empresas multinacionais promete defender a. 
Amazônia da ação predatória de todos os que atentam contia a 
própria. integridade da floresta mas, com certeza. não nos defende
rã da ação irrespoosável de organizações supostamente brasileiras. 
que resolvem atentar co.atra o nosso patrimônio e entregam nossas 
riquezas ao estrangeiro. corilo fez a EMBRAP A. que entregoo 
todo o acervo do material genético da seringueiia plantada na 
Amazônia à Malá.sia. não para resolver um problema da. produção 
nacional, mas para resolver um problema dos produtores daquele 
país concorrente. 

O Sivam não nos defenderá desse tipo de ação irresponsá
vel que oficializa um contrabando de material genético da mais 
alta importâ.ocia par.1 o futuro da produção lxasileira de Borracha 
Nacional. 

O que poderia nos defender desse tipo de assalto à traição 
seria inocular no coração dos homens e mu_lberes que fazem a Em
brapa um mínimo de amor ao Brasil e um mínimo de respeilO ao 
patrimônio nacional Pois eles, cientistas e pesquisadores nacio
nais, sabem mellior que qualquer outro br.lsileiro o valor que tem 
o material genético que eles mesmos permitiram que fosse entre
gue aos produtores da Malásia. · 

Melhor que o comum dos cidadãos, os pesquisadores da 
Embtapa sabem o quanto é prejudicial ao Bta.sil o aCOido que 
abriu aos malaios. o Banco Genético da Amazônia. um verdadeiro 
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assalto que se permitiram fazer sob o pretexto de uma troca de me
ros e inOCCDtes conhecimentos técnicos eD1Ie paíst:S IUI!igos. 

Os cientistas e pesquisadores da EMBRAPA nos traíram.. 
Cometeram um crime de lesa-pátria. pois parecem compro

metidos com interesses que nãó são os interesses naciOfiais, apesar 
de terem sido formados em sua esmagadora maioria com os parcos 
recursos de um País pobre que, apesar de pobre, fez gcmdes sacri
fícios para foanar o conliDgeDte de cientistas e pesquisadores que 
hoje deveria produzir riquezas e bem-estar para o Brasil mas que,. in
felizmente, !""fere produzir o bem estar dos produtores da Malásia. 

A Embrapa pôde executar nos últimos anos o maiOr' progra
ma de capacitação de recursos humanos qUe O Brasil já.- teve. Foi 
um investimento inteligente. grandioso e. principalmeDte. corajoso, se 
levarmos em coota a situação do Brnsil oos últimos vinte anos. 

Um investimento que, no caso da Boiracha, não parecer ter 
alcançado os seus objetivos, poiS não fomos capazes de gel'31' tec
nologia com patriotismo. 

Parece que esquecemos de ensinar a esses bomeilS e mullie
res um mínimo de amor à Pátria, um mínimo de compromisso com 
o Brasil, estimulando a pesquisa pela pesquisa. sp:n compromisso 
com a realidade social que a sustenta. 

· É preciso que se esclareça, contudo, que a EMBRAPA não 
é um ?I'ga.oismo privado lutando por imeresses privadOs, mas é. oo 
devena ser. uma empresa pública, uma estatal sustentada peJos 
parcos rewrsos da Nação, uma entidade brasileira caiÍssima. e até 
privilegiada que, desde os alvores do Governo de Femando Collor 
de Melo, aprendeu a se voltar para os interesses multinaciooais e 
esqueceu a realidade brasileira. 

Uma entidade que. a partir do governo neolibetal de Fer.: 
nando Henrique Cardoso, resolve fazer com as riquezas da Ama
zônia tudo aquilo que nem a direita mais delir.mte poderia imagi
nar que pudesse ser feito com tanta facilidade: entregar ao estran
geiro uma parcela i.mportantíssi!Da do pallii!lÔD.io naciOnal. 

A Embrnpa de hoje se revela mais entreguista que a mais 
entreguista cJas· organizações e inverte o slogan que embalou os~ 
nhos da juvenrude dos anos sessenta e sustentou os planos de de
senvolvimento da amaz.ônia. em pleno regime ditatorial a juventtl
de queria integrar p:ua nãO entregai', mis a embfãp3. dC bOje-prefe-
re ostensivamente entregar para não integfar. ---

Esse tipo de traição, partindo de uma entidade que llOS tem 
custado rios de dinheiro. é um crime com o qual não podemos 
compactuar. 

Se nós, da Amazônia, já de há muito nos queixamOs do en
docolonialismo que põe os nossos interesses e nossas riquezas a 
serviço dos interesses da maior acumulação das entidades nacio
nais da região Centro-Sul. boje vemos se configurar uma traição
que n~s põe a reboque de interesses de países coDCOirentes. o que 
anuncia o breve desmantelamento de todo o setor produtivo de 
Borracha Nao.ual do Brasil. 

Não podemos nos calar diante de tal realidade. 

É preciso reagir, ou _o pensamento neo~õeralista hoje 110 
~ovemo. ~ capaz de continuar dando de graça ao estrangeiro as 
nquezas naciOnaiS. 

Fernando Hemique Cardoso já aem se Preocupa mais em 
ven~r .. a _preço vil as nossas riquezas, dá de mão_ beijada o·nosso 
patrimomo. - --

0 Senado Federal não pode fic:ar- a.J:beio a isso tudo sob 
?CD.a de ser responsabilizado um dia per um aime que não~-

Era o que ti:nba a dizer. Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais havendo a 

tratar. a Presidência vai enceriar os trabalhos .. designando para a 
sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DELE! DA CÂMARA N"95,DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmam n° 
95, de 1993 (n• 3.588/89, na Casa de origem), que adapta normas 
de direito processual ao disposto no inciso XI de art. 24 da Consti
tuição Fedetal, tendo 

Parecer favor.ivel. sob n° 136, de 1995, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Em virtude de adiamento) 

-2-
PROJETODELEIDACÂMAR.AN" 193, DE 1993 

Discussão, em turno único.. do Projeto de Lei ·da Câmara no 
193, de 1993 (n• 3.120192, na Casa de origem), que altera a reda
ção do art- 809 do Código de Processo PenaL referente ã estadstici. 
judiciária oriíninal, tendo 

Parecer favOiável. sob n° 140, de 1995, da Comissão 
..; de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Em virtude de adiamento) 

O SR- PRESIDENTE (Levy Dias)- Estâ encenada a sessão

(LevanJa-se a sessão às 17h 04min.) 

DISCURSO DO SR. WALDECK ORNEI.AS 
"PiWNUNCIADO NA SESSÃO DE Z2105!95, QUE sÉ 
REPUBUCA POR HAVER SAlDO COM INCORRE
ÇÓESNAANTERIOR. 

O SR- WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sn e 
Srs. Senadores, tão logo foi instalada a presente legislatu:m, atri
buí-me a tarefa de coordenar a implantação nesta Casa de uma Co
missão especial temporária sobre o desenvolvimento do Vale do 
São Francisco, paxa o que não faltoo a solidariedade de todos os 
membros das Bancadas dos cinco Estados que envolvem a bacia. 
bem como o apoio do Plenário. 

Faz-se necessária uma avaliação ampla da situação do Vale 
do São Frimcisco e a defmição de novas políticas e projetos para 
aquela região. Já foram deeoiridas, Sr. Presidente, cinco décadas, 
quando o Constitufute de 1946 atribuiu uma prioridade nacional. 
coostitucional ao rio São Francisco: momento em que foi de uma 
atuação decisiva um pema:IJlbJcano que foi por mais de três déca
das Deputado Federal pela Babia, o saudoso Manoei Novaes. 

Ao longo desse perlodo, o que se v6 é que focam implanta
dos equipamentos sociais na comunidade, nas localidades da ba
cia. isso de acordo. evidentemente, com o estágio de desenvolvi
meolo daquela área, ainda muito atrasada. De outro lado. evoluí
r.un, é certo~ os projetoS de aproveiWnento elétrico. 

O Rio da Unidade Nacional. como foi chamado pelos BaD
deirantes., em função do papel estratégico que teve nos séculos 
xvn e xvm na penetração do temtório nacional. sem dúvida al-. 
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guma. demanda boje uma união pelo São Francisco para que se 
possa Dão apenas salvar o rio, mas resgatar os ban:anqueiros que 
vivem às suas margens. 

São, segundo os dados da Codevasf, nada menos do que 
13.9 milllões de brasileiros que vivem na Bacia. Esse é um número 
que certamente é distorcido pelo fato de estar incluída. no caso. a 
população de Belo Horizonte e de parte de sua região metropolita
na. mas os outros mltneros dão uma referência muito grande e sig
Dificativa da importância dessa Bacia no ceDá.rio nacional. 

Lá estão 4,3 milhões de habitantes da zona rural e nada me
nos do que 5,6 milhões do próprio Polígono das Secas. São 
706.000km2• e nada menos do que 58% estão situa.dos; no Polígo
no das Secas. O rio corre assim através do próprio semi-árido nor
destino. e as áreas de cerrado que estão incluídas_ na bacia não ~
tão ainda ocupadas. Esses são números que falam por si. São nú
meros de uma grandeza eloqüente que dão uma dinl~~-~ claz:a do 
problema social que ainda existe nessa região, cujas possibilidades 
econômicas ainda não foram aproveitadas. 

A irrigação é, D.J- vefdade., um ciclo que apenas se inicia-. 
Temos irrigados apenas 300 mil hectares de um,potencial disponí
vel com a tecnologia de hoje da ordem de 800 mil hectares.-
. Sem dúvida alguma, o P6lo Juazeiro-Petrolioa constitui 

uma mostra bastante significativa do que se pode ter ao longo da 
Bacia do São FrãriCi:scO; Onde se situam nada menoS do que sete 
dos quatorze pólos agroindustriais. identiftcados em eswdos do 
Etene, do Banco do Nordeste. em toda a Região Nordeste do País. 

da energia elétrica foi enfatizado e esse é, com Xio&ó. um ciclo 
praticamente esgotado, porque as grandes usinas se concluem com 
Xing6. restando apenas pequenos aproveitamentos,. alguns até mi
croaproveitamentos., ao longo da bacia. 

De outro lado, é preciso que se afirme o rio São Francisco 
como uma prioridade nacional. ele que já foi assim considerado 
pela Constituinte de 46, mas que at~ agora não conseguiu efetiva
mente ter consolidado seu proqesso de desenvolvimento. 

O compromisso pela vida do São Francisco, assinado nessa 
ocasião, envolvem.do o Presidente da República e todos os gover
nadores da Região, não pode engessar as decisões urgentes e ne
cess_ãrias para que a sua bacia possa ter seu pleno desenvolvimen
to. E preciso, ao contrário, que sejam dados desdobramentos a es
sas atitudes, a esses posicionamentos. Um deles é, sem dúvida al
guma. a prióiidade para a cooclusão das obras, mtitas delas fmancia
das por orga.njsmos mternacionaiS oomo o BID e o Banco MundiaL 

Ainda bá pouco, no Senado, o MiniStro José Sena disse que 
no Orçamento, como critério para assegurar os investimentos, fo
ram mantidos R$4 bilhões como contrapartida para os financia
mentos exEemos, maS no pnrrieiro triinestte deste ano apenas 8% 
dos recursos orçamentários foram passados à Codevasf. De manei
ra que, de uma meta de 35 mil bectare_s de irrigação para este ano 
em conclusão de projetes está hoje comprometida e reduzida a 
apenas 28 mil hectares. 

Espero que essa posiçãO se cmicretize e veõba a representar 
uma efetiva prioridade da Secretaria do Tesouro Nacional para que 
os recursos sejam repassados. Por ootro lado, desses 300 mil hectares, apenas 73 mil são de 

D:rigação pública, ou seja. menos de 25%, o que indica, clanmeote, 
umã (alta de prioridade federal pam com o Vale do São Francisco. . De outro lado, é fundamental a regulameo.lação do Plano 

Registro com satisfação que esse quadro pode se transfor- DiretOí de Desenvolvimento do Vale do São Francisco- PLAN
mar rapidamente. Ap6iO:.me no pronunciamento que fez 0 Presi- VASF, elaborado numa ação conjunta da OEA com o Governo 
dente da Repíblica recentemente, na última sexta-feii'a.; Da Sudene. brasileiro ao longo de quase uma década de estudos e já transfor

mado em lei pelo Congresso Nacional, dependendo, apenas. da 

Ê preciso considerar ai~ conceitos. Sua Excelência falou sua regulamentação. para que possamos ter o Planvasf no plano 
plurianuâl quê o Governo deve reo;1eter ao Congresso Nacional em 

sobre o çfesenvolvimento sustentado. Esse é un:i cOilcCitO muito pe- agosto deste ano. 
rigoso. E preciso entendê-lo como a utilização das águas, sem que 
haja comprometimento do curso d água. Não se pode e não se Assim. Sr. Presidente. creio que essas medidas anunciadas 
deve em nenhuma hipótese confundi-lo com o conceito, geralmen- · e. sobretudo, esse compromisso flimado entre os governadores e o 
te utilizado de modo associado a este, de desenvolvimento endó-
geno. porque tem sido rigorosamente insuficiente e não é capaz: de Presidente da República, na Sudene, s6 fazem ampliar ainda mais 
alavancar 0 desenvolvimento desta área. as responsabilidades da comissão que, neste momento, está -em 

Faloo-se no uso múltiplo de suas águas. Considero isso uma ftmciona.mento no Senado Federal. 
questão fundamental. Evidentemente que até aqui somente o uso Muito obrigado. 

Ata da 688 Sessão, em 24 de maio de 1995 
la Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

- Extraordinária-
Presidência do Sr. Teotonio Vilela Filho 

ÀS ll HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORE& 

Ademtt Andrade - Anl&io Carlos Magalhães - Anllloio 
Carlos Valadares- Artur da Tâvola- Bcllo Parga- Ben«lila da 

, Silva - Beni Veras - Bemardo Cabial- Carlos Bezetra --Carlos 

Wllson- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro
Edison Lobão- Eduatdo Suplicy- Elcio Alva=- Emilia Feman
des- Epiácio Cafeteira.- Emandes Amorim- Esperidiio Amin
Fernando Beze:r:m- F1avi:mo Melo- Francelioo Pereira- rnitas 
Neto- Getaldo Melo- Gelson Camata- Gilberto Miianda- Gil-
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vam Bmges- Guilherme Palmeiia- Hugo Napoleão- Humberto 
Lucena- Iris Reuode - Jader Barbalho - Jefferson Peres -João 
Fnmça- João Rocha- Joel de HollaDda- Jonas Pinhelio- Josap
hat Marinho-JoséAgripioo-Jo<éRobetto Anuda- José Abrou 
Bianoo- José Eduaido Dutm -José Igoácio Feo:eiia- Júlio Cam
pos- Lauro Campos- Lcomar Quilltmilha- Levy Dias- Luádio 
Portella - Lúcio Alcântaza- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oli
veiia - Marina Silva - Marluce Piiao- Mauro Miranda - Nabor 

· Júnior- Mey Suassuna- Odacir S=-Onofre QuiDan- Osmar 
Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebct- Remm Calhei
ros- Roberto Requiio- Romeu Tuma- S6tgio Machado- Teoto
Dio Vdela F"llho- Valmir Campelo- Waldcck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio.Vdela Fdho)- A lista de 
presença arusa o comparecimento de 71 SIS. Senadores. Havendo 
número regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus,. iniciamos Dossos tiabalhos. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Fdho)-Com:edo a 

palavra ao nolxe Senado< Pedro Simon, paza uma comunicação 
iDadiável. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma CODlllllica
ç§o. Sem revisão do orádor.) - Sr. Presidente e Sxs. Senadores. 
creio que se toma importante uma meditação sobre o momento 
que estamos vivendo. 

Fui surpreendido com as informações do Progmna Bom
Dia Brasil de que as lropas do Ex&t:ilo ocuparam, ils 3h da ma
drugada, praticamente' a maioria das refinarias deste País. 

Sr. Presidente, acredito que o Seoado, exatamente por ser o 
Seoado, deveria meditar. E a proposta que faço é no sentido de 
que V. &.• convide os Líderes para uma mmião ainda hoje, para 
vermos em que esta Casa poderia ajudar nesse momento em qu~ 
estamos vivendo. 

Sr. Presidente, não tenho nenhuma dúvida de que essa gre
ve dos petz9leiros está se tomando absurda. Em primeiro lugar
disse isso ao próprio Presidente.Femando Hemique -. :p.auc:e que 
as pessoas que não gostam da Petrobnis se inflltraiam par.1 fa2'm' 
essa greve. potque ela está oc::om:ndo numa hera em que o Con
gresso Naci~ está votando a privatização ou não do monopólio 
do petr6Ieo.. Essa greve tem feito com que o BxaSil. inteiro esteja 
repudiando a Petrolr:ás, os petroleiros, e favomcendo aqueles que 
pretendem tenninar com o monopólio neste setor. 

A greve ó bwTa, porque esses petroleiros podem estar ga· 
Ilhando pouco- não qtiero discutir a questão-. mas não estão ga
nhando uma miséria tão gr.mde a ponto de não poderem esperar a 
votação da. emenda que aí está. 

Portanto, não coosigo CDlendcr o alcance da &l"VC dos pe
troleiros. Juro que Dão consigo entender! 

Em segundo lugar, já foi decretada a ilegalidade da greve. 
A sociedade está contia; as donas de casa estão enfrentando filas e 
mais mas palll comprar gás de coainha; indústrias estio fechando. 
Portanto, a simação está gerando um clima de insustentabilidade. 

Há uma unaDintidade de simpatia à posição do Presidetúc 
Fernando Hemique Cardoso; há uma unaDintidade de antipatia ao 
estilo da greve. 

A =!idade é que as 1ropas do Ex&cito =pazam as refina
rias. A vetda.de é que se sabe que há. DO meio dos grevistas,. seto
res ultra-radicais. magoados e sem condições de voltar ao trabalbo:
A categoria levcu-os a essa sibJação. 

Então, diz-se que existem detelminados sekms do meio dos 
gr:evistas para os quais qualquer solução é solução,. uma vez que 
não podem pma e simplcsmmle retomaredialogaroom a categoria. 

O jornalista Gilberto Dimcnstein, no jornal Folha de S. 
~aulo, escreveu um artigo dizendo que ~ que forc~ demitidos 

pelo Govemo devem entrar na Justiça do Trabalho para pedir que 
o PT e a cur paguem os meses que não conseguirem emprego em 
outro lugar, pon)UC eles teriam sido os n:sponsáveis pela demis
são. Esse é o clima. 

O Presidente da Repóblica está ímnc, o Govcmo está firme, 
a greve foi CX'J!'!sidera<Ja ilegal Aigumema o GJvemo que. se perder 
nessa matéria, cai -l(ucrdi=, pwle a autaidade, explicando melhor. 

Tudo bem! Menos xepetiro que 800illcceo cm Volla Redooda. 
- - Eu disse pessoalmente ao Presidente Fcmando Henrique 

Caido<o: ''Presidellle, o senhor tema solidariedade do Brasil inteiro. 
Está todo mundo achando que Vossa Excelência está fume, 

que a posição 6 cone~ que a gieve em.á errada, que eles estão er
rndos. Pcssoalmcntc, CODSidcro essa posição ridícula, principal
mente em uma hora como essa. Parece-me até que foi deübexada 
por aqueles que são contr.lrios ao monopólio do petróleo. Senhor 
Presidente, eu lhe aviso: não podemo• "'petir Volta Rcdooda. 

Naquela ocasião o Presidente. disse-me; ''Não vai aconte
cer! Tanto que eu não permito e não penso em deixar utilizar tro
pas militares." Isso há uma semana. Hoje, foi obrigado a autorizar. 
Há. uma semana o Presidente dizia-me que foi cootJ:ário à idéia, 
quando lhe falaram cm utilizar as tropas militares. Mas hQjc, usa
ram! Estão lá as tropas militares para ocupar! 

Sr. Presidente, vamos deixar claro aqui: no Govemo do Pre
sidente José Samey, em Volla. Redonda, os grevistas for.un ao ab
surdo; invadiram Volta Redonda e queriam esfriar o alto-fomo, o 
que resulta.iia num prejúzo enorme, uma coiiã f~tica. Enrão, a 
ação do Governo, ali, fez-se necessária. Só que rião deram oricnta
ção;não inf"""""""' não csclarecctam, e a opinião pública só fi
coo sabeDdo quando as pessoas morreram. 

Faço um apelo ao meu amigo Presidente da República, que 
tem uma biograf:ta e que tem uma história: Sua Excelência deve 
jogar fume, deve ir adiante. Mas. digo. com toda sinceridade~ não 
aceilo só duas·po:;içiles: CO!lC<der, e coocodendo cai o poder políti
co do Gove:mo,. porque concedeu; ou ser f:u:me e ir até o fim. acon
teça o que acontecer. Acredito que pode haver uma posição inter
mediária. O que Govemo está com toda a fctça; o Govemo está 
com o todo poder; o Govemo está Com toda a autoridade; o Go
vemo está com a lei do seu lado; o Govemo está com a lógica ao 
seu lado; o Govemo está com toda a sociedade e todo o povo do 
seu lado; mas,. o Govemo pode tentar. mm gesto de grandc:m, 
uma fÓlmUla que evite o c:onfromo da radicalização. • 

Faço um apelo a V. &a. Sr. Presidente. no sentido de con
vidar os UdcD:s de Bancadas para uma :reunião, quando não para 
que o Sendo Federal com a sua responsa.bilida. ~e orientar, 
debater, analisar e. se for o caso, sugerir uma colaboritção para que 
isso seja evitado. 

O Sr. Eduardo Sup6cy -Permita-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Nobre Se

nador Eduardo Suplicy, o Senador Pedro Simon está usando a pa
lavm pam uma connmjcação inadiável. Portanto, regimentalmente, 
não ó pcmútido apartes. Tanto V. Ex" como o Senador Esperidião 
Amin podc:tão fazer u:;o da palavra posteriormente. 

Nobre Senador Pedro Simon, comuDico-lbe que o tempo de 
V. Ex a está esgotado. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. ~oldcute, quero dizer, do 
fundo do meu coração. que esrou aqui como patriota. como Sena
dor da República, como brasileiro; ettou aqui como amigo, que 
tem o maior carinho e o maior respeito pelo Presidente Fema.udo 
Henrique Cardo""; estou aqui pelo meu País! Estou tcm:endo paza 
que o Plano dê certo; estou torcendo para que o Brasil vá adiante; 
estou ton::endo para que essas aises sejam superadas. porque acre
dito que elas têm condições de sê-lo. pois o cam.inho está sendo 
trilhado e,. por isso, assusto-me que, lá pelas tantas. há gente não · 
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se dando conta de algo que pamce que niia.é nada e do não é nada. 
as coisas podem mudar. 

O apelo que faço ao meu querido amigo Presidente Fernan
do Henrique Cardoso é que Sua Excelência se assessore e busque 
uma fómmla, através da qual possa acontecer bldo, menos tepetir 
o epis6Wo de Volta Redooda. 

O SR. PRESIDENI'E (feotollio~VIIela Filho)- Senador 
Pedro Simon, a Presidência agrn.dece o alerta e a sugestão de V. 
Exa e as lê vará em consideração. 

Concedo a palavxa, como Lider, ao Senador Esperidião 
Amin. V. Ex .. dispõe de cinco miDutos. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-5C. Como Lider. Som 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e SISo Senadoree, om 
nome do meu Partido desejo, também. abotdar o assunto que foi 
aqui focalizado pelo nobtc Senador Pedro Simon. 

Ouvi. com a atenção possíve~ a parte que pnde alcaDÇU do 
pronunciamento do Senador Pedro Simon, que faloo com a au!Ori
dade de Líder que foi do Governo Itamar Franco, em cujo perlodo 
está, sem dúvida alguma, senão toda a :raiz, pelo menos uma. parte 
da l1ÚZ do problema que aflige a sociedade brnsileila. que é a 8'"" 
ve dos petroleiros e as :suas cooseqliêacias. · 

Evidentemente que em uma comunicação de cinco minutos 
Dlo posso abotdar um problema tio complexo. Mas, gostaria de 
foealizar dois aspectos: um, é o da dona-de-casa, perdida atrás de 
um botijão de gás. Nos fiDllis de semana, naquilo que seria um 
momento de lazer de um Chefe da família, que trabalhou a semana 
inteira- e esse espetáeulo foi apresentadO J:XIl' várias ·emissoras de 
televi.são, pois só quem quiser mc:nr~ não na "ilha da fantasia", 
mas na ''redoma da fantasia" que não vai enxergar. Testemunhei 
isso e tenho certeza de que todos os Srs. Senadores também teste
munharam aqui, em Brasília. oo nos seus Estados. Esse espetáculó 
é realmente uma das demonsttações mais tristes da exposição do 
pobre ao oonflito de interesses legilimos. da classe tiabalhadota, 
mas também do interesse político. · -

O segundo ponto refeze-se ao aspecto do petroleiro. Digo a 
V. J?x's que tenho o mais profundo e •incero 10speito à, PETRQ. 
BRAS, aos petroleiros e aos profiSSionais da PE1ROBRAS.Inclu· 
sive já ÍIZ, desta tnõunã, registras a respeito das marcas obtidas 
por essa companhia, especialmente no que diz respeito A explora
çio de pet:Iõleo em águas profundas. que é um emblema e o resu
mo de sua capacidade técnica. Tive a. oportunidade de visitar pla
taformas, tanto no meu Estado, quanw na Bacia ~ Campos. Te
nho otgU!ho desta emp=a, que fala tio intimamente à alma do 
povo brasileiro. E é em nome desse enfoque à dona de casa. ao 
cbefe de famllia, à pesooa humilde, com um curinho de mão. a pé, 
pagando ágio pelo bujão de gás, e o pettoleiro, que eu gostaria de 
centrar esta comunicação do meu Partido. 

Euteudo que o Senhor Presidente da Repo!blica agiu como 
exa do seu dever. E conhecendo, como penso que cooheço, o então 
Senador e hoje Presidente, Fernando Hemique Cardoso - com 
quem tiv.e a -homa-de .clurantc quatro lllQS_OU__quase___(Jlatm___,a]J,QS 
canviver na condição de vizinho de cadeira nesla Casa, leitor que 
soo de tudo que Sua Excelência escreveu, especialmente no jornal 
Opinião- do qual eu et:a a.o::sinante -, imagino o quanto iilacbucoo 
o seu ccnção tomar as decisões que eslá tomando a respeito desse 
assunto nos últimos vinte dias. 

Então, a .minha primeiia palavra é de aplauso ao Senhor 
Presidente da República.. Sua Excelência está. exercendo o mancla
to, está exercendo a missão, e está,. nesse desiderato, super.mdo 
condicionamentos, conceitos e também preconceitos - todos n6s 
temos, Sua Excelência também os tem, preconceitos pessoais. 

Finalmente, quero associar·me ao apelo que fez o Senador 
. PedroSimoo. 

Penso que esta Casa, além do pensamento de cada Partido, 
deve entender que entre esses dois extremos: o traba.lhadcc e o po. 
btc que está sendo prejldicado, poc não encontrar o bujão de gás, 
existe muito mais do que a distância f'lSica: existem ciicunstâncias 
políticas. existem circunstâllcias corpor:ativistas e ci:rcuDstâncias 
institucionais. porque está tramitando nesta Casa, não apenas uma, 
mas um conjun10 de emendas que dizem respeito ao monopólio, 
:í.uclusive ao do petzóleo. Então. só um avestruz não enxergaria o 
complexo social e político que está mediando e obstruindo o cami· 
nho entre a dona de casa e o petroleiro. E esta Casa tem o dever, 
no exerdcio do mandato de cada Senador e de cada Deputado, de 
contribuir para que o diálogo exista. sim. Fn me disponho, se pu· 
der ser útil. a fazê.Jo, mas em absoluto que este smal de diálogo 
>igllif!CjUo o ammhão à au!Oridade que alguns pretendem. Quando 
falo em autoridade,. falo em autoridade do Judiciário e do Exeruti
vo. especialmente do Presidente da República. É em nome deste 
objetivo, que entendo ser patriótico, que me associo, nessas condi
ções. àquilo que o Senador Pedro Simon aqui f,alou. 

Sr. Presidente, agradeço pela tolerância, e falo em nome do 
· meu putido. Som.os pelo diálogo, sim. Respeitamos o trabalhador, 

respeitamos a sociedade toda, que está sofrendo, mas acima de 
tudo eulendemos que este é o momento par.t. se frrmar a autoridade 
democtática, a autoridade que veio das umas. não a autoridade ba· 
seada na força. mas naquilo que a nossa Constimição estabeleceu 
como sen&;> o poder que vem do povo e em seu nom.e é exercido, 
às vezes cortando o cora.çio de pessoas e machucando interesses 
legítimos também. 

Muito obrigado. 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. P!Osidente, peço a pala

vra, para uma coJllliilicação em nome da Liderança do Govemo. 
O SR. PRESIDENI'E (feotollio Vilela Filho)- Concedo a 

palavra ao Líder do Governo, Senador Elcio Alvares. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Líder, para 

uma comunicação. Sem 11:visão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e 
SIS. Senadores. ouvi com muila reflexão as palavras iniciais do 
Senador" PedrO Simon. e agora tivemos um aciéscimo também 
muito objetiv:o. muito oportuno do Senador Esperidião Amin. 

Obviamente. as primeiras notícias qite estão chegando ao 
ple.oário ainda não têm a fotografia da realidade que foi, efetiva. 
mente, a presença das tropas do Exército nas :refinarias que-estão 
sendo mencionadas. . 

Mas acrescento o seguinte: não houve invasão de refmaria. 
O que aconteceu é que a Petrobrás, fazendo rodízio de tumos, quis 
garantir a presença de elementos que iriam substituir aqueles que 
se negavam a trabalhar. Posso dizer, na condição de Líder do Go
verno, que esta operação foi feita de fcrma. pacífica, e em alguns 
setoies os próprios trabalhadores falaram para os integrantes do 
Exército que não havia necessidade de novas turmas. pc:xque se 
comprometiam a manter a produção necessária. 

Portanto, o Govemo está agindo com extrema cautela, com 
rigor_.e_,__acima_de __ tudo. com a coo.sciência da gravidade que agre-
ve dos petroleiros trouxe paxa o momenlo brasileiro. 

Destaco esse aspecto porque a idéia de invasão enseja a 
idéia de violência. O Governo Dão usou em neDhum momento de 
violência. O Governo agiu com a Sua-autonâãde. E af disse bem o 
Senador Esperidião Amin. O Presidente Fernando Henrique Car· 
doso, todos nós conhecemos, colega que foi de todos nós. que tem 
uma hist6ria política, a Sua Excelência inquieta, evideritemente, 
essa situação, como inquieta a todo o País, porque a sua formação 
democrática não aceitaria de maneira alguma uma decisão que fos· 
se calcada na violência. -

Portanto, a Petrobrás, para garantir o trabalho intemo das 
refinarias, está fazendo a !Oposição de petroleiros e, para tanto, · 
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teve a nocessidade_.das tropas do Exército~ evident.eiD.e~ numa 
situação delicada dessas, para garantir a rontimrjdade dos txabalhos. 

E o :mgistro que faço neste instante também. que é o que de
monstm o ban senso de uma parte de trabaJhadoies conscientes 
do m<>IDento caciooal, é que as tropas do Exército e aqueles que 
foram render os que se negavam a trabalhar, evidentemente em 
án:as que são necessárias para a manutenção da :reímaria, tiveram 
a oportuuiáade de ver: que Dão seria o.ecessária a iDtervençãO de 
novas tuuflas. com a proteção do Exército, e eles prazerosamente, 
entio., pessallUD a fazer o tmbalbo, porque, na verdade, a situação 
é milito delicada. 

Gostaria de dizer. na esteira desses prontmciamentos: desde 
o primeiro :momeDto hoove uma pmx:upação muito grande. Esta~ 
mos vivendo um Estado de Direito, estamos vivendo um regime 
democnítico,. e a Oidemjudicial é para ser cumprida. No momento, 
nio importa que seja trnbalbadcr, nio importa que seja autoridade, 
nio importa que seja Senador ou Deputado, há o descumprimento 
da onlemjudicial, .,,,,,. quase que coufigundo um gesto de deso
bediência civiL 

Neste momento, o País inteiro- não tenho dúvida alguma
e aí não é s6 o prob1eJD.ll. da dona de casa que coineça avultar, to
dos os homens conscieotes deste Pais nio pOdem apoiar. de ma

. neira nCDbuma, uma greve que tem como objetivo criar uma situa
çio de confronto que não interessa a ninguém. 

Portanto, na responsabilidade de L!der do Gov_emo, coom
nico a esta Casa que nãO houve invasão das reímarias; houve a 
prese11ça do Exército para gai3lllir uma coisa que é legítima: o di
reito do trabalho, feito por trabalhadores tão iguais aoS petroleiros 
que não v§o pemütir, de maneD:a nenhuma, que teDhamos uma cri
se sem pmc:ede.ntes, prlncipaJmente no aspecto do abastecimento a 
todos aqueles que De<OSSitam da produção da Petrobrás. 

Esse n:gistro faço neste momt:nta'"porque, à primeira vista,. 
pa>eceu que a canotação dado i presAhça do Exézcito foi de =áter 
de invasão. Tal nio aconteceu, e a:penas foi para garantir a tranqüi
lidade do seMço da Petrobrás, de suas po5prias .. rmarias. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Pre.idenl<o, peço a palavra 
par.1 um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (feotoDio Vilela Fllho)- Concedo a 
palaviaa V. Ex ... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pa:ra um eselareci
mento. Sem IeVisio do oradcr.) - Sr. Presidente, em nenhum mo. 
mento pensei ou falei em invasão, e se teve essa conotação faço 
questão de dizer que não me passou pela cabeça. O que eu disse 
foi exatamente o contrário.. As tropas se posicionaram no sentido 
de garantir a refinaria. 

O c!isamo do Senador Elcio Alvares está dando a enteuder 
que o Senador Pedro Simon falou que houve invasão. Não houve. 
As tropas colocaram-se em posição para garantir a situação. N'ao 
houve essa CODOta.ção e ai!solutamente não passou peJa minha ca
beça. Se houve essa ccmotação ou dei a entender, quero deixar cla
ro que nio foi pensamento meu. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. P=idente, peça a pala
vm, pela otdem. 

O SR. PRESIDENTE (feotoDio VIlela Filho)- Concedo 
a palaVD a V. Ex•. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem. Sem ~ 
visão do orador.) - Sr. P=idenl<o, apenas I<t<lmo, pela meDÇão 
ao meu disc::urso. 

Tenho pelo Senador Pedro Simon o mais profundo respeito, 
sei da seriedade de S. Ex•. Em. nenhum momento af'IIIl:lei- deixo 
isso muito claro- que o Senador Pedro Simon teria dito que foi 
um ato de violência. Apenas disse que estava correndo a versãO. E
é vctdadeim! Inclusiv~ elementos da imprensa abordaram-me no 

-coi:reda:', pergunta.D.dc como teri3. sido essa ·violência de invasio. E 
evidentemente configurou o estado de espírito. 

A posição de V. Ex", Senador Pedro Simon, como sempre, 
foi de profwlda cautela e de absoluto patrictismo. V. Ex• preocu
pado, como uXlos nós estamos preocupados, e eu seria incapaz de 
dizer que nas suas po.Javras, tão palrióticas, cOmo foram as do Se
nado< &pcridião Amin, estariam embutidas m.Umações de violêucia. 

Apenas deixo claro, porque em coo.tatos que mantive com 
elemenU>S de Ílnpl<:DSa, ao me deslocar da Comissão de Constilui
ção, Justiça e Cidadauia até-este plenário, fui indagado sobre a in-
vasão das tropas do Exémilo DaS refmarias. • 

Evidentemente~ a idéia que se tem qumdo as tropas do 
Exército ePo dentro de uma refinaria é de que booveuma invasão. 

. Mais uma vez, esclazeço, na condição de Líder do Govemo, 
que' as tropas do Exétcito apenas garantiram a reposição dos tur-
nos necessários. -

· Faço esse ~egistro para homenagear o Senador Pedro Si
mon, por quem tenho o mais profundO respeito e admiiação, e 
para deixar claro que a posiçOO do Govemo foi de serenidade, po
rém com profuuda autoridade. Neste momento, há que p-evaleeer, 
realmente, a autoridade do Presidente da República. 

O SR. EDUARDO SUPUCY -Sr. Presidente, peço a pa
lavra, como Lider • 

O SR. PRESIDENTE Cf""""'"' VilelaFilho)-Coocodoapa
lavra ao nobre S<nadoc Eduardo Suplicy, cano L!der, poc S minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Como Lider. Sem 
revisão do =dor)- Sr. P=idente, Sr's e Sn;. Senadores, gostaria, 
dentro do mesmo espirito com que falaram o Senador Pedro Si
mon, o Senador Esperidião Amin, e pela própria palavra do Sena
dor Elcio Alvares - acndito que esteja aberto à boa vontade. aos 
esfcrços de todos aqueles que já. há algumas semanas. estão pro
cw:ando colabotar para que haja um eTJ'et~dimento com os traba
lhado=; da Petrobr.ls. 

É preciso, Sr. Presidente, recotdannos, novamente, o que 
aconteceu nesta história da greve dos petroleiros. 

Em 27 de setembro passado iniciou-se um movimento de 
reivindicação dos lrabalhadores relativamente a ajustes de remune
ra.çio de seus vencimentos, que não estavam devidamente ajusta
dos. segundo o entendimento e a história do que se passou com a 
categoria. .. 

Ali hoove uma difiCUldade. O TribuDal Superior do Traba
lho considerou abusiva a greve, mas houve, então, um entendi
mento realizado com a participação do Presidente Nacional da 
Central Única dos Trabalbadotes. Vicente Paulo da Silva, que rea
lizou um encontro com o Presidente Itamar FiaD.co-. Diante disso, 
foi observado um termo de entendimento do Governo Federal com 
os petroleiros e a CUT. onde,. basicamente se dizia:: 

"1. Atendendo a um apelo de Sua Excelência. o 
Seohor Presidente Itamar Franco, os petroleiros, pela 
Fede:ração Única dos Petroleiros, filiada à Central Única 
dos Trabalhadotes-CUT, comprometem-se a encamiDhar 
o imediato fri:n do movimento grevista iniciado em 27 de 
sotembro, com absoluto acatamento de todas as detemrl
nações do egrégio TnOO.nal Superior do Trabalho e seus 
julgados ~tes ao assonto em questão. 

2. É dctermimçio do Senhor Presidente Itamar 
Franco que não haver.í nenhuma demissio em car.íter 
retaliat6ôo ao movimento grevista. 

3. Seriio retomadas as negociações pela Petrobrás 
cOm a Federação, naquelas cláusulas sociais sobre as 
quais não haja manifestação do egrégio TST nas bases · 
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em que as negociações. foram. apresentadas pela Petro
brás, no dia 20 de setembro.." 

E há ootros deta.Ihamem.os que eu não precisari&, agora, co
locar. Isso foi colocado à frente de Vteente Paulo da Silva e do 
Presidente Itamar Franco. O Presidente Itamar Franco falou: ''N""ao 
é preciso que eu assine pa:que a minha palavra publicamente está 
dada". E assím foi feito. Não foi preciso assinar este documento, 
pois estava empenhada a palavrn do Presidente Itamar Franco. 
Logo a se&uir. no dia 10 de ~ovembrq de 1994, foi, então, assina
do um termo de acordo que, entre si. f:umam o Govemo. e .a Fede
raçfu> Única dos Trabalhadores. . 

. -·· - - . . - -

''E por estaren:i de aconlo, assinam este documen
to os Exm.Os Srs. Ministros dC Minas e Energia e do Tra
balho, representando o Gov~ Federal e a Petrobrás, e 
a direção <la FederaçãO Única dos Petroleiros, repre- · 
sentando a ca"'garia ·prormional." Assinam: Delcldio 
Gomes, Ministro de Minas e Energia. e Antonio Carlos 
Spis, da Federação Única doS Petroleiros. 

É verda.de que o Ministro. dO Trabalho n.io assinou, mas o 
Mi.nistto de Minas 'e Energia assinou em ~-do Govemo, me
~·a palavra do I'Icsidente Itamar Franco. Po""ri01111Cl""'• hou
ve a assinalllra de protocolo, fumada entre a Fcdetação Unica dos 
Petrolciros e o Superintendeote-Adjunb da Petrobr.ls; obedecendo 
ordem do Prcsideute da Petrobds, Sr. Joel Mendes ReuD6. 

Pois bem. É venlade que o Seuhor Prcsideu"' Femando 
Henrique Caidoso mencionou na :reuniio realizada na semana pas
sada. com a presença de, pelo menos, seis Senadores e cinco oo 
mais Deputados Federais. que não estava de acordo com o IXoce
dimeD1o do Presidente Itamar Franco, mas que. enttetanto, o Presi-· 
dente da Repíblica na época er.a o Senhor Itamar Franco. A sua 
palavra foi dada, e os petroleiros. acredilanun nela. 

Então, é claro que há Ql;e- se pensar no respeito ~ ao rarida
des e ii. Justiça do Trabalho. E importante que os petroleiros te
nham consideração pela Justiça do Trabalho. Portanto, como um 
sinal nesta direção, resolveram recmrer da decisão tomada na se
mana anterior, relativamente à abusividade da greve e ao reconb.e
cimento destes termos. que acabei de ler. 

O Sr. Ministro A!mir l'a>;zianotb, do Tribunal Superior do 
Trabalho, considerou que estes documemos eram inconsistentes. 
mas o proprio Procurador-Geral da Justiça do Trabalho. Dr. Joio 
Pedro. com quem conversei, avalia que este acordo faz sentido e 
tem peso. A palavra da Petrobrás. do Presidente e do seu Ministro 
de Minas e Energia tem algum peso. 

Por isso, avalio que seja possível o cumprimento deste acor
do, até mesmo com a colabotaçio do Tribunal Superior do Traba
lho e com o esforço dos que aqui estão solicitando ao Setlbor Pre
sidente da República boa vontade com relação a este entendimen
to, se for importante levar-se em couta a palavra de quem foi Pre
sidente da República. Sua Excelência Itamar Franco - que foi o 
responsável pela designação do MiDistro Fomando Henrique Car
doso e quem deu to:l.o apoio ao Plano Real e à sua candidatura à 
Presidência da República. 

Ainda que o Presidente Fernando Henrique Cardoso tetlba 
uma discordância sobre o procedimento do ex-Presidente Itamar 
Franco; a sua palavra. sendo ele Presidenle à época, foi importan
te. Essa é a chave para o entendimento, par.t que não se repita, 
como bem disse o Senador Pedro Simon, quaisquer episódios que 
relembrem a tragédia que aconteceu em Volta Redonda. 

Nós qUeremos a superação desse impasse por meios pacífi
cos, pelo entendimento e de fonna civilizada. 

DOCUMENTO A QUE SER.REFERE O. SR. 
c_-· ffi)UARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

TERMO DE ENTENDIMENTO DO GOVERNO 
FEDERAL COM OS PETROLEIROS/CUf 

1. Atendendo a um ã.pelo de Sua Excelência o Senhor Presi
dente Itamar Franco, os petzoleiros, pela Federação l:íniea dos· pe
troleiros., filiada à Central Unica dos Trabalhadores- CtiT, com
prometem-se a encaminhar o imediato fiDl do movimento 8"C"Vista 
iniciado no dia 27/9, com absoluto acatamento a todas as detenni
nações do egregio Tnbuna.J. Superior dO Tmbalho· em seus· julga
dos pertinentes ao assunto em questão. 

2. E determinação do Senhor Presidente Itamar Fra:oco que 
não haver.i nenhuma demissão em caráter retaliatório ao movi. 
mento grevista. 

3. Serão reiomadas as negociações pela. Petrobrá~·com a Fe
deração naquelas cláusulas sociais sobre as quais não oaja mani
festação do eEgrégio TST, nas bases em que as negociações foram 
apresentadas pela Petrobr.ls no dia 20 de setembro.·. 

4. Detenninação do Govemo que a legislação relativa à 
anistia de dirigentes e representantes sindicais seja apliCada no 
breve espaço de tempo possíveL 

S. Será discutida em outra ocasião qualquer cláusula econô
mica, relativa a alegadas perdas salariais. 

6. Os. passivos trabalhistas ajuizados presememente serão 
discutidos ém comissão a ser criada pela Petrobrás com partícipa
çãp dos petroleiros, de maneira a tentar acordos. 

6.1. As horas extraturno serão pagas em vinte e cinco parce. 
las meosais. 

7. Os DIAS parados serão descontados na forma seguinte: 
50% em duas parcelas mensais, e 50% serão compensados 

com. trabalho em horas extras. 

TERMO DE ACORDO QUE EN1RESI FIRMAM 
O GOVERNO FEDERAL E A 

EEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS-FUP 

1 ") A Petrobds manlerá gestões juoto is socicda&s médi
cas e odontol6gi.cas. excetuando-se as de fmalidade comercial, no 
sentido de analisar a composição das tabelas de procedimeill.oS, 
betn como desenvolverá. esforços para o credencimento de profiS
sionais para o atendimento dos empregados pela A:MS, com ên.t:ase 
naquelas. localidades onde as carências de atendimento sejam mais 
acentuadas. 

2") A Petrolrás ccmtiuuar.\ realizando estudos visando. onde 
coober. adequar o ~gime de trabalho confmado dos empregados 
que atuam nos campos de produção. 

30) A Petrobr.is assegurari. a presença. às :reuniões aa ClPA, 
de um representante sindical indicado pelo ~spectivo órgão de 
classe, fornecendo-se, ao mesmo, cópia de suas Atas. 

4"') Os inquéritos relativos à greve deflagrada oo dia 
26/9/1994. abertos pela Petrobrás, serão cancelados se os envolvi
dos não tiveram direito de defesa. confoxme detenninação do 
Exmo. Sr. Ministro do Trabalho. 

Se:> A Petrobrã.s comunicará as eleições da CIPA aos respec
tivos Sindicatos.com antecedência de. 90 (noventa) dias. fomecen
do aos mesmos, sempre que solicitada. a distribuição dos Setores CCJr'

respoodentes a cada tepreS<IUante dos empregados a semn eleitos. 
60) A Petrobrás realizará, na vigência do presente instru

meoto. programa destinado a orieutação dos empregados quanto 
ao PAE. Para a realização do Programa de Orientação os Sindica
tos darão seu apoio e participação. 

7, A Petrobrás pagará em 25 parcelas iguais e sucessivas, o 
montante relativo as horas extras rumo. A parcela devida. no pe-_ · 
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riodo de 5 de outubro de 1988, até a clara da assiDalum do Aconlo nuar a sobrocarga de tiabalho de manuteDçio do pessoal engajado 
do 5° grupo de tumo, é de 36 {trima e seis) horas ....... com adi- IIli$ pa!3das. 
cionalde 100% 17") A Pctrobrás concederá a cohcttura da AMS, na área 

Os pagamentos SClio calculados e atualizados lloscando-se odaltol6gica, para o empregado =étu-admitído c seus dcperui-
DOS índices do judiciário ttabalhista. en!es, bencficiáriàs da AMS, indcpcndentemente de carê1lcia. 

A Petrobrás I<SJ>OIIS3bilizar-se-á pelos recolhimentos da 18") A Petrobrás continuará pmticando, DO prazo de vig&.-
partc relativa ao e~gador dos encargos ttaba.Ibistas, historica· cia deste Termo de Acotdo. as normas coostantes das cláusulas 86, 
mente calculados bctu como po< quaisquer &us que possam advir 87 c 88 do ACI'-93/94. 
desses x='>lhímcntos. P~o Primeiro: A Petrobnls asscguruá a liberação para 

A quitaçiío desse passivo na Justiça do Trnbolho, dar-.W nas a Fedemçio Unica dos Petroleiros, de 3 (três) dirigentes daquela 
aç<5cs trabalhistas, restringindo-se ao podido as horas cxii3s tomo. F~ sem pre}lizo da reomneiação. 

Está cláusula não se aplicani nos locais onde ainda não foi · Parigrafo &cJ!IID!Io: A Petrobrás asscgurm:i, ainda a hõcxa-
implantado o Acm!o de quintO grupo de tw:no. . _ çio para a Federação Única dos Petroleiros de maliil (um) dlrlC 

8'? As ho= de par.disação ser.lo "'postas pelos emprega- gente daquela Foderaçio, a partir da cfctiva extinção da Federação 
dos nas seguintes condições: Nacional dos Petroleiros- FENAPE. 

a) 50% (cinqücnta por cento) mediante dcscoJJto cm folha 19'? A Petrobnls pagará em dezetubro de 1994 c janeiro de 
de pagameDlo; · • · 1995 I (um) saJárto po< mês, a cada empregado. 

b) as oottas 50 (cinc:pienta por cento) serão compenswfos Parágrafo Uoico: Os valores pagos serão compensados, na 
com tiabalho suplementar, à IUio de uma bOia de tiabalho para hipótese de eventual condenação da Petrobrás ao pagameD!O de di-
cada bOia de paralisação; fm:uças salariais decom:n1es da impl•D••ção do Plano Bresser. 

e) nos casos em que não seja viável a comPensação. oo me- 2()0) A Petrobrás, na vigência do presente a.ccm:Jo, informará 
diante opção do empregado, as bens de paralisação SC1io desccn- aos Sindicatos, a conclusão do estudo, já solicitado a PETROS, de 
tadas em quatro paxcelas iguais, mensais e sucessivas. viabilidade e COildições para que a suplementação de pensão paga 

Parágxafo único. O pctiodo de paralisação não terá quais- às pensionistas se silnc em pcn:entual minimo de 80% aplinado 
qu« ruleaos funcionais em pre}lizo do empregado, tais como sobro o valor da snplemcntação paga ao Mantencdor-Benificiário 
descanso ICmUD.crado, 1~ salário, e férias., salvo o desconto e em vida. 
compensação de que trata esta clãusula. 21 '? A Petrobrás garaulirá que não havendo oposição do 

9'? Na convCJ:São pam xeais do adiantamento do 13" salário empregado, as hcmologações das rescisões dos contratos de traba
pago cm 1994 será adotada a Unidade Real de Valor (URV) refe- lho dos empregados, quando exigidos por Lei, devedo su realiza
rente ao dia 30-;;-94. . das nos Sindicatos "'P"'scntalivos da categoria profissiooal, desde 

10. A Petrobrás manterá, cm seus órgãos operacionais, onde. que DO local exista IepreSCDtação da entidade de classe. 
couber, até 2 (dois) empregados de nivcl da á= de enfemJagem 22'? A Petrobrás informará, mens•ilnc~te, a cada Sindicato, 
por grupo de tumo. a movimentação de pessoal ocotóda em sna base tctri!orial. 

11, A Petrobrás, mediante prévio entendimento enl!e as par- 23'? A Petrobrás, ao cxnc:ede< estágios ... rerentes ao Progrn-
tes, asscguruá o acesso aos locais de tiabalho de uma comissão ma de Tntegrnção Petrobrás x Escola de que trata a Lei n" 6A94, de 
fO<IIla<la po<Ol (um) MédicodoTmbalhoe de 01 (um) Eogenhci- 7-12-TI;e·aoi:oceberboisistas em=s defonnação, utiliza-los
rode Segur.mça do Trabalho, de cada parte, parn, na qualidade de á em trabalhos que contriboam pam sna formação profiSSional e 
representantes do Sindicato, do Minislério do Trnbolho c da l'dro- somcnte sob adequada supervisão, não os consideiando cano 
brás. verificarem as ccudições de sabVridade e segtmlllÇil no tmbaiho. componente do efetivo mínimo. 

12. A Petrobiás, Dos termos c limites, estabelecidos na Je. 24'? A Pctrobrás asscgurm:i, DOS casos de abertura de pro-
gistaçio, permitirá que representmtcs dos cmpP>gados da mesma cessos ~Jt:tivos plblicos, ampla divulgação, respeitada sua~ de 
base teiritorial acompanhem a f'walização, pelos órgãos compc- a!nngcncJa. . . _ 
tentes dos P=Citos legais e ,.,gulatu....,. sobre segurança e Parigrafo Primeiro: As fases de IOCrutamcnto c selcção d<r. 
sallde 'do tiabalhador. processos seletivos plblicos serio realizadas de forma imerna c 

13~ A petrobrás analisará as possíveis pendências decorren
tes da demissão dos empregados da Reforma Administrativa em 
observância a Clânsula 92 do ACI'-93/94. 

14. A Petrobrás c os Sindicatos continuariio fazendo gestões 
juDto à Petros no sentido de avaliar a possibilidade de concessão 
de adiantamento de 45% (quarenta e cinco porcento) dos benefi~ 
cios dos aposentados e pensioDistas. DO dia 10 de eada mês. 

IS. O procOOim•Dto de proaogação, "'visão, denóncia oo 
=ogação total ou paicial do presente, ficani subordinado às nor
mas estabelecidas pelo Artigo 615 da Coosolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 

extema. sendo o S.indicato devidamente notificado cm todas as 
etapas do processo seletivo. 

Panlgxafo Segundo: A Pctrobds fomecerá aos cmprogados 
todas as infOD!IaÇÕCS sobro as condições e andamento de proces
sos scletivos, visando gmntir a sua absoluta transpan;ncia. 

Parágxafo Terceiro: A Pctrobrás divulgará a lista de atXO
vados, em ordem de classificação. no fiDal dos processos sele ti vos 
públicos."' 

Panlgrafo Quarto: A Petrobrás asscgwará, quando couber, a 
!calizaçio de processo scletivo internos DOS casos de promoção 
nas diversas caiieiras funcionais. 
_ 25" ) Os diri&entes e teprescntantes sindicais anistiados, 

16. A Petrobrás remuno:ará com um ~scimo de 90% (no- rcintegrados no emprego em agosto de 1994 e lotados em 6r
venta per cento) as horas extraordinárias :tealizadas de segunda a gãos operacionais diversos dos de origem poderão optar pelo 
sexta-feira, DO horário diurno (de 5 às 22 homs) àJrante as patadas relorllo a estes. 
de mannteDçio, pelos empregados de boolrio administrativo nelas A Petrobrás ap1icani a llDistia prevista na Lei n• 8.632194 
engajados. As horas cxtiaordinárias realizadas DO_ horário ncturD<> ~ ~ªos sete empregados "'mancscentes (AnDando Pereira da Silva, 
SC1io "'lliiiDCr.ldas com um acréscimo de 100% (cem po< ceDio). José Luiz Mosiman da Silva, Artur Melo da Silva Luiz Emesto 
Além disso, a Petrobnls coiiiinuari. adotando medidas visande ate- Tavares da Silva, Waher Araújo de Soum Júnior, Fátima Maria · 
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Oliveira Viana e Getaldo Saraiva Pinto) lotando-os nos seus órgã- a) suspensão imediata da greve com retomo- ao i:rãbalho a 
os de origem. partir do lllmO de 23b30min; 

26") A Petrobris supetvisiozwá o progi1llllll de alimentação, b) desistência por parte da Pettobtás do diss!dio coletivo oo 
com apoio de seus profissiODais da área e/ou nutrição. TST-DC-146.945/94.3, suscitado jmto ao TST, com a concordân-

2'?) Objetivando valorizar o bom empregada. a Petrobrás cia da FUP e Sindicatos. em face do encemtmento do movimento 
mant.e:ti a sua atual política de emprego, oomprometendo-se a não grevista neste ato. 
implantar rotatividade de pessoal bem como nio promover despe- Seguem-se assinaturas. 
didas arl>ittárias. O SR. ADEMIR ANDRADE -Sr. Presidenre, peço a pa-

Pallgrafo Único: Não serão consideradas. como despedidas lavm como Líder. 
arl>itrilrias aquelas que se fundai= em falta grave, motivo disci- O SR. PRESIDENTE (feotoDio Vilela Filho)- Concedo a 
pl.inar, motivo técnico oo ecooõmico, cabeDdo~ à Pettobris, nesses palavra a V. Ex', oomo Uder, Senador Adentir A.ndmde. 
casos, adolar todos os procedimentos que a legislação trabalhista - <fSR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como L!der. Sem 
lhe pe=ita. revisão do oradoc.) - Sr. Presidenre, Sr's e Srs. Senadores, oovi 

280') A Petrobrás assegurará. encaminhamento ao Sindicato, com. atenção a manifestação do SeDador Pedro Simon. No início 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua emissão da cópia da da sua manifestação. coloquei-me completamente contra. a forma 
Comunicação do Acidente do Trabalbo (CAT) de empregado aci- como c:::onduZÍa. a sua questão. Entretanto., somei:-me a sua vontade 
dentado. _no sentido de que o Senhor Presidente da República evite a violên-

290') A Petrobrás manter! em articulação com as CIPA e os- ciil, -nést'e processo;· e a invasão da rermaria pela Forças Armadas 
Sindicatos a realização de cursos, palesttas e seminários com a Bmsileiras pam não se repetir o que aconteceu no passado. 
participação coojmta de representanres da Pelrobtás e doo Sindi- Quero chamar a atenção doo Srs. Senadores. Se está haven
catos sobre as caracterist.icas tóxicas de suas niatérias-primas e ao dificuldades no País. hoje, se as donas-de-casa, trabalhadores 
produtos, bem ccmo dos dem.ais riscos p-esen.tes. nos. locais de tra~ de outros setores estão passando dificuldades, essa dificuldade se 
balho e os meios necessários à prevenção cu limitação dos seus deve a responsabilidade dos dois e não apenas a ação dos petrolei
efeitos nocivos. ros, porque o Govem.o dQ Piesident.e Fernando Henrique Cardoso 

300) A Petrobrás: descontará em folba normal de pagamento também tem sido extrenlaJlleD.te intransigente diante desta questão. 
o seu cronogranJa operaclooa!, as in.pot1âDcias aprovadas nas As- Eu chamaria a atenção,~ principalmellre do Senador Elcio 
sembléias Gerais. Como coDtiibuição assistencial aos Sindicatos Alvares, como Líder do Govemo nesta Casa. Foi divulgada, hoje, 
desde que não haja·oposiç!o expressa e por escrito do e~ uma pesquisa, Senador, sobre a manifestação da população com 
no prazo de 15 (quiDze) dias úreis após o recebimenro, pela Petro- relação à greve da Petrobrás: 38% da população de São Paulo, que 
~ da coDJlliliucação do Sindicato. está sendo enom1emente prejudicada, está a favor dos petroleiros, 

31") A Petrobris garantiiá que soos motoristaS profiSsionais salvo engano, 55% contm. Mas enrendo que, dianre de uma popu
ou condutmes autorizados, não serão obrigados a ressarcir os da- lação extiemamente prejldicada com esse fato, com essa situação, 
nos em qualquer tipo de viatUia que dirigem, ficando apenas. sujeitos. 38% estão favoráveis à greve dos petroleiros.. Isso é um sínal ~ 
como todos os empmgados às Nttmas de Relações no Trabalho. que o Govemo deveria prestar atenção ao que esti acontecendo. E 

32") O presente Tetmo de Acordo terá vigência até 31 de um sinal de que a população brasileira. mais conSciente, reconhece 
Agosto de 1995. que h.i llm fuíJ.do ~ ~ na ação "dessa categoria. Há. um sioal 

33a;, A vigência do presente Acordo dependerá de sua apl'l> eVidente e claro de que a opinião pu'blica. não é totalmente favorá-
vação por todos os Sindicatos da categoria profiSsionaL v e! ao ),'residente da Replblica, como afmnou aqui o Senador Pe-

E por estarem de acordo, assinam este docomento os Ex- dro Simon. Não é verdade isso! E o :resultado está na pesquisa dos 
m% Srs. Ministros de Minas e Energia e do Trabalho, repre- jomaisdeboje,eéJreCisoqueseest.ejaateotoaisso. 
sentando o Governo Fedetnl e a Petróbras, e a diieção da Fedeta- Diante de uma pop.tlaçã.o tci:rivelmente prejudicada com 
ção Única dos Petroleiros, representando a caiegcria proflSSional esta ~ve, 38% manifestam-se favoravelmente à greve dos peiro... 

Brasília, 10 de novembro de 1994.- Ddddio Gomez, Mi- leitos. E preciso que se compreenda isso. 
nistro de Minas e Energia- Marcelo Pimentà, Ministro do Tm- Nessa decisão judicial. há um recurso que, por irrespçnsabi-
halho- Antônio Carlos Spis, Fed. Única doo Petroleiros. !idade do Tribunal Superior do Trabalho, não é julgado. É inad-

,. missível, diante da situação que o Brasil está passmÍdo, que os MiR 
PROTOCOLO FJ!l.M!>JX> ENTRE A PE1ROBRAS ~ mstros do Tribunal Superior do Trabalho, fiquem protelando o jul-
E A FEDERAÇAO UNICA DOS PETROLEIROS gamenro de uma questão tão importante, nw:t:ando paxa segunda-

Em nrunião entre a Pelrotris e a Federação Única dos Pe-- feira da semana que vem o seu julgamento. Eles. são, sem dúvida 
troleiros/Sindicatos. em 25~ 11-1994. ficou acordado o seguinte: alguma, os responsáveis por esta si mação. porque no caso de uma 

1) Prosseguimento das conversações entre a Petrobris e Fe-- questão tão emergencial como esta eles deveriam se reunir ex
deração Úiiica dos Petroleiros/Sindicatos visando a assinatura de traordinariam.ente, V3I31' a noite se necessário fosse, tra.balbando, 
um novo Acordo Coletivo a vigir at6 agosto de 1995; disaltindo o assunto e cbegan.do uma posição r mal em que não pu-

2) A Petrobrás garante a. maJlUtenção das cl.iusulas do desse haver mais rean'SOS. Tenho certeza de que os petroleiros ba
Acordo Coletivo 93/94, que não conflitem com as cláusulas defe- veriam de acatar a clecisão que fosse tomada. 
ridas pela Sentença. NCil'Ol3tiva. do TST - Processo DC- Houve uma primeira decisão e b.i um recUrsO em triunita-
131.024194.0, até a assinaturit. do novo aCordo. ção, inclusive suspendendo o tal pagamento da nmlta. E quem de-

3) A.mpara.da na cláusula 105° da Sentença Normativa cb veria estar sendo chamado à atcn~ neste momento, são os Mi
Processo TSI' DC-13Ul24194.0, a Petrotris adequar.!: a atuai rela- nistros do TST, que, na ntinha visão, estão sendo irresponsáveis e 
ção de intemiveis, no prazo ae 20 dias, visando a promover even- incooseqiientes, JrOtelando decisão e julgamentO de tamanha in:L-
tnais ajusres; portância para a Nação brasileira. 

4) A aplicaçio das cláusulas anteriores ficará condicionada Fillalizo, lembrando que houve realmente um acordo em 
· às seguintes condições: dezembro. Se foi legal oo não, essa é uma questão discutível, mas · 
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os pettoleiros estão fazendo a soa greve baseados nesse entendi
mento ~nesse compromisso. 

E preciso que o Governo Federal respeite os ttabalbadc:res; 
é preciso que o Govemo Fedem.! tenha .humildade. o que não está 
havendo da parte do Presidente Femando Hemique Cazdoao, que 
tem sido prepotente. autoritário. dono absoluto da verdade. A me
lhor qualidade de um governante é a humildade, que está faltando 
ao Presidente Femando Hemique Cardoso. Sua Excelência pt<Ci
sava roco.Dhecer, dialogar, discutir. Tenho certeza de que. com o 
diãlogo. se chega a um entendimento. 

Mas se há inttansigência dos petroleiros, maior intransigên
cia há por parte do Presidem• da República do Brasil 

E vejam como as coisas se alastram: hoje, pela manhíi, hou
ve uma manifestação de mais de 10 mil1r.lbalhadoml em São l'all
lo -1r.lbalhadoml da Fon:! do Brasil-, sob a direção da CUT, para 
prestai= solidariedade aos petroleiros do Brasil .· 

Esta maneira de conduzir o processo político pelo PR:siden
te da República está levando a uma situação de acimm>ento e de 
confronto absolutamente desnecessária. Se há civilidade naqueles 
que hoje governam a Pátria brasileira, há civilidade enb:e os traba
lhadol'es bms:ileiroS., qoe..só querem ter o direito de serem ouvidos, 
IeSpOitados e terem uma vida mais digna. 

O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilela Filho)- Senadór 
Ademir Andrade, o tempo de V. Ex' está esgot:ldo. 

O SR. AD EMIR ANDRADE - Ii vou enceuar, Sr. Presi-
dente. . 

Todos n6s desta Casa sabemos quão indigna é a·vida do tra
balhador lnsileiro. Os petroleiros do Brasil ainda são uma catego
ria organizada, com condições de se unir e brigar. Mas a maioria 
dos ttabalhadores do Brasil vive num estado de miséria, e essa 
gente precisa ser esaJta.da por n6s., que sam.os privilegiados. e, evi
dentemente, pelo Govemo, que mais privilegiado ainda é. 

Muito obrigado. 
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. PR:sidente, peÇo a 

palavta, como Uder. 
O SR. PRESIDENTE (feotooio VIlela Filho) - Senador 

Bemardo Cabral, o nobre Lider'do PSDB, Senador Sérgk> Macba
do já havia pedido a palavta anteriomlcme. Em seguida, concede
rei a pala:vx:a. a V. Ex" e ao Senador Antonio Carlos Magalhães, por 
delegação da Lider.mça do PFL. 

Concedo a palavta ao nobre Senador Sérgio Machado. 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Como Llder. 

Pronuncia o seguinte diseui>O. Sem revisão do oador)- Sr.PR:si
dente, SI"s Senadoras, Sts. Senadores, é difieil exen:er a democra
cia. A deiDOCI3cia é o império da lei QUando há conflilo de inte
resse, o cidadão mcorre à Justiça.. E foi o que aconteceu na greve 
dos petroleiros. Os petroleiros tinham uma intelpretação de um 
aconlo feito com o Governo anterior. A Petrobtás achava que não 
existia esse .acordo. Houve o cooflito, que foi levado ao canal nor~ 
mal de qualquer democracia, que é a Justiça, que jli.gcu e conside
roo abusiva a greve. 

Emão,. o que dove fazer um PR:sidente da República, um 
goveman1.c? E difícil exeree:r a deiDOCI3cia;: é dificil.,. IIDJitas v~ 
tomar decisões dums, potqUe é pt<Ciso ex e= o direito da lei E o 
Presidente Femando Henrique, em momento algum. está exercen
do a autoridade. Sua Excelência está. simplesmeDle cumprindo a 
lei. está simplesmente fazendo com que a vontade da Justiça seja 
cmnprida. Existe um =:urso que, julgado pela Justiça, sen\ obocle
cido, conforme noG disse o Presidente Fernando Henrique quando 
da visita feita pelos Senadores e Depilados. Isso não é prepot<n
cia. Obedecer à lei não é prepotBncia. Ou quemnoSVOltar o Brasil 
à. vontade do Presidente? Ou o Presidente passaní a ter autoridade 
sobre a lei e passaiá. a preponderar sobre a lei? 

É esse estado que queremos de volta ao Brasil? Não, quere
moS o império da lei, queremos a vontade da lei. e é isso que está 
acontecendo. O que o Exérci~ está fazendo, boje:, nas refmarias? 
Ganmtindo o dõ:cito de quem quer trabalhar, de quem quer mudar, 
de quem quer substituir. . 

Isso é importante ou dJ.egaremos mais adiante oom um Bta
si! em que nem o Ptesident.e da República terá o direito de ir e vir. 
Chegamos ao ponto em que o Presidente da República, ao visitar 
um Estado, é agredido, como foi recentemente na Paraíba. Não é 
essa a democracia! Na dem.ocmcia tem que se ter respeito is leis, e 
foi por isso que lutamos durante muito tempo no Brasil, e é isso 
que quetemOS garantir! Quando há conflitos de inle!<Sses. está a 
Justiça. Vamos agwudaroreanso: se o Tribunal SuperiordoTm
balho julgar favoravelmente aos petroleiros. o Govemo vai obede
cer. Não é o dever de um Presidente da República. dentro de uma 
democracia, sobrepujar a lei, porque na democracia temos que ga
rantir o direito das minorias e a vontade da maioria. Isso é o que 
toma a democracia bonita e o que temos que fazer dentro do impé
rio da. lei! 

Cabe a nós, Senadoml- e fiz parte da Comissão que foi fa
lar ca:n o Presidente-. tentar abrir um diá1ogo. um contato, desde 
que dentro do império da lei que a qualquér cidadão cabe obede
cer. Essa é a visão que temos e a direção na qual temos que traba
lhar. Lutamos muito tempo por essa democracia. que JnSSUpôc 
direitos, o~gações c respeito à decisão do Judiciário. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a 

palavra ao Senador Bemmtlo Cabml, oomoUder, pcreinco minutos. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Como Uder. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oadorj - .Sr--Presi
dente, 5n Senadoras e Srs. Senadores, a minha idéia em a de ficar 
calado. porque a finalidade desta sessão é outra. Mesmo com todas 
as comunicações urpteS, falando de uma provável missão desta 
Casa, - que receio acabe terminando em intromissão - ainda as
sim. eu pensava em não usar da palavra. 

Ai:::oo.teCe. Sr. Presidente, que ouvi aqui chamarem o Tribu
nal Superior do Trabalho e os seus Ministros de irresponsáveis e 
inconseqüentes. Advogo há 40 anos, Sr. Presidente. Se há um Tri
bunal que merece o respeito desta Casa e da população é o Tnõu
nal Superior do Trabalho. Ainda assim, eu poderia fu:ar calado, 
mas logo a seguir cbama-se o Presidente da República de pn:po
tente e autoritário- a JrePOiênc:ia levaria à arbitrariedade. 

_ Qmvivi com o Seziador Femando Henrique Cardoso quan
do fui Relator da ConstiiUinte. Cooheço muito poucas pessoas. DO 

campo do Legislativo, que exm:ite a função de conciliador como 
Sua Excelência. 

O Uder do Govemo já fez a defesa no sentido da cbamada 
invasão, e não seria eu que viria aqui complementá-Ia, aditá.-la cu 
acoplar argumentos. Mas. Sr. Presidente. dizer que o Exército in
vade uma refinaria... quando as FOl'ÇftS Aimadas são sempre con
vocadas. Alguém as convoca- no caso, o Exército- para dar se-
qüência a um ttabalho que o Ministro das Minas e Energia vinha 
realizando, com entievistas diárias. a fm de se chegar a um acoroo. 

Sml que é possivel que o Senado Fedetal, que é a fonte do 
equilíbrio, tente põr mais fogo nesse incêndio que se alastra pela 
Nação c que sabemos como começou, mas não temos idéia de 
como pode terminar? 

A mioha preocopação. Sr. Pn::sideot.e, é clirigir à Mesa a mi
Ilha palavra, pocque houve um TeqUerimento inicial, feito pelo Se
nador Pedro Simoo, de designação das Lid<:rnnças para ajudarem 
na conciliação- e esta é u:o:la palavra sábia: conciliação. 

Mas a um homem que saiu desta Casa. deste Senado Fede
ral, para. a Presidência da República, portanto o melhor agente que, . 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

o SeDado Feder.ll poderia ter para um dillogo, atirun-se pedras 
vetbais, além clagnelas que ele já recebeu em praça pública? Não 
seria com o meu silêncio, Sr. Presidente, de forma alguma, que eu 
deixaria de xegistrar a miDba palavxa em defesa do Presidente Fer
!Wido Henrique Catdoso. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filbo)- Concedo a 
palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães, po< ciDco miDutos, 
pela Licler.mça do PFL-

0 SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA_ 
Como L!dor. Sem revisão do orador.)- Sr- Presidellle. Sr's e Srs. 
Senadores, tdne..se o Senado Federal, evidentemente, com outro 
objetivo, mas transforma-se em 3SSllD10 da ~ão a greve dos pe
twleiros. Acredito até que isso esteja certo. E necessãrio tomar-se 
uma atitude coneta, que tem que estar em COllSOD.ância CODl a von
tade popular, que é o término da greve. E o término da greve. gra
ças a Deus, avíziDba..se, em virtude da atitude do Govemo, que fui 
pautada com muito equilibrio,levando em conta, sobretudo, os in
teiesses da população. 

Esta é uma Casa do povo e CODI.Ia o povo ela Dão pode fi
car, A população do Brasil não suporta mais o sofrimento que a 
greve dos petroleiros tem-lhe causado, e o Govedlo não pode dei
xar de cumprir a decisão do Tn"buual Superior do Trabalho. V Mias 
oradores, com mnita propriedade, salientaram aqui a }lsteza da de
cisio e, mais do qUe isso. a obrigação, DO estado de di:redto, de se 
cum~ & decisão dos tribunais. . · 

É o que o Govemo está fazendo. Ele não pode ir além nem 
ficar aquém da decisão. O Govemo est.l cumprindo a decisão. E o 
SeDado Feder.ll não pode querer que o Governo dcixe de cumpri
la. E para isso o Governo tem que usar dos meios ao seu alcance. 
E de que meios ele tem usado? Dos meios legais, fazendo .ÇCioS 
os mais importantes aos petroleiros para que voltem ao trabalho, c.
abrindo até coodições de dillogo com importantes setores da Pe
trobrás. Mas nada tem adjant:yio, 

O que podemos dizer, nes~instantc, é que o Govemo con
timla ateDto ao assunto, mas can: a obrigação de fazer funcionar as 
reímarias, e para tanto tomou as providências indispensáveis, não 
com a invasão de tefmarias, como salientou, com nmita proprieda
de, o Senador Elcio Alvares. não tomando qualquer atitude manu 
au1itari- quem deseja. que se tome atitude manu militari é o Sr. 
Leonel Brizola, mas ele já está inteir.tmente ullrapassado. O Go
vemo tem a. obrigação de usar os mil~ para garantir a ordem e 
a segurança uacioual, e o problema do petróleo, o problema do 
abastecimento do País é um problema de scgur.mça nacional, do 
qual o Exétcito, quando convocado. tem que participar. 

E é po< isso que o Presidente F<:ruando IWnique Caidoso, 
com o seu Mmistro das Minas e ~ depois de discutir outras 
fémm:Jas, chegou ao ponto de guarnecer as rermarias. sobretodo 
para facilitar para os que querem trabalhar e para os que querem 
manter em funcionamento as reímarias, pata que a população não 
sofra a falta do gás de COZÜlha.. que i.cfemiza a vida. sobretudo, 
dos mais humildes. Os p6btes são os que sofrem nessas greves.. Os 
poderosos, os que têm meios de sobrevivência,. estes não sofrem. 
porque encotl.tram a maneira de adquirir o gás até mesmo no câm
bio negro, sem sair de casa. Os pobres não têm como pagar ágio e., 
muito menos. como adquirir o gás. É para esses que o Govemo se 
volta.. Dizer que o Govemo não age popularmente é querer negar a 
ve:tdade.. Se se fizesse hoje uma pesquisa da ação do Governo nes
se particular. perceber-sc-ia que ele tem a qu.ase 1manimidade do 
povo ao seu lado. 

Entendimento todos DÓ& queremos. e até loovamos os esfor
ços desse Senador, que respeilamo&. pela educação. pela lhaneza e 
pelo amor às causas que abraça. que é- o Senador Eduardo Suplicy. 

. A S. &• estamos dispostos a dar ajuda para que faça o seu traba-

lho, para que encontre sohlções. Entendimento sim, mas perda de 
autcridade mmca. Não queremos que o Govemo perca a sua auto
ridade. porque a petda da autorida.de trará o caos a eSte Pais c nin
guém deseja que o País CIJtre no caos. 

O Presideute da República é o homem que tem a obrigação 
dO zelar pelá sua autoridade, que representa milhões e milbiles de 
eleitores que sufragaram o seu nome para que ele fl7.essc as refor
mas- necessárias para que o Brasil encontrasse o seu rumo. 

Por ~ estamos aqui: para prestigiar a ação do Gove:r.no, e 
vamos prestigiai. :&tendimcnto, como querem os Scna.dcns Pe
dro Simon. Esperidião Ajnin. e tantos outros, estamos dispostos a 
fazer, mas Dão com a pertla de autoridade do !'residente da Repú' 
bl.ica.. que está certíssimo nas atitudes que tem tomado neste episó
dio e cm alguns outros. 
. O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente, peço a pala-
vTa.. como Líder. 

OS~c!- PRESIDENTE (feotoirlo Vilela Filho)- Concedo a 
pa!avia, Como Uder, ao SeDado< Jader Barl>alho, po< cinco minutos. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Uder. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
desejo unir a miDba palavxa, como Uder do PMDB nesta Casa, ii. 
das demais Lideranças que manifesflll:am solidariedade ao Gover
no. E quero fazê-lo, Sr. Presideote, nio apenas por estar o meu 
Partido inserido DO grupo de apoio ao Govemo Fernando Henri
que Cardoso, mas. c fundamentalmente. pelo respeito à lei. Enten
do que na sociedade OJ:gani:lada o fundamelllal é o respeito ii. lei. 
- Se os sindicatos dos petroleü:os tivessem vencido na Justiça 

do Trabalho, eu teria a obrigaçliO, como Lider do meu Partido, de 
vir aqui e fazer um apelo ao Governo para que respeitasse a deci~ 
são jJ.dicial. Em um País., em uma sociedade organ.izada. onde não 
há respeito às decisões do Poder Judiciário - em que pese essas 
decisões poderem até ser refOIIDadas. em que pese haver até a pos
sibilidade d9 questionamento-. hi incitamento à desordem. há in
cilamento ii. instabilidade politica, algo que Dão nos interessa- Inte
ressa-nos ver as Fmças Armadas, o Exército cumprindo & decisão 
judicial.. . 

O que nos preocupa é a possibilidade da desordem levar 
a.mai'hã o Exército, como lamentavelmente já ocorreu na história 
deste País, a atender o ordeuameuto juridico da Naçao. EDquanto o 
Exército, neste País. aqui estiver para garantir a ordem. para ga
rantir as decisões jldiciais. o meu Partido, nesta Casa, estará pron
to a apoiar O Govemo, como faz, através da Liderança. nesta opOr
tunidade. 

O que defendemos, neste momento,. é o sentido da socieda
de organizada, e na sociedade OJ:gani:lada o Poder Judiciário é 
quem decide - e, DO momcDlo, ele decidiu contrariamente aos in
teresses dos petroleiros. 

Defendemos que o Govemo continue a negociar. E ouvi do 
próprio Presidente da República, na última quinta· feira., que o Go
verno está disposto a negociar. O que o Govemo não pode fazer é 
descoDhecer uma decisão judicial porque esse seria. neste mo
m.cmo, o camiDho da desordem. que não interessa aos verdadeiros 
democtatas. 

Já disse desta tribuna que o medo dos deiDOCJ:atas é o medo 
dos radicais. sejam da direita ou da esqueida. N""ao cabe aos demo
cratas, que desejam. sustentar a demOcracia. se acovardarem diante 
dos aneganhos. sejam os aneganhos da diteita. sejam os urega
Dhos da esquerda- Nós, demoaatas, temos que defender a socieda
de organi2ada. 

Que esperem os petroleiros a decisão do Tnõunal Superior 
do Ttabalho. Se a decisão do Tnõunal Superior do Trabalho for a 
de reformar a decisão anterior, for no sentido de rever a decisão 
tomada, o Governo estará na obrigação de cumpri-la, c devemos . 
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nós, Senadores, Congressistas, levantar a nossa palavra no sen
tido_ de que o Govemo prestigie a Justiça,. prestigie o Poder Ju
diciário. 

Neste momento, Sr. Presídente, cabe aos democratas deste 
País defender a sociedade organizada. defender o princípio de que 
as decisões judiciais podem m~ reo.Jl'SO, mas, acima de tudo, 
devem ser acata.das. 

A nossa solidariedade ao Goveiílo Femando Henrique Car
doso. nestê momento, sem discutir os acordos que possam ter sido 
feitos pelo seu antecessor. 

Estamos diante de uma decisão da Justi~ e a decisão da 
Justiça deve ser acatada. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a 
palavraaoSr.SenadorGersonCamata. - - - -

O SR. GERSON CAMATA (PMDJl.ES.Pronuncia o se
guinte <liscurso.) ~Sr. P=ideme. Sr"s e Srs. Senadores, attavés da 
imprensa. tomei CODhecimento de discurso do eminente Senador e 
meu caro colega, José Iguácio Fem:ÍD!, no qual. com muila pro
priedade, aJJalisw o trabalho desenvolvido pelo Desembargador 
Antônio José Miguel Feu Rosa na presidência do TnOunal de Jus
tiça do Estado do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que :recha
çou a pecha de nepotista, equivocada e injustamente atri"buída 
àquele magisttado. 

Faço millbas as palavras do meu ilustre coestaduano. Ao 
contrário do que tem noticiado a grande impiensa. brasileira -
muito mais por desinformil.çio do ~ue por má-fé, o Desembarga· 
dor Antônio José Miguel Feu Rosa Dão nomeou Desembarga
dor o seu fl.lho Pedro Vais Feu Rosa e muito menos ofereceu o 
voto de desempate para que o jovem jurista. fosse. por seus zné... 
ritos e por seu notório saber, guindado àquele sodalício. Todos 
nós sabemos que quem escolhe desembargador não é o presi-. 
dente do Tribunal, mas o próprio Tribunal. O Doutor Pedro 
Vais foi indicado para aquela função por um colegiado de vinte 
desembargadores, obtendo uma maioria de dezesseis. votos. Não 
houve, p::~r conseguinte. o apregoado voto de desempate atribuído 
ao Presidente do Tribunal. · 

Como bem ressaltou o Senador José lgnácio Ferreira. ínjJs
tiça leria sido p<aticada pelo Tribunal de Justiça do Espirito Santo 
se esse tivesse negado a um jovem e lalentoso juiz, ·com trabalho 
eficiente e sério Põr tOdas as varas em que atuou. a sua ascensão 
ao cargo máximo da magisttatura capixa.ba, apenas porque, por 
um acidente genético, é filho do Desembargador que eventual
mente :ez-eside aquela Casa. 

E inconcebível. Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sn Sena
doras. que este episódio tenha merecido mais destaque na impren
sa do que a positiva atuação desenvolvida pelo Desembargador 
Antônio José Miguel Feu Rosa à frente do Tribunal de Justiça 4o 
meu Estado. Em efeito. sob o timão daquela autoridade, o Pcxler 
Judiciário do Espírito Santo tem realizado um admirável esforço 
para adaptar-se à modemidade, rompendo com os velhos grilhões 
do conservadorismo. Com isso. a Justiça capixaba aproximou-se 
do cidadão comum. que hoje vê naquele poder não um instrumen
to par.1 troca de favores espúrios, mas um autêntico refúgio pãra os 
perseguidos e oprimidos. 

Era o ciue tinha a dizer. , 
O SR. PRESIDENTE (feotoDio Vilela Filbo)- Concedo a 

palavxa ao nobre Senador José Ignácio Fen-eira. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. sr-s e Srs. Senadores. a 
região Na:te do Espírito Santo tem se destacado nos últimos decê
nios por uma rot:usta economia baseada na agropecuária, com eles~ 
taque especial para a sua produção cafeeira, que tem gerado rique~ 

· zas para o Estado e divisas para a Nação. Grande parte dessa pro-

dução tem como escoadouro natural a cidade de Colatina., prin· 
cipalmente a partir do instante em que o Govemo Federal con
cluiu a Rodovia BR-259, de excepcional significado sócio-eco
namico, não apenas para o Espírito Santo, como também pua 
Minas Gerais, já que, atravessãndo o Norte capixaba.. ela 
corta todo o V ale do Rio Doce. term..in#ndo em Governador 
Valadares. 

Ao agilizar e concluir as obras da BR-259. o governo fe
deral não somente atendeu às reivindicações da econo~ capi
xaba, como também permitiu o desenvolvimento de diversas 
regiões mineiras integrantes do Vale ao Rio Doce.. uma tetm 
fértil com alta produção de camc, leite, café, laticlnio, horti
granjeiros, além de jazidas minerais em plena produção indus
triaf de lnáim.ores e granitos. Nesse aspecto. as previsões dos 
técnicos que planejaram e executaram a importante obra cozú.tr
maram-se pleDaiDente. de vez que a BR-259 tomou-se o maior 
escoadruro da grande produção pecuária do lute: :..Od mineiro, 
delimitado pela tegião que vai de Felixllndia até Govemador Va
Iadares, para oo.~ nesse entroncamento, convccge toda a produ
ção do Vale do _Rio Doce. abr.mgendo Minas Gerais e Norte do 
Espírito Santo. E indispensável ressaltar que, nesse contexto, toda 
a produção escoada pela BR-259 leria que obrigatoriamen"' passar 
porColatina. 

Lamentavelmente,. no entanto, esse vigoroso processo de 
desenvolvimento econômico está ameaçado pela :inexistência 
de uma ponte sobre o Rio Doce que dê vazão ao intenso tráfego 
ora vigente oa Região. A atual ponte Florentino Avidos. que 
-atende ao tráfego da BR-259 nos dois senúdos. não consegue 
mais atender à demanda, constituindo-se num ponto de estran
gulamento na movimentação rodoviária. Inicialmente concebi
da para fms ferroviários, a velha ponte de ColatiDa foi poste
riormente adaptada às necessidades da Região. mas hoje. seten
ta anos depois. está def"mitivamente ultrapassada. Ela não per
mite a passagem simultin.ea de dois veículos comerciais de 
tres eixos. além de apresentar graves problt.mas estrutur.ris~ ne
cessitando de" urgentes reformas para recuperação de sua estru
tura. Existe, no futuro próximo. o risco de ser interr•.:m.pido o
tráfego em toda a região acima do Rio Doce e Norte de Minas. 
causando transtornos. e prejuízos que fogem a qualquer avalia
ção mais realista. 

A única solução para evitar--se o estabelecimenro do caos oo 
Vale do Rio Doce, com danosas conseqüências para o f1oiesce"n1e 
ccmércio"pr.lticado entre .Minas e Espírito Santo, seria a conclusão 
das obras da segunda ponte de Colatina, iniciadas em outubro de 
1986 e pa'ralisadas três meses ap6s por ausência de dotações orça
mentárias. A exemplo do que ocorre em várias partes do Pais. o 
pouco que se fez na segunda ponte de Colatina está em.--egue à io.
clemêD.cia da natureza, e se o projeto não for imediatamente reto-
mado tudo o que foi feito estalá inemediavelmente petdido~ um 
desperdício incompatível com as graves dificuldades s6cio-ecoD.ô-
micas que a Nação enfrenta.· 

De acordo com a avaliação dos técnicos que se debruça
ram: Di análise do projeto. serão necessários investimentos da 
_ordem de IS milhões de reais para a retomada e conclusão das 
ol ras da segunda ponte de Colatina. m1meros que poderiam até 
ser considerados insignificantes se levannos em conta que se 
encontra em jogo -a cOntinuidade do alentado processo de de
s-enVolvimento econômico experimenra.do por Minas e Espírito 
Santo, com resultados benéficos e altamente compensadores para 

_o B:ra,çil como um todo. 
A elasse política do Espirito Santo, sem defecções ou dis

sensões de qualquer namreu. está. toda ela voltada para a realiza
ção desse objetivo comum, realizando gestões junto ao Governo 
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Federal. através do Ministério dos Transportes, para que as obms nhada de Exposição de Motivos dos Senhoms Ministros de Estado 
da. segunda. ponte sejam reiniciadas brevemente.. da Justiça, do Planejamento c Oiçamento, da Fazenda, da Previ-

O SR. PRESIDENTE (feotODio VIlela Filho) - Soln a dência e Assistência Social, da Admillisttação Fedetale Reforma 
mesa, expediente que sexá lido pelo Sr. 1° Secretário em exercíciO~ dó Estado e de Minas e Energia, proposta de emenda coostitucio-
Seoador Levy Dias. na! que "Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § I 0 do art. 

É lida a segui.ol"' 176 da Constituição Federal". ~·~ ~· ~ 

Brasília, 16 de fevereiro de 1995. - Fernando Jlenrique 
SGM-P/587/95 Canloso. ~ 

i!Iasllia, 23 de maio de 1995 Art. 1° É conferida oova redação ao art. 171 da Coostilniçlio 
Seohor Presideote, Federal: 

Tenho a honra de encamillhar a Vossa Excelôncia, 
para os rms constitucionais, a inclusa Proposta de Emenda 
Constitucional~ qUe "altera o inciso IX do artigo 170, o artigo 
171 e o § 1° do art. 176 da Constituição Federal", aprovada 
pela Câmara dos Deputado$ nos termos do art. 60, § 2°, da 
Coostituição Federal. · 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 
de elevado apreço e distinta consideração. - Deputado Luis 
Eduardo, Plesidente da CâmaJ:a dos Deputados. 

PROPOSTA DI': EMENDA À CON~ÇÃO 
N" 32, DE 1!195 

{N° 5, de 1995, na Casa de origem) 

Altera o inciso IX do artigo 170, o.artigo 171 e 
o§ 1"do art.176daCODStltuição Federal 

As Mesas da CâmaJ:a dos Depotados e do Senado Federal. 
nos temJ.os do art. 60, § 3° da Constib.l.ição Foderal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto coustitucional. 

Art. 1° O iliciso lX do art. 170 e o parágrafo 1° do art;o 
176 da Constituiçio Federal passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 170·-----·----··----·----
D{-:;.:;;;;;-ra~ido ~-;-~;;sas de 

pequeno porte constituídas sob as leis basileiras e que 
l.eDbam sua sede e admjnidração no País. 

"Art. 171. É considerada empresa brasileira a 
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e ad
ministração no País. 

Parágrafo único. Na aquisição de bens e serviços, 
o Poder Público dará, em igualdade de oondições, lr.lta
mento preferencial. nos tennos da lei, aos produzidos e 
aos ~stados no País.." 

Art. ?: É suprimida a expressão "de c:apital nacional" do in
ciso IX do art.l70 e do§ l 0 doart. 176,que passam a vigorar com 
a seguiDte redação: 

"Art.170.-------· 

IX - tratamento favorecido para as ._...., bra
sileiras de pequeno porte;" "Art.176 _______ , ______ _ 

§ 1° A pesquisa c a lavra de recursos minerais c o 
aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput 
~te artigo somente poderão ser efetuados mediante au
torização ou concessão da União, no iDteresse nacional. 
por brasileiros ou empresa brasileira, na forma da lei. 
que estabelecerá as condições especificas quando estas 
atividades se desenvolverem em faixa de fronteira oo 
terras indígenas.." 

A:tt 3.,.Esta Emenda Constitucional entra em vig6r ila data 
de sua publicação. 

EMn°37 

Brasllia.l6 de fevereiro de 1995 

Art.l76 --------·----·- - ~ -- - Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
§ 1° A pesquisa c a lavra de recursos mine

rais e o aproveitamento dos potenciais a que se re
fere o "caput" deste artigo somente poderão ser efe
tuados mediante autorização ou concessão da 
União, no interesse naciOnal, por brasileiros ou em
presa constituída sob as leis bxasileiras c que tenha 
sua sede e admioistraçã.o no Pais, na forma da lei. que 
estabelecerá as condições específicas quando essas 
atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou 
terras indígenas. 

Em obediência às diretrizes fornmladas por Vossa Excelên
cia no sentido do aperfeiçoamento do texto constittlcional, encami
nhamos a presente Emenda à Constituição Federal, que integra o 
cooj.lnto de alterações necessárias à viabilização da retomada do 
desenvolvimento econômico e social do País. 

2. A proposta tenciona eliminar a distinção entre empresa. 
btasileira e empresa brasileira de capital nacional e o tratamento 
preferencial concedido a esta úhima. Para tanto, fmna.-se conceito 
de empresa bmsileira como aquela constituída sob as leis brasilei
ras e cOin sede e admjnjsttação no País. 

:=-.=-~.-:-.:_:_:_:::=:-::=::--::: __ · . . 3. A discri.mina.ção ao capital estrangeiro pUdeu sentido 
~ no contexto de eliminação das reservas de mercado, maior in-

. Art.. 2° E vedada a adoção de Medida Provisória na regula- tenelação entre as economias e necessidade de atrair capitais 
memação dos artigos da Constitt.tição cuja rcdação tenha sido a1te- estrangeiros para complementar a poupança interna. Com rela-
ra.do pol" meio de emenda promulgada 11 partir de 1995~ ção ao tratamento preferencial nas aquisições de bens e servi-

Art. 3° Fica revogado o art. 171 da. Constituição Federal ços por parte do Poder Público. a proposta corrige imperfeição 
MENSAGEM N'" 193 do texto constitucional. passando a favorecer os produtos pro

duzidos e serviços prestados no País, ao· invés de empresas 
classificadas segundo a origem do capital. Com isto, preten
de~ se restabelecer o importante instrumento de poder de 
compra do Estado para estimular a produção, emprego e renda 

Seohores Membros do Coogrosso Nacional, 

Nos termos do art. 60, inciso II, da Constituição Federal. 
· ~bmeto ã. elevada delibetação de Vossas Excelências,. acampa-
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no País. É digno de nota que a proposta vincula o tratamento pre~ Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de 
fetencial conferido aos produtos e seM.ços produzidos inrema- qualquer atividade econômi~ independentemente de autorização 
ll1CD1o à igualdade de condições (preços, qualidade, prazos. ele.) de 6<gãoo plblicos, salvo nos casos previstos em lei. · 
entte os concommtes. Art. 171. São consicfeta4as: 

4. Uma vez eliminado o conceito de empresa brasileira 
de capital nacional~ faz-se necessário proceder a ajuste no inci
so IX do arL 170? conforme prevê a Emenda apresentada. que 
mantém. entretanto, o tratamento favorecido a empresas de pe
quellO porte. 

S. Note-se que as altetações propostas nio impedem que Je.. 
gis1ação Oidinária venha a conferir incentivos e benefícios espe
ciais a setoteS CODSiderados estratégicos, iDexistindo qualquer ve
dação CODStítucional neste sentido. 

6. Com o mesmo escopo. a Emenda efebla alteraçio no§ 1° 
do art. 176, de f01Dl3. a eliminar a exclusividade da pesquisa e la
VIa de IeCl1I'SOS minerais e o aproveitamento de potenciais de ener
gia hídr.lulíca por emp!OSO bmíleíJ:a de capital nacional Pretende
se. assim. viabilizar a atnlÇão de investimentos estrangeiros pata o 
setor de IDÍDe!:ação e ene<gia elétrica, mantido o coutrole da União 
mediante autoriz:açio ou concessão. 

7. Iulgamos, SCJJhoÍ: Presídeme, que as alter;>çõee propostas 
i:rio ao encontro do projeto de desenvolvimento econômico e so
cial propugnado por Vossa Excelência, nwrifestando-se oompati· 
veis com a consttução de uma economia mais modema, dinâmica 
e competitiva. · 

Respeitosamente. - Ncloon A. johlm, Mínístro de Estado 
da Iustiça- Pedro M.obm, Ministro de Estado da Fazenda- José 
Serra, Ministro de Estado do Planejomento e Orçamento - Roi· 
nhold Stepbanes, Mínístro de Estado da Previdência e Assistência 
Social- Luis Carlos Bresser Pereira, Mínístro de Estado da Ad- . 
minístraçio e Refonna do Estado- Raimundo Brito, Ministro de 
Estado de "!ínas e Energia. 

LEGISLAç7,0 CiTADA 
ANEXADA PEJA COORDENAÇÃO 
DE COMISSOESPERMANENTES 

• CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBUCAFEDERATIVA DO BRASIL 

"IiTuLovn 
Da Ordem Econômica e FiDanoclra 

CAPÍTULO! .. 
Dos frincípios Gerais da Atlvídade Econômlea 

Art. 170. A ordem eoonômlca, fundada na valorização do 
tiabalho humano e na. livre iil,iciati.va. tem por fim assegtfrar a to
dos existências digna. coaforme os dit2m.es da justiça social, ob
servados os seguintes princípios. 

I - soberania nacional; 

ir- propriedade privada; 

m- função social da propriedade; 

IV -livte concomncia; 

V- defesa do consumidor; 
VI- defesa do meio ambiente 
vn- redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIR- busca do pleno emprego; 

IX- tratamento favorecido pa13. as empresas brasileiras de 
capital nacicnal de pequei10 porte. 

I - empresa brasileira a CODSlituída sob as leis brasileiras e 
que teoha ~a sede e administmção no País: 

II-empresa basíleíta de capítai oociooal aquela cujo oootrole 
efetivo esteja em carãter :pen:mmente sob a titularidade diJ:da ou iodi
reta de pessoas fisícas domiciliadas e resídel>res no País oo de enlida
des <!e direíiP pu"blíoo ínlemo, .,.endendo-se pr oootrole efetivo da 
eDJift&l a tjnrlaridade da maiaia de seu capital votante e o exa:clcio, 
de fato e de dímto, do poder decisório pam gerlr suas atívídades. 

§ 1• A lei podeiá, em relação à=!>=" bmíieíJ:a de capital 
naciotW: 

I - conceder proteção e beneficias especiais temponirios 
para desenvolver atividades consideradas estratégicas pua a 
defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do 
País; 

n- estabelecer sempre que considerar um setor imprescin
dível ao desenvolvimento tecnológico nacional, entre out:Ias con
dições e requisitos; 

a) a exigência 4e que o controle xeferido no inciso n do a. 
put se estenda às ativ:idades tecno16gicas da =~'="• assim enten
dido o exercicío de fato e de direito, do poder decisório pam de
senvolver cu absolver tecnologia; 
_ b) percentuais de participação, no capital de pessoas f"ISÍcas 

domiciliadas e tesident<s no Pais ou entidades de <limito plblico 
intemo. 

§ 2• Na aquisição de bens e serviços, o Poder 1'11blíoo dará 
tratamento preferencial. nos texmos da lei, a empresa brasileira de 
capítaloacional • 

. ----------------·---
Art.176. As jazidas em lavra ou não, e demais m:ursos mi

nerais e ÓS Jx:tênciais de energia hidráulica constiblem proprieda
de distinta do solo, para efeito de explomção ou aproveitamento, e 
pertencem a União, garantida ao concessionário a propriedade do 
produto da !avia. 

§ 1 o A pesquisa e a laVI3. de recursos minerais e o aproveita
mento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente 
poderu> ser efetuados mediante autorização oo concessão da 
União, no interesse nacional. por btasileiros oo empmsa brasileira 
de capital nacional, "" forma da lei, que estabelecori. as ooudíções 
específicas quando essas atividades se desenvolverem em filia de 
fronteira ou terras indígenas. 

(À Ccmissiü> .k Ccnslimifiio,Justiça e Cidadmria) 

O SR. PRESIDENTE (feotonío VIlela Füho)- A maté
ria será despachada à. Comissão de Constituição, Iustiça e Cida
dania. 

--- -Cumprida a fmalidade desta sessão, convido os Srs. Sena
dmcs a ac:ompat>hamn a Mesa até a Comissão de Constímlção, 
Justiça e Cicladanía. onde faremos a entrega da Proposta de Emen
da Coostitucíoual, que acaba de ,.r lida, ao Presidente daquela 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (feotonío V dela Filho)- Nada mais 
havendo a tralar, está encerrada a sessão. 

(Levanla·se a sessão às 12h05min) 
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Ata da 6~ Sessão, em 24 de maio de 1995 
I a Sess~o Legislativa Ordinária, da 50" Legislátura 

Presidência dos "Srs. Teotonio Vilela Filho, Renan Calheiros, Levy Dias, 
Ney Suassuna e Romeu Tuma 

ÀS.14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: . 

A&m;r Andrade - Anlônlo Carlos Magalhães - Allt&oio 
Carlos Valadares- ArOJr da Távola- Bello Parga- Bencclita da 
Silva- Beni Vems- Bemaido Cabral- Carlos Beutta- Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner- CouliDho Jorge - Dm:cy Ribeiro -
Edisoo Lobão- Edu:mlo Suplicy- Elcio Alvares- Emllia Feman· 
das- Epitácio Cafeteiia- Emandes Amorim- Espericlião Amin
Femando: Bezctra. - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freita 
Neto- Geraldo Melo- Ger.;on Camata- Gilberto Miianda- Gil· 
vam ~ - Guilherme Palmeiia- Hugo Napoleão- Humberto 
Lucena- Íris Reuuda - Jader Barbalbo- JeffeiSOO Peres - João 
França- João Rocha-Joel de HollaDda-Jonas Pinheiro- Josap
hat Marinho- José Agripino- José Roberto Anqda -José Bianco 
- José Eduardo Dutta - José Jgnácio Fe=ira - Júlio Campos ~ 
Lauro Campos - Leomar Quinlanilha- Levy Dias - Lucldio Por
teU.- Lúcio ADcântaia- Ludio Coelho- Luiz Alberto de Oliveiia 
- Marina Silva - Marluce Pinto- Maaro Miianda- Nabor Júnior 
- Ney Suassuna- Odacir Soares- Onofre Quinan- Osmar Dias-
Pedro Piva - Pedro Simoo - Ramez Tebet - Renan Calheiros -
Robetto Freire- Robetto Requião- Romeu Thma- Sétgio Madiado 
- Teotônio VIlela Filho- ValmirCampelo- WaldeckOmelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- A lista de presen· 
ça acusa o comparecimento de 71 SI5. Senadores. Havendo míme-
ro regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhOs. 
O Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres, 

procederá à leitura do Expediente.. 

É lide o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Rutituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N" 192, de 1995 (n• 559/95, JJa origem), de 18 do COirente, 

referente ao Projeto de Lei da CâmaDI n• 210, de 1993 (n• 37/91, 
na Casa de origem), que faculta o registro, nos documentos pes
soais de identificação, das informações que espocificã. sanciooado 
e transfOimado JJaLei n•9.049, de 18 do maio de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Noy Suassuna)- O expedieote lido 
vai à publicação. -

So«e a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 803, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Na confamrldade do que faculta o art. 215, Inciso L do Re

gimento Jntomo do SeJJado Federal, dentro do espírito da sua com
petência f:ascalizadora.. e tendo em vista a notória deíiCiência quan
titativa e qualitativa do atendimento em saóde à população btasi
Ieira. tequ.eim sejam solicitadas ao Sr. Ministro de Esra.do da Saú

. de as seguintes informações. 

1) Quais os motivos que levaram à paralisação das obras de 
construção de 3 (tt<s) hospitais públicos a CU)lO da Construtora 
Mendes Carlos,. situados, respectivamente,. em Cacoal (RO), Brasí
lia (Df) e Rio de Janeiro (RJ)? 

2) Qual o moolante já investido em cada um de• hospitais, 
qual o investimento estimado para a conclusão das suas obras e 
qual o valor inicialmente JreVisto para coostmção de cada um do:> 
aludidos hospitais? 

3) Consoante os valores mencionados pela infcmnação ante
rior, em quanro está o custo médio de construção por m2 (metro 
quadlado), de cada um dos eitados hospitais? 

4) Em faoe da incometl$Ul"Óvel carencia do Setor Saúde por 
mais leitos e mais e melhores condições de ~dimento à popula
ção, quais as providências tomadas por esse Ministério. até o pre
sente momento, DO sentido de dar COOlÍDUiclade às o1ras sob=tadas? 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995.- Senado!: Flaviano 
Melo. 

(À Mt!sa para dt!cisão) 

REQUERIMENTO N• 804, DE 1995 

Seohor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2" da Constituição, 215 

e 216 do Regimento lntemo sejam solicitadas ao Sr. Ministro de Esta
do da F=nda as sewintcs infoanaçõe> do Banco Cemral do Br.tsil: 

1- Valores atnalizados da dívida mobiliária, por Estado da 
Federação; e quais as parcelas dessas dívidas que foram trocadas 
por titnlos federais. 
. Sala das Sessões, 24 de maio de 1995.- SeJJadcr Gilberto 

Mranda. 

(À Mesaparatkcisão.) 

REQUERIMENTO N" 805, DE 1995 

Senb<>r Presideute, 
_ _ Recp.eiro, no:> ~s dos arts. 50, § 2°, e 5° inciso xxx:m. 

da Coll$lilllição Federal e do art. 216 do Regimento Interno do Se
nado Federal, sejam fOIDeci~ pelo Sr. Ministro do Planejamento 
e ütçamento, Senador José Semo. as seguintes infotmaÇiles: 

1) Tendo em vista que o Exm0 Sr. Presidente da República 
anunciou por ocasião de sua visita à Sudene a 19 de maio óhimo a 
libetação de R$ 2,6 bilhões para a conclusão de oln> e projetas 
JJaS áreas do in.fi:a-estrutum, = bfdrioos, saúde. educação e 
aeroportos, qual será o cronogr.una de hberação classes """"'"''· 

2) Qual o volume de =os libetados, por Estado, para 
cada um desses setores. 

3) Qual o pra:w para conclusão de cada uma das obrns boje 
paralisadas que serão retomadas. 

Justificação 

O NOI'dest.e ressente-se extremamente dos probiemas cau!ia· 
dos pela paralisação de obtas. Há casos de P'Qiotos cujos uabolhos 
estão muito avançados, praticamente concluidos~ mas inoperantes 
por falta do um aportc mlnimo de= que ponnitam temJiná. 
los. Quase sem exceção, esses projetes apresentam enorme impor~ 
tânciã para a popllaçio das tegtões em que se localizam populações 
pobres e sofridas. que aguardam emprego< o melhoria de vK!a. 
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Sucessivos Govemos têm feito promessas de ajuda a nossa 
região. Nem sempre são cumpridas. Temos a certeza de que o Pre
sidente Femaudo Henrique Cardoso. que realizou neste seu início 
de Governo a primeira viagem de trabalho com seus ministros ao 
Nordeste, atenderá às justas reivindicações de nosso povo, como 
temos a certeza de que transformar.í em medidas concretas a ga~ 
rantia. de h'beração de recursos dada dumnte sua visista à Sudene. 

Desejamos, ~m. contar com dados t6cnicos mais concre
tos, a nívêl de Ministério, a respeito desse programa em que se 
empenha agom o próprio Presideme da República. Essas iDfO!lWl
çiies, que s6 podem provir dos órgãos especializados do Ministério 
do Planejamento, permitirão que se alcance uma visão mais objeti
va. do trabalho que efetivamente se tealiz3rá. a partir da visista. do 
Presidente ao Nordeste. 

Como senadores, representamos nossos Estados e ã. sua po
pulação devemos resposlas a =J?Cito da ação govemamental Ne
cessitamos, portanto, de dados técnicos piOCisos e detalhados a 
respeito de programas como o que aga:a se desencadeia. Cada vez 
mais o eleitor biasileiro cobra de seus representantes as soluções 
para os problemas que enfrenta- e que.. no caso do N~ são 
reconhecidamente gravíssimos. · 

Nessas condições encamcemos ao MmiStro do Planejamen
to que encaminhe ao Senado -e por intermédio dos: Senadores ao 
soliido pcwo noolestino- as iDfOIIllaÇÕ<S que agaa solicitamos e que 
despertam extraadiDário imeresse à populaçio de nossa regjlio. 

Sala de Sessões, 24 de maio de 1995. - Senador Freitas 
Neto. 

(ÀMesaparaD<cisiio.) 

REQUERIMENTO N~, DE 1995 

Senhor Presidente, 
\' 

Nos termos do disposto no art. 50, § 2', da Constituição Fe
deral, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal. requeiro seja encaminhado ao Excelentíssimo Senb<r 
Ministro de Estado da Fazenda, o S.gu;m. pedido de infcnnaçles: 

1. Quais os jogos cujo conlrole fmanceiro, estão sob ares--
ponsabilidade da Caixa Ecaoômica Fedetal? 

2.Qual d DIOil!anle, por jogo,~ nos llitimos tt€s aoos? 
3. Quais Os critérios para a distnOuição desses valores? 
4. Quais os valO<eS teeebidos por beneFICiário - ganhador, 

6rgãos govemamentais, entidades públicas e privadas, etc._? (rela
cionar as entidades. os valores eotrentes e constantes e os Estados 
da Federnção a que pertencem). 

S. Qu;ús os valores teeebidos por Estado da Federnção? (m
dicar os v~ COII'CD.les e constantes). 

6. A quem compete a fiscalização <à aplicação desses .._ 
cursos? 

7. Quais os mecanismos de COD.Irole são utilizados pela CEF 
na aplicação dos IeCUISOS tramferidos? 

8. Anexar uma cópia de toda e qualquer "'gulamentação 
pertinente a cada jogo. seja ela lei. dea:tto, portaria. etc_ 

Justificação 

Não obstaoJ:e seja dispensada a justiHcação escrita de reque
rimento de infoo:oações, nos termos do disposto no art. 238 do Re
gimeDto lntemo do Senado Federal. o presente requerimento tem 
por objetivo a obtenção de iDformaçõe~ que permila o pleno co
nhecimento da an=dação, distribuição e aplicação dos = 
oriundos de jogos admii!isttados pela Caixa Econõmica Fed=L 

Dessa fOJIDa.. evitar-se-i que o pWprio Ministro seja coovo
cado !""" prestar, pessoalme!lle, as informações requeridas, con
fom~e dispõe o art. 50, capul, da Constituição Federnl, ou solicita

. ~pela ComissãO de Assuntos Econômicos. o comparecimento do 

Presidente da Caixa Econêmica Federal, com o mesmo objetivo. 
de ~<piO o disposto no art. 90 do Regimento Intemo do Se
!llldo Fed=L 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995.-Semdo< Eruandes 
Amorim, PDT- RO. 

(À Mesaparadecisiif!.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os requerimentos 
lidos serão despachados A Mesa para decisão. no$ tennos do inciso 
ID,do art. 216, do Regimento Intemo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício. Senador Jeffersoo. Péres. 
. ' É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 8117, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 210 do Regimento Intemo, requeiro a 

transcrição, nos Anais do SeDado, de discuiSo proounciado, da 
Tn1Juna da Assembléia Legislativa do Esbdo de Rondônia, pelo 
Depubdo Estadual, Fr.mcisco Sales, liatando do "Projeto de Lei 
da Nota FJ.SCal Avulsa para Uso no Garimp:>" que vem causando 
mal entendidos, principalmente após a publicação, pelo Jornal do 
Brasil (edição de 7-5-95) de matéria imitulada 'Rondônia protege 
contrabando de Minério". 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995.- Senado< Eruandes 
Amorim, PDT- RO. 

(Ao Exame da Comissão Diretcm.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - De acordo com o 
art. 210 § 1°, do Regimento Inremo, o requerimento será submeti
do ao exame da C'a:I'Jissão DiretOia e. posteriOrmente. incluído na 
Ordem do Dia. 

Sobre a mesa. requerimento que seni lido pelo Sr. 1° Secre
J,ário em ~eri::ício. Senador Jefferson Péres. 

. É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 808, DE 1995 

SODhor Presidente. 
Nos texmos do artigo 55, m. da Constituição Federal, e para 

f'ms do disposto no§ 1• do artigo 13 do Regimellto Interno do Se
nado Federal. requeiro seja consider:ado como licença autorizada o 
meu afastamento dos tiabalbos da Casa nos dias 25 e 26 de maio 
do corrente ano. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Ronaldo Cnnha 
Lima, S=-lor. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o .._ 
querim.euto,- fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secm
tário em exetácio. Senada JeffeiSOil Péms. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 809, DE 1995 

Senhor Presidente, 
O Senador que este subscreve, nos termos do art. 13, pa

rágrafo ! 0 , do Regimento Intemo, requer a Vossa Excelência se 
digne conceder licença autorizada para os dias 25 e 26 do mês 
de maio, para que possa participar como debatedor no painel 
''Novos instrumentos de política agricola para aumentar a efi
ciência e a competitividade da agriruitura bnsilei:ra". na cidade de 
Patos de Minas, e na mesma <l]lOrtUnidade ser agmciado com a Co
menda "Antônio Sectmdino de São José". confoone progcumção em 
anexo. 
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Nestes Tex:mos, 
Pede Deferimento. 
Sala das Sessões. 24 de maio de 1995.- Jonas Pinheiro. 

COMENDA ANTONIO SECUNDINO DE SÃO JOSÉ 

Rdação dos Agradados 1995 
1- Antôoio F.......,.m,o dec--oBahiaFilbo- EngeOOeiro 

A~ ~ em CIEncias do solo e Doul<r em solos o Nubiçio 
de Plan!as" pela UFV. Pesquisador da F.mblllpa. O!efe do Callro Na
cioml de Pesquisa de Milho. Sorgo. Coosulr<rdo Banco Mlm:liaL 

End. EMBRAPA/CNPMS- caixa postal !SI- Fones (031) 
923-564435701'970- Sete Lagoas- MG 

2 - Geraldo Martios Chaves - Engenheiro Agriloomo. 
Professor Uoiv=itário. Mestio em Agricultura com especializa
ção em Fitopatologia pela Uoive<Sidade de ComeU-USA. Ex-Rei
tor da Uoivetsidade Fedenl de V"lÇOS". 

End- Travessa Plesidcnte Tancredo Neves, 21 - apt0 902-
Fone (031)891-120636570-000- Viçosa-MG 

3 -João Roberto Puliti- Advogado. Criador de Gado ho
landês. cafeicultor; Diretor da FAEMG, Diretor.de Consumo Jn. 
temo do me. Ex-ITesidcntc da CA.MIG. Relator do Memorial aos 
Ministros da Agriwltura e Trabalho sugerindo i extensão da pre
vidência social para o emprogadonural, em 1974. 

· End-Av.AffonsoPODll, 4343apt" 102- Fone (031)223-
189430130-008- Belo Horizonte-MG 

4 -Jonas Pinheiro da Silva- Médico Veterinário. Ex
c:oonlenador do Programa Polocentro em Mato Grosso. Ex·l'lesi· 
dente da EMA 1ER- MT. Ex-Deputado Fedem! por três legislatu
ras, SOJJador da República. Fmne defensor da agropea1ária no 
Congresso Naeiooal. 

End-Senado Fedetal- Pça dosTtês Poderes- Pone: (061) 
70165-900- Brasília- DF 

5-José do Costa Carvalho Neto - Engenheiro'Eielricista 
com Pós-graduação em Sistemas Elétricos de Potência, Funciooá
rio de caneira da CEMIG, onde. exerce o cugo de Diretor de !)is.. 
tribuição. Responsável direto pelo desenvolvimento e im.plantaçi:o 
de energia elélrica aplicada à agroindústtia. 

End- CEMIG- MG- Av. Barl>aeena. 1200-18" imdar
Fone (031)349-2600 30190-131- Belo Horizoote- MG. 

6- Leônldos Machado de Magalhães- Médico Velerioá
rio, Mestre em Ci&.cias pela Universidade do Estado de Micbigan 
(USA) e Doutor em Veterinária pela ENV (Rl) e Doutor em Se
miologia e Veterinária pela UREM:G, boje UFV. Ex-Diretor da 
Escola de Veterinária e ex-Vice-Reitorda UFMG. 

End.: Rua Saf'ua, 565- Prado- Fone (03I) 332-4159 
30410-100- Belo Horizcnle-MG 
7 - Mário Ramos Vilda - Engenheiro Agrônomo pela 

UFV. Ex-Plesidente da EPAMIG, por dois perlodos, e da Rural 
Minas. Foi o 1° Presidente do CEASA-MG. sendo o tesponsá.vel 
direto pela sua implantação. Ex-Secretário de Estado da Agricultu
ra. Atualmente é consultor da Uoicef. 

End.: Rua Anudas, 46I. apt. I02 -Santa Lúcia - Fone 
(031) 342-3555 

30360-400- Belo Horizoote- MG 
8 - Octávio Elísio Alves de Brito - Engenheiro de Minas. 

Ex-Secretário de Estado da Educação e de Ciências, T<a>ologiae 
Meio Ambiente. Sua atuação no campo da ecologia e da preserva
ção -do meio ambieme tem sido ex~mamente relevante. Ablal
mente exen:e o cargo de Diretor da Arca de Crédito I[ do Banco 
de Desenvolvimento de Minas Geta.is- BDMG. 

End.: Rua da Babia, 1600- BDMG-Loultles-Fone (031) 
219-8III 

30160-907- Belo Horizoote- MG 

9 - Pedro Pereira dos Santos - Técnico Agdcola peJ. 
UFV. Ex-aluno do Prof. Antônio Sccnndino de São José. Produtor 
Rural. Idealizador da Semana Ruralista e ati.vo participante de to
dos os movimentos ligados à agropecwlria de sua cidade. Ex-Pre
feito de Paios de Minas- MG. 

Eod.: Rua Prefeito Ça!Dlmdinho. 250. ap. 201 - Fone (034) 
82I-22S4 . 

3S700-000..: Patos de Minas- MG 
10- Roberto Fem:ira de Novais- Engenheiro Agt6nomo 

- Mesae em Fitotécoica. Doutorado em Ciências do Solo, oportu· 
Didade em que recebeu o titulo de Pb. D. pela Uoiv=itlade de Ca
rolina do Norte (USA). Professor da Uoivetsidade Federal de Vi· 
çosa. Uma das maiores anta:idades cm fertilidade do solo do Btasil. 

End.; Rua Alberto Pacheco. 110- Bairro R~ . ..os- Fone 
(031) S91-I873 

36570-000 -'Viçosa - MG 
I I - Sias Costa Perdra- Engenheiro AgrfioQmo. Doutor 

em Ciências. Pesquisador da CNPQ. ProfessoruniveiSÍtário. Vtce
Plesidente da Associação B=ileisa de Edncaçl!o Agácola Supe
rior. Reitcx da Universidade Federal de Lavras. 

End.: Rua JairGwuacy, 339 -Fone (035) 821-3487 
372QO.OOO-Lavras-MG 

Membros do Conselho Diretor 
(art. 2' do Decreto n• 33.473, de I '·4-92) 

1995 

I'Iesidente de Homa: Pie feito Municipal de Patos de Minas 
Dr. Jarbas Cambraia 
OL Uoive<Sidade Fedem! de Viçosa- UFV: 
Prof. Antônio Luiz de Liroa 
02. Universidade Federal de Lavras: 
Prof. Antônio Ricardo Evangelõsta 
03. Escola de VeteriDária da UFMG: . 
Prof. Hamilton Carmélio Machado da Silva 
~ Fec\eração, da Agricuimra do Estado de Minas Gerais: 
Dr. Márcio Carvalho Rodrigues 
OS. Federação dos Trabalbadotes oa. Agricultura do Estado 

de 'Minas Gerais 
Sr. Sd>astião Neves Rocha 
06. Sindicato Rural de Patos de Minas: 
Dr. Cilas Pacheco 
07. Associação dos Produ-• de Sementes e Mudas doEs-

tado de Minas Gerais: 
Sr. Euzébio Grzybowski 
OS. Pie feitura Municipal de Presidente Olegário: 
Prof. Valquir Boaventura de Araújo 
O'J. Scattaria. de FSado deAgricuhma, Pecuária e Abesterirnento= 
Dr. Ednardo Antônio Pinto Campelo 
10. Sectetaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente: 
Dr. Paulo Kleber Duarte Pereira 
I I. Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gentis: 
Dr. Elmiro Nascimento 
Diretoria Eleita: 
Presidente: Dr. Elmiro Nascimento 
V:tee-Plesidellte: Prof. Antônio Luis de Lima 
Seaetário: Dr. Cilas Pacl!..O 
Instruções aos Agraciados 
I. Data: 25-5'95 
~37' Festa Nacional do Milbo- FENAMILHO 
2. Local: Patos Social Clube 
Rua Olegário Maeiel, 77 
Patos de Minas 
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3. Coo.flllll31' a presença. com a máxima ·uygêDcia. pelos te
lefones: (034) 822.1200. com os Srs. Damião ciu José Maria. 

4. Por fozça regimemal. a Couii:nda não poder.l ser entregue 
a representante de agraciado. 

S. o·ag'l:aciado deverá chegar entre 19hl5min e 20b para a 
assinatur.t. do Livro de Chancelaria e a entrega dos Diplomas. A 
O!ancelari.a estará insta1ada no '21' andar do Patos Social Clube. 

7. Traje: Passeio Completo 
8. A:ospedagem: 
8.1. A Prefeituia. Municipal e o Sindicato Rural de Patos de 

Minas ofetecem ao agraciado a hospedagem, com dixeito a acom
panhante. em apartamento duplo. 

8.2. A comunicação-cOrii 0-hOtefeteVer.fier íeita através do 
Sr. Damião ou Sr. José Maria. no telefone acima mencionado. 
Nesta oportuoidade, ser-lhe-á indicada COII<Iamente a resetva &;> 
hotel. A diária não inclui "extras". 

CONVITE . 
A Prefeitum Municipal e o Sindicato Rural de Patos de Mi

nas têm o prazer de convidar V .Sa. a participar do Seminário No
vos Instrumentos de Política Agdcola paxa amne~ a eftciência e 
a competitividade da Agricultura Brasileira. Realizar-so-á no dia 
2S de maio de 1995, no Cine Riviera. em Patos de Minas. dentn> 
da programação da 37' Festa Nacional do Milho, oportuoidade em 
qtie serão homenageadas as persooalidades destaques do Setor 
Agropecuário em 1994, com a Comenda "Antônio Secu.ndino de 
SioJosé". 

PROGRAMA 
- Recepção o inscrição doa participantes 
-Sessão de abertura. 
Dr- Iatbas Camb!aia- Prefeito Municipal de Palos de Minas 
Dr. Cilas Pach..:o -Presidente do Sindicato RUia! de Patos 

de Minas 
-Painel: ''Novos Instrumentos de Política AgdCola para au

mentar a eficiência e·a competitividade da Agricultum B~" 
Apresentador. Dr. Guilhenne Leito da Silva Dias- Secretá-

rio de Politica Agricola do Ministério da AgricultUia 
Debolcdot= Dr. Arlindo Pato Neto -Senador daRepllblica 
Dr. Jonas Pinheiro- Senador da República 
Dr. Virgílio Galassi- Presidente do Pladir 
Dr. José Ribeiro de Ca:tvalbo- Presidente da Com.issão de 

Cereais- FAEMG 
Moderador. Dr. Gilmam Viana Rodrigues - Presidente da 

F AEMG, SeDar e Sebrae-MG 
Sessão de encerramento 
Exnl' Sr. José Edu:udo de Andrade Vieira - Ministro da 

Agrirultura. do Abastecimento o da Reforma Agrária 
Exm0 Sr. Alysson Paulinelli- Secretário de Estado de Agi

cullllla. Pecuária e Abastecimonlode Minas Gerais. 
- Sessão de homenagens - Comenda "Antônio Secundino 

de São José". .. 

Local: PaiOs Social Clube 

SEMINÁRIO 
Novos Instrumentos de Política para Aumentar a Efi· 

ciência e a Competitividade da AgriaJUura Brasileira 
Agrirultura Brasileira, com o advento do Plano Roa! e da 

acelerada e significativa globalização, através do vertiginoso cres-
cimento do fluxo intemacional de bens c serviços (exportações + 
importações) que saltou de US$3,5 lrilhões em 1984 para cerca de 
US$9 trilhões em 1994 o da criação de blocos econômicos (Mcr
cosuL Nafta, E.E.E.. APEC, etc), necessita urgentemente Iedeftnir 
seus Instrumentos de Política Agócola para aumentar sua eficiência e 

· competitivitlade. dando ênfase especial a questões cruciais como: 

Crédito IUial; fontes de teaJISOS, sufici6ncia, oportunidade 
e adequação (en=gos financeiros)- VJabilizar a artirulação da 
Bolsa de M=dorias e de Futuro. Segmadons e Bancos. 

Preços mínimos; Segurança de abastecimento e estabiliza
ção de reoda. estoques reguladores, regras de intervenção clams e 
estáveis. 

Exportações e importações - Tnõutação compensatória so
bre impo<tações, quando constatada a presença de subsídios que 
provoquem dano a produção nacional 

·. - Equalliação - Impostos, Legislação o Pr.lticas Comerciais 
(cânibio) com países pazcoiros. · 

Desenvolvimento tecDOiógico - Pesquisa Agropecu.ária. 
Extensão RUia! e Lei de Proteçlio de Cultivarei. -

Tril:utação - Maior competitividade nas exportações geraw 
P=s de empregos e divisas; redução no custo dos alimentos prin-

• cipalmente.. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o ,_ 
querimento. fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, projetos de lei que setão lidos pelo Sr. 1 o SC.: 
cretáiio em exetclcio, Senador Jefferson Ph:es. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 168, DE 1995 

Revoga o Decn:to-Lei n• 9-215, de 30 de abril 
de 1946 e dá outras Providências. 

O CongiOSSO Nacional decreta: 
Art. l°Ficarevogado o Decreto-Lei n°9.215, de 30 de abril 

de 1946. 
Art. 2° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei e o 

funcionamento dos estabelecimentos que promoveram jogos de 
qualquer nablroZa, oxclnsivo os ligados aos esportes, à educação e 
à cultur.t., à seguridade e à assistência social, nas propocções atual
mente r~ no prazo de 120 (cento e vinte) dias conladas da 
sua vigência.. 

Art. 3° Os recursos obtidos com a prática de jogos serão 
propoo::ionalmeule distribuido• da seguinte forma: 

I- 40% (quarenta por C<Dto) para os ganhadores; 
n- 20% (vinte por cento) para os promotores; 
m- 40% (quarenta por cento) para as ações "'JllCÜicadas 

nesta Lei 
Art. 4° Será retido no ato do pagametno de cada ptimio, o 

pen:entual de 25% (vinte e cinco per cento) do valor respectivo, a 
título do Imposto som a Ronda. 

AJ:t. 5° Serão destinados ao CusteiO de aç&s diretas de aten. 
ção à salide pública e de fuiaDciamento à micro, mioi e pequenos 
produtores rumis, através do Fundo de Apoio ao Pequeno Produ
tor Runü. em proporções iguais. 40% (quarenta por cento) da ,_ 
ceita bruta obtida com a plática de jogos. 

_ Parágrafo único. Sobre os financiamentos a que se" refere 
este artigo incidirá taxa de juos de 6% a.a. (seis por cento-ao ano) 
que, em partes iguais, destinam-sé ao custeio operacional dos em
préstimos e ao fottalocimento do Fundo de Apoio ao Pequeno Pro
dutor Rural, vedada a cobcmça de qualquer outro encargo. 

Art. 6° Os rea:rrsos mencionados no artigo anterior serão 
propotcionalmente distribuídos para os Estados. de acordo com a 
quantidade de micro, mini e pequenos estabelecimentos rurais 
existentes, aré o s• (quinto) dia útil do mês seguintes ã. sua arreca
dação, no caso dos fmanciamentos agropecuários e de conformi
dade com os fatores e dos índices considerados para a distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados. no que se n:fere às ações 
direlas de atenção à saúde pública. 
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Art. 7o O recolhimento dos recursos p:evislOs nos artigos 4° DECREI'O-LEI ~ 9.215 DE 30 DE ABRR.. DE 1946 
e SO da presente Lei devexão ser efetuados à Receita Federal, no Proíbe a prática ou exploração de jogos de 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas da distruição dos prêmios res- azar em todo o território nacional 
pectivos. 

Art. 8° Os recUrsos destinados aos. fiDanciamentos rurais 
previstos nesta lei serão aplicados em consonância com o calendá
rio agócola de cada região observados os limites de 60% (sessenta 
por cento) para produção de alimentos básicos e o restante par.t as 
demais atlvidades agropecuárias. 

Art. 9° O Banco do Brasil S.A. será o Agente Financeiro 
do Fundo de Apoio ao Pequeno Produtor Rural. que promoverá 
a aplicação de seus· recursos atrav6s da capilaljdade da rede 
bancária oficial ou privada,. nas localidades em que não estiver 
estabelecido. 

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor nã. data da sua publica-· 
çio, revogadás as disposições em CODb:Úio. 

Justificação 

No BI3Sil. joga-se desde os seus. primórdios. sob abrigo da 
lei ou à sua revelia. 

A prática clandestina de jogos de azar en:ibute o crime e a 
marginalidade, conforme se noticia. do CO!lbecidd ·~godo bicho", 
qualificado com contravenção, mas integrado à aJl.tura do brasilei
ro e coDhecidament.e toleradu por autoridades em todas os qua
dnntes do BrasiL 

A IXOibição de detetmiiJiidos jogos e de estabelecimentos 
destinados a esse Íml, não implica, necessariamente, que esses não 
existam e nem ocorram. 

Afigma.-se, Da realidade, essa proibição uma grande hipo
crisia nacional. Proíbe-se dererminados jogos, mas se vende bara
lhos. dados, etc. e se joga, diutumameD1.e, às escuras. em vários 
cantos. sem qualquer repercussão no que pudesse ser do interesse 
da coletividade. 

Tu:ar o jogo da clandestinidade significa, de fato, ·colocá.-lo 
ao abrigo da lei e sob a regulação do Estado, com todas as conse
qüências saciai!> e econõmicas decorrentes. 

O presente Projeto de Lei ao lo!llar lranspOleille uma práti
ca que faz parte do dia a dia do b<asileiro, possibilitaiá após a sua 
sanção e vigência resUltados dcntte os quais poderãO ser destaca
dos a legalidade. o estímulo ao turismo e a oferta de milba.teS de 
novos emprego~ ~guiares diretos e indixetos. 

Além disto, ao vincular parte de suas =itas às ações diie' 
tas de atenção à saúde pública e de fmmciam.eil.ros aos: :i::Dicro, 
mini. pequenos produtores rmais oferec:e para. esses serores melho
res altemativas de funcionamento num ID01:Xltti!to em que se discu
te e se convive eom o estrangulamento dessas atividades pela es
cassez dos roctiiSO$ que lhes são alocados como se mOvimenta 
hoje em relação ao JPMF. 

Ademais, a atual proibição para a prática de determinados 
jogos de azar. cboca.-se ca::n a sua primeira realidade a sua ocor~ 
rência c!andestiDa. porém tol=da. 

Por outro lado. a decisão de jogar deve ser considerada 
como de livre arbítrio do cidadão e deve ser respeitada. como prá
tica democrãtica. de sua exclusiva respomabilidade, sob todos os 
aspec!Os. 

O que não JXXie continuar ocorrendo é o jogo cladestino, to
lera.do. financiando interesses de dete!'TI'Únados grupos ro pessoas, 
~ sim. com certeza não coincidemes com os da maioria da co
Ietividadc. 

Em 24 de maio de 1995--Senador El'DBildes Amorim. 

IEGISU.ÇÃ.O CITADA 

(À Comissão de Educação- deci.siio Unninativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 16!1, DE 1995 

Acrescenta Parágrafo Único ao art. 2° da Lei 
n° 8.0041)0 que dispõe sobre transferência de fimm· 
clameuto no âmbito do Sistema Financeiro da Habi· 
tação e dá outras providências. 

O Congresso Nacional dea:eta: 
Art. I" O art. 2" da 4i n• 8.004 de 14 de março de 1990, 

que dispõe sobre tiansferência de fmanciameilto no âmbito do Sis
tema Financeiro da Habitação. passa a vlgõrar com o segümte Pa
rágrafo ÚDico: 

''Art.'r ···-·-----·------·---1- ........ _, ___ , ___ , ________ _ 

II- ....... _,,, •.. --. ------
W- ·---.. 
Parágrafo único. N"ao se submo- às exig€Dcias 

contidas nos mcisos deste artigo as a.quisiçõcs do pri
o:aeD:o im6vel para uso pr6pri.o." 

Art. zo Esta lei entm em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

De confonnidade com a legislação que regulamenta a trans
ferência de fmanciamenr.o rio âmbito do Sistema Financeiro da Ha
bitação, oonstata.,;e uma lacuna que o presente Projeto de Lei do 
Senado visa sanar. Trata-se da ttansferência dos f:m.anciamentos, 
de qualquer monta. mantendo-se as ccmdiçÕes do caotra.to original. 
incluindo-se aí os val=s da prestação do mês da tmlsfen!ncia, do 
saldo deVedoi, taxa de ju:os e demais encargos, limitados estes be-
nefícios na aquisição do primeiro im6vel para uSo p!ÓpriO. 

O SFH, criado na década de 60, objetivou conigir o déftcit 
habitacional no Pais. atuando como instrumento de política. social 
do gOvemo. Como vimos, ele Dão s6 conseguin equacionar a ques
tão habitacional no País, como t.a.mbém soa aru.ação favoreceu sO
btemaneim, e Da maioria das vezes, com for:tc subsídio implícito, 
as camadas de maior poder aquisitivo da população brasiJeim, ele
mento esse responsável por pa.roela substantiva do déficit financei-

-ro que aflige o sistema. . . 
Dessa fonna,o tão necessário e urgente ajlste do Sistema 

Fmã.nc.e5ri:t Habitacional não podeiá uma vez mais penalizar os 
segmentos sociais que têm nesse sistema. sua lini.ca posSibilidade 
de acesso à momdia pr6priL ·· · · -

Nesse contexto, e com esse objetivo é que aptesentamos o 
presente Projeto de Lei que ota submetemos à apreciaçlo do Con
gresso Nacional 

Sala das Sessões. 24 de maio de 1995.-Senad<r- Valmir 
Campelo. 

U:GISU.ÇÃ.O CITADA 

LEIN" 8.004-DE 14DEMARÇO DE 1990 

Dispõe sobre tra.nsferênàa de finand.amento 
no âmbito do Sistema F"uumQeiro da Habitação, e dá 
outras providências. 
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Ait. 2" A transfen!ncia dar-se-á median~ simples substitui- Sala das Sessões, 24 de maio de 1995. - Senador Júlio 
ção do devedor. mantidas para o novo mutuário as mesmas condi- Campos. 
ções e endtigos do contrato original. desde que se tmte de fman lEGISlAÇÃO CITADA 

CÓDIGO PENAL 
ciamento destinado à casa pnSpria. rujo valor original não ultra
passe os seguintes limites: 

I- ..,_tos fmnadosaté 31 de dezembro de 1979:750 (se- ' 
tecentos c cinqiienta) Valores de Referência de Fioanciame:nto- ...... - .... -------·-·- ---·· ---
VRF (artigo 4'); · CAPÍfULO n 

n -Conii31oS fo:mados de I" de janejro de 1980 • 31 de de- Do Roubo e da Eldorsão 
zembro de 1984: 1.100 (mil e cem) VRF. 

m - ..,_tos fmnados de I" de janeiro de 1995 at6 a data 
da vigência desla lei: 1.500 (mil e quinhentos) VRF •. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos - decUão 
terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"170,DE 1995 

Altera dispositivos do Código Peual sobn: rou
bo e recepfaçiio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ait. 1• Os arts. 157 e 180 do De<:rdo-Lei n• 2.848. de 7 de 

dezembro de 1940- C6digo Penal- passam a vigorar com as se
guintes alterações· 

"Art..l57. --·---------·---

Roubo 
. Art. !57. Subuair coisa móvel alheia, pata si ou paxa ou
t:rem. mediame gtave ameaça ou violência a pessoa.,. cu depois de 
havê-la, po< qualquer meio, !<duzido à impossibilidade de resistência: 

Pena-reclusão,de 4(qualro) a 10 (dez) anos, e multa 
• VJdeart. l",lll,e,daLein"7.960,de21 de dezembro de 1989 
§ 1• Na mesma pena incone quem, logo depois de subttaida 

a coisa. emprega violêD.Cia cootra pessoa ou grave ameaça. a fun 
de assegurar a implnidade do crime 011 a detenção da coisa para si 
ou para terceiro . 

• Vide art.l0
, m. e. da Lein° 7.960. de 21 de dezembro de 

1989 
§ 2° A pena aumenta-se de um tetço até metade: 
I - se a violência ou ameaça é exeroida com emprego de 

8llliJl; 
-rr- se há o concurso de duas 00 mais peSSoas; 

-------------------.. -- m- se a vítima está em Serviço de transporte de valores e o 
§ 2"- ~agente coohece tal cin:unstincia. 
------:;:------·:-·------- · ~ ~- · § 3" Se da violência resulla lesão C01]lOral grave, a pena é 
m- se a vitlma está em serviÇO~ lil!IlSJlO!"' de de I<Clusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, al6m da multa; se ~e-

val<nS ou cargas e o agen~ conhece tal =stânCia. . sulla morte, a reclusio é de 20 (vin~) a 30 (trinla) anos, sempre-
Ait.l80. ·---------.. -----· ·-·juízo da multa. 

§ 5° Se a coisa é p!<duto de roubo qualificado 
(art. 157, § 2'): 

Pena- reclusãó, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e 
multa.11 

Art. zo Esta lei entta em vigor na data de sua pu
blicação. 

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

Justificação 

O :registro do número de casos de IOObo e receptação de 
cugas tem crescido acentuadameDle nos tíltimos anos. 

Como a legislação é omissa. impossibilitando mesmo as au
toridades de agÍr contia os criminosos, tóma-se neCessário modifi
car o C6digo Penal. adaptando-o U circn:ostâncias da. sociedade 
modema. 

Atnalmente exist~ por parte até mesmo do crime organiza
do. menor dificuldade em roubar carga do que valores de mn ca
minhão que canoa com um esquema de segmança refcrçado. Vale 
registtar que a maior incidência de cargas roo.badas rteai DO$ pro
dutos de fácil distribuição e aceitação por parte dos CO!ISUiilidores. 
O Jroduto desta atividade ilícita é. normal.mcnte, colocado no mer
cado poucas horas após o crime. 

O aperfeiçoamento dos artigos 157 e 180 do Código Penal e 
a ccmeqüen~ tipificação clara do delito de roubo e receptação de 
cargas são medidas mgentes e necessárias, pois s6 assim o Minis
tério Público seria dotado de instru.meDtoo: institucionais eficazes 
para melhor combater essa ação criminosa. 

O projeto, om apxesentado, encontra-se inserido de!llro da 
sistemática do nosso otdenamento juddico-penal 

Por estas razões. contamos cem o apoio dos nossos pares 
para este Projeto de Lei. 

·--------------~ -

Recq>tação 

CAPÍfULOVll 
Da Recq>tação 

Ait. 180. Adquiriu, receber w ocultar, em proveito pxóprio 
ou alheio. coisa que sabe ser produto de crime. ou influi pa13. que 
tett:eiro, de boa-fé, a adquira. receba ou oculte: 

Pena-reclusão, de I (um)a4(qualro) anos, e multa 
• Artigo com vedação determinada pela Lei n• 2.505, de·ll 

de _;mho de 1955 

Receptação culposa 
§ 1° Adquirir ou receber coisa que. por sua natureza ou pela 

desP.,opocçio entre o valor e o preço. ou pela condição de quem a 
oferece, deve presumir se obtida por meio criminoso: 

Pena - detenção, de I (um) mês a I (um) ano, ou mulla, ou 
ambas as penas. 

§ 2" A receplação é J'llÚVel, ainda que desconhecido CAI • 
isento de pena o autor dó crime de que proveio a coisa. 

§ 3• No caso do § 1", se o criminoso é primário pode o juiz, 
tendo em considernção as circunstâncias,. deixar de aplicar a pena. 
No caso de receptação dolosa, cabe o disposto no§ 2" do art. 155. 

• § I" com redação deteimiDada pela Lei n• 2.505, de II de 
junho de 1955 

§ 4° No caso dos bem e instalações do patrlmônio da 
União, Estado, Mmiclpio, OIIJ!liOSa concessionãria de setviços pú
blicos oo sociedade de oc:onomia misla adquirido dolosamente: 

Pena-reclusão, de I (um)a5 (cinco)anos,e mulla 
• § 4" =scentado pela Lei n• 5.446, de 3 de novembro de 

1967 

-
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fÀ Comissão <k ConstiJuiçiio, Jusriça e Cúfada
nia -tkcisão terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 171, DE 1995 

Dispõe sobre a administração da Área de Pro
loção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São BartoJo. 
men, localizada ao Distrito Federal, e dá outras pro
vidências. 

O ~sso Nacionaldecma: 
Art. 1° Fica o Poder Exea>tivo do Djstrito Federal respon

sável pela administraçio e f=liraçio da Area de Proteçllo Am
biental- APA da Bacia do Rio São Bartolomeo, criada pelo lJ&. 
czeto n° 88.940. de 7 de novembro de 1983. 

Art. 2• A APA da Bacia do Rio São Bartolomw setá super
visiooada pelo 6rr%o ambiental do Distrito Feder.ll, que pode:>les
ta.belecer condnios pam cumprimen.lo do estabelecido no art. 1° 

Art. 3" As mas públicas ocupadas localizadas nos limites 
da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, que sofi:emn processo 
de pazcelamento reconhecido pela. autoridade pública, poderlio se<, 
DO todo ou em palie. ven<lidas individualmente, !lispeusados os 
pux:edimcntos exigidos. pela Lei D.0 8.666193. 

§ 1° Essa possibilidade de venda s6 se aplicli às mas passí
v~ de se tnmsfoanarem em Uibana.s. e depois de atendidas as exi
gêm:ias da Lei n•6.766/79. 

§ 2• Podetão adquirir a propiedade dos lotes, nos termos 
do caput deste artigo, aqueles que comprovarem, perante a Com
panhia Imobiliária de Bmsília-TERRACAP, ter fumado compro
misso de COI!lp[ll e venda de fioção ideal do loteamento, prova esta 
que deverá ser feita mediante apresentação do contrato fionado 
com o empreendedor do loteamento ou roposto proprietário, além 
da comprovação de que efetivamente pogoo, ou está pogando. pelo · 
tcmeno, atro.v~ de OOpias dos resJIOdÍVOS cheques e extratos ban· 
cários. ou comprovação de que teDha pago o ten'CDO com algum 
bem que estava em sua esfera patrimonial 

§ 3" QJando o deteoto< da fráçio ideal não tiver quitado seu !«· 
reno. deverá ~ar. nos temlOS do parigmfo amerlor. que inici:u 
o pagamento do mesmo, anteria:mente a 31 de dezembro de 1994. 

§ 4" Cada pessoa que pagou ou está pagando pela. tr.msação 
fiCtÍcia de compol e venda de tenenos públicos somente poderá 
adquirir a propriedade de, oo máximo, 1 (uma) fioção ideal dos lo
teamentos,. cabendo ao mesmo optar por quais deseja. adquirir. no 
caso de ter tt:msacionado a compra de mais de 1 (uma) fioção 
ideal. à exceção daqueles que já tenham CODStruú:lo sua :residência 
ou estabelecimento comercial, até a data de 31 de dezemlro de 
1994, solm: mais de uma unidade de fiação ideal. bip6tese em que 
poclexio adquirir o lllÍm<ro de fr>çi5es ideais som as quais edif"x:aram. 

§ S0 Pata o iníco das vendas a que se refere este artigo. a 
Tenacap dever.\, dentro do prazo de 90 (ooventa) <lias, com auxi
lio do Mluistério do Exéi<ito, proceder ao levanlamenlo da =I lo
calização dos loteamentos implantados ca AP A da Bacia do Rio 
São Bartolomeu indicando, mediante apresentação da documenra
ção pertiuente, se a ái.a onde foi empreendida eada coudomínio é 
pública ou particular, bem como se doutro dos loteamentos exis
tem edificaçõe& na situação indicada no pará.gr.úo anterior. 

§ 6° Aqueles que discordarem do posicionamento da. Teaa
cap quanto à dominialidade_da ãioa oude foi _implantado o condo
mínio poderão, individual ou coletivamente. questionar. em Juízo. 
através da apresenração de escrituras públicas oo privadas obriga
toriamente sujeitas à perícia técnica de falsidade material ou ideo-
16gica. bem como do levantamento de toda a cadeia dominial. 

§ 7" Os adquirentes da propriedade dos lotes, DOS termos 
dos parâgrafos anterioces. deverão edificar suas residências dentro 
doprazomáximode5 (cinco) .,.,.,sob pena de oDisttilo Fedetal 

reaver o imóvel. restituindo o preço. mais as despesas cfetuadas 
pelo comprador. 

§ 8" O """"""'de COI!1p[ll e venda ser.\ =cindido, de pleno 
<fi,t<Uo. incjopendeelemente de inteipelação judicial ou extmjldi
cial, se o comp!3dor prestar deelaraçio falsa oo processo de habili
tação à compra. bip6tese em que fará jus à devolução da quantia 
paga. sem qualquer rea jlste. 

§ ~ A avaliação do preço de venda das áreas. assim como 
as coudições das alienações, dever.lo -ser estabelecidas pela Caixa 
Econômica. Fedeml, em conjmto cem a Tettacap. 

§ 10. As avaliações serão realizadas segundo os métodos 
usualmente utilizados pela Caixa Econômica Federal e pela. Tem
cap, desconsidetados fatores especula.tivos do mercado imobiliário 
de Bmsília. 

§ 11. As avaliações realizadas pela Caixa Econômica Fede
ral. em oonjmto com a Teuacap. bem como a relação dos~ 
tivos oaJpantes adquirentes, serão poblieadas por3 (tres) dias con
secutivos no Diário Oficial da União. 

§ 12. Par.> efeito das alienações previstas no art. 3", serão 
desconsidexadas nas avaliações as benfeitorias promovidas pelos 
efetivos ocupantes. 

Art. 4" As mas públicas DOS limites da AP A da Bacia do 
Rio São Bartolomeu passíveis de alienação, desocupadas ou que 
não vierem a ser vetididas aos beneflciários desta Lei, setão alie
nadas. nas mesmas condições ora estabelecidas, em conconincia 
pública, tendo como preço mínimo de veuda a avaliação realizada 
pela Caixa F.conômica Feder.ll, em conjlDlo com a Tenacap. 

Parágrafo único. Nas hip6teses previstas DO art. 4", as ben
feitcrias realizadas pelos respectivos ocupantes se:tão indenizadas, 
nas mesmas condições licitadas, pelo valor das avaliações das re
feridas benfeitorias, a serem fiXadas pela. Caixa Ecooômica Fede
ral, em ~ntocoma Terracap. 

Art. s• A Caixa Econômica Federal e a Tetracap procede
rão. peDllf.e os 6t:gãos administrativos do Governo do Distrir:o Fe
deral, Cartórios de Notas e Cartórios de Registras de Imóveis, à 
~ dos tita1os dominiais dos imóveis alienados, C<XTen· 

do as despesas por conta dos adquirentes. 
Art. 6" A Caixa econômi<:a Feder.d e a Ten:acap tiuão jus, 

individoabnente, a1% (um por cento) so1m: o val<r de eada con
tr.llO, COIIl& pagamento de serviços prestados à União, nos termos 
desral.ei. 

Art. 7° Os recursos auferidos nessas alienações sedo desti
llados à COJISttução de casas popolares no Distrito Feder.d e a 
obras de infta.esttutUia nos assentamentos habitacionais para pc>
pobções de bajxa =da. 

Art. s• E facultado à Onlem dos Advogados do Brasil e ao 
Ministério Público designarem representantes para accmpanba
mento das alienações de que tiala esta lei. 

Art. ~O Poder Executivo do Distrito Fedctal realizará o :re
zoneamento da APA. indicando em cada zona. as ativida.des que 
poderlio ser implanradas, bem como as respectivas restrições e 
proibições. 

Patágrafo único. O rezoneamento será submetido à aprova
ção da C$mam Legislativa do Distrito Fedenl. 

Art. 10. Cabetá IeCilt'SO ao Conselho de Meio Ambiente do 
Distrito Feder.d - CONAM, quanto às decisões IOOladas pelo ór
gão ambiental do Distrito Federal referentes à AP A da Bacia do 
rio São Bartolomeu. 

Art. 11. O Poder Exea>tivo do Distrito Federal desiguará o 
COnselho Supervisor da. AP A da Bacia do rio São Bartolc:meu. no 
prazo de 90 (noventa) dias COII!ados da poblicação desta lei. 

. Ait. 12. Esta lei entla em vigor na data da sua publicação. 
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Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, em espe
cial o par.lgr.üo únioo do art. r· e os arts. !3, 14. 15 do Decreto 
Fedetal n° 8&.940/83, naquilo que se referir à APÀ. da Bacia do rio 
São Bartolomeu. 

Justificação 

A Área de Proteção Ambiental- APA da Bacia do rio São 
Bartolomeu foi criada pelo Governo Federal em 7 de novembro de 
1983, p<r meio do Decreto D0 88.940. Como se tratava de uma 
Ullidade de ConservaçãO Fedoml, sua supervisão ficou a caigO da 
anliga ~tarla Espocial do Meio Ambiente- SEMA, cm articu
lação com a Companhia de Águas e Esgotos de Brasília- CAESB. 
na época o 6Igão responsável, no âmbito do Distrito Fedeial, pelo 
controle da poluição hídrica. Com a extinção da SEMA. suas atri
buições fcnm. delegadas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Na.tunlis Renováveis- ffiAMA. 

Posteriormente, cm 22 de abril do 1988, a Sema expediu a 
Instrução Normativa n° 2, que estabeleceu as normas de implanta
ção daAPA, visando a proteção da vid.t silves1re,a manntonção de 
banco& genéticos e espéaoii"!S raras da biota regional. bem como dos 
demais recursos naturais. · 

Na ~dadc. a criação da APA teve como objetivo j:rinci
pa! o do proteger um gnmdc manancial do Distrito Fedoxal- o rio 
São Bartolomeu. Na época, acreditava-se ser o rio São Bartolomeu 
o único manancial capaz de atender às exigências futuras de abas
tecimento de água do Distrito Fedoml, relativas à vazio, qu.a.lidode 
de água, proximidade dos grandes centros urbanos o de condições 
econ&nicas de aproveitamento. Segundo a Caesb, a importância 
do rio fôra ~ecicla nos estudos realizados em 1969 pelo Plano 
Direta< de Aguas o Conlrolo de Poluição do Distrito Federal O 
Plano recomendou limitações severas no que conceme à expansão 
teiritorial e desenvolvimento demogdfico na bacia de drenagem 
do São Bartolomeu. 

POiém. o estudo ''Caracteíização e Diret:rizes Gerais de Uso 
da Área de Protoção Ambiental do rio São Bartolomeu", realizado 
pela Soma, em 1988, apontava diversos fatores que, já naquela 
época. ameaçavam a integridade do rio Sio Bartolomeu para as fi. 
nalidadcs que lho oram destinadas: 

-o uso urbano pr6ximo à APA, incluindo as cidades-satéli
tes de SobradiDho e Planaltina.. cujos esgotos coletados eram e 
continuam sendo despejados. em sua maioria parte sem tratamento 
algum. em tributários do rio São Bartolomeu; 

-a existência, nos limites da APA. de 28 loteamentos irre
gulares, e de mais 7. fora dos limites. que também contribuíam 
para a poluição do manancial; 

-e o uso rural. por meio de área de agrirultu~ parte anen
dada pela Fundação Zoobotãnica do Distrito Federal - FZDF o 
parte de propriedade particular, áreas utilizadas pela Proflora pam 
silvicultut:a. e outras. 

Deve-se f:risar que na época de instituiÇão da APA o Distri
to Federal ainda não possuia autonomia política - poSieriormeote 
assegurada com. a Constituição de 1988- e na sua estrutnra admi
Distrativa não existia órgão responsável pela implementação da 
política ambiental da região. lacuna preenchida com. a criação, em 
13 do setembro do 1989. da Secretaria do Meio AmbiODle, Ciencia 
o Tecnologia- SEMA TEC. 

Com o passar do tempo, e dadas as naturais dificuldades de 
administração e íiSCalização conjmta entre órgãos: da administra
ção federal e local. a situação da AP A somente se agravou. 

Do torai inicial de 28 loteamentos im:gulares., detecta-se no 
momento a existência de mais de 400 parcelamentos ilregula:res. 

· denominados em sua maioria de ''condomínios''. 

Mesmo a possibilidade de utilização do rio São BartOlomeu 
como dtemativa de abastecimento. de água foi objeto de sucessi
vas modificações por parte do Poder l'l!b!ico do Distrito Fecletal. 
Não s6 quanto à decisio de adotá-la w não, mas também quanto 
às opções téctti.cas como. por exemplo, a relativa. à cota da bacia 
do inundação da fulllnL bairagem, objeto do sucessivas a!tetações. 

Ressalto-se que a indefinição aqui apontada tem profunda 
relação com o processo de especulação imobiliária instalado na,._ 
gião, mais precisamepte com a questão dos loteamentos e condo
mínios iiiegulru:es. 

Estudos realizados nWs recentemente apontam outr.ts alter
nativas para o abastecimento de água fuwro oo Distrito Fec:leraL 
como, por exemplo, a captação no rio Areias. ou oo rio Commbá, 
ou a utilização conjJgada de vários marianq.irls. c:omo os rios do 
Sal. Maacos o VOide. Obviamonle, o rio São Bartolomo>• pennaneco 
como a!tomativa. não devendo ser descartado emhip6teso alguma. 

o mais gra~e. porém, continua a ser a: forma de ocupação 
do solo na APA. A prolifemção de parcelamentos in"ogulares. com 
todos os impactos ambientais provocados por esse tipo de ativida
de, ameaça qualquer tentativa, por mais simples que seja, de capta
ção de água no rio São Bartolomeu. E o que é píor: coloca em pe
rigo o próprio futuro da APA como um todo, que. a persistir a 
atual situação. pordc a sua xazão de ser. 

Todas as providências que poderiam levar à ~gularização 
ou desconstituição dos pm:a::lamentos itregulares existentes na 
AP A do rio São Bartolomeu- que coo::entra 80% dos loteamentos 
irregulares oo DF- esbmam no fato de a Unidade ser de âmbito 
fedoxal. Neste caso, Dão há limitação ao poder discricionário do 
lbama. no que tange à fiSCalização e administração da APA. Por· 
tanto. toda e qualquer decisão do Distrito Federal em relação à 
APA depende de prévia aceitação por parte daquele órgão federal. 
Ademais. por ser uma unidade sob jurisdição fedoml, toda o qual
quer alteração em sua concepção original depende de lei fedeial, 
com todas as implicações que tal exigência ac::a.tl'et3. 

Como jã exposto. as condições políticas e instit-.Jcionais 
mudarnm completamODle desde a criação da APA. O Distrito Fe
deral, boje possuidor de autonomia política. tem uma destacada 
preocupação com os aspectos atincntes à política ambiental, con
tao.do com órgão especiflCO para executá-Ia. atuando positivamen
te inclusive no plano intemaciooal. como o demcmstra a recente 
criação da Reserva da Biosfera do Cetrado, um compromisso oom 
a Unesco. 

Portanto. Dão mais se j.Istifica que a APA do rio São Barto
lomeu, integralmente localizada em territ6rio do Distrito Fecletal. 
permaneça sob a guarda de 6Igão federal. Dessa forma. c pre-. 
Projeto de Lei visa a pasSar a ad:miDisfraçâO. supervisão e fiscali
zação daquela área ambiental para a competência do pWprio Dis
trito Federal 

Paralelamente, objetiva ;, projeto a regularizaçio dcs lotea
meDlos, de fotma a possibilitar a venda,. aos seus efetivos ocupan
tes, das ã.reas alienáveis de que trata esta lei. Destaque-se que o 
número dessas pessoas ascende boje a centenas de milhaxes. que 
de boa fé adquiriram os ten:enos e investiram suas economias na 
construção de suas casas. A dispensa de licitação pública para a 
venda. confonne dispõe a Lei D.0 8.666, impõe-se em Ca!át.er ex
cepcional exatamente para fazer frente a esse problema social 

A iniciativa dessa proposição é tomada em conjunto com o 
Deputado Augusto Carvalho. que está apresentando projeto seme
lhante na Câmaia Federal Tal <XHlDtoria. reunindo parlamentares 
de partidos difereutes. inédita nas atividades parlamentares. objeti
va demonstrar que o assunto requer união de esforços de todos 
quantos estejam empellhados na solução dos graves problemas que 
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afligem a população do Distrito Feder.d, independelllemente & fi-
liação partidária ou fOl'ID>ção politico-ideológica. . 

· Aprovando.a, o Congresso Nacional estar.!. oo!abornndo 
para uma. rápida solução dos graves problemas ambientais advin- · 
dos do mau uso do solo na. APA do rio Sio Bartolomeu. 

Sala das Sessões, 24 de maro &o 1995.- Senadoc José Ro-
berto Arruda. · 

lEGISLAÇÃO CirADA. 

de 1964 e suas altetações, em especial o art. 4° do DeCreto-Lei n° 
1.119, de 17 de dezembro de 197!), com a funçã<> '&o regular o 
DlCl'Cado de bem e mereadorias. · · · 

Art. 'r As aliquotas serão variáveis e incidirão · solm:• os 
bens e mercadorias escassos ou nos casos em que o volume oferta
do esteja aquém do volume demandado no mercado. 

_M 3o FJ.Ca o Poder Executivo autorizado a alterar as ali
qu~ adicionais dO íPI, semPre que neCeSsário, para adloquar a 
produção, à cometeiaJização e ao co:osumo. evitando a elevação de 

·----··--------· ---preços artificiais ou especulativos. 
LEIN"6.766,:0E !9 DE DEZEMBRO DE 1979. 

D~ ~bre' o ~~euto do solo. urbano e 
dá outras providências. 

LEI N" 8.666, :OE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Consti
tuição Federal, institui normas para Hcitações e COD• 

tratos da Administração Pública e 4á outras provi• 
dências. 

O Presidente da República . . 
Faço saber que o Coogresso Nacional decreta e eu sanciono 

a. seguinte Lei: 

DECRETO N" 88.940, DE 7 DE NOVEMBRO DE !983 

Dispõe sobn! a criaçio daa Áreas de Prot<ção 
Ambiental das Bacias dos Rios São Bartolomeu e 
Descoberto, c dá outras providências 

Art. 4° As c!maras setoriais Coilstitufdas tetão a tarefa de · 
observar o metcado e propor as alíqDotas a serem adotadas oo altera
das,. com o objetivo de ~gularo mercado de ~ção e consumo. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica.çi.o •. 
Art._6° Revogam.~ se as disposiçõe_s ~m cmtrário. 

Justificação 

É voz firme, inclusive dos últimos Presideni.Cs da Repú.bli
~ que as taxas de juros estão sendo mantidas em patamares ex
cessivamente elevados, onerando .sobremaneiia a produção de 
bens em geilll, especialmenU> oo de produção e a atividade agdoo. 
Ia, custo fmanceiro este repassado à sociedade pela via do preço 
&o consumo. Entretanlo, quando o m=do não pemúte uma ele· 
vação de pteÇOS. a 1:1cionalidade dos agentes econômicos leva a 
uma tedução na produção. visando dimimrlr os custoS !irianceiros 
e estabelecer uma escassez tal que eleve os preços da oferta, para 
manter a rentabilidade dos seus negócioS. Para romper este ciclo, 
mantendo o plano &o estabilização econômica bem admiDisttado, 
seria necessário cóar um instrumento que peimitisse a realização 
da política de cotl1eDÇ§o do consumo, oo mesmo verificar se não 
se dispõe de cutros instrumentos que produzam resultados seme-

·----·----·---··-------.. -------.. ----· fu.aDI.es, oom menor dano pan. a economia em geral do que ~ 
Art. 1° Ficam criadas, com as delimjtações abaixo especifi- tã. a política de jurOs elevados. -

cadas, as· Áreas de Proteção Ambiental (APAs) dits Bacias dos Segundo a argumentação das autoridades monelárlas~·a ma
Rios São Bartolomeu e Descoberto, com o objetivo princi:wJ, de nuten~ ~ ~ dejuros em patamares elevados visa elevar os 
proporcionar o bem-estar futuro das populações do Distrito Fede.- pteÇOS da economia. para coibir o excesso de consumo, evitando a 
ral e de parte do Estado de Goiás. bem conío assegurar condições retomada do crescimento dos índices :i:nflacionários. Pcrim. pelo 
eco16gicas satisfatórias às represas da região: caráter de generalidade da taxa de juros. acabam sendo afetados 
·-----·--·------------------, -~ seto:res da economia em relação aos quais os danos da elevação de 

Art. 13. Vtsando atingir os objetivos previstos pam Areas preços são m.iito maiores do que os benefícios pretendidos. Como 
de Proteção Ambiental, bem como para defmir as atribuições e exemplo, temos a atividade produtiva voltada para a exportação e 
competênc~ no controle das ativ~des po~ialmen~ de~- a produção de alimentos. setores em relação aos quais é i.Dadmissí
doras exCICJ.das nas APAs, aS~ Especial do Me10 Ambien- vel adotar medidas que elevem seus ~ de produção. Assim. o 
te poderá fmnar convênios com Orgãos e Entidades Páblicas ou que se observa é um objetivo coneto sendo l::uscado por instru-
privadas para a proteção e conservação das referidas áreas. menr.o enado. 

Art. 14. Caberá recurso ao Conselho Nacional do Meio -Waobastasseisto,aelevaçãodataxadejurosprcduzresul-
Ambienle- CONAMA. dos Ato< e Jnsttuções Nonnalivas baixa- lados pooitivos para sewres da economia já altamente privilegia
dos pela Secretatia Especial do Meio Ambiente, rel=ntes às dos. é o caso dos detentores de títulos da dívida públca (e aqui 
APAs de que trata este ~to. . . . . há banqueiros), que passam a receber privilégio maia, ainda. do 

Art. 15. A Secretana .Especial do MeiO Amb~cnte. cm artl- _que já têm, por via &o remuneração extra destas aplicações, e dos 
cu!açãocomoGdvemodoDi~Federal,~designarumCon- banqueiros, cujo resulado de seus negócios é a remuneração & 
se lho A== das APAs doo Rios Desooberto e São Bartolomeu. capital fmanceíro (jlros, e juros maiores). Isto sem falar DOS ~""" 
·--·--·----··----·-----·----··------· juízos para a sociedade, detenninados pelo incremento nos custos 

(À Comissão de Assumos Sociais- decisão rermi- da dívida pública (que pmssiona o déficit otç.amentario. a emissão 
nativa) de moeda e, por conseguinte~ a inflação), ou reduz. ainda mais, os 

investimentos públicos,. com notório prejuízo para a economia em 
--·--·-·-·--·-·-~---·-·---··----------- - geral e para as Uladiáveis dem3.ndas sociais. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'172, DE 1995 

Cria instrumento de incentivo à produção. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica criada uma alíquota adicional de IPI- Imposto 

• sobre Produtos Industrializados (Lei n° 4.502. de 30 de novembro 

Não temos serado mais produção e sabemos que há expan
são de COllSUlllO. E certo que temos de adotar medidas que conte
nham esta expansão. Mas não podemos pennitir que estas medidas 
produ:wn restrições ã produção em sermes da economia que pre
cisamos estimular, sob pena de afeta:nnos a capacidade de getar 
renda. Novamem.e,. é de afmnar: é equivocada a política de taxas 
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de juros elevadas, po<qU• acaba-se per alcançar indesejadamonte o 
setor exportador e a IXOCioção agrícola. 

Resta-nos indagar, que oub:as altemati.vas teríamos? Quem 
sabe um instrumento "novd'. pela via tn1xitária? Então, se esta fot 
a opçãO, fu.vesiguemos que C3J'3deiísticils deveria ter este "impo5to"? 

· · PrimOiraineme, &:veiia secum imposto selctivo, de-., que: 
a) pudéssemos gravar mais ÍDtensamellle prodútoo espoclfi

cos.. cujo consumo. via elevação de peças. desejássemos -conter, e 
b) também •rossc possível negociar alíquotas cm dmaias selmiais, 
processo democr.ltico de aproximação de divergEncias. Mais, seria 
de todo conveniente que este ''imposto'' não incidisse nas expcxta.
ções nem no setor de produçio agricola pois não devemos reduzir 
a competitividade dos nossos produtoo de exportaçio (pam manter 
a capacidade de geração de divisas :inrcrnacionais) e temos qué 
manter o volume da produção agricola (mais alimentos, item ex
pressivo·na Composição dos índices de inflação). AiDda seria reco
mendável que este "imposto" substituísse imediatamente a polilica 
de taxas de juros elevados, pÕ<tanto, Dão sujeitos aos prinápios da 
anna!idadelanterioridade. Só can estas caracl<rlsticas já teóamos 
um "imposto" capaz de substituir, com muitas vantagens, a políti-
caatual. ~ · 

Por inctivel que P'Ssa: parec:er. coostata--se ·que este instru
mento tnõutári.o já exis~ e com todas as caractedsticas e possibi
lidades acima idealizadas Thata-se do imposto sobre Jmdutos m.. 
dustrlaUzacJoS, o nosso conhecido IPL 

Resta-nos indagar: se existe e se apesema reai:m.ette as 
vantagens assinaladas, por que não estaria sendo empregado? 

Seria pmque é voz ccmum extinguir o IPI, fundiDdo.o com 
o ICMS? Se for assim, f10a aqui um alerta para que esta extinçio 
seja examinada· com nmita cautela. pois podemmos estar declinan
do de um excelente instrumell!O de I<:gulação da produção inWs- . 
trial. como acabamos de demoostrar. 

Seria po<qUe o !PI é um imposto cujo produto da an-ecada
çio é partilhado can Estados e Mlmicipios (57%) e a taxa de juros 
elevada aumentaria a arrecad_ação do IOF, imposto nio partilhado 
com Estados e Muniápios? E poss{vel, embora,. se verdadeiro. la· 
memáve!:· Mas o IPI Dão é um imposto com função mecadadora.. 
Seu objotivo é justamente instrumentalizar a politica de produção 
industrial Quando a necessidade se impõe, e pa=e ser o caso, 
pouco importa se medidas outJ:as produzem mais receita pam a 
União. Impõe-se que o imposto regulador cumpra a JW!. finpljdadc, 
sendo a titularidade da receita um resol1ado marginal. D:ÍelevaDle. 

Seria pcxque a elevação da taxa de }nos melhora a reiDme
ração do capital fmanceiro? Ou seria por tudo isto em conjunto? 

Por todo o exposto, a fmalidade deste projeto de lei é alertar 
pm. a exislêDcia de iiisnumeulo mais adequado pom opemr a pai!ti<;a. 
de CCWJter>ç1o do ccmumo excessivo. ao :aa:mo tempo em que dcta o 
!PI de mocanismo de in<:cmivo i produção de bens de c:oosumo. 

Saladas Sessões, 24de majo de !99S. -Senado< Palro Simon-

LEGISLAÇÃO ClThD.4 

I.EI N" 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 19-

Dlspõe sob.-e o Imposto de Col1Sillllo-

DECRETO-LEI N" 1.199, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1971 

Altera a Nom<Ddalura Bnoslleira de Men:aclo
rlas (NBM), a Tarifa Adllllllelra do Brull (T AB), a 
legislação do Impooto oobn: Produtos Industrializa.. 
dose dá outras providâu:ias. 

-:------------------------

Art. 4" O Podec Executivo, em I<:laçio do Imposto sol= 
Produtos Industrializa.dos, quando se ~ necessário atingir os 
objetivoo da politica eoonômica governaJDOiltal, mantida a seletivi
dade em função da essmcia1idacfe do produto, ou, ainda, para cor-
rigir distorções, fica autorizado: · 

r- a reduzir a!iquotas até o (zero); 
n-a majoár aliquotas, ac=cen~ando até 30 (trinta) unida

des ao pen:entual de incidência fixado na !e~ 
m - a alterar a base de cl!eu!o em I<:laçio a d.tenninados 

procilto&, poo..,do, pom-fim, fixar-lhes va!ortriWtável minimo. 

(À. Comissão d~ Asslllllos E~nômicos - decisão 
t<nninatiwz) 

O SR. PRESIDENI'E (Ney Snassuna) - Os projotos serão 
publicados e remetidos,~ is Com..'<sões~ 

Sol= a mesa, projeto de I<:SO!ução que setá lido pelo Sr. 1• 
S'ec:I<:tirio em exercício, Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte: 

PROJETODERESOLUÇÃON"64,DE1995 

Acn:scenta um art. 60-A ao Regimento lnl<:r· 
oo, iDSIIIuiDdo a i'ru<:uradorla Parlamentar, e dá ou· 
Iras proviclêudas.. 

O Senado Fedenl resolve: 
Art. I • O TIIulo m do Regimento lntemo do Senado Fede

Illl (Resolução n• 93, de 1970, e alte<ações posterioi<:s) fica aaes
cido de um Caj>lulo IV e de umart. 60-A, cana seguinte I<:dação: 

''CAPÍI'ULO IV 
Da Proeuradorla Parlamentar 

Art. 60-A. A Mesa disponl do apoio da Procu
radoria Parlamentar. c:oja fmalidadc é a de promover. 
em colaboração com ela e pôr sua detcrminaçlo, a de

·fesa; perllllle a sociedade, do Senado, de suas funções 
instituciooWs e de seus {rgãos e integrantes, quando atingi
dos em sna hcma ou imag<m em lll2io do exetdcio do 
mandato. 

§ J• A Procumdoria Parlamentar setá constimfda 
per cinco Senadores, ~pelo Presidente do Se
nado, pam mandato de dois anos. reoovbel uma vez. · 

§ Z' A designação dos membros da Procumdoria 
Parlame:otar oc:oa:ctf. at6 trinta dias ap6s a instalação dos 
IJ:abalhoo da sessão legislativa, oboervada, quanto pooá
vel, a pmporc:iooaljdade partidária. 

§ 3° Incombe à P:rocura.doria Parlamentar: 
r- providenciar amp1a publiciilade reporulcra de 

matáia ofensiva ao Sc:nado ou a seus inregrantes, veicu· 
Iada per cXgio de commicação Q1 impreusa. sem prejuí· 
zo da divulgação a que este estive< sujeito, por força de 
lei ou de decisão jldicial; 

n - promover e instar, por meio do Ministmo 
Público, da Advocacia.GenU da União, da Advocacia do 
SeDado OU de mandatários advocatícios, as medidas ju· 
diciais e extm}lCJiciais cabíveis para obtez' ampla rePara
çio, ioclusive aquela a que se mfete o art. sa. x. da 
Coostitoiçlo.." 

Art. Z' Ato da Canissio Din>tam do Senado adotará as i"'>' 
vid&cias necessúias à instaJaçio da Procumdoria Parlamentar e a 
sua dotaçio com apoio fimcional e recursos materiais. 

Art. 3° Esta ICSOhlçio cntm em vigor na data de sua pobli
eaçio. 
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. Justificação 

Sob ore~ democr:ático, ~ f~ ~~~tal-~lá~-· 
temente exposto e não apenas à críticit. e~ embai.e daS ,ÚVali~ 
políticas. Os parlan:l.entos, em gemi- por sua tnmsparênc:ia e ~la 
complexidade de seus ~ntos de deliberação, bem assÍii:l 
pela diversidade de inu,tesses que. ~ne e de origens que congraça 
- mais sofrem regular bombauleio de acusações, impu~ o 
mesmo ofensas do que recebeni o reco~ec~io~ pelO seu de-: 
sempetlho. Ao 'P"OOS não na proporção, devida. O ~sso Na
cional não canstitui exceção A regra. Pelo contrário, disseminou-se 
no Brasil destemperada prática, nos meios de ci:>nnmicaçio, de re-. 
ferir..:se ao SeDado'e· aos~ de modo oferisivo oo ridiculari
zante, pua bem além do que admite a sã- e mesnlOdl.ua'- aítica. 

O interesse público, do qualnio poocos meios de comuni
cação social se arvOI3ID. em porta-voz, Dão pode servir de pretexto 
para que se deixo dizer do Congresso Nacional_ brasi!oiró, impune
mente, qualquer coisa Jnclusive as injlriosas. E ~te desca
bida- por motivos morais e constitucionais qualquer veleidade de 
censura previa. Ela está, pcis, ptévia o absolutamenle descartada. 
No entanto,. o que de inex~ato ou infamante se difundir por meio de 
grande alcance público devo ser r.lpida o «>=tamonle colocado oo 
devido lugar. Não devemos, por cooseSai.nte; eximir-nos de cuidar 
da reparação do eno, tanto pela ação quanto pela p.Javra. 

Tanto como o Estado e a prestação juri.sdicio~ cuidam de 
garantir ao cidadão a prot:eção de sua homa, de sua imagem e de 
seus direitos, assim também devi o Congl'esso dispcr de meios 
para coDt:rapor à aíltill3Çio iDfundada e ao denegrimento de sua 
imagem instituciónal ou da imagem de $CUS integr.mtes? a defesa e 
a reposição da VOidado. 

O:eio ser de todo equivocado ar.guir- como fteqüentes ve- . 
zos o=- a h'bcldade de apiOssão o do imp=sa. para ':iustifi· 
car" a veiallação de quaisquer textos e imagens, pela imprensa. 
pelo rádio ou pela televisio. Qlie as empresas de cormu;icação so
cial promovam a adoçio e a observâucia de mazmais de :redaç!o cu 
e_., ombudsmell não basta para gai3ttir o bom ICSpeito do 
interesso pessoal e coletivo da defesa da imagem e da hOD!ll. Tais pr.l
ticas são devidas à exclusiva vootade das empteSaS e nio asse~ 
por si s6s. tal respeito e tal defesa. mesm.o se COilCO!:Ieiil pm:a tamo. 

Já há algum tempo mstimiu a Câmara dos Deputados 6Igão 
de apoio ã Mesa pam atender a essa finalidade Cbama-se ele 
''Procuradoria Parlamentar''. Cabe-lhe zelar pela mspeito l institui
ção da Câmara o aos Senhores Deputados. Trata-se de disposição 
das mais salutaies. Entendo que deva também o ~enado estar dota
do de uma Procuradoria semelhante. 

O presente projeto de resolução submete às Senhoras Sena
doras e aos Senhores Senadores a. proposta de instituição da Pro-
curadoria Parlamentar, no Senado, cano 6rgão de assessoramento 
e apoio à Mesa e, por via de conseqilência ao PR:sidente (art. 48, 
item 2. do Regimento). 

Inspirei~me nos.--dispositivos do Regimento Intemo da Câ
"""" (art. 21, RICD) que tr.ltam do assunto, aporfoÍÇOODdo-<l< o 
ajlstando-os à realidade do Senado Fedonl. O projeto do resolu· 
ção aqui enunciado contribui, ademais, para criar Um mecanismo 
de defesa do Senado ad extra. simétrico aós que-esta Casa já 
crioo, ad intra, com a ~ ParlapleD!ar (Ros. n• 17, de 
1993) o cem o Ç6djgo de Ética o Decoro Parlamentar (Res. n• 20, de 
1993). TIVe a homa de promulgar as rosoiuções que adotaram essas 
decisões. Fiottra-me, agoril. p:Opor'-ao Semdo o complemento- a meu 
ver, indispeD.sável- dessas io.icia1ivas. Estcu ccilvencido de que o Se
nado CCilCCJl'daiá com esta proposta, adolan&>a DO mais breve pnzo. 

Sala das Sessões, 24 de maio do 1995.- Senador Humber
, to Lucena. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INIERNO 
(R .SOlução u• 93, de 1970) 

·----------------·--·---··---. ' 

TÍl1JLO III 
DaM<sa 

CAPÍ!ULO! 
·DaComposi~ 

, Art. 46. A Me~ se compõe de Presidente, dois Vic:e-Presi-
dentes. e quatro Secretários. - - -

.§ 1° Os Secretários substitilir·se~ conf~ a Dllmeraçâo 
ordinal e, nesta ordem. substituirão o Presidente, na falta dos Vice
J>reSidoures. 

§ 2° Os Secretários serão substituídos, em seus impedimen
tos, por Supleotes em número de quatro. 

§ 3• O Pn:sidenle convidar.~ quaisquec Senada:es para substi
tuírem. em sessão. os Secretários. na ausência destes e dos Suplemes. 

§ 4° Não se achando presentes o Presidente e seus substitu
tos legais, inclusive os Suplentes, assumirá a Presidência o Sena
dor mais idoso. 

Art. 47. A assuução a cugo de Ministro do Estado, de Go
vc:mador do Território e de Secrocário do Estado, do Distrito Fede
ral, de TOD:it6rio. do Prefeitma do Capital oo do dlofo do missão 
diplomática temporária implica rem1i:tcia ao cargo que o Senador 
exerçanaM~ 

CAPÍ!ULOll 
Das Atn'buições 

Art. 4S. Ao Pn:sidooto compete: 
1 - exercer as atnõuições previstas DOS arts.57, § 6°, I e fi, 

66, § 1•, ~ 80, cja Canstiruição; 
2- velar pelo respeito às p<OITOga1ÍVas do Senado e às imu

nidades dos Souado!os; -
3 - convocar e presidir as sessões do Senado e as sessões 

coojmt:as do Congresso Nacicmal; 
4- propor a t:ransfoanaçã.ode sessão pu'blica em secreta.;. 
5- propor a prorrogação da sessão; 
6 - designar a Ordem do Dia das sessões e retirar mat&ia 

da pauta para cumprimento de despacho, comção de Oiro ou 
omissão no avulso e para sanar falhas da instrução; 

7 - fazer ao Plenário, em qualquer momento, cormmicação 
de interesse do Senado c do Pais; 

8 - fazer observar na sessão a Coostituição, as leis e este 
Regimento; 

9- assinar as atas das sessões secretas, uma vez aprovadas; 
-10- determinar o destino do expediente lido~ e distribuir as 

matérias às comissões; 
11 - impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à. 

Constintição, às I~ ou a este Regimento. ressalvado ao autor re
curso para o Plenário, que decidirá após audi8ncia da Comissão de 
Constiruição, Justiça e Cidadania; 

12 - decla!ar piOjldicada proposição que assim deva ser 
coosiderada. na CODfomrldado rogimeDtal; 

13- decidir as questões de ordem; 
14- orientar as discossões e fixar os pontos sob!e que de

vam versar~ podendo. quando conveniente, dividir as proposições 
para fiDs de votação; 

15- darpooso aos Senadores; 
16- convocar _Suplente de Senador; 
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17- oonnmicar ao Tnõunal Superior Eleitoral a oco:rrência 
de vaga de Senador. quando não haja Suplente a convocar e falta
rem mais de quinze meses parn. o tém:úno do mandato; 

18- propor ao Plenário a indicação de Senador para desem
penhar missão temporária no País cu no exterior; 

19 - propor ao Plenário a constituição de comissão para a 
representação ex tema do Senado; 

· . 20 - designar oradores para as sessões especiais do Senado 
e sessões SÔlenes do Congresso Nacional; 

21 - designar substituiOs de membros das comissões e no-
mear relaror em plenário; ·· 

22- convidar. se necessário, o :relator ou o Presidente da 
comissão a explicar as coDCiusões de seu parecer. 

23- desempatar as votações, quando ostensivas; 
24-proclamar o resultado das votações; 
25- despachar, de acordo com o disposto nos arts. 41 e 43, 

§ 2", requerimeDto de licença de Senador; 
26 - despachar os requerimentos constantes do parigtafo 

únkodo art. 214e art. 215, II; 
27- assinar os aulÕgtafos dos JXOjetos e em.~ a serem :re

metidoo ii Câma!a dos Deputados. e dos J:<Oie<oo destinados ii sanção; 
28 -promulgar as Resoluções do Senado e·os Dccietos Le-

gislativos; . . 
· 29 - assinar a com:spondência dirigida pelo Senado às se-

guintes antoridades: 
-Presidente da Repúblka; 
- Vtce-Presiden!e da Repúblka; 
-Presidente da Câmara dos Deputados; 
- Presidentes do Supremo Tnõunal Federal. dos Tribunais 

· SuperiOl"CS do País e do Tnbuna.l de Comas da União; 
- Otefes de governos estzans,eiros e seus representantes no · 

Brasil; ., 
-Presidentes das C.... & parlamento estrangeiro; 
- Govemadores dos Estados, do Distrito Feder.ole dos Ter-

ritórios Fcder.úo; 
-Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados; . . . . . =resposta. pedidos de inf01Ill3Çi>-

ao Senado DO curso de f.m.judiciais; 

posto no art. 186; 
a divulgação das sesSões, n~ -~do dio-

31- promover a publicaç3o dos debates e de todos os lr.lba
lhos e atos do Senado. impedindo a de expessões vedadas per este re
gimento, inclusive quando ooostantes de cJocmnento üdopelooo.dor; 

32 - avocar a representação do Senado quando se ttate de 
aiOs póblicoo de especial relevância, e não seja possível designar 
comissão ou senador pam. esse fiiD; 

33- resolver, cu vida o Plenário, qualquer caso não previsio 
neste Regimento; 

34 - presidú: .. reuniões da Comissão Diretora, podendo 
discutir e votar; 

35 - ex= a compet&lcia íiXada no Regulamento Admi
nis1Iativo do Senado Federal. 

Art. 49. Na distribuição das matérias subordinadas, na for
ma do art. 91~ à apreciação terminativa das coiiJÍssÕe$, o Presiden
te do Senado, -quando a proposição tiver seu mérito vinculado a 
mais de uma comissão. poderá: 

a) definir qual a comissão de maior pertinência que deva 
sobre ela dicidir. 

b) cfdenninar que o seu estudo seja feito em reunião con
junta das comissões, oboetvado, no que ooober. o disposto no art. 113. 

Art. 50. O Presidente o6 se dirigirá ao Plenário da cadeirn 
' presidencial não lhe sendo Hcito <lialogar com os Senada:co n= 

os a.partear, podendo, en~to. intez:rompê-Ios nos casos previs
IOs no art. 18,!. 

Parigrafo único. O Presidente deixar.!. a cadeirn presidencial 
sempm $)UC, como Senadcr, quiser participar ativatllCllte dos traba
lhos da sessão. 

Art. 51. O Presidente teiá apenas voto de desempate das vo
tações ostensivas. contaJldo...se. pmém. a sua presença para efeito 
de quorum e podendo. em escrutíu.io secreto, votar como qual
quer Senador. 

Art. 52. Ao Primeiro Vice-Presidente compete: 
a) substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos; 
b) exew:r ao atrituições estabelecidas no art. 66, § 7", da 

Constituição quando não ao tenba ex=ido o Presidente 
Art. 53. Ao Segundo V ICe-Presidente compete substituir o 

Primeiro V~CC-Prefsidente oas suas faltas ou impedimentos. 
Art. 54. Ao Primeiro Secretário compete: 
a) ler em plenário. na íntegta ou em resumo,- a correspon

déo<:ia oficial recebida pelo Senado, os pa=o das comissões, 
as proposições apcesentadas quando os seus autores não os tive
rem lido, e quaiSquer outros documentos que devam constar do 
expediente das =sões; 

b) despachar a matéria do expediente que Ibe for distribuí
da pelo Presidente; 

c) assinar a~ do Senado Federal, salvo nas 
hipóteses do art. 48, item 29, e fomecer=tidlíeo; 

d) receber a conespondência dirigida ao Senado e tomar as 
providên<:ias dela deco:n:enteo; 

e) assinar, depois do Presideme. ao atas das sessões seaetao; 
f) rubricar a listagem especial com o resultado da votação 

feita através do sistema eletr&ico, e determinar sua anexação ao 
processo da matéria ~tiva; 
- - 2) JXOIDOVer a guarda das proposições em rurso; -

ií) delei!nfuar a entrega aos Senadores dos avulsos impres-
sos relativos à matéria da Ordem do Dia; 

i) encaminhar os papéis distribuídos às comissões; 
j) expedú: ao carteiras de identidade dosSenade= (art.ll). 
A:rL 55. Ao Segundo Secretário compete lavrar as atas das 

sessões secretaS. proceder-fues a leitura e assiná-las depois do Pri
IIlo.!:iro Secretário. 

Art. 56; Ao Ten:eiro e Quarto Secretários compete: 
a) fazer a chamada dos Senadores, nos casos determinados 

neste Regimento; 
b} contar os votos em verifiCação de votação; 
c) auxiliar o Presidente na apuração das eleições. anotando 

os nomes dos votados e olganizando as listas respectivas. 
Art. 57. Os Secn:tários, ao lerem qualquer documento, con

servar-se-ão de pé e permanecerão sentados ao procederem à cha
mada do• Senadaeo. 

Art. 58. Os Secn:tárioo não poderão usar da palavra, ao in
tegrarem a Mesa. senão para a chamada dos Senadores ou para a 
leitura de documen!Os, Oldenada pelo Presidente. 

CAPÍTULOill 
Da Eleição 

Art.. 59. Os membros da Mesa serão eleitos para mandato 
de dois anos. vedada a reeleição para o período imediatamente 
subseqüente. 

§ 1° No caso de vaga defmitiVã:. O pieenchimcnto far-se-á,. 
dentro de cinco dias. pela forma estabelecida no art. 60. salvo se 
faltaJ:em menos de cento e vinte dias pata o téimin.o do mandato 
da Mesa. 

§ '1: Enquanto não eleito o novo Presidente, os trabalhos do 
Senado .mo dirigidos pela Mesa do periodo anteri<r. 

Art. 60. A eleição doo Membros da Mesa .m. feita em es
cruaúúo secreto e maioria de votos. presente a maioria da composi
ção do Semeio. assegurada. tanto quanto possível, a participação 
propcm:ional das represeDiaÇôeo partidárias oo dos blocos parla
mentares com atuação no Senado. 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 263 

§ 1, A eleição far~se-á em quatro escrutÍllÍOS, na se~ 
otdem: . 

I-para o Presidente; 
ll- para os Vice-Presidentes; 
m - para os sea:et.ários; 
N- pam os Suplentes de Secretários. 
§ 2° A eleição, para os c:atgos COiiStaDleS dos incisos ll a IV 

do parágrafo anterior, far~se-á com cédulas uninominais, cootendo 
a indicaçãq do cargo a preencher:. e colocadas. as referentes a cada 
escru.tínio, na mesma sobreca.rta. 

§ 3° Na apmação, o Presidente fará. pteliminar:t:uenle. a se
paração das cédulas teferentes ao mesmo cargo, len~as. em se
guida, uma a uma. e passando-as ao Segundo Secretário, que ano. 
taii o IOSU!tado. 

§ 4"Porproposta de um terço dos Senadores ou de lider que 
repn:sentc este número, a eleição pam o preeDChimento dos =gos 
coostmtes do § 1°, II e m, poderá ser feita em um único escruci
nio, obedecido o disposto DO&§§ 2°e 3°deste artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O projeto será pu· 
blicado e, em seguida. ficará. sobre a mesa durante 5 sessões ordi
nirias. a fim de receber emendas, nos teonos do art. 401, § 1°, do 
Regimento ID!emo. Fmdo este pnzo, será despachado às Comis
sões de ConstittJ.ição, Justiça e Cidadania e Diretoril.. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A PresidêDCia te· 
cebcu,doSupremoTribmal Federal.oOficion•s/22, de 1995 (n" 
455195, na origem), solicitando, nos termos do art. 53, § 1°, da 
Constituição Feder'al, licença prévia para que possa apreciar a 
queixa-crime contra o Senador Epitácio Cafeteira. cOnstante dos 
autos do Processo n"868·11!40. 

A matória será despachada à Cozmssão de Constituição, 
Jusliça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Ney .suas.una)- A Ptesidência ,.. 
cebeu., do Sups:emo Tnõunal Federal. os Ofícios n,s S/16, S/21, 
S/23 e S/24, de 1995 (n"s 350,906,448 e 456195, na origem), soli·. 
citando, nos termos do art. 53,§ 1°, da Constituição Federa1,licen~ 
ça prévia para que possa apreciar as dcmincias contra os Senado
res Odacir Soares. Carlos Bc:zena, AD!ooio Carlos Magalhães c 
Júlio Campos. constames dos autos dos processos n.,. 722-6/!40, 
1011-11!40, 972-51140 e 881-8/140, respectivamente. 

As matórias setão despachadas à Conllssão de Constituição, 
Justiça c Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Ney .suas.una) - A Ptesidência, em 
atenção aos Oficies Gab/n"s 459 e 461, de 1995, da Lid,erança do 
PMDB na Câmara dos Deputados, designa os nobres Deputados 
Freire Júnior e Aibérico Filho pm. integrarem a Comissão Mista 
de Planos. Otçamentos Plíblicos e FISCalização, na qualidade de ti· 
tular c suplente, respectivamente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SuaSsuna)., A Presidência re- ~ 
cebeu a Mensagem n° 193, de 1995 (n° 572/95~ na origem), de 23 
do con-ente, pela qual o Senhor Presidente da República, nos ter~ 
mos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja au
torizada a contratação de opetação de crédito externo, no valor de 
trezentos e noventa e nove milhões, quinhentos e trinta mil c sete 
marcos alemães e vint.e centavos, destinada a fmanciar a aquisição 
de bens e serviços para construçio de um sul::marino.. sistema sonar e 
compoaentes pam uma axveta pcrt- à Marinha do Brasil. 

A matéria será despachada à Conllssão de Assuntos Econô
micos.. 

critos. 
O SR: PRES!IIENTE (Ney Su...una) - Há orado= iru;. 

Concedo a palaVIa ao nobte Seoador Lúcio Alcâmara. (Pausa) 
Concedo a palaVIa ao nobre Senador Cas:ildo Maldaner. 
V. Ex• dispõe de vinte minutos. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB.SC. Poommcia o 

seguinte disauso. Sem revisão do on.dor.)- Sr. Presidente, sr-se _ 
Sxs.. Senadotes, sei que o tema Dão é agradável, em absoluto. To
dos estamos preocupados. a Nação está preorupada com a greve 

' dos petroleiros. 

Na sessão realizada hoje, às llh, diversos Srs. ~s 
abotdaram o te:JDa, expuseram aqui soas preocupações. Na ve:rda
de, Sr. Ptesidente, a N~ vem acompanhando essa problemática 
há IIDli~ dias. 

E claro que o meu Partido, attavés da sua Liderança. ainda 
nesta manhã,. praticamente fJ.Xou a posição da nossa Bancada.. en
fun. a posição do nosso Partido. 

Sr. Presideote. eu não poderia deixar de manifestar a preo
cupação que alimento em tomo do assunto, já que essa greve vem
se arrastando há vários dias, fazendo com que todos nós., bnlsilei
ras e brasileiros, sintamo-nos quase que acuados perante tal situa
ção. E não há a menor dúvida que. chegando a esse ponto, deve
mos nos perguntar. O Govemo deve agir? Deve. Há uma decisão 
judicial? Há. E se não agir~ Sr. Piesidenle? Se não agir~ começa a 
panar, Caneça a beirar~ começa a cheirar, como se diz. a anissão, 
e isso não podemos deixar transparecer: Caso isso acooteça.. ai, 
sim. fiCará dif'lCiL 

O Govemo começou a agit? Começou, inclusive nesta ma
drugada. Há cuidado<? Sim. Há temores por parte de todos? Há, 
poxque. se coner sangue. não será OOm para os brasileiros, embora 
possa haver se tores que assim o desejam. 

Por outro lado, não podemos deixar transparecer que existe 
omissão por parte do Govemo perante tal situação. Hoje, a sinla
~ tal como se encop.tra,. Sr. Presidente, já é uma questão até de 
segurança na.cioual. E um drama que atinge a todos nós. Até no 
mais longínquo interior do Brasil. as pessoas já estãó pensando: 
''Mas o que é isso?" 

Não podemos deixar transparecer que existe uma úitranqiii
. lidade no mercado. porque, no momento em que o Governo aceder 

a isso, embora haja uma decisio da Justiça do Trabalbo. o que 
pode haver? Pode "bagunçar o coreto", como se diz na gíria. Pode 
abalar o Estado de Direito, e. nesse rilomenl:D, Cõiilo ftca a Nação? 
Como fica o Governo? Como f:tcam as instituições? Comõ fica
mos nós, que representamos uma instituição? 

O que estamos fazendo no Poder Legislativo? Por acaso 
não ~presen1amos um Podet? Ontem, cu e muitos dos colegas 
representávamos um outro Poder, o Executivo; boje. estamos a 
participar do Poder Le,Oslativo, e esse <XllliproaÚSSO, no momento da 
poose, juramosrumpri.lo de acoolo coma Caita Magna d<• Pais. 

Entendo que, hoje. o dificil mesmo- e muitos dizem. isso
é administrar o próprio Governo. paque. no fimdo, a Petrobrás é 
do Governo. Ela não é de um grupo, nem pode ser. A Petrobrás 
~m quç ser e é da Nação. _ 

E necessário encontr.mnos uma saida e nos datmos as 
mãos. Eu até entendo, Sr. Presidente, que deve ser dirimida. essa 
sibJ.ação, a fun de que aqueles que foram demitidos vohem ao tra
balho. Por que não recon-en:m admiaistraliVã.mente jmto à pzópria 
empresa? Quem sabe até. depois de tudo normalizado. analisando
se as pessoas que fonm demitidas em função da quebra de uma 
decisão judiciai. a orientação possa ser até de readmiti las, consi
derando-se que muitas são talvez até indispensáveis ao funciona
meillo do 6rgão? Por que não? 

Mas, neste momento, se aceitaJ:mos a readmissio ou se 
aceitamlos certas vantagens .que venham a ferir até os. princípios 
de uma decisão judicial. o Estado de Direito estará sendo quebra
do, Sr. Presideote. e aí ficará dificil para o Poder Executivo, para o 
Poder Judiciário. que tomou a decisão, e ficará díficil para nós. 
representantes do Legislativo. 

Então, deixo aqui essa pROCUpação e digo, como disse an· 
tes;__~ pertenclamos a um OUtro Poder; hoje, pertencemos ao 
Legislativo e juramos nesta Casa. quando assumimos. respeitar 
isso. Acredito que temos que seguir nesse camiDho. 

Lembro-me IDllito bem, c a1é trago para recordação, Sr. Pre
sidente -- muitos dos colegas passaram também poc isso -. que, 
quando-Governador em meu E~tado. Santa Catarina, enfrentei uma 
greve da Saúde com diálogo. Iamos. e voltávamos, reuníamo-nos 
muitas vezeS: à nOite, durante as madrugadas~ para tentar CDCOntr.u" 
o melhor caminho. A discussão arrastava-se por dezenas de dias, 
sem solução. Os pacientes já não encontravam mais um lugar p~ . 
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serem atendidos, a tal ponto que um hospital nosso. o Regional de 
São José, foi cerCado com correntes pelos. manifestantes, numa de
terminada madrugada. Quan<!o oomeçaram a chegar os pacientes 
que precisavam de -SOCOl1'0 e Dão tinham como ser ateiididos, para 
que o Govemo não pecasse por omissio, tive que to!JW' atitudes 
dotas. apesar de sentidas: antorizei o Secretário da Saúde a tomar 
providências com a nossa Polícia Militar pam an:ebentar os cor
rentões E:..levar os doentes. quase moribundos, para dentro do hos
pitaL Tivemos que fazer .isso. Um ou dois casos, é verdade, mas ti
vemos qui agir dessa fonna.. Foi duro? Foi. mas túiliam.os que en
frentar .. Penso que é preciso fazer isso, sob pena de acabarmos_ 
com o Estado de Dixeito. 

Recotdo-me de ootros acontecimentos, como o oconido 
com o Senador Pedro Simon, quando govemador do Rio Grande 
do SuL S. Ex' enfmrtoo as sinetas do magistério, por todas as 
campanhas, na frontcim e em todos os lugares. Mas S. Ex.•, com 
mãos f"mnes - fui testemunha de alguns acootecimeo.ros - agüGD.:. 
tou tudo aquilo, fazendo prevalecer o Estado de Dn.ito e o princl· 
pio da autoridade. Lá venceu Pedro Simon, que voltou pa.xa o Se
nado !lOS b!aços do povo.= democst!ação de que o Rio Qran. 
de e o Bnsil iDteiro o 18m apoiado. 

Assim. neste momento, entendo que não podemos lmDbém 
claudicar .. Caberá ttCUISO depois? Pois que cntre:ln corii os m<:ur
sos.. p:ll' que não? Mas, neste mom.enro, estaiemos compilando 
con1ra um Poder. o JudicWio, e ficar.l dificil para lodos n6s que 
participamos deste cutro Poder. 

Por isso, trago essa minha man:ifcstaçã~ essa miDha preo
cupação, pela experiên~ que llllgo também da vida· pública cm 
:relação a essa situação. E a situação que está eni. pauta, hoje, é o 
assunto mais "quente" em todos os hlgares. Ao ligar um canal de 
televisão ou de rádio, ao lerumjoma1, é o assunto do dia: ''Não há 
mais gás", "Não se·sabc onde buscar o combustível'\ ''Está fechan· 
do a fábrica'\ "As pessoas estio ficando em casa". 

É uma questão de segurança para lodos nós, Sr. l'Iesideul<:,. 
Sz--s e Sxs. Senadores. Por isso, precisamos encontrar um dencmi
:oar coo;rum. um bl1sta em relação a isso, sem roniper o Estado de 
Direito, o pincípio da autoridade. respeit.ando-nos uns aos outros, 
buscando soluções, mas nunca. ferindo princípios que estão bonsa.
gmdos na Carta e que lodos l<:mos defendidos. 

O .Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex' um aparte? 
OSR.CASILDOMALDANER-Com-,ooçoV.F.x•. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Casildo Maldauer, gos· 

tante., pois petmite que o Govemo veja. a necesMade de realizar 
todo o esforço possivel paxa evitar qualquer problema mais gmve, 
resolvendo esse impasse de fOIIDa civilizada e democrática. 

O SR. CASILDO MALDANER- Nome Senador Eduar· 
do Suplicy, recolho o aparte de V. Ex•, que vem ca:robomr a preo
cupxção desta Casa no sentido de enconl!llr wna solução para esse 
caso. Enlretanto, há uma decisão da Justiça do TrabalhO. no senti· 
do de que os trabalhadores voltem ao estado nonnal_de tmba.Iho, 
podendo os demitidos entrar com recurso administmtivo • .Ac:ndito 
que. depois de nonnalizacta a siUiaçio, certamente se eDcoi:ltrari. 

·um caminho para esses liabalbadmos, pois nfuguém deseja ver 
Pai• de famllias desempregados, sem poder ganhar nada. Ninguém 
quer ver dez mil 0011ttachcques em bmnoo. Quo tristeza para eles 
chegarem em casa. olbamm para a esposa e para os filhos e não 
podetem levar nem um pão, nem um leite,. nada! Não temn ccmo 
saciar a fome das crianças, da esposa, -da família! Eu não quero ver 
uma situação dessa, e sei que nenhum dos Senadores ou Senadoras 
também. PortaDto, penso que deve ser nonnaljzada essa situação e 
eiJCODln!do um caminho. 

Agora. neste momento, se o Govemo voltar atrás, n6s esta
remos quebr.mdo o Estado de Diicito do DOSSO Poder, IliSganQo a 
Carta e jogaDdo os pedaços aos ares, para que o vento os leve. Não 
pode ser assim! 

Agom,. repito, após a normaHzaçiío, serei companheiro, irei. 
juntamente com os dez mil trabalhadores que estão com os CODI.ta
chequcs cm bnmco, il cmpE<Sa. ao PresideDte oo ao Ministro dax 
Minas e Enetgia. Os demitidos não podem passar fomo; alguns de
les são imprescindiveis na emplOSII. Mas, aDies disso, é preciso 
acabar COJll a gmve, porque, se não, estareimS rompendo com o 
que é nosso, cem o que )Iramos defeuder. A :nossa jura se foi. Não 
pode havcr:isso. Depois de normafizada a situação, a coo.ve:ma é c:utm. 

O Sr. Geraldo Melo-Petiilftt>.me V.Ex•umaparte? 
O SR. C.ASILDO MALDANER - Pois não, Senador Ge

raldo Melo. com muita hoora. 
O Sr. Geraldo Melo - Estoo acompllllbando o discuno de 

V. Ex•, assim como o aparte do Senador Eduaido Supljcy, que ó 
teste:muoba de que, desde o início dessa crise,. sou um daqueles 
que tem proat:rado, modestameDte. com possibilidades extrema
mente re.duzidas. contribuir, Dão digo nem pua as negociações, 
mas parn. que exista diálogo enJie. o Govemo, a Petrolmis e os pe
troleiros. Acredito, Senador Casildo Maldancr, que Dão há JJin. 
guém sofrendo IDlÚS, além da população, do que o pxóprio Presi
denl<: Femando Hemique. Esta Casa, onde Sua Excelêocia passou 
boa pari<: de sua cam:ila de homem público, é teslenllnha do seu 
esp!rito deiilOCritico e de como o Presidente "'P"dia a prepotên
cia. o autoritarismo. Agoa, não podemos oonsidemr, como disse o 
Senador Suplicy, que apenas o Govemo seja inlr.msigente, potque 
penso que o Govemo não é nem intransigente nem t:mnsigente 
nesse epis6<fio. O Governo, de fato, Dão ó pari<:, polt[UIIIl!O o con
flito que determinou a p:ocípitação dessa ctisc ó, na realidade, .,. 
ae os petroleiros e a Justiça. QueJ!l ó que está sendo in-.igenl<:? 
Quem é que está radicalizando? E o Gov~ que tem a olngação 
coostitu:cíonal de gar.utt.ir à Justiça que as suas decisões sejam exe
cutadas ou é, infelizmcDte, o movimento dos pctrolcirox, que se 
sente oo direito de escolher quais são as d<cisõcs da Justiça que 
podem ser cumpridas cu não? Se isso fOI" verdade, se valer pa:m os 
petroleiros:, vai valer para todos os cida.dãos. e todos n6s vamos ter 
o direito de selecionar quais as decisões judiciais que aunprimosp 
acatamos. respeitamos, c quais aquelas que Dio aMamos Pala o 
Gov~ qualquct' instituição que se :rebele contra uma decisão da 
Justiça, está tomando uma atitude de sedição, de desafio às institui
ções. E uma atitude revolucionAria. O Govcmo pode não estar de 
acordo. ~ao sei se está, porque nio disse nada sobre estar cu nio.. 
Ninguém está apreciando se a Justiça agiu bem, ou agiu mal. A 
questão que se põe hoje aqui ó: tem um Plesidenl<: da República o 
direito de deixar de garantir a cxCOição de uma scDtença judicial 

taria de OJmprimentar V. Ex• que, como outros Senadores, coJoc:a 
a questão da importância de o Governo do Presidente Fcmando 
Henrique Cardoso tealizar um esforço maior para que seja supera
do o impasse. Pode pam:cr dificíl, mas é possivcL Cooformc V. 
Ex' historia a sua própria experiêiiCÍa como Govemador de Santa 
Catarina. quando leve a oportunidade de Cl!fnmtar situações de la· 
manha complexidade e gmvidade quanto a que está sendo enfren
tada pelo all!al Governo, é natlllal que ocommt problemas tais 
como esses. E ptúprio da vivência econômica, que, por vezes. nos 
mais diversos segmentos da economia, possam OCOil'el" pontos de 
vista diferentes, possam haver conflitos, divergências, particular
mente sobre a remuneração, os direitos dos trabalhadotes. seja em 
empresas privadas. seja em estatais. como, 00 caso, a.Petrobrás. a 
maior cmpn:sa b!asileira. Como é o Estado o responsável por seu 
palrimônio. cabe ao Govcmo "'spooder pela ditoçio da """""'"'" 
Mas há muitas formas de se resolver isso: existe a forma- e a his
tória demonstra- da intransig~ncia.,. a fOIIDa da força. a ÍOIIIlll que 
leva aos conflitos, a forma que. por vezes, chega à violência, 
como, por exemplo, aconteceu quando as Forças Armadas acaba
ram intervindo na Companhia Siderúrgica de Volta Redonda. ali 
causando a morte de operários; e há outras tantas experiências em 
que, por mais düicil que seja a circunstAncia, a voo.tade de se che
gar a um eDtendimcnto acabou daudo "'soltado. O Senador Pedro 
Simon fez, hoje, uma proposição de que a Mesa do Senado, dada a 
relevância da matéria e a preocupação de todos com-esse assunto, 
até reúna as Lider.mças boje a fim de chegarmos a uma solução. O 
seu prontlilCiamento, o seu testemunho é uma COilln"buição impol"-

- pelo simples fato de qoe essa sentença contraria interesses de uma 
categoria que é c:c=da da simpatia e do carinho de lodos 00.? 
Acho que o Govemo não tem esse direito. Então, na miDha manei-
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ra de ver, Senador, os peuoleiros ultrapassaram o limite: na hora 
em qa.e queimaram os navios. FlCai3ID sem saída e deixaram o 
Governo .sem saída. Se se está. falando em transigência. a transi
gência precisa acoutecer, mas nio por parte do Govemo e, sim. 
dos petroleiros, paxa criar o ambiente que pennita uma revisão de 
posições enrijecidas. E. fmalmente, a população precisa ser tralada 
com um pouco mais de carinho. Quero encenar. nammdo um epi
s6dio a que assisti numa greve civilizada de trabalhadores de 
transportc.na Inglatem.. Decidida a. gmve, eles levaram~ dias 
pata parar. Per que? Porque eles desejavam distribuir os trens. Ezp.. 
um país onde a fenovia é o meio de transporte de massa mais im
portante, desejavam distnl:uir os treDs dentro da grande malha fer· 
roviárla da Inglateira em tal posiçio que, no momento em que a 
greve se resolvesse, eles estariam em. condições, numa detetmina
da. bom, de reiniciar a operação de todo o sistema com todos os 
trens no horário. Foi uma atitude em que eles defende'l'am o seu direi
lO e ""J'Jil= a população. Não exjste, cm uma grove civilizada. a 
possibilidade de se deixar a populaçio sem gás pua fazer o almoço 
das fam!lias l>:asilei= pelo simples falO de 'l"e um litigio cano esse 
codste. A!]llldoço a V. Ex", mas achei que podia dar essa c:oo!ribuição 
ao seu disan'so, que roço can muitq,respeito e acatamento. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassnna)- Senador, o tempo 
de V. Ex• está esgotado . ., · 

O SR. CASILDO MALDANER - Estoo encemmdo, Sr. 
l'Iesidente. 

Apenas quero dizer que mcolb.o com muita honra a partici
pação do Senador Geraldo Melo. Gostei muito da parte em que S. 
Ex• disse que agom é a vez de os petroleiros tt:ansigú:em. porque 
há uma decisão judicial Se traDsigircm. e voltarem à D.OIII11Üidaôe, 
o que pode ocorrer em seguida? Uma negociação, mas após voltar 
ao tstado I10IIIl3L 

Como disse antes, proponho-me. atiavés de um recurso ad
ministrativo, a participar de encontros no sentido de buscar o me
lhor para todos, para que não flquem dez mil colllraeheques em 
branco, com os demitidos tendo que p-ocura.r emprego e sem con
dições de levar o pao para casa.. 

Se este Poder der o seu apoio, neste momento, ·aos petrolei
ros, n6s eswomos contn'buindo.pam quebtar o Estado de Direito, 
para desacredilar a Justiça do Ttabalho. O l'Iesidente da República 
deve estar sentindo dores, mas, quando assumiu a Presidência da 
Rep.lblica, jurou também respeitar a Constituição. Sna Excelência 
assumiu esse ÇÇ~mpromisso. Com a situação riormalizada, a ques
tão é outra, podemos CDCOiltDn' os melhores caminhos. 

Sr. Presidente, o assunto que queria trazer hoje ao Senado 
era outro, relacionado à dívida dos Estados com a União- e a si
tuação do men Estildo até que 6 das mais periclitaDies. Entendo 
que é um assunto a ser t:ratado com muito carinho por esta Casa, 
em função da resolução que existe e da própria legislação. No en· 
tanto. deixei de lado essa matéria porque entendo que o aSsunto 
em panta é esse: a apreensão do Govemo e de toda a Nação. N"ao 
podemos continuar nesse estado, sem dúvida alguma. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Mui10 obrigado a 
V. Ex ... 

O SR. LEOMAR QUINT AND..HA - Sr.l'Iesidente, peço 
a palaVIa, pela Lidenmça do PPR. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Snassnna) - Concedo a pala· 
vra,,como Líder, ao nobm SenadorLeomar Quintanilba, por cinco 
minutos. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPR-TO. Como U· 
der. pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, sn e Srs. Senadores, ainda na parte da mailhi, numa 
sessão extraordinária. o Senado teeebcu a proposta de emenda i 
Constituição, votada pela Câmaia dos Deputados. que ahera o 
conceito de eJ:JlllreS& naciooa1 

Ora. esta Casa e a Naçio brasileira já agu.mlam O resUltado 
dessa votação da Câmara. favorável naturalmente à al1.eraçio da 
conceituação, com muita. alegria e com muita satisfação. Estru 
convencido de que é dessa forma. que também nós a receberemos 

~ • aqui no Senado Federal, onde, acredito. ela recebetá. dos nossos 

Pares o exame, a ateD.ção e a agilidade que requer dur.mte a sua 
tramitação e votação, a f:un de que possamos. de uma vez por to
das, livrar o País de mais esse gri.Ibão que nos mantém ligados ao 
su~volvimento. 

E certo que a alteração do conceito de empresa nacional vai. 
efetivamentc, petmitir o ingresso, não s6 de capitais intemacio
nais. mas de lmow-bow, de coobecimento espeáfico na expl.ota
ção, principalmeDte, do nosso subsolo, trazendo conseqiiências as 
mais favoráveis para o~ e para o povo lxasileiro.. 

Como fonna de combater a fome, o desemprego, a desorga
nização da nossa economia. em muito boo. hora a Câmara aprovru 
- e por certo o Senado bavezá de convalidar essa decisão- a alte
ração do conceito de em.po:sa. pmniriMo, nesse processo de nmdan
ça. a aheração fundamental poia a <lQiiiili2ação da nossa ec:ooomía. 

Muito obrigado. . 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassnna) - Cenc:edo a pela

vra ao nobre Senador Epi.tacio Cafeteira por -vinte minutos. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pronuncia o 

segninte disalrso.)- Sr. l'Iesidente, SI's e Sr.;. Senadores, desde 
1979, quando ocupava uma cadeira na Câmara dos Deputados, ve-
nho ~ paza que se implante no País um s6Iido sistema de 
Seguridade Social, e não apenas uma .SIIUIUia frágil de beneflcios 
prevideo.ciá.rios hesitantes e esporádicos. 

Em novembro daquele ano, fixava-me no problema da 
abrangência - à época muito ~estrita - e no da. incidência, que pe
sava exclusivamente ~ a follia de pagaJlY'!'to das empresas. 
isiO é, •DIJl"'gados e empregado=. Sugeria, enlão. o abarcamento 
dos trabalhadores em geral- ai incluldos os trabalhadores rurais e 
at6 os ~gado&- como beneficiários, e-a tra:DSfetEncia dos 
encargos da incidência de receita para o faturameo.to, pois já en
tendia que caminhávamos para a automação em detrimento da 
mãc>-de-obm bumana. 

Dizia en, ii época: "A l'Ievi~DCia Social. abrangendo ape
nas os contribuintes. funciooa. }:ODJO uma. compallhia de Seguro 
Social evidentemente restrita. E necessário. portanto, a alte;tação 
do sistema de ,,,,ru.,ição previdenciária a c:mgo· das._...., obje
tivando lransferir a sua incid&lcia da folba de salários para o fatma· 
menta reduzindo ainda emSO% a onntribuição direta do lrabalhado<''. 

Tudo o.qne vinba preoonizaDdo sobre a necessidade da cria· 
ção de uma Seguridade Social com receitas almmgentes de toda a 
sociedade foi insCrito em 1988 em nossa Carta Magna. o que peço 
_hoje é que seja rumprida a diretriz constitucional que estabelece a 
diferenciação entte Saúde e l'Ievidência Social. diferenciando, 
-~os recursos para. cada área e associando esta 1lltima,. eso
menle ela, às contnl:uições para os planos previdenc:iários. 

·· · O problema da l'Ievid.!ncia Social brasilciia não data· de 
boje. Podemos fJXar o ponto de partida para a sua gradativa dete
rioração na unificação dos grandes institutos. Aré elilik>, cada cate
goria profiSSiOnal tinha sua própria estrutura previdenciária volla· 
da e gerida exclusivamente~ seu benef'ICio, o que possibilitava, 
al6m. de tudo, uma JKUXimidade entte a~ção e beneficiá· 
rios, permitindo, assun, um cootrole e fiscalização permanentes. 

Houve. realmente, um alargamento da abrangência quando 
o Govcmo Federal resolveu quitar a sua dívida par.~; com o traba.
lbador rural, pagando-lhe nma aposentadoria. Mas o fez utilizando 
a reserva técnica do trabalhador Uibano, que em quem havia con
tribuído. ~ao se teve. até hoje. a m.mor preocupação- à exceção 
do Finsocial- em redimensionar a incidência. O sistema • den
ciário, até então funcioD.al. mais ou menos ágil e confiávd:fui mo
dificado para =pahlar o Poder Pllblico em suas obrigaç1les sociais. 

Há muiiO tempo o Governo Federal. de forma indevida e 
sem qualquer respaldo jurldico, ..éõrre is reservas téci!icas da 
Previdência Social. retirando recutSOS talvez a título de emprésti~ 
mo, o que seria até saudivel se houv~sse pelo menos cor:reção do 
dinheiro utilizado para ímanciar' obras. Se fomJ.os exemplificar. ci~ 
tan:mos apenas as de maior vulto, como a Trmsamazônica., a 
construção de Bras!lia, a Ponte Rio-N'ller6i. Itaipu, etc. Essas 
obras significaxam um investimem.o sem qualquer retomo do di- . 
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nheiro que representava, na Previdência Social, as reservas téctú
cas dos ttabalhadores brasileiros. 

Apesar de ttJdo isso~ ainda havia muito dinheiro na Previ
dência c. na falta de uma administração eficiente e honesta,: surgi
ram as quadrilhas que assaltaram e ainda assaltam os seus cofres. 

Se msoiirirmos o que aconteceu, podemos dizer, com toda 
segurança, que a abr.mgêocia da Seguricladc Social foi estendida, 
atingindo, no que tange à saúde, praticamente a totalidade da po
pulação, ~ a incidência continuoo e continua a mesma. contri
buindo para ela apems uma pequena pareela de ttabalhadores e 
e~. . 

Não há como falarmos cm reforma da Previdência quando 
no INSS Dão existe nenhuma reserva técnica para encantr o fulllro. 

O quadro hoje •P"'senta-se da seguinte fortn.O: paga-se <!e 
accmlo com o que se recebe, sem qualquer reserva. sem caiu. E, 
portanto, uma situação insustentável a da Previdênêia, que, certa..; 
mente. estrangular-se-li. em muito pouco tempo. Tudo isso porque 
as contribuições de todos esses anos,. que seriam as resexvas técni
cas, como já demonstiado, saíram pelor.Uo. A Previdência Social 
no Bmsil estA na UTI, ~!nada, em fase terminal, levande 
uma vida. apenas vegetativa. · 

Remédio para curar o enfermo, todos sabe~, não existe, e 
a solução ~ a manutenção dessa vida apareDte oo sobrevida é 
colocar DWS um tubo de oxig~nio oo mDlCiltar o·Il.ú.mero de trans
fusões de sangue e alhnentos. No caso da Ptovidência, isso signifi
ca aumentar o percentual de contribuição, cobrar dívidas de Esta
dos e prefeituns, acionar emix"esas, etc .. sempre ca;n. a intenção 
de pro .. lar o atestado de óbito. 

Não será diminuindo a despesa oom a aposentadoria por 
tempo de sernço que se resolverá o problema. Isto IeJftSODiaria 
um :recuo nas conqaistas sociais. A solução é mudar a incidência, 
de tal forma que toda a sociedade cmtribua. para ser, toda ela, 
também, beneficiada. 

Pmvidência Social que atenda apenas os seus contnõuintes 
6 petfeilamen"' executável. Prova disso são os fundos de pensão, 
que pelo seu vigor econôm.ico e financeiro estão hoje puticipando 
ativamente dos leilões de privatização. 

Cálculos aruariais atestam que 6 possível uma aposentadoria 
por tempo de serviço com contn"buições mensais cm percentuais 
muito inferiores aos que hoje sio cobrados e com benefícios supe
riores aos que são pagos atualmente peJo INSS. 
A~y anexadas a ~e pronunciamentoy para exame de 

V. Ex's, duas tabelas ealculadas atuarialmente, que penni- de
mo:nstrar a viabilidade e a simplicidade de um sistema tecoicamen
te elaborado, capaz de sobtevivea- sem qualquer neeessidade de pe-
rip6cias ou artificios. . 

Os Srs. Senadores poderão verificar na Tabela I que o custo 
total de uma aposentadoria para um trabalhador que pretenda 
aposentar..se aos 60 m::.os de idade e tenha ingressado no mereado 
de trabalho aos 25 anos,. contribuindoy portantoy durante 35 anos:, 6 
de aproximadamente 7,74% (sete l'irgula setenta e quatro por 
cento) sobre o seu salãrio mensal, já incluso o custo administrati
vo de 10% (dez por cento). Se repartido igualmen"' entre empre
gador e tnbalhador, o custo I<dundaria em 3,ffT (três -rirgula oi· 
tenta e sete por c:euto) para cada um- nmito inferioc a qualquer 
pen:entual a16 boje oobtado pela Previdência Social. 

Atentem para o Cato de que em nenhum momento c:ooà
derou-se a participação do Governo neste cálado .. 

Outro exemplo seria aquele de um indivíduo que começasse 
a contribuir aos 40 anos de idade e désejasse aposentar-se aos 65. 
traba1hando tão somente 25 anos. Os cálculos atuariais indicariam 
a necessidade de uma contribuiçáo total de 12,84% (doze virgula 
oitenta e quatro por cento) do seu salário mensal, também já inclu
so o pen:entual de 10% a titulo de taxa de administmção. Se hou
vesse contribuição solidária entxc trabalhador e emp:egador tería
mos, para eada um, a necessidade do aparte de 6,42% (seis virgula 
quarenta e dois por cento). Sem a partidpação do Go..:rnol 

Verificando a Tabela D, constata-se que um indivíduo que 
. começasse a contribuir para a Previdência aos 25 anos de idade. 

dispondo da taxa atualmente em vigor. que perl"az entre empteg.t-,: 
do e empn:gador o custo total de 20% sobte o seu salário, deverià 
receber, ao ímal de 30 anos de serviço. uma aposentadoria nova
lordeR$151,18 (cento e cinqüenta e um reais e dezoi.to~tavos.) 

o que se deduz. sn e Srs. Senadores, do exame destas ta
belas 6 a exeqfiibilidade de um sistema previdenciário ef"l(:ientt~ 
desde que os recursos recolhidos sejam COIIetament.e aplicados. 

E claro que os cálculos apresentados configuram uma s:ibla
çio hipotética ideal, que se enqua~ perleitameD.te em oosso 
sistema pnwidenciário se, e somente se, Sr. Presidente, o tiv6sse
mos CO!lcreto e saneado. Infelizmente. não é isso o que oc:om:. 

E importmte ressaltar que todos os conlribuintes têm que 
ser tratados de forma igualitária. sejam eles tr.Lbalbadores ou fon
ciooáricis públicos civis ou militares. o que também hoje Dão ocoae. 

O Governo precisa entender que militar nio se aposenta. 
·Militar vai para a :reserva. Militar não é apenas fimcianário públi
co, mas está penna.nentemente a serviço da Pátria. Mesmo na te
serv~ o militar continua subordinado ao Regulamento Disciplinar, 
podendo ser pxeso por Sllas palavras e ates. Com essa subo!di:oa
ção, o militar da reserva. teria que necessariamente continuar na fo
lha de pagamento do seu Ministério. 

Como se imagina ser possível um sistema prevideDCiário 
que apoSCDla: a) t:rabaJhadoms calcu~se uma média de suas 
36 últimas oontribuições; b) funcionários públioos civis com salá
rios Ultegrais. ou até mesmo vantagens antcriotes; c) militares que. 
acidentados em serviço. vão .imediatamente para a reserva com sa
lários integrais? 

Ora, sio 11& tipos de aposentadorias dif=n"'s. Enquanto o 
funciOJW:io público ó aposentado oom todo <>seu salário, o tnba
lliadoc CODBDll tem que se aposentar com a. média das 36 áltimas 
COilttlbuíções. O militar, como disse. continua a seM:ço da. Pitria. 
sobotdinado ao mgime disciplinar. fU. no :interiOI". um ditado po
pular que diz: 10Quem come do meu pirão experimenta do meu cin
ttuio". O militar continua a experimentar do cinturiio, sem comer 
do pilão do Govemo. Ele .tem as obrigações de um militar da ati
va,. mas recebe como aposentado. 

·Nosso desejo. Sr. Presidente, não é criticar o Govemo que 
al está, até porque ele apenas herdou essa siruaçio. Queiemos é 
que os que assesSOiam o Presidente conscientizem-no dessas ver
dades e apresentem projetes lúcidos, que :resolvam tão angustiante 
problema sem ferir o direito e a expectativa de direito do trabalha
dor brasileiro. 

Já disse pessoalmente ao Presidente da Repibliea que não 
votarei fav013.velmeDte às propostas: de refOima da Previdência, 
poxquc não se pode reformar o que simplesmente não existe. • 

Modiflcar ago13. o sistema de. aposentadorias é uma agres
são aos direi:too adquiridos dos que já vêm contribuindo para. a 
Previd&.cia SociaL O Govemo gastou os recursos de t:a.Itos anos 
de contribuição dos IIabalhadores e quer agom, por dernldeiro, ti
rar deles a espetaDÇa? 

Isso seria desumano. ~ao podemos destruir um sonho aca
lentado por tcx!a uma existência. O trabalhada deve continuar a 
ter o direito a aposentar -se por tempo de serviço e a viver digna· 
mente, cedendo seu lugar aos jovem no mercado de trabalho. 

Respei-os os que, com dignidade, tEm encanecido lr.lba
Jhando pelo Bmsil. 

Sr. Presidente, SI's e Sn. Senadores, é de se meditar. Hoje, 
os aposentados não dependem da Previdência, porque ela não mais 
existe. Hoje, para rccebercm. a sua aposentadaia.,. os traba.lhadotes 
dependem é de uma providência. N"'ao estou falando de provid&
cia divina. mas da providência que o Governo- Exeru.tivo e Le-. 
gislativo - toma pm. que haja aireCadação suficiente para cobrir a 
folha de pagamento dos aposentados. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presiden.,. 

SEGUEM TABELAS A QUE SE REFERE O SR. 
EP!l'ÁCIO CAFEIEiliA EM SEU PRONUNCIAMENTO. 
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IDADE DE INICIO 
CONtRIBUIÇÃO 

-
18ANOS 
19ANOS 
20ANOS .. 
21 ANOS 
22ANOS 
23ANOS 
24ANOS 
25ANOS . 
26ANOS 
27 ANOS 
28ANOS 
29ANOS 
30ANOS 

----31· ANOS 
32ANOS 
33ANOS 
34ANOS 
35ANOS 
36ANOS 
37 ANOS 
38ANOS 
39ANOS 
40ANOS 
41ANOS 
42 ANOS 
43ANOS .. 
44ANOS 
45ANOS 
46ANOS 
47 ANOS 
48ANOS 
49ANOS 
50 ANOS 
51 ANOS 
52 ANOS 
53 ANOS 
54 ANOS 
55 ANOS 

~ ANAIS DO SENADO FEDERAL 

TABELA I 

CUSTO TOTAL MENSAL QE CONTRIBUIÇÃO(%) 
50% EMPREGADO - 50% EMPREGADOR 

VALOR DA APOSENTADORIA= ÚLTIMO SALÁRIO 

APOSENTADORIA AOS: 

.,·· 

55 ANOS 60ANOS 65ANOS 
PARCELA TOTAL PARCELA TOTAL PARCELA TOTAL 

405 8,10 2 41 483 1 35 2,70 
434 8,68 257 515 144 2,89 
465 930 275 5 51 1,54 308 
498 9,96 294 589 164 329 
534 1068 315 630 1,76 3,52 
573 11 46 337 675 1 87 3,75 
615 1231 361 723 200 4 01 
6 61 1323 387 774 215 430 
711 "1423 415 8 31 226 459 
766 1533 419 891 246 492 
826 1653 478 957 263 527 
892 1784 514 1029 282 5,65 
964 1928 553 11 06 303 6,06 
1043 2087 595 11 91 325 650 
11 31 2262 642 12 84 349 699 
1~28 2456 . 6,92 13 85 375 7 51 
1336 2672 7,48 14,97 4,04 808 
1456 . 2913 809 1619 435 8,71 
1591 "3183 877 .17 55 469 9,39 
17 43 3487 952 1904 506 10 13 
1916 3832 10 35 2070 547 10 95 
2112 4224 11 27 . 2255 592 11 85 
2337 4675. 12 31 2462 642 12 84 
2597 5195 1346 26,93 697 13 94 
2901 5803 14 78 2956 757 1515 
3260 6520 1626 32,53 825 16,51 
3687 7375 17 81 3592 901 . 18 02 
4205 8411 1991 3982 986 1972 

2217 4435 1066 .2163 
2482. 4964 11 90 2380 
2794 5588 1313 2626 
3188 6336 1454 2908 
36,21 72,43 1616 32 33 

18 06 3612 
2027 4055 
2290 4581 
2606 5212 
2990 59 81 

No percentual de contribuição estao embutidos 10% de Taxa de Administraçao 

267 
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TABELA 11 

EMPREGADO DOMÉSTICO· SALÁRIO= R$100,00 
EMPREGADO 8% + EMPREGADOR 12% 

RECOLHIMENTO TOTAL= 20% . 

INICIO DA MULTIPLICADOR . VALOR DA 
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADORIA 

CAnos) AOS 55 ANOS(R$) 
18 12,33892 246,77 
19 11,52330 230,46 
20 10,75785 215,15 . 21 10,04071 200,81 
22 9,36341 187,26 
23 8,72512 174,50 
24 8,12560 162,51 
25 7,55934 151,18 
26 7,02619 140,52 
27 . 6,52184 130,43 
28 6,04997 120,99 
29 5,60617 112,12 
30 5,18726 103,74 
31 4,79136 95,82 
32 4,42066. 88,41 
33 4,07180 81,43 
34 3,74216 74,84 
35 3,43269 68,65 
36 3,14197 62;83 
37 2,86776 57,35 
38 2,60975 52,19 
39 2,36725 47,34 
40 2,13910 42,78 
41 1,92478 38,49 
42 1,72325 34,46 
43 1,53373 30;67 
44 1,35593 27,11 
45 1 '18897 23,77 

Maio de 1995 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Su=una)- Sobre • meso, re
querimento que seni lido pelo Sr. li) Secretário em exercício. Sena-
dorValmirCampelo. . 

É lido o seguinte: 

·~ REQUERIMENTO N• 810, DE 1!1!15 

À Comissão Diretora., 

O jtnna1 Estado de S. Poulo, de 24 de maio de 1995,1 pá· 
gina A-7 noticia que o Senado Fedeial teria cortado o repasse de 
R$1,16 milhão para as Fuudaçõos Pedroso Horta (PMDB), Miltoo. 
Compos (PPR) e Instituto Tanctedo Neves (PFL). as qJais esta· 
riam. inclusive, utilizando reausos fisícos e humaoos desta Casa· 
do Cougresso Naciocal. Coo.siderando tratar.,. de entidades de di· 
reito privado, solicito desta Coarissilo oo seguintes esclaiocimcntos 

1. Qual o montante de IeCW.'SOS e a que titulo o Senado Fe
deml rcpossoo. nos últimos 10 anos às entidades acima re]a,..;,.,...das? 

2. Qual O finy!amento legal que mpaldcu tais ttansf..&>cia? 
3. Que outras elllidades privadas IOCeberam = do S.,. 

nado Fedem! c a que título nos últimos 10 anos? 
4. Quais as provid2ncias adotadas por est.: Comissão Dire

tota no sentido de impedir o uso dos teC1.ll'SOS f'lSicos e hUDl3DOS do 
Senado Fedec!.l pelas n:feridas eulidad<s? 

Sala das Sessões 24 de maio de 1995. - SellÍid<r Eduardo 
Matarazzo SupHcy. 

O Estado de S. Paulo 

SENADO CORTA VERBA DE 
FUNDAÇÕES DE PARTIDOS 

En/idades não eslariam luzbiliradas · 
a receber recursos do 
Orçamen/Q da União 

João Domingos 

Brasília- O Senado oortóu o repasso de R$1,16 milhão de 
verl>as de subvenções sociais para a Fundação Pedroso Horta, do 
PMDB, para o lo.stituto Tanen:do Neves, do PFL. para a Fundação 
Milton Compos, do PPR, para o Grupo Interparlamentar, o Grupo 
BIOSileiro do Parlamento Latino-Americano e Associação Intcc· 
parlamentar de Turismo. Tais entidades, de acOrdo Com a Secmta
ria de Coutro1e Intc:mo do Senado, não estariam habilitada a '"""' 
ber as subvenções até que o Tribunal de Contas da União (raJ) 
dé parecer fmal AI; subvenções são bancadas pelo Tes<:mo. 

Com o corte do pagamento das 511bvenções. os maiores por· 
tidos políticos do Pais possam por sitaação complicada: além de 
suas fundações e institutos terem iteado sem o dinheiro. estio 
ameaçados de despejo, pois, junto oom o PSDB e o PL, OOlpom 
iro:gularmente salas do Senado e da Câmara. Per sugestlio do Pri· 
meiro Secn:tãrio do Senado, Odacir Scmes (PFL - RO), está SCD· 
do feito um levantamento solre partidos e entidades que ocupam 
as salas do Legislativo. 

Os estudos ficarão prontos em 30 dias. Em seguida, a lista 
dos partidos e das instituições selá entregue à Mesa do Senado, 
para que se dé o inlcio do processo de despejo. A Lei Orghlica 
dos Partidos prot"be que estes. por serem de direito privado. utili
zem U:nóveis polblicos. No Coogmso, potóm, esta proibição foi 
driblada. As lidcmnças dos partidos fiZCI'3In o requerimento de uso 
das salas, te1efoues, mAquinas de fotocópias, móveis e fimcioaá. 
rios. parlamentares e servidores sabem que no local funcionam as 
presidências dos partidos. 

Desde o m!s de abril. o Senado vem procurando momar 
seus imóveis. Já foram despejados o Parlamento Amazônico. pre
sidido pelo ex-Senador Aloísio Bezena (PMDB- AC). a Associa-

ção dos SC<Vidóres do Senado (ASSEFE) e a Cooperativa dos Ser· 
vidooos do Senado (COOP!lRSEFE). O fim do funcionamento dos 
II& possibilitou a devolução de mais de 15 fimciOIWios ao Centro 
de Processamento de Dados (PRODASEN) e à G!áfica do Senado. 

O fim do ICp3Sse da subveoção para os intitutos dos parti· 
dos coincidiu: com a posse do ex-Ssenador Jm:bas Passarloho 
(!'PR) na presidência da Fundação Miltoo. Campos, oea:rida on· 
1ímL O Otçamento da União para 1995 previa a destin•çáo de 
R$11,3 mil para a fundação do PPR. Este valor é pequeno, se · 
COOlP'"'"Jo ao que deveria receber a ftmdação do PMDB. cerea de 
R$2SS mil; ou oinstilutodoPFL, comR$189 miL O Grupo Intcc· 
parlamentar obteve R$286 miL 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimento 
lido é deferido pela Presidência, nos termos do art. 215, n. b, do 
Regimento Inlemo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Sol= a mesa,,.. 
dação fmal que será lida pelo Sr~ 1° Secretário em exerci cio. Sena
der v almir Campelo. 

É lida a seguinte; 

PARECER N" 325, DE 1!1!15 
(Da OJrnissão Ditetora) 

Redaçíio flDal do Projetu de L<i da Câmara n• 
3, de 1995 (n° 5.252, de 1990, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresecta a n:dação final do Projeto 
deL<i daeâDwan•3,de 1995 (n• 5.252, de 1990,nacasade ori·· 
gem), que c:oo<:ede Pensão Especial a Valda Lisboa Gomes da Sil· 
v a e dá outras providências.. esc~ndo que o valor expresso em 
URV (Unidade Real de Vala) foi convertido em reais. DOS termos 
doart.13 daMedidaProvisáia n•I.Q04,de 19de ma!ode 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de maio de 1995. - Teo
tônlo Vilela Filho, Presidente - Ney Suassuna , Relata: - José 
Eduardo Outra- Reuau Calhelros. 

ANEXO AO PARECER N"32S, DE 1995 

Redaçíio flDal do Projetu de L<i da Câmara n• 
3, de 1!1!15 (n• 5.252, de 1990, na Casa de origem). 
que concede Pensão Especial a Valda Lisboa Gomes 
da Silva e dá outras providências. 

O Congresso Nacional-
Art. 1° É concedida a Valda Lisboa Gomes da Silva, [Ilha 

de Delmas Lisboa, mãe das menores Valdineli Lisboa Gomes da 
Silva c Edineli Lisboa Gomes da Silva. quê falecer;:am em coo.se
qüência de acideete fluvial OCOirido "" dia 30 de abril de 1983, 
com a lancha Qmandaute Baldaíno. pertcw::em.e 11• Bateria do6° 
Grupo de"~aria de Costa do Exétcito BIOSileiro (1°/6° GA· 
COS), Pensão Especial mensal, equivalente a R$647 ,90 (sei=· 
tos c qaareota e sete reais. e noventa. centavos). 

Ar!. Z' O beneficio inStituído por esta Lei é intru>Sferivel e 
inacumulável oom. quaisquer renctimenlOs recebidos dos cofres púw 
blicos, ~ssalvado o direito de opção. e extinguir-so-á com a morte 
da benefiCiária. 

Paclgtafo úuico. A inacumu!abilidade prevista neste artigo 
não abnmge pensão previdenciária. 

Art. 3" A despesa deooll"eute desta Lei corretá A ooo.ta de 
Enc:azgos Ger.ús da Uniio-= sob a supervisão do Ministb
rio da Fazenda. 

Art. 4• Esta L<i enlr.l em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em cootririo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney S=l - O parecer vai à 
publicação. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre~ 
tázÍo em.excrclcío, Sena.cior' Valmir Campelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 811, DE 1995 

Nos tennos do art. 321 do Regimento Intemo. requeiro dis
pensa de publicação, para'imediala discussão e votação,-da roda· 
ção fmal ao ProjdO de Lei da Câmara n' 3, de 1995 (n' 5.252/90, 
na Casa de erigem), que concede Pensão Especial a Valda Lisboa 
Gomes da Silva e dá outras providências. 

Sala das Sessões. 24 de maio de 1995.- Senador Walded< 
O melas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassqna) - Aprovado o re-
querimento, passa~se à imediata apreciação da redação fmal. 

Em discussão a~ fmal. (Pausa.) 
Não havCD.do quem _peça a palavra, enceno a discussão. 
O SR. ESPERIDIAO A.l\I.IN -Sr. Presidente, peço a pala· 

vra pala ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Soassuna) -'Concedo a pala-

vra ao oobre Senador Esperidião Amin. · 
O SR. ESPERIDIÃO A.M1N - Sr. Presidente, lr.lla-se de 

discussão de redação fmal relativa a quê? 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Ao requerimento 

de dispensa de~ fmal para o Projeto de Lei da Cimara n• 3, 
de 1995, aprovado ontem. que coucede pensão especial a Valda 
Lisboa Gomes da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em votação a re
daçãofmal. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen ... 
tados. (Pausa) 

Aprovada. 
A matéria vai il saução presideucial. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -··Sobre a mesa, 

oficios que setão lido pelo Sr. 1 o Secretário em exerci cio, Senador 
Vabnir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

Oficio n° 24&'PT 

Brnsilia, 11 de maio <Je 1995 
Senhor Presidente, 

Tenho a homa de dirigir-me a Vossa Excelência afunde 
indicar, para inte~m a atual Comissão :Mista de Orçamentos 
Públicos e F'lscalização, os Deputados Paulo Bemanfo, Celso Da· 
niel e João Coser, como titulares, em substituição aos Deputados 
Crico V1gilante, Jaques Wagner e Alcides Modesto, e os Deputa
dos Paulo Rocha e João Paulo, para substibJ.írem. como suplentes, 
os Deputados Maria Laura e Paulo Bemardo. Para que se comple
tem as vagas de titulares indico, ainda,. os Depltados Joio Fassme
la e Maria Laura. 

Em decortência, fica assim a compEçãn do PT na ('omissão 

v..,. Titular Suolente 

I Paulo Beruaroo Paulo Rocha 

2 Celso Daniel João Paulo 

3 João Coser 

4 João Fassan:la 

s Maria Laura 

Aproveito a opc<tunidade para apresentar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e oousideração. - Deputado J•· 
ques Wagner,UderdoPT. 

OFLPI'L N' 419/95 

Brnsilia, 23 de maio de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos temlos regimentais. solicito sejam feitas as seguintes 

substiblições nas Comissões Permanentes: 
-Na Comissão de Assuntos Eeonômicos: 
Substituir o Senador Edison Lobão pelo Senador Bello Par

ga, como titular; 
Substituir o Se!Ja4or Bello Parsa pelo Senador Hngo Napo

leão. como suplente. 
- Na Comissão de Assuntos Sociais: 
Substituir o Senador Hugo Napoleão pelo Senada Edison 

Lobão, como suplente. 
.... Na Comissão de Ftsca1iz:ação e Cootrole: 

• Substituir o Senador Bello Parsa pelo Senada Edi.son Lo
-bão, como titular. 

· -Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional: 
Substituir o Senador Edison Lobão pelo Senador BeiJo Par

ga. como suplente. 
Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 24 de maio de 1995.-Senador Hugo Na

poleão, Lider do Partido da Frente Lihetal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- A Presidência, em 
ateução ao Oficio U0 248, da Liderança do PT. na amata dos De
pulados. designa os Srs. Deputados Joio Passarela e Maria Lama, 
para. integmcm, cano titulares, a Comissão Mista de Planos. Or
çamentos Públicos e Fiscalização. 

Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exexcício, Senador Valmir Campelo.. · 

É lido o seguinte: 

O SR.-PRESIDENTE (Ney Suassüna) - Seri!o feitas as 
substituições solicitadas. 

O Seuhor Presidente da República editou a Medida Provi
sOCia n9 998, de 19 de maio çle 1995~ que "di nova redação adis
positivos da Lei n' 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que altera ale
gislação tributária federal, e di outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos terinos 
dos §§ 4' e 5' do art. '1!' da Resolução n• 1/89-CN, fica assim <XlllS!i
tu!da a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre amat&ia: 

Titulares 

FemandoBe= 
CciuliDho Jorge 

1os6 Biauco 
Jonas Pinheiro 

Carlos Wilson 

.lúnia Marise 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Casiido Mal'""'er 
Onofre Quinan 

PFL 
Edison Lobão 
RomeroJucó, 

PSDB 
PedroPiva 

PDT-
Dm:y Ribeiro 

PI: 
Lauro CamPos - Benecfita da Silva 

.... DEPti'tADos 

Titullll'<S Suplenteo 
Bloco (PFlrPTB) 

Mussa Demos JaimeFemandes 
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José Carlos Vieira 

Hermes Parcianello 

Antônio Kandir 

Simão Sessiril 

Panlo BetDanio 

OdelmoLeão 

Álvaro GaldênciQ 
PMDB. 

Paulo Ritzel 
PSDB. 

Yeda Crusius. 
PPR 

Roberto Campos 
PT 

Celso Daniel 
PP 

7 .Edson Queiroz 

De aconlo eom a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a ttamitação da matéria: 

Dia 24/05195 - designação da Comissão Mista. 
Dia 25!05/95- iDslalação da Comissão Mista. 
Até 27/05/95 -prazo pata =bimento de emendas e pata a 

Comissão Mista emitir o puecer sobJ:e a. admisstõilidade. 
Até 05106/95 -prazo final da Comissão Místa. 
Até 20106195 -prazo no Cong=so Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -·0 Senhor Presi

denl<o da República ecli!OO a Medida Provis6ria n' !19!1, de 19 de 
maio de 1995, que "cfispõe som a instituição de a6dito ~
do do Imposto sob,:e Produtos Industrializados. para ressm:cimeDto 
do valor PIS/P ASEP c COFINS nos casos que especifica, e dá ou-
tras providências". . . 

De aoordo com as indicações das lideranças. e nos tennos 
dos§§ 4'• 5'do art. 2'da Resoluçãon'l/89-CN, fica assim coosti
tulda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéru: 

Titulares 

Cootinho Jorge 
Femando Bezeaa 

Odacir Soares 
Fr.mc:elino p~ 

Lúdio Coelho 

RomeuTuma 

Marluce Pinto 

Titulares 

Maluli Netto 
Carlos Magno 

Panlo Ritzel 

Nelson Otoch 

Anivaldo Vale 

Miro Teixeira. 

SENADORES 

Snplcnteo 
PMDB 

RamezTcbet 
Onofi:e Quinon 

PFL 
Guilbcrmc Palmeira 
Joel de Hollanda 

PSDB. 
BeniVems 

PL 

PTB 
Emilia Fcmandes 

DEPUTADOS 

Snplcnteo 
Bloco (PFL-PTB) 

Carlos Melles 
Severino Cavalcanti 

PMDB. 
Anibal <lome< 

PSDB 
JoiioLeão 

PPR . 
Enivaldo Ribeirq 

PDT 
Giovanni QUeiroz 

Bloco (PL-PSD-PSC) 
Angusto Farias Welinton Fagundes. 

De acordo eom a Resolnção n'l, de 1989-CN, fu:a estabe
lecido o seguinte calendário pata a tramitação da matéria: 

Dia 24/05/95- designação da Comissão Mista. 

Dia 25/05195 - inslalação da Comissão Mista. 
Até 27/05/95 -prazo por.1 =ebimento de emendas c pata a 

Comissão Mista emitir o parecer soln: a admissibilidade. 
Até 05/06/95 - pruo final da Comissão Místa. 
Até 20/06/95- prazo no Cong=so Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Senhor Presi

dente da Replblica editou a Medida Provisória n' 1.000, de 19 de 
maio-de 1995, que "autoriza o Poder Executivo a contratar-com a 
ITAIPU Binacional pagamento de débito jUnto ao Tesouro Nacio
nal com títulos da dívida extema brasileira. denominados "BRA
ZJL INVESTMENT BOND - BIB", cm valor conospondente a 
até US$ 92,800,000.00 (noventa e doiS milhões e oitoce:o.tos mil 
dólares dos Estados Unidos da América)". 

De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos 
dos §§ 4° e 5' do art. 2' da Resolução n• 1189-CN, fica assim~ 
tulda a Comissão Mista incumbida de emitir I""""' s&.. a matéru: 

Titulares 

Roberto Requião 
José Fogaça 

Vilson Kleinübing 
EdisonLobão 

Teotonio Vilela Filho 

Adcmir Andrade 

Roberto Freire 

TiÍulares 

Luciano Pizzatto 
Antônio Feijão 

Hemtes Parcianello 

FlãvioAms 

. MárioCavallazzi 

Femando Lyxa 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB. 

Manro Miranda 
Ronaldo Cunha Lima 

PFL 
RomeroJucá 
Waldcck Onaela:; 

PSDB 
Carlos Wilson 

PSB. 

PPS 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

1. Wemer Wanden:r 
2.Nelson Marquezelli 

PMDB. 
3.Homero OguidQ 

!'SDB -
4.Tuga Angetami 

PPR 
5.Augusto Names 

Blooo (PSB-PMN) 
6José Carlos Sab6ia 

PCdOB 
Aldo Rebelo 7 .Sérgio Miranda 
De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN. Íu:a estabelecido o 
seguinte calendário para a ttamitação da matéria: 

Dia 24/05/95 -designação da Comissão Mista. 
Dia 25105195 - iDslalação da Comissão Mista. 
Até 27/05/95 -prazo por.1 =bimento de emendas e por.1 a 

Comissão Mista emitir o pam::er sobre a admissibilidade 
Até 05/06/95- pazo final da Comissão Mista. 
Até 20/06/95- prazo no Congtosso Nacional 
o .SR.. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória d' 1.001, de 19 de 
maio de 1995, que "dispõe sobre a base de cálculo da Contribui
ção par.t o Programa de Integração Social- PJS devida pela:; pes
soas jWfdicas a que se refere o§ I' do art. 22 da Lei n' 8.212, de 
24dejulho de 1991. e dá outras providencias". 
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De aCOJllo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. ~da Resolução n° 1189-CN. fica assim coosti
tuída a Comissão Mista iD::umbidade emitirpore<>ersol:aea matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB. 

Carlos Bezem. l.G=on Camata 
Casildo MaldaDer 2.Flaviano Melo 

PFL 
José Agripino 3Jólio Campos 
José Bianco 4.FiliDCelioo P=ira 

PSDB. -
Lúcio Alcâ.alam S.Pedro Piva 

PP. 
Osmar Dias 6.Ant8oio 
cmos vw~ 

PPR 
Levy Dias 7 .Lucidio P-Ila 

DEPUTADOS 

Titulares SupleDtes 
Bloco (PFL-Pl:B) 

Pedro COl:rea l.Arolde de OliveiraJair 
Siqueiia 2.Anrônio Ueno . 

PMDB. 
Luls Roberto Ponte 3.Pedro Novais 

PSDB 
Carlos Moscooi 4.Feu Rosa 

PPR 
Basílio Villani S.Francisco Domelles. 

PPS-
Sérgio Arouca {' 6.Augusto Caivalho 

PV 
Fernando Gabeira 

De acordo com a Resoluçio n' 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário pam a ttamitação da malkia: 

Dia 2410S/9S- designação da Comissão Mista. 
Dia 25/05195- instalação da Comissão Mista. 
Até 27/05/95 -pnzo pam n=bímenro de emendas e pam a 

Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 05/06/95- prazo fiDal da Comissão Mista. 
Até 20/06/95- prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Ncy Suassuna) - O Senhor Presi

dente da República ediloo a Medida Provis6ria ri' l.(NI2, de 19 de 
maio de 1995, que "dispõe sobte o valor do salário mínimo, altera 
disposições das Leis n' 8.212 e n' 8.213. ambas de 24 de julho de 
1991. e dá outtas providências". 

De acordo com as indicações daS lideranças, e nos ter· 
mos dos §§ 4° e 5° do art. ZO da Resolução D.0 1/89-CN. fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sole a 
matéria: .. 

Titulares 

Iris Rezonde 
Pedro Simon 

cmos Patrocinio 
RomeroJucá 

· Jefferson Péres 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB. 

l.Gilvam Borges 
2.Mauro Miranda 

PFL 
3.FI<itas Neto 
4Jonas PiDheiro 

PSDB. 
S.Artur da Távola 

Júnia Marise 

Marina Silva 

PDT 
6.Darcy Ribeiro 

7 .Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 

Titul"""' _ Suplentes 
Bloco (PFL-Prn) 

José Múcio Monteiro ... l.Luiz Moreira 
Paulo Bomhausen 2.Mauro Lopes 

PMDB 
Albe11o Goldman 32aitc ReZ<nde 

PSDB 
Antônio Kandir 4.Adroaldo St=l<; 

PPR 
Arnaldo Fma de Si S.Ari Magalhães. 

PRP 
Adhennar de Ba=s Filho 

PT 
PauloPaim 7 Jair Meneguel!i 

De acordo coma Resoluçio n' I, de 1989-CN. fica estabe-
lecido o seguinte calendário pam a tramitação da matéria: 

Dia 24/05/95- desiguaçio da Comissão Misla. 
Dia 25/05/95- instalaçio da Comissão Mista. 
Até 27/05/95- prazo !""" recebimento de emendas e pam 

a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admisSiõilidade. 
Até 05106/95- pnzo fmal da Comissão Mista. 
Até 20/06/95- pnzo no Coogiesso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Ncy Suassuna) - O Senhor Presi· 

dente da Rep!blica editou a Medida Provisória n'l.003, de 19 de 
maio de 1995? que "dá nova redação a dispositivos das Leis n% 
8.849, de 28 de janeiro de 1994, e 8S41. de 23 de dezembro de 
1992. que alteram a legislação do imposto sobre a renda e proven
tos de qualquer naàm:za,. e dá outras providências". 

IJ!' acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4' e s• do art. zo da Resoluçio n' 1189-CN, fiCa assim CO!IS!i· 
tuída a Comissão Mista inoJmbida de emitir pore<>ersoi:ae a maléria: 

Titulares 

Roberto Requião 
Coutinho Jorge 

Hugo Napoleão 
Waldeck Omelas 

José lgoácio Fem:ira 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB. 

!.Nabor Jónior 
2.Cmos Beze= 

PFL 

PSDB 

PL 

3JoãoRocba 
4José Bianco. 

S.Pedro Piva 

Romeu Tuma 6.1'TS. 
Luiz Alberto Oliveira 7 .Arlindo Pato 

Titulares 

MussaDemes 
Félix Mendouça 

Luís Roberto Ponte 

Simão Sessim 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco (PFL-Prn) 

l.Arolde de Oliveira 
2.Hugo Lagraoha 

PMDB 
3.Edinho Be>; 

PSDB 
4.Ubiralan Aguial: 

PPR 
S.Fausto Martcllo 
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OdelmoLeão 
PP 

6.Edson Queiroz 
PDT 

Miro Teixeira 7 .GiovaD.ni QueirOz 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Esgotado o tempo 
desJinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
De acordo com a Resohlção n° 1, de 1989-CN, fica estabe-

Item 1: lecido o seguinte calendário para a t:ramitaçãó da matéria: 
Dia 24105195- designação da Comissão Mista. 
Dia 25/05/95- instalação da Conússão Mista. 
Até 27/0S/95 -prazo patt recebimento de emendas e patt a 

Comissão Mista emitir o parecer sobte a admissibilidade. 
Até OS/06195- prazo fmal da Comissão Mista. 
Até 20/06195- prazo no Coogn:sso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O Secbor Presi· 

dente da República editou a Medida Provisória n• 1.004, de 19 de 
maio de 1995 .. que "dispõesob:e o Piano Real, oSistema_Monetá
rio Nacional. estabelece as regras e condições de _emissão do 
REAL e os critérios pua cOnversão das obrigações para o REAL. 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dm §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução o0 11&9-CNf ftca assim coosti
tuida. a Ccmissão Mista blcumbida de emitir parece1; soble a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
Gerson Camata 

Odacir Soa.tes 
Freitas Neto 

Sérgio Mad!ado 

Ademir Andxade 

Roberto Freire 

NeyLopes 
Júlio César 

Titulares 

Luís Roberto Ponte 

Luiz Carlos Hauly 

Roberto Campos 

Fr:mcisco Horta 

Fernando Lyrn 

SENADORES 

Suplen~ 
PMDB. 

Pedro Simon 
-- __ Femando Bezerra. 
PFL 

Júlio Qujjpos 
Jonas PiDheiro 

PSDB .. . 

Carlos Wilson 
PSB 

PPS. 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Vílmar Rocha 
José Mendonça Bezerra. 

PMDB . 
Pedro Novais 

PSDB. 
_ Arthur Virgílio Neto 

PPR 
Deli1m Netto 

Bloco (PL-PSD-PSC) 
Eujácio Símões 

Blooo (PSB-PMN) 
José Oirlos Sabóia 

De ac:O:rdo com a Resolução n° 1, de 1989-CN. fica estabe-

Disalssão. em tUrno único, do Projeto de Lei da Câmam n° 
95, ~ .1993 (n° 3.588189 •. na Casa de origem), que adapta nonnas 
de direito processual ao disposto no iD.ciso XI do art. 24 da Consti
tuição Federal. tendo 

Parecer favoráveL sob n• 136, de 1995, da Conússão 
-de Constituição, Justiça e Cidadao:ia. 
(Em virtude de adillmeDlo.) 
A matéria oonstou da sessão Ordinária de 24 de abriL quan. 

do teve sua discussão adiada para hoje. 
Em discussão o projeto.. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidellle, 1"9" a palavta. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem a pa!avrn o 

nobre Senador Hugo Napoleão. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para discutir. Sem re

visão do O!lldor.)- Sr. Presidenle, Srs. Senadores. o ~ projeto 
de lei da Câmaia dos Deputados estabeleoe que a oompe!ênci• dos tri· 
bunais e juizes dos Estados e do Distrito Federal. sobre procoiiment<>< 
judiciários. é aqüela prevista nas reSpe<:tivas leiS de orgarilzação judi. 
ciária.. quer estadual, quer federal. e que, quaD10 a anros tribunais 
aplicar-se-i a lei federal. Há apenas um pooto de dúvida. Sr. Presi~ 
te. é com~ ao art. Z> do projeto que, a meu ver, contiadiz o texto 
constituciODal p:xque a competência legislativa plena, na ausência de 
IlOIJil3.S gerais. é do Estado e não da União, uma vez que o art. '2!' cJe.. 
termina que na ausência de lei estadual regulando a matéria, aplicar
so-á ~ lei federal Mas, acredito que essa dúvida se dissipe já que o 
próprio artigo determina que, no caso de inexistência da lei estadual, 
aplica-se a lei federaL Portanto. dissipa-se a dúvida. a meu ver. 

Já o art. 3o estabelece as matérias que deverão ser legis
- Iadas pelos Estados. Entretanto, a ConStituição, quando fala ein 
_ prOcediinéntôs, não se limíta aos procedimentos CÍ\· ~is. os úni

cos tratados pela norma projetada. 
_ _ _ __pe qualquer maneira, prefJ.to loovar-me no parecer da Co-

missão de <:::onstituição,Justiça e Cidadania da Casa, que ofereceu 
·parecer favocl.vellevantando apenas essas questões pam que os Srs. 
Senadores. se assim o entenderem. manifestem-se sobre o assunto.. 

O Sr. Nq Suassuna, Suplente de Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que i ocilpãda pelo Sr. 
Teotônio Vilela Filho, JOVice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Filho) • Continua 
em discussão a matéria. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a disrussão. 
Em votação. -

~ o <!_s SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o pro]et~ -~rovado: 
lecido o seguinte calendário pUa a tramitação da matéria: - PROJETO DE LEI DA CÂMARAN"95,DE 1993 

(W 3.588189 na Casa de origem) Dia 24-5-95- designação da ComisSão Mista. 
Dia 25-5-95- instalação da Comissão Mista. 

. ~té 27-S-95 .-:-:prazo para rea:bimento de emendas~ para a 
Con:ussa.o Mista ermtlf o parecer sobre a admissibilidade. 

Até. 5-6-95 -prazo fmal da Comissão Mista. 
Até 20-6-95- prazo no Congresso Nacional. 
A matéria. vai à publicação. Será feita a devida comunica

ção à Câuwa dos Deputados. 

Adapta normas de direito processual ao dis
posto no iuciso XI do art. 24 da Constituição FederaL 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os processos de competência dos T:ribmais e Juízes 

dos &t,_ados e do DistritO Federal obedecerão aos procedimentos 
previstos na respectiva lei de orgaoização judiciária. 
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Parágrafo único. Os recursos dirigidos a rutros tribunais :re- Na verdade. desde o primeiro momento, apesar de termos 
ger-se-io exclusivamente pela lei federal. disaltido a matéria dentro de uma ótica maior, fiquei na dúvida, 

Art. Z' Na ausência de lei estadual regulando a matéria. porque, se me quedo em favor de um ano para determinar o px:azo 
aplicar-se-á a legislação federal. da estatística, por cutro lado não posso deixar de~ que o 

Art 3o A lei local poderá dispor quanto à forma. temp:> lu- Senador Romeu Tuma tem sido altamente judicioso no estudo das 
gare prazos dos ates processuais, observado disposto nos parágra- matérias que lhe são arn"húdas.. E esse projeto, evidentemente, tendo 
fos des!e artigo. o seu parecer, mereceria, de nossa parte, um respeito IIDJito gr.mcJe. 

§ l 0 Poderão serdefmidas OUtras f0Dll3S para a citação. inti- O Sr. Hugo Napoleão- Peonite-me V. Ex•umaparte? 
maÇ!o, carb. pxocatória c carta de otrlem, além das p;evistas na Je. O SR. ELCIO ALVARES - Concedo o aparte ao nobre 
gisbção fedetal. desde que assegutados aos litigantes -o CODJJ:aditó- ' , Senador Hugo Napoleão com -tiipr.ifu. -
rio e ampla defesa. . _ O Sr. Hugo NapoleãO - Eminente Líder Elcio Alvares, eu 

§ 2° Das citações e iritima.Ções deverá constar expressamen- gostaria apenas de fazer uma observação a ~to dos comentá
te o prazo para a prática do ato, se diverso do previsto na legisla- rios do emineote Líder do PMDB, Senador Jader Barbalho. Com 
ção federal. relação a esse problema, já que cstaJnOS na em da cibernética e da , 

§ 3• Obedecem apenas à legisbção federal os aios que ~·e- infoo:mática, nada custaria - c dou apenas como dados a pergunta 
rem de ser praticados forn. dos limites do:resped:ivo Estado ou Dis- que V. Ex• faz ao nosso Colega Senador Romeu Tu ma- se pnx::u
trito FederaL Iássemos ativar o sistema para trazê.. lo de amtal par.~. semestral. É 

Art. 4° A lei local de organização }:ldiciária pode_Iá estender uma considetação, enquanto ouço o que V. Exa e o Senador Ro- · 
as oonnas processuais instituídas pela Lei n° 7 .244, de 7 de no- meu Thma continuarão a dizer. 
vembro de 1984, e outras causas cí.veis por ela não abrangidas sem O SR. ELCIO ALVARES - Fiz, cOm -muita homenagem. 
prejuízo de regular de outro modo o respectivo proêedimento. a convocação do Senador Romeu Tutna. M:as eu me quedo diante 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. do argumento. 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. Evidentemente, estamos vivendo num mundo profunda-

. . mente infoonatizado. Tenbo a impressão de que a p:ópria Justiça 
O SR. PRESIDENTE (I'CC>tolllO V !leia Filho) -.Item 2: do Estado do Espírito Santo foi uma das últimas a ulili= o com-
Disa:Jssão, em tln'nO único, do Projeto de Lei da Câmara no putador Em função das ~tatísúcas tanto a Capital como as co-

1~3, de 1993 (n• 3.1~192. na Casa de origem), que altera a'"'!>-· marcas ·da grande Vitória estão in.;ir.mlente inf~das. Ob
F. ~ ~ ~09. do C6digo de Processo Penai. referente à estatística viamente que, nos municípios mais distantes, ainda não temos a 
JUcfu::iária criminal, tendo rapidez da infotmática. 

Parecer favoráv:l sob n° 140, ~ 1995:da Comissão Tive, a princípio, uma simpatia pela redução- não s6 por se 
-de C_onstituição_,Justiça e C1dadania. tratar de atgUmento do Relatcr, prevendo que havia Sido feito um 
(Em vutude de adiamento.) estudo amplo sobre a matéria - e embota conheça os esclareci-
A matéria constou da sessão ordinária de 24 de abril. quan- mentos do Senador Hugo Napoleão, eu estimaiia que o_ Senador 

do teve sua discussão adiada para hoje. Romeu Tuma, como sempre faz. nos desse uma explicação maior 
Em discussão. · a esse respeito, potque a minha tend&lcia é acOmpanhar o parecer 
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidenlc, peço a palavta do nosso •minen!e representante de São Paulo. 

P""' discutir. Muno obrigado ao Senado< Hugo Napoleão, pmque esse ar· 
O SR. PRESIDENTE (fcotonio Vilela Filho)- Concedo a gumento é farte. Apenas ponderei- e aí convoco a a!enção do Se-

palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. nadar Bemardo Cabral, que é também muito atento em relaçáo a 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL.-ES. Par.t disaltir. Sem,.. essas queslôes - po"!"e estamos com problemas nas = do 

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senadores, inde- interla:. Eu aceitaria,. de saída, se se tratasse das comarcas da Ca
pendentemente do brilhantismo do parecer oferecido ao Projeto de pitaL Haveria. então, um trabãlho mais rigoroso poc parte das Jõs-
Lei da Câmaia n• 193, de 1993. gostaria de convocar a a!enção tiças estaduais. porem, hi algmnas comarcas. principalmen!e cm 
dos eminentes Senadclres para um debate amplo da matéria. por- Estados da região Norte, cujo contato com a sede é muito difíciL 
que trata-se de uma questio de fixação de prazo. Mas quero dizer que me quedei à explicação do Senador 

O § Z> do art. 809, que o projeto pu: tende alterar, estabelece Hugo Napoleão e tenho certeza de que qualquer dúvida que' por
que esses dados serão lançados amlalmente em mapa e remetido ventura eu venha a ter o Senador Romeu Tuma, logo em seguida, 
ao Serviço de Estatística Demográfica, Moral e Política do Minis- irá elucidá-Ia. 
tério da Justiça. O presente projeto estabelece que os dados serão Muito obrigado, Sr. Presidente. 
lançados scmcsnalmenle. -O SR. PRESIDENTE (feotônio V!lela Filho)- Continua 

O Relator deste projeto é o eminente Senador Romeu em discussão o projeto. (Pansa.) 
Tuma.-cujo trabalho percuciente sempre acompanhamos, mas me O SR. ROMEU RUMA -Sr. Presidente, peço a palavra 
pareceu, à primeúa vísta, que a redução do prazo de I ano P""' 6 J>!l"discutir. 
meses contraria, em parte, também, a norma geral que se adota cm O SR. PRESIDENTE (fcotônio Vilela Filho) - Com a 
estatística dessa ordem. Getalmente as estatísticas são anuais. No palavra, par.t discutir, o Senador Romeu Tuma.. 
caso presente, que é o levantamento de csta~stica judiciária e, cri· O SR. ROMEU TUMA (PL-SP. Para disalôr o projeto. 
minal.mn volumeimensodeprojetosaimioais. tenho a impressão de -Sem zevisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero 
que haveria diflCllldade para que :PJ.déssemos fechar esse mapa final agradecer a amabilidade do ilustre e querido amigo que tenho nes-

Mas trago o problema à discussão. Em se tratando do emi- ta Casa Senador Elcio Alvares. 
nente Relator Romeu Tuma. por quem tenho um respeito muito Tenho uma preocupação II!llito grande com os regis1ros cri-
~ eu não quis me colocar numa posição contrária. minais e com as decisões da Justiça. 

Eu apeoas gostaria de ouvir do eminente Relator as razões Hoje. temos primários criminosos respondendo de 10 a 20 
maiores que o levaram à decisão da redução. inquéritos; às vezes, por crimes graves. Por quê? Porque a siste- · 
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málica de informatização está retardada. como bem lembrou o Se
nador Elcio Alvares. 

Qualquer planejamento, numa operação criminal, tom que 
se basear em dados estatísticos, JXl!que senão ela perde a consis
tência na pura adiviohação 011 na tendência de o policiaf acharqu.e 
uma área é menos ou mais densa na criminalidade. Com as estatís-. 
ticas, as operações oconem com muito mais ~õilidade. · 

Dutante a minha gestão na Polícia Federal. tentei criar o 
Sistema ~acional de Informações Criminais. Tive dificuldade de 
fazê-lo, porque os direitos individuais Dão permitem que isso 
aconteça e que se obrigue as Just.iças Estaduais a fornecerem ao 
cenlro essas informações. Vislumbtoi a oportunidade de darmos 
uma atenção maior à infOIIJ18tização, no que diz respeito ao crime. 

Sei que há Vam.s de Justiça, na Região Norte do País, em 
Rondônia. no Acre, em que o Secretário da Receita procurava doar 
um fax cu um microcomputador para que um juiz pudesse real
mente proceder à remessa de iDformações. 

Creio que é um início. Eu JlCdiria. a atenção dos Srs. Sena
dores para que, a partir disso, pudéssemos, na Comissio de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, com um projeto, melhorar esse as
pecto de infoonatização das decisões judiciais c do acanpauha
mento do crime no País, que se vem avolumando. Baseamo-nos 
em estatísticas dos jornais; não temos cutra fonte de infCl"Dl3.Ção. 

· Era o que tinha a dizer. 
Muito.obrigado,S~- Presideme. 
O SR. PRESIDENTE (footonio Vliola Filho)- Continua 

em discussão a matéria. (Pausa.) 
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente. peço a 

palavra para discmir. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Conoedo a 

palavra ao nobto Senádor Bernardo Cabral 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para disculir. 

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, fui voto favorável ao 
parecer do eminente Senador R.dmeu Tuma. 

O eminente Senador Hugo Napoleão acaba de intervir, so
mando ao que fez o Senador W aldeck Omelas. di=do que, na 
era da infonnátiCa.- ó que foi devidamente confJ.I'IIWlo pelo nosso 
eminente Senador Elcio Alvares -, est1 na bom de seguimlos a 
proposta do Senador Romeu Tuma. 

A dificuldade que se poderia criar. Sr. Presidente. é trans
formar o sistema de anual paza semestral E faria aquele ménos 
avisado a intexrogação de que se haveria tempo de se viabilizar o 
projeto nas comarcas do interior. 

Esse aigUmento não me comove. Entendo qUe O eminei:Ite 
Senador Romeu Tuma, com a experiência que teve ao lon!P, de 
tantos anos na sua vida policial, sabe que essa estatística judiciária 
criminal é hoje plenamente possível de se realizar em 6 meses. 

Por essa razão, depois de auscultar a Bancada. do Partido 
Progressista. o PP vota pela aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (footonio VIlela filho)- Continua 
em discussio. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça. a p.tlaVIa,. cocem> a discussão. 
Em votação. 
O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presideme. peço a palavra 

para. encamiDhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Filho)- Conoedo a 

palavra ao Senador Elcio Alvares. como Líder. por S ntinutos. 
para e.ncamiDbar a votação. 

O SR. ELCIO ALVARES (PfL-ES. Pam encaminhar. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presideme e Srs. Senadores. arguí 
uma dávida iniciaL Quando levamei essa_ dúvida, pensei em Esta
dos como o meu, que, em com.arca.s mais dista.n.tes, não têm o pro-

~$0 de infonnati:zação. Mas o ~padpr_Romeu_ Tuma ~ que 
isso representa o início. Inclusive seria tanlbém um aceno para que 
esse pOOcesso de infcnma.tização. em ES~dos outros, pudesse ser 
implementado, a exemplo do que ocorre nas capitais. 

Seria interessante frisar também que a ava.J.iação inicial, fei~ 
ta pelo Governo, em face do debate que está sendo tealizado aqui 
e que me levou a essa· indagação, queda-se diante da vontade do 
Plenário, porque me pareceu também que houve o argumento 00 
Senado.f Romeu Tuma. que é importa.Dle. 

E o início de um prQC:e:Sso no qual estamos qu~do evi
dentemente obter os números com a maior realidade. E C'laro que 
nenhuma esta.IÍstica se faZ por inteirO. No caso, DÓs, que temos al
guma experiência como advogado, sabemos que os jufzes não po
dem concluir no prazo e, oom as ressalvas de estilo, vão pedir para 
:remeter os :oúmeros a posteriori. 

Aca:npaiJho, portanto, nesse momento, o parecer do Sena
dor Romeu Tuma. Entendo que a sua perspectiva de visão pennite 
o apetfeiçoamento dos trabalhos do Judiciário a nível estadual, 
priocipalmente conforme falou muito bem o SeDador Lfder do 
PFL. Hugo Napoleão, no momento em que pretendemos realmeme 
utilizar a ioíormática cómo um elemento principal. especialmente 
no setor de tramitação dos processos judiciários. 

Portanto, Sr. Presidente, encaminho favoravehnente à apro
vação do parecer do Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDEN1E (feotooió VilelaFJ!bo)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram petm..anecer sen

tados~ (Pausa.) 
Aprovado-
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 193, DE 1993 
<ri' 3.120/92, na Casa de origem) 

Altera a reda9io do art. 809 do Código de Pro
cesso Penal, referente à estatística judiciária criminaL 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL !'O § 2• do art. 809 do Decreto-Lei n' 3.689. de 3 de. 

outnbro de 1941 - C6digo de Processo Penal, passa a vigorar com 
a seguinte rcda.çio: 

"Art. 809. ·-----·------··----

§ zo Esses dados serão lançados semestralme!lte 
em mapa e remetidos ao ServiçO de Estatística Demo
gtáfica Moral e Polltica do Ministério da Justiça. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as di.sp.:>sições em contririo. 

O SR. PRESIDENTE (feotoDio VIlela Filho)- Voltamos 
à lista dos oradores. 

Concedo a palavra ao nobto Sonador José Eduardo Dulra. 
V.Ex•di~deSOminutos. -
O SR. JOSJ!: EDUARDO DufRA (PT-SE. Prommcia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S:r's e 
Sxs. Senadores. a partir de agora o Senado Federal passa a debater, 
de fonna oficial, as reformas CODStitu.clonais. 

Gostaria que o debate, nesta Casa, ãeoíltecesse ae maneira 
:- efetiva e aprofundada. o que, pelo que estamos acompallh.ando, 

não tem aoontecido na Câmara dos Deputados. 
Espero, também. que os Srs. Senadores. inclusive aqueles 

que fazem parte dos Partldos que compõem a base de sustentação 
do Govem.o FederaL não se deixem levar pelas infoonaç.Ses.. que · 
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temos lido nos jamais, de que é imenção dá Governo Fedeial que De lá para cá. os que eram adversários desse dispositivo 
as emendas que venham da Cámaia. dos Deputados não sofram ne- constitucional começaram a dizer que a sua inll'Odução na nossa 
nhuma espécie de modificação nesta Casa. sob a alegação de que Constiblição tinha sido a causa da queda de investimemos em mi
isso poderia attasar o processo; caso aconteçam Di<Xlificações nes- neração no BrasiL 
ta. Casa. as matérias teriam que voltar ã Câmaiâ dos Depilados. Esse argumento é fa1a.cioso, já que a qU-eda dos io.vestimen~ 
Espero, sinceramente. que esta Casa não aceite o papel de caiim- tos em mineração no Br.tsi.l era anterior à promulgação da Con.sti
bador das emeDdas que vêm da Câmara 00. Depu~ como pa- mição de 1988-
roce ser a intençW do Governo Feder.ll Espero também que as Os dadas oficiais do Departamento Nacional de Produção 
Sr's e os "Srs. Senadores se debrucem sobre cada uma das em.en- MiDeml dizem o seguinte: Cin 1981 os investimentos em pesquisa 
dasy levando em consideração, não os -anaioados ideológicos, mas mineral atingiram US$250 :milh()es, caindo' pam US$160 milhões, 
principalmente os fimd•mentos de IJBlUieZa técnica~ e econilmica, em 1982; para US$102 milhões, em 1983- Em 1984, sobiu para 
que devetão necessariamente ser apresentados pelo Governo e I"'" US$138 milhões; voltou a cair, em 1985, para US$99 milhões; e, 
los relatores. Aliás, por falar em relalores, vimm no jomal que o cm 1986, para US$74 milhões. Em 1987, subiu novamente para 
PMDB possivelmente far.l. questão de "'!atar algumas das pmci- US$116 milhões, chegando a US$121 milhões, em 1988; e, em 
pais emendas que vir.io a esta Casa, particularinente a questão do 1989, caiu para US$81 milhões, e de lá para cá se sima en"" 
petn\leo e das telecomnnicações. Esperamos, sin=amente, que o J.JS$50 e 60 milhões investidos em pesquisa mineral no Brnsil. 
relator que for indicado pelo PMDB, f~e1 inclusive A tradição deste Agora, o que te11100 que registrar é que essa queda do inves
Partido, não produza,. por exemplo, um relat6rio semelhante àqoe- timento no setor mineral não se deu apenas no Brasil. e sim em 
le da questão do petn\leo, feito pelo Deputado Lima Neuo, relató- todo o lliUIIdo- Vamos aos exemplos: Canadá e Austr.ilia, dois paí-
rio esse que pretendo dissecar aqui futuramente; um relatório re-- ses com larga tradição de investimentos em recursos miner.Us. En-
cheado de arrazoados ideol6gicos, de freções geológicas e de argu:- quanto que no Canadá. a média anual de investimentos, entre 80 e 
mentos pseudotécnicos. 89, em de US$600 milhões; nos anos 90 calmm para US$280 mi-

Mas gostaria de falar, hoje, especificamente, some a eme!l- lhões.No mesmo perlodo, • Aus1rália, que tinha uma média de 
da que chegou ontem a esta Casa,. lida em Plenário, que diz~- US$560 milhões, no inicio da década de 80, se situa hoje entre 
to A questão da empiOSO =ioDa!. particularmente, no que diz res- US$340 e 430 milhões. Esses são os mlmeros de Canadá e Austnl
peito l questio do investimento ~ capital estrangeiro na minem- lia. E ll!í bom mgistrar que o Canadá, no i.nício da década de 80, 
ção. Para deixar, de antemão, clara a miDha posiÇão, digo que sou chegoo a investir US$1 bilhão em pesquisa mineral. Mas isso atra
favorável a que se acabe a discriminação com :relação ao capital vés: de um programa de incentivos proftmdo,. que ~ia. inclusive, 
estrangeiro na mineração. ~ abatimentos, em impostos de um dólar para cada dólar investido 

Acredito que esse tema, quando da discussão na Assem- em pesquisa mineral Isso DO boom da mineração, DO início da dé
bléia Nacional Constituinte, foi "'vestido de uma série de mani- cada de 80, pelo Canadá, que é um 00. paisas com maior tradição 
queísmos que Dão têm sentido. mineral do mundo: US$1 bilhão em um ano. O que inclusive de-

Podemos relembrar, por exemplo. o pronunciamento do en- momlra a falácia daqueles que dizem que, por um passe de mági
tio Deputado Roberto Ca..iDpOS que dizia, ao disaltir a questão, ca. pela abertura do setor minetal brasileiro, tetfamos investimen
que os recursos minerais brasileiros, não sendo descobertos, nio tos da ordem de US$3 bilhões em ttês anos. 
passavam de cadáveres gcol6gicos. Ao que o então Deputado, E os mOtivos dessa queda de inveStimento mineral DO mun
ge61ogo, Gabriel Go=iro. do PMDB do Pará, retmcoo di=ldo: do natm:almente Dl!o podem ser creditados à Constituição bmsilei
"Pelos menos. ,a partir de agora, temos, em nossas mãos, a chave ra. Foriil:n vários os motivos. Um deles foi a pr6pria estagnação do 
do sepulcro11

• COilSUDlO de bens minerais que se deu no :onmdo, em função da re-
Nessa questão estamos vendo também uma série de argo- cessão dos anos 80. 

meiJtos falaciosos, no que diz respeito à possibilidade de investi- Durante a década de 70, houve um investimeDlo muito 
mento estrangeiro na pesquisa minaal do Bra.sü. Aqueles que ar- gmnde em pesquisa mineral, que deu origem a uma série de nÔVas 
gumentam a favor da emenda- e volro a dizer que não sou a. favor minas. aaeditando DllDl processo de expansão do capitalismo da 
da continuidade da discriminação, mas, ao mesmo tempo, nio 1»- década. de ~ que nio se deu, e em função disso, natur.Umente, 
demos concot:dar com a falácia com relação a investimentos -di- durante essa década, houve uma retraçio violellla dos investimen
zem, por exemplo, e já foi dito pelo Presidem.e da CPRM e pelo tos em pesquisa miDeiaL 
Deputado Ney Lopes que, <001 a mudança da legislação, tei!amos O segundo motivo foi o afast•"""'to das CIIIJ""S"S de pettó
investituentos da ordem US$3 bilhões de empresas estrangeiias. leo do campo da pesquisa mineral, também deconente dessa re
Procutatemos demonst:ntr, ao loogo do nosso pronmriammto. o cessão mundiaL Essas empresas, pela sua capacidade de pexfura
quanro de inveidade que existe nesses argumentos. çio e de prospecção, naturalmente investimm também grandes so-

Mas é preciso que façamos também umhist6rico de por que mas na pesquisa mineral durante a década de 70, e se afast.ar.un a 
foi aprovado na Assembléia Nacional Constituinte, em 1988. o partir da segunda metade da década de 80. 
dispositivo que efetua. a chamada nacionalização da mineração Um terceiro motivo, nafnntlmente, foi a chamada desova 
busileila, e que teve a aprovação da grande maioria dos Sts. Con- _ dos rccur.;os minemis dos países do Leste Europeu, particuiamlen
gressistas Constituintes. te na Rdssia. que passamm. a adotar o modelo de exportação selva-

A justificativa, Da época. era em função do piofundo eles-- gem de bens minerais den1ro da política de conseguir divisas a 
controle que tinha a União sobre OS reaiDOS mineraiS btasileiros e qualquer preço. e que causaram forte queda nos preços intemacio
a pesquisa mineml em nosso País. O argorileritO vitorioso à época nais das matérias-primas mineJ:ais. 
foi o de que, como existia esse profundo deSCODtrole, como o Bia- Por úhimo? mas nio menos importante, foi a Sllbstitoição de 
sil, at:avés de sua legisla~ não tinha como controlar nem o capi- determinados metais por outros materiais. reduzindo o c:cmumo 
tal nacional nem o estr.mgeiro, emão, seria necessáiio, pelo me- emfacedodesenvolvimentotecnol6gico. 
nos,impedirqueocapitalestrangeiroviesseaSCI'af»licadoemmi· Voltando, agora. pom a questão do Bl3sil. Diz-se que a 
neração. - - Constituição foi o principal motivo da queda de investimentos na 
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pesquisa mine&. Em primeiro lugar, temos que registrar que exis
tem dois artigos., nas Disposições ConstinJ.cióiiais Trail.Sit6iias. que 
pennitiram a adaptação de grande parte das muttinaciocais que 
amavam no setoc de pesquisa mineral no Brasil. Um deles, o § 1° 
do art. 44, das Disposições Tr.msit6rias, h'berou as empresas es
trangeims da nacionalização parcial da mineração, se estivessem 
industrializando um produto da lavra no Brasil. E considetando 
que todas elas. que atuavam nesse setor. estavam nessa condição. 
verif10011-!e que tal medida. na realidade, tomou-se in6cua, não 
surtiu os efeitos pretendidm, já que somente as multi.naciooais que 
não amavam no Brasil nessa área. e que são poucas. foram atingi
das pela naciona!Wlção paiciaL 

- DCssa. maneira, observa-se que. para o BiaSil. o que real-
mente iDteressa. neste momento da vida nacional. não é a naciona
lização pm:ial da mineração e. sim, o seu cootrole, seja ela efeti
vada p<X' capitais naciooais ou estrangeiros. 

No nosso entendimento, o priDcipal não é discutinnos quem 
retiia o minéóo do subsolo do Brasil O !'incipal é discutirmos 
como tira, quanto ti:ra. parn onde vai c, principalmeote. qual é o 
bem. qual é o bellclído que a sOOedade recebe em troca pela ex
ploração de um bem que.. pela Ccnstituição. ~e:D.ce à União. 

O grande motivo da fatta de cootrole da minenção no IIIa
sil não está exclusivamente na COI!stituiçã.o: estA numa legislação 
.mfueta! caduca, baseada nnm modelo de ccncessio cartorial que 
existe desde 1934. neste País, e que tmta da mesma foao.a as di
versas substâncias mi:ner.iis e Os diversos tipos de investimentos. 
Ela não leva em consideraçio as especifu:idades de cada substin
cia mineral; não leva cm Cónsideração as diferentes condições tec
no16gicas e geológicas de cada empreendimento mineral e não 
leva em consideiaçio a quantidade de investimentos necessários 
pata cada ~nto mfueral..()u seja. a legislação mfueta! 
brasileira tra,ta. da mesma fcmnJ'; por exemplo, um investimento 
de US$1 bilhão e um investimento de US$1 milhão; trata da mes
ma forma a areia, a argila e o material de construção. e ooro, nió
bio e outros bens muito mais estratégicos. 

No nosso entendimento, a legislação minexallmlsileira e o 
seu modelo de concessão é a grande questão que deve ser discuti
da m. revisão constitucional. Ela está sendo objeto de uma emenda_ 
que estaremos apteSentando ao art. 176 da Constituição. Espera
mos que os S:rs. Senadores não cedam ao afã de querer aprovar de 
supetão toda e qualquer matéria que venha da Câmara dos Deputa
dos; mas que discutam essa questão- principalmente aqueles que 
tanto falam em modemidade, em imitar outros países. Na verdade. 
o modelo de concessão mineral que existe DO Bnsil tr.msfa:ma em 
letra morta o caput do art. 176. que diz que a propriedade dos re
cursos minerais é da União. 

O Sr. Edison Lobão- Permite-me V.Ex•um aparte? 
O SR- JOSII: EDUARDO DUTRA·- cOncooo o aparte ao 

nob<e senador Edison Lobão. 
O Sr. Edison Lobão - Senador, pedi o aparte apenas paia 

trnnqtlilizar V. m•, pois. da nossa pane, não bá essa preocupação 
em apressar desnecessariameme a votação de ~jetos que venham 
da Câmara. apenas para atender ao Govemo ou à própria Câmara. 
Não existe isso. Eu, por exemplo. soa Relator da primeira Emenda 
Constitucional que aqui chegou,. a emenda do gás. OS prãioS-estão 
sendo cumpridos, até por recomendação do .PI<sidente da Comis' 
são, Senador Iris Rezendc, e estamos recebendo emendas. Portan
to, todos os Srs. Senadores estão tendo a opOrtunidade de apresen
tar suas propostas e observações. Ainda hoje. disauimos esse as
sunto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Os prazos 
estão sendo cumpridos. O que não devemos fazer é adiar a votação 
por tempo desmestn3do e desnecessariamete, mas apenas em 
nome dos ruidados que devemos ter. para não dar a iinpressão de 

que somos uma Casa de homologação apeoa.s. N"ao somos uma 
Casa homologatória, temos a consciência disso. Agora. queremos 
cumprir também o nosso dever de fazer com que os projetas an
-dem celexémente no Senado da República. Hoje bá cerca de 70 
Sts. ~s no plenário do Senado Federal o que significa <1 

. atta responsabilidade de S. Ex."s, que não apenas comparecem ãs 
sessões do Senado, mas também às das comissões técnicas, onde 
trabalham com afmco no CIIDlprimeilto de seü dever. Quem traba
lha assim Dão treCisa dC prazo demasiadamente grande para a vo
tação das emendas e projetas que aqui cheguem: 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Senador Edison Lo-
bio,. não estou me referindo apenas a prazos- Estoo. me referindo 

. tAmbém à falta de boa vontade por pane da maioria governista 
'nesta Casa, no sentido de discutir de forma aprofundada emendas 
que porventma, por serem oriundas de Parlamentares da Oposição 
ou de Parlamentares da esquerda, não devam merecer o necessário 
aprofundamento, como infelizmente aconteceu na Câmara dos De· 
puta.dos.. Estou inclusive esperando que isso não aconteça nesta 
Casa. e que possamos Tealmente aprofundar todos esses temas e 
assim modiflcar as emendas e aprimorá-las, em nome do interesse 
daNação. 

Vottando ã questão da Emenda 176. Embom já tenbo dito 
anterionnent:e que sou favorável a acabar com a discriminação e~
tre capital estrallgeiro e capital nacional na questão da mineração, 
não~ simplesmente voltar ao que era antes da Constituição 
de 1988. que é exatamente o que faz a emenda do Govemo, que 
chegou a esta Casa e que foi aprovada na Câmara dos Deputados. 
Essa situação, em função da falta de controle por pane da Uníão, 
Ievoo os ConstitUintes de 1988 a fazerem a introdução daquele 
dispositivo, 

O que estamos propoodo. sob a forma de emenda na Cons
tituição Brasileira, é inlrocluzír aquilo que já vem sendo comum 
nos principais países do mundo que têm alguma tradição mineira. 
países os mais díspares do ponto de vista do desenvolvimecto, 
como o Canadá. Austrália, Zaire, Maputo, Bangladesb, Índia, ln
g]at.erra,- que e exatamente a figura dos contratos de concessão. 
Não tem mais sentido coo.timlar, no Brasil. com a cbamada con
cessãO mineral por tempo indeterminado, que transforma em letra 
morta o caput do art. 176. Por quê? Na verdade, a propriedade dos 
recursos "iiüner:ais passa ã -ser do miDerador. na medida em que a 
con~são é por tempo lridet.erminado e que essa concessão se: dá 
enqu~ existam os :recursos minerais no fundo da tem. 

E bom registrar que a ten.dência mundial é, inclusive. da re
dução dos prazos dessa concessão. No início do século. a média 
dos contratos de outros países que tinham essa concessão por tem
po determinado era de 80. 90 anos. A partir dos anoS 50, esse pra
zo reduziu-se consideravelmente. e, hoje, a média se situa entre 20 
e30anos. 

E qual é o objetivo desse conttato'? É justamente levar cm 
coosidel:ação as especificidades, tanto do bem mfuera~ quanto da 
quantidade de investimento. Através desse contrato, dentro da rea
~ técnica, econômica. financeira e sob a 6tica dos beneficies 
para países. estados e municípios e sociedade como um todo, leva
se em con.sidetação aspectos tais cano: infra-estrutnm. tecnologia, 
níveis de produção. tributação~mcentivos. geração de empregos e 
desenvolvimentos :regional e locaL 

Se conseguirmos introduzir na legislação mineral esse po
der coocedente que a União oão tem com relação à questão muito 
importante que vem sendo levantada em relação às telecomunica
ções e pe1I6leo, veremos, teahnenle, a sinceridade dos Partidos 
que dão sustentação ao Governo. Já que querem discutir poder 
concedente na questão das telecomunicações. vamos discutir tam
bém Poder concedente na questão dos recursos minerais. 



278 . ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

Se conseguirmos introduzir a figura dos contratos de con
cessão, teremos condições de garantir a soberania do Brasil caso a 
caso. sem necessidade de manter o atual principio cOnstitucional 
da nacionalização. Esta., como eu disse anteriormente. foi in6cua, 
já que praticari:Ientc tOO.S as e;npresas multinaciooais se adapta· 
ram à realidade constitucional. E uma restrição que não se juStifica 
em uma atividade que tem como pressuposto o risco, priDcipal
meote numa ConstituiÇão que não estabelece testrições às outras 
pontas da•atividade da indústria miner.Jl- por exemplo, a Utdústria 
sidetúrgica. 

Conc:lnindo, Sr. Presideote, SI's e Srs. Senadores, queria, 
mais uma vez. fazer esse apelo, reafmnando que não se trata sim
plesmente de pruDS, mas de aprofundamento da discussão das 
questões objeto de reforma constitucional nesta Casa. Creio ser 
possível fazer isso, até porque o mímero de Parlamentares é bem 
menor. Temos visto boa vontade por parte de alguns Líderes -
pelo menos esperamos que não seja apenas uma mera mariifesta
ção que não vale na hora da votação. Esperamos que essa e outras 
questões relativas à refonna constitucional sejam objcto de apro.
fundamento, para que não continuem se baseando simplesmente 
em argqmcntos ideol6giçes. · ----

É bom registxar que o Governo tem aa~sado a esquenla e os 
setores progressistas de ficarem brandindo argumentos ideológicos 
na questão da refomta constitucional. Na verdade. isso tem aconte
cido por parte do Govemo. É s6 ler a justificação que está ~ 
panhando as emendas coDStitucionais, per parte do Governo. E um 
mero mazoado de argumentos ideológicos sem demonstração téc
nica ou oconômica. e, o que é pior. como jã disse em relação ao re
Jat6rio do Deputado Lima Netto: com faJsificações da :realidade e, 
principalmente, ficções geológicas e pseudocientfficas no que se 
refere ao petróleo. 

O Sr~ Eduardo Soplicy- Permite· me V. Ex• um aparte? 
O SR. JOS~ EDUARDO DU'IRA - Coneedo o aparte ao 

nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Supllcy '- Senador José Eduardo Dutza. V. 

Ex• coloca. com propriedade, a importância do Senado Fedeial 
não ser um simples mata-bo:o:ão do que vem. da Câmaia dos Depu· 
tados, quanto às emendas constitucionais e refonnas econômicas. 
O Senador Edison Lobão, como Relator da primeira emenda que 
estamos examinando, relativa à questão do gás, riiostiói:i a sua dis
posição em amlisar as diversas emendas apresentadas pelos Sena
dores; S. Ex• disse que não estará, em JXÚl.CÍpio, Simplesmente ne
gando todas as emendas, mas vai analis.â-las. Ser.i muito importan
te que o Senado Federal contribua para o debate, para a aprovação, 
modificação ou transfOI:mação das emendas sobre cada um desses 
assuntos. V. Ex• anuncia a disposição da Bancada do Partido dos 
Tr.tbalhadores -:- e certamente será a vontade dos Senadores de to
dos os Partidos - em contribuir para a melhoria das proposições 
que aqui cbegam e estão por ser examim.das. Considero importan
te o testemunho de V. &• relativamente a uma área que tão bem 
conhece, como geólogo. pois. há muitos anos, t:rãbalha na Compa
nhia Vale do Rio Doce. V. Ex,• demonstra como, em diversos paí
ses, a parceria. entre empn:sas estrangeiras e empresas nacionais 
pode conttibuir para a exploração do subsolo. Poderemos exami
nar eventualmente, com atenção, proposição nesse sentido, inclu
sive': modificmdo aquela que está vindo do ExecutiVO~ Gostaria de 
aproveitar a oportunidade para registrar, no que diz respeito à pro--
posta que o Relator Senador Edison Lobã.o está examinando sobre 
o gás. que o6s, do Partido dos Trabalhadores, ainda hoje, estare
mos apresentando uma primeira proposta de emenda; inclusive 
iremos convidar outros Srs. Senadores para também assiriá-la. a 
f:tm de possibilitar à soc:iedade civil, aos usuários de serviços pó· 
blicos ligadoS ao gás - e esse princípio pode servir também para 

outros segmentos do setviço póblico- a fiScalização no sentido de 
garailtir a qualidade e a segurança do serviço plblico; no sentido 
de examinar os problemas relativos à quaisquer defmições de tari
fas do respectivo seiViço público. Isso pode ser feito, por exemplo, 
através de conselho nacional e conselhos estaduais de repre
sentantes de usuários. Dentre outras proposições. essa é uma que o 
Partido dos Trabalhadores iii apresentar. Muito obris:uJ<?. 

O SR. JOS~ EDUARDO DUTRA - Muito obrigado, Se-
nador Suplicy. . . 

CóDcluindo, eu gostaria de dizer que, em função dessa aná
lise que faço do modelo de administração dos ==os minerais 
brasileiros e da legislação Oidinária, vejo necessário mtroduzir-se 
na Constituição um comando para que essa legislação seja modifi. 
cada possibilitando um melhcr controle, por parte da União, dos 
recursos minetais do Btasi1. 

É nesse sentido que pretendo apieSentar a einenda constitu
cional que veio aprovada da CâmaJ:a dos Deputados~ relativa ao 
art. 176, § 5", coma seguinte redaçio: 

"Art. 176. (-) 
§ 5°- A lei estabelecerá as substâncias minerais e 

o nível de investimento aCima do qual a concessão de la
vra de recursos m.ine:rais: ficaiá sujeita a contrato de di
reito J'6.blico. elltie a União c o concessionáiio, C!bjeti
vando a definição das c:arac:tetisticas do empreendimen
to e as obrigações das partes." 

Acrew.tamos que a iDtroduçio dessa eménda forçará o Con
gresso Nacional a modificar a legislação ordinária que trata da ad
ministração dos teeUISOS minerais brasileiros, que, no nosso enten
dimento, essa sim,. é a grande causadora do atraso da pesquisa mi
neral no Brasil. prineipalmentc em função do fato de a União não 
ter o controle sobre o investimenlo e sobre o fruto da exploração 
dos rectliSOS minerais no País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

· Duranre o disclD'So do Sr. José Eduardo Dutra, o 
Sr. Teotônio Vilela Filho, / 0 Vice-Presidenk, deixa a 
cm.kira da presidindo., q~ é Ocujxida pelo Sr. Renan 
Calheiros, 2° Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa
lavr.i ao nobre Senador Carlos Bezerta, por =são do SeDador 
Gilberto Miranda. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mf. Pronuncia o se
guinte discutso.)- Sr. Presidente. SI's e Srs. Senadores. hoje não é 
mais segredo para ninguém que a economia btasileira, "' exemplo 
de outJ:as econcmias, passa por um processo crescente de globali
zação. Essa é uma tendência mundial imversível provocada pelas 
mudanças nos padrões <=ológicos da prodoção e do lranspOrte 
de meteadorias, bem como pela verdadeira :revolução no sistema 
de infonnações, em gei3l. e na mobilidade do capital financeiro, 
em particular. 

Essa in-.cionalização da economia não pode ser confim. 
dida - como alguns o fazem - com a simples aberttua de nosso 
mercado a qualquer tipo de importação e de investimento, sem ne
nhum planejamento em que entre como ingrediente básico a noção 
de onde se situa o ii1letesse nacional. Essa tem sido uma visão tosca e 
simplória dos desdobnmenloo da iniemi.clocaiizaçã ec:onômiea. 

No entanto, é inegável que a nação que virar as costas. com 
desdém, a esse processo de g1obalização, que quiser ignotá-Jo, 
como se isso fosse poss!vel, fala!mcnte ver-se-1 ao largo dos fluxos 
de riqueza e de~ e estalá fadada ao empobm:iznemo. 

Felizmente, o Bxasil parece estar acordado para essa nova 
realidade. Prova disso é o esfon;o sincero que o nosso País tem 
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feito. juntamente com os nossos viziohos do Cone Sul. pam a competitivo ganha quem consegue reduzir os seus custos de pro
coostmção de um futuro mercado COilllJ.ltt. que boje coilsolida·se duçio e. sem perder qualidade, tem êxito em vender mais barato. 
como união aduaneira - o Mercosul. Esse e:mprcendimeuto de O que aContece no caso especifico da agricultura em Mato 
nossoo políticos c de nossos empresários há de ser :reconhecido. no Grosso? Acontece que todo o ganho que temos tido em termos de 
porvir de nossa hist6ria, como a principal iniciativa OCasilcira de produtividade- que -nada mais é do que eficiência na produção- é 
política ex tema, na-segunda metade deste século. aDUlado c jogado fora por um sistema de transporte absolutamente 

Todavia.. a int.emacionaJiz de nossa economia nlo deve ineficie~ pouco inteligente e inadequado. Ou seja. o SiStema de 
ser um processo automático que se produza por si próprio. de tr.msporte responsável pelo escoamento da produção malO-gros
acordo cõm sua pr6pria dinâmica A intemacicmaliza.ção exige sense é o exemplo vivo do atraso do nosso País e do seu 4espre
uma preparação do País pua ela. necessita de uma adequação de j)aro para. cnfreQ.tar a CC1llpetição intemacional que se avizinha a 
nosso paiqUe produtivo a ela, :reclama refom:JaS e mudanças que cada dia com mais força. 
aumentem a eficiência, por exemplo, de nosso sistema de inteime- Na safra agdcola deste ano, o :M:ato Grosso colheu a i.m
<fiação tmanceiro. de nossas te!ecooillliiCaÇões. de nossa matriz piOSSicmante cifta de 7 2 milhões de toneladas de grl!os, o que o 
energética. bem como de nosso sistema. de transportes. coloca como um dos primeiros produtores de grãos do País. A 

Isso porque a globalização é sinônimo de concorrência dux;a- produção do Estado, ademais, a cada ano. cresce a taxas positivas. 
c a.cin:ada. O produtor nacional deixa de concorrer apenas com os num quadro típico de regíão de fronteira agrlcola. próspera e em 
seus compatriotas e passa a disputar preço e qualidade, cada vez expansão. Hoje o Mato Grosso responde pela produção de 22% da 
mais sem proteçãõ. como virtualmente todos os produtores do soja btasileira,. para citaimos uma cultura em que o nosso Estado 
mundo. Esse novo quadro exige efl.ci.ência (mllita eficiência!) e exJb_e as melhores estatísticas em tennos de produtividade. 
muita capacidade pa- parte das empresas de produzir o que é bom Ora. SL Presidente. uma produção agrícola com as caracte
a preço baixo, por parte. do Estado, de dotar o Pãís de inf:ra-esttu- rlsticas de vitalidade e de produtividade apresentadas pelo setor 
tura que ajude tal desenvolvimento. primário no Estado de Mato Grosso teria de fazer com que os nos-

Acontece que. ral qual a velocidade de transmissão de da- sos aliment.os e grãos fossem imbativeis na concottência intema-
dbs pemtitida pelos rerursos modemos da informática, e tal qual a -cional c na conccmência. intema. No entanto. não o são. 
xapidez com que se deslocam os fluxos fmaD.ceiros entre as div·er- A ~ja do Mato Grosso, por exemplo, apesar de c-ontar com 
sas nações. o tempo de que o País pode dispor com vistas a prepa- uma das melhores produtividades do mundo. nio consegue con
rar-se adequadamente para a intemacionalização eoonômica está, a -coaer CODl a soja de ourros países no mercad_o intemacional. E 
cada dia. mais curto. Não temos muito tempo para desperdiçar. As isso, porque nos falta infra-estrutura adequada de transporte para 
decisões que devem Ser tomadas e os planos que devem ser conce- escoar a produção. Numa demonstração clara de que o Btãsil não 
bidos e executados têm de sê-lo já. agora, sem mais tardar. Cada está JGP3:Cldo para a intemacionaliza.ço da sua economia. o frete 
dia que petdemos na ~o do Brasil à competição intema- que pagamos para tr.msportar a produção agropecuãria do Estado 
cional significa um passo que damos para trás no caminho que é catissimo. 
leva à inserção de nosso País na economia íntem.acional em sitüa.- - (Utilizamos o exemplo de Mato Grosso para ilustrar a caóti-
çao favoráveL ca situação de nosso sistema de transportes, por conhecennos bem 

Tomemos o exemplo da agricultura, que, de certa fmma, o Estado, mas o que dizemos pode ser aplicado a outros Estados 
constitui tema que boje querem.os abordar. De algum tempo pm:a do Cenfrc:I-Oéste e Norte do B:rasil. .a chamada fronteira agrícola 
cá. os subsídios que incidiam sobre a at.ividade a_gdcola foram pra- do País.) 
ticamente extintos. A1ém disso. dentro de uma lógica que busca a O fato é que as rodovias que ligam o C.entro-Oeste e o Nor
baixa dos preços dos alimentos como estratégia antiinflacionária., te _aos portos do-Sul c Sudeste estão caindo aos pedaços. cheias de 
as alíquotas de importação que cobravam sobre produtos agrícolas buracos, em péssimo estado de conservação. Nessas condições, o 
estrangeiros foram brutalmente reduzidas. ~ao me~ digno de preço do frete para tl'ansjXXtar a carga até os portos toma-se absurÇo! 
menção é o fato de que acordos fmnados no âmbito do Men:osul Poderlamos, então. ser tentados a pensar que ma:is :reoJISOS 

tem permitido o i.Dgresso. em nosso mercado, de cereais c dos pro- para a conservação das rodovias resolveriam as nossas dificulda-
dutos agropecuários provecientes da Argentina. Uruguai e Par.1- des. Infelizmente, não é _bem assim. Certamente. um maior cuida
guai. numa concorrência com os Dossos produtos em igualdade de do com nossas estradas aliviaria muito os prejuízOS arcados pelos 
condições. Em outras palavras. na agricultura.. os passos têm sido produtotes, mas não se constituiria numa solução definitiva para o 
dados pelo Brasil em direção à intetnacionalização econômica são problema. 
inequívocos. A solução permanente para essa questão teria de ser encon-

Neste momento. não queremos discutir se tem sido adequa- trada a partir de uma total e completa reformulação -do padrão de 
do o ritmo de abertura do nosso mercado para os produtos estr.m.- transportC; que é utilizado para o escoamento da produção nessas 
geiros. nem se tem sido satisfatória a política agócola nacional. regiões, hojeemdiaancoradonosiste~rodoviári.O. 
Queremos apenas chamar a arenção para uma necessidade básica, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, aqui chegamos ao 
que é preparar nosso país para a competição internacional. ponto principal e à razão deste pronunciamento. Se pegaimos o 

Para ilustrarmos como se deve dar tal preparação no caso da mapa f"ISico do Brasil e dermos-lhe uma ligeira olhada. verificare
agricultura, citaremos o ciso do nosso Estado. o Mato Grosso, mos que a região da fronlei:rã ·agrícola brasileira - os Estados de 
que, apesar de sua conhecida excelência em termos de produtivi- - -Mala Grosso. Goiás, Tocantins, Rondônia. Acre e sul do Pará - é 
dade no cultivo de cereais, softe os efeitos deletérios da falta de cortada por grandes rios, navegáveis na maior parte de sua exten
infta-estrutura para o escoamento dessa produçãO e acaba por per- são e que forinam. por assim dizer, uma riqueza inestimável. ca
der a competitividade no mercado intemo e. principalmente, no racterística de nosso País. 
meteado intemacional No sul do Mato Grosso e ao longo de todo o Estado do 

Sr. Presidente. sn Sena.doras. Srs. Se~ par.~. compe- Mato Grosso do Sul, temos o Rio Paraguai. No sudeste de Mato 
tit:mos com os estrangeiros com alguma vantagein é imprescindí- Grosso do Sul, outro grande Rio. o Paraná. desce em direçã.o ao 
vel que o Estado volte a investir em infra-estrutura. Nesse jogo sul do País. Ao norte, na região da fronteira agrícola propriamente 
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dita, situam-se, de leste paxa. oeste, os seguintes Rios de grande 
porte, todos indo desaguar no Rio Amazmas= Tocantim, Ara
guaia, Xingo, Tapaj6s o Madeim. 

Com todo este fantástico potencial hidrográfico e ca:n nos
sas fronleims agrícolas separadas por mais de mil quilômdros (ãs 
vezes dois mil quilómetros.!) dos g.rmdes centros COil.SUmidoies e 
dos p:ntos de exportação, qual o aproveitamento que reservamos 
am rios: citados para o transporte da produção agdcola? A respos
ta, Iamcdtavehnente, 6 pradcamenle n.enJuun. Nio utilizamos o 
meio fluvial. coolimlamos a nos valer do meio mais caro- e. por 
isso, mais ineficiente- pua o tramporte de cargas a loogas distin
cias: a malha rodoviária. 

Apesar de as rodoVias apreseo.tare:lii-quase sempre custos 
inferiOtes: de construção quando comparadas com os de outras vias 
de tianspOrte, deve-se destacar que tanto o costo de manutenção 
quanto o por unidade de carga tmnsportada elas rodovias t semi
velmente superior aos rostos CCil'ldpondentes das ferrovias e das 
hidrovias. No caso do tr.msporte de cargas • longa dlstância, as 
vantagens dessas últimas vias de tiansporte tomam-se mesmo des-
proporcionais. . . . 

Entretant~ o quer temos no Brasil? Todo O deslocamento in
temo de cargas OOseado .ao sistema rodoviárió. Isso encarece o 
preço final de nossos produtos, to:mmdo-os pouco compelilivos. 
Esse padr.io de tr.msportes de cargas inef!cioote certamoote tem 
r.úzos históricas: está ligado ao desenvolvimento da indl!stria auk>
mobilística e à conc:entmçio da renda promovida pelo regime au
toritário, nos anos 60 e 70, ccmo meio de prover m:tda. para a clas
se m6dia. dentro de uma polltica de criação de um mercado consu
midor de bens dutáveis. Mas isso pooco importa no IDOIDeim.. O 
que é relevante ~ a DC<:eSSidade de mudar-se esse sistema de trans
porte de cargas. 

No caso da Região Centro.Qeste e do sul da Região Norte, 
fronteim da agricultum naciooal, os grandes rios osliio a DOS ace
nar com a abundâncias de snas águas e com a extensão de seus 
cursos. como se nos advertissém: ''vejam. n6s _somos a solução 
para seus probleinas. Sm:mos as futuras hidrovias do Brasil". 

Sr. PJ:mdente, St's e Slll. Semdores, as hidrovias ,.~ 
sootam a solução para os problemas do escoamento da produção 
agropecuária do Mato Grosso e dos Estados adjacentes. Cansti
ruem a solução mais consistente. mais racional e mais inteligente. 
Com o auxilio elas hidrovias, a produção de soja, de milbo, de fei
jão, de arroz, a pecuária de corte, a extração de ouro e de madeim, 
todas riquezas fartas de nossa ,.gião, estariio em cimdições de 
ccmpetir com seus COllCOIICDtes e vend-Ios. Quanto à a,gricuitura, 
por exemplo. já mencionamos que nossa proclutividade é all!ssnna' 
o que nos estranguJa. é o pieÇO do frete. 

Existem alguus projetos, CliiUsiastieamente defendidos pela 
sociedade Oipllizada de nosso Estado, que !""'!tem a coostmção 
de hidrovias na n:gíio. EstaJno& aguudando, para viabilizá-los, 
que o Oovemo Federal dcmonstie interesse polltico na sua execu
ção. A partir desse interesse, podemos estndar a melhoc fotma de 
coopetação entre o Govemo Fedexal, os Governos dos Estados en
volvidos e a. iniciativa privada. 

São quatro os projetos de coostmção de hklrovias, os quais 
devem ser organizados e compatibilizados, com o i.atuito de erigir
se um sistema integrado de transporte de cargas nessa regiio. Vale 
ressaltar, outrossim,. que as bidrovias serão apenas a principal via 
de transporte dentro de um sistema multimodal, em que as rodo
vias vicinais existentes cumprem um papel finltiamenral como vias 
de tr.msboroo de cargas entre as menciouadas hidrovias. A id&, 
portanto, é encaminhar-se no sentido de um cxmedor mllitimodai 
de tiansporte. pmdominantemente hidroviário. 

Ao sul de Mato Grosso, haveria a Hidrovia Puaguai-Pam
ná.. um projeto mu1tinacional que envolve cinco púses em mjos 
teiritórios se localizam também as bacias dos dois rios citados. Tal 
projeto p está em fase de consulta entre os participantes, Em tm:i
t6rio br.lsileiro, essa hidrovia beueficiaria a ,.gião sudoeste do 
Mato Grosso, todo o Estado do Mato Grosso do SuL bem CODK> o 
oeste dos Estados de Sio Paulo e do Pamná. Constituiria um im
portante suporte para a :inlegraçio NXmÔmica tanto do Mercosul 
quanto elas Regiões Centro-Ooste, Sudeste e Sul do Bmsil. 

Na região da fromeim, ao norte, existem 1IEs projetas pam o 
aproveitamellto da via llavial: a Hidrovia Aiaguaia-Tocantins, a Hi
drovútTelesl'ireo-Jumooa..Tapaj6seaHidroviaMadeim-Amazmas. 

A Hidrovia Alaguaia-Toc:amins IIaria benel!cios para Mato 
Grosso, Goiás, Toeaoúns, sudeste do Pará e oeste do Mamuhão.Já 
existe mesmo um órgão subordinado ao Minist&io dos Tnmspor
tes aJ.i! função t estndar, analisar e sugerir soluçiles t&mcas para 
o aproveitamento nWtimo do Rio Araguaia e do Tocantins cano 
vias de transporte. Esse 6rgio t o AHITAR. sjgla que signifi<:a 
Administração elas Hidrovias do Tocantins e do Alaguaia. As mec
cadorias transportadas por esse sistema de hidrovias seriam escoa
elas pelo Porto de Beltm ou pelo PO<to da Bala de São Man:os, oo 
Maraohio. 

A Hidrovia Teles Plreo-Jiuuena-Tapaj6s teria 840 quilôme
tros de ext=io .~ a1eançar a cidade JliiDI= de Santartm, em.a
da para o ,Rio Amazollas. O. Rios Teles Púes e 1umeDa encon
tnom-se ao noroeste do Mato Grosso para f<mnar o Rio Tapaj6s, 
afluente do Amazollas. Toda a n:gião noroeste e oeste do Mato 
Grosso. bem como o sudeste; do Estado do Amazonas: e o sudoeste 
do Pará seriam sobmwmeira afetados positivamente pela coostm
ção deasa hidrovia. 

A Hidrovia Madeim-Amazollas, entre todas, t a que eSIII 
em~ mais atfiamado de vaJizaçin A Hennasa Navegação 
da Amazônia S.A., uma empresa privada J>CII=te ao Grupo 
Maggi? :resolveu invC$tlr nesse projeto, que incelltivará a economia 
do noroeste do Mato Grosso, parte ocidental do Estado de Amazo
nas e o·F.Stado de RCildônia e do At3. Em associaçi<> com o Oo
vcmo do Estado do Amazonas:. a Hemuasa vai coostruir a infra-es
b:Utllr.l do fublro Porto de Itacoa~ cidade amazooense a 260 
quil&ndros de Manaus, que se situa no enaxrtro do Rio Madeim 
cem o Rio A mozmas As obras devem C01IJeÇU ainda em. julho 
~~~- . 

Vemos, assim, que alguus projetas de hidrovias jli c:omoçam 
• dar seus primeiros passos. No entanto, nio podemos ficar de bm
çoo auzados agumlaudo a boo vontade e o interesse de parte do 
e_.,;acio para levar nosso Pais rumo ao futuro da produtivida
de e da integração intc:maciaoal. Temos de semibiliz:a:r o Oovemo 
Fedexal, o Govemo dos Estados e dos Mnniclpios da ,.gião da 
fronteim agricola lxasileim, bem como a iniciativa privada, para 
essa noVA realidade. 

Aliás. com o intuito de emprestar apoio institucíOOal a esse 
processo, iremos propor, no âmbito do Seuado Fedezal, a criação 
da Suboomissão de Hidrovias, a compor a Comissão de Infm-&
lrutum desta Casa. Espetamos contar eom o apoio dos no1xas Se
nadores para a conaetização dessa id&. 

O Sr .Adcmlr ADdrade- V.Ex' me concede um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA- Tem V. Ex" a palavm. 
O Sr. Ademlr ADdrade- CongmluJo.me com V. Ex" pelo 

bri.Ib.ante prommciameuto que faz sobre um tema de tamaDb.a i:Jn.. 
portância, qoe é a questão do transporte no Brasil . .IDfelizrrtel"te, o 
Centro.Qeste e o Norte desta Pais sio esquecidos pelo Governo 
Federal.. O i'J:1:sidente Fernando Henrique Cmloso e.<teve recente
meu:e no Norte e o llnico anúncio que fez foi o de que daria início 
à Hidrovia Amguaia-Toeaotins, por inlerlet&cia do Ministro dos , 
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TI3DSpOiteS, que estava ao seu lado. Posteriormente, verificamos 
que, no Orçamento da Unil!o, existem apenas R$4,5 milhões para 
se iniciaressahidrovia.Piorque isso foi a constataçãO de que esse -
recurso foi alocado por iniciativa de um Par.la.mentar da Amazô
nia, Deputado GiovaDD..i Queiroz, e não pelo Poder Exea1tivo. 
Veja V. Ex• que o Poder Executivo não teve nc:nhuma prcocupa.
ção com as hidrovias do Cetttro-Oesto e do Nttte deste Pals, que 
são, sem dúvida alguma. o meio de tr.msportc mais bamro que 
pode ~no Bmsil, sesuido das fOl'I'O'::ias e do sistema rodoviá
rio. Este último é o mais caro de todos. E lamemável essa posição 
do Governo Fedeial. que nlo vô a importância das hidrovias do 
Norte e do Centro-Oeste deste País e. coosoqiientemcnte, Dão~ 

-tina a elas nenhum toanso no Orçameulo da União. Foi piOCiso 
que nm Parlamentar o f=se e, a partir daí, o Presidente da Repú
blica c:ompreendesse e aproveitasse esse gancho pata prometer al
guma coisa pua o Norte do BmsiL Quando Sua Excelência esteve 
em visita. ao Noroeste, anunciou um pacote de R$2,5 bilhões. en
quanto que, pua o nosso Norte. o ia.vestime::nto proposto é de 
R$4,5 milhões. Isso, para nós, repl<sem& uma tremenda desconsi
d=çio. De fcmna que aplaudo o tmbolho de V. Ex•, a análise pe<· 
feita - faz dessa questão, poD!Ue conhecemoo' essa IOgião e sa
bemos a im.pol'tâDcia disso. Faço vetos de que a sua voz seja ouvi-
da pelo Poder Executivo deste nosso País. Muito obrigado. • 

O SR. CARLOS BEZERRA - No!re Senador, cuvi o 
aparte de V. m• can muita atenção. Entendo que ,essa questão 
toda é po&tica. Infeli=te, o Bmsil não se desganou ainda do 
Atlintico. Passaram os militares, entramos na fase dem.octática e a 
estrutura amtinna a mesma: é o eixo do Sudeste que govema este 
Pals. Os planejador:es do Governo não conhecem a nosSa Região, 
nem o interior do &asiL 

Outro dia, ouvi um burbuciaho, nio c:a:úmnado, de que um 
Miníslro havia dito que a produção agropecuária n6 Cetttro-Oesto 
é inviáveL S. Ex•, com certeza, desconhece a realidade do iDterior 
do Bmsil, não sabe que esse sistema rodoviário está. totalmente su
pe<ado, que não 1Ianspotta mais' a produção nicionale que é preci
so encontrar outra. saída. S. Ex• não sabe que o Brasil pmcisa au
memar sua produção agricola, ime<tiatamente, de 80 milhões para. 
pelo menos, 150 milhões de toneladas. se quiser sair da crise. Não 
há rutro camiDho. 

O alUai Ministro dos Transportes é um homem que encam
pou a idéia das bidrovias e está empenhado em viabilizá-Ia. Infe
Ii2IIlente, o Orçamento que existe atualmente foi elal:xrado DO Go
vemo anterior. Entreta.Dto, tenho certeza de que. na proposta orça
mentária para o exeteicio do ano que vem. que virá ao Congresso 
para ser por nós aprovada. aqueslão dashidrovias sei .-.mplada. 

O camiDho do Brasil é este: ou o Bmsil melhora a sua infra
estrutura, dando apoio a quem quer tmbelhar e pn:xiuzir. ou o País 
n.io saiGi do atoleiro, n.io saiGi desta aise que estamos vivenciando. 

Agnu!eço o~ de V. Ex" e o inçorporo ao meu promm
ciamento. 

As hidrovias são o futuro para o escoameoro da produção 
agropecuária das Regiões Centro-Oeste e NQrte. _Em razão da ca
racterística de kllgas djstâncias a serem pen::ozridas, as bidrovias 
coostituem o meio de tr.mspxte de cargas mais barato e eftciCD!e 
pma. efetivamente, reverter a enorme produtividade já provada da
qUelas terms em prosperidade para os produtores, para o povo da 
região e para o Bmsil como um todo. 

Lutemos, pois. pelas hidrovias! 
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

DUTa111e o di:Jcuno do Sr. Car/Qs Beze"a~ o Sr. 
Renan Calheiros, 2" &cretário, deixa a calkira da pre
si<Uncia. que< ocupada pe/q Sr. Levy Dias, 3' SecretárW. 

O SR. ADEIIHR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a pa
lavra. como Lider. 

O SR. PRESIDENTE Q.-evy Dias)- V. Ex• tem a palavra. 
como Líder. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como L!der. Pro
nu.ncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presí
dente, desejo fazer dois registras nesta sessão do Senado. Primei
ro. gostaria de c:ammicar que todos os bancos da capital do meu 
Estado desde on- fecharam suas portas. 

A decisão dos bancários do Estado do Pará, mals especifi
cameme da nOssa capital, Belém. OCOliCU em função do um assal
to, ontem. na agência do Banco do Brasil da Rua Padro Euliquio, 
quando os assaltantes. de maneira extremMne"'e violenta e c:onto-
maz. assassinaram a bancária Silvia Maria Lopes e feriram outro 
gerente da agência. E o f1Zel"3Dl apenas por maldade, porque não 
houve nenhuma ..ação por parte dessas pessoas. Os assaltantes fi
caram contrariados porque havia pouco diDhei:ro Il3. agência e ati
raram na face da gerente. Em virtude disso, os bancários de Belém 
fecharam as portas do todos os boncos, privados e govemamentais, 
e reali=m nm g<ando movimento de protesto. 

Não é cuidando dos i.ot=s do banqueiros. gan.ntindo jl
ros altos, que resolva'emos o problema do Bmsil.. Resolveremos o 
problema do Bmsil getando e-. fazendo • monna agmna. 
principalmeDte na nossa. Região. inceDtivmdo a. produção~ ofere
cendo condições para que o produtor possa competir com esse sis
tema arcaico e u]ttl'prsndo que temos. de loogas rodovias esbura
cadas. Assim, o Brasil nunca. será competitivo. 

O Bmsil pode dominar totalmente o <OIIlÓI'Cio do carne e de 
griLos do mundo. O alimento boje é um insumo albtmente estraté
gico e a cada dia que passa mais esb:atégico se toma. O Brasil 
pode deter o monopólio do alimento no mundo via CeoJro.Oeste e 
Norte do BrasiL Tem todas as condições. A nossa produtividade ~ 
o dobro da do Sul do Pals. dos Estados Unidos e da Europa, por
que o c&ma nos ajlda. O nosso produto é de melhor quilidade, 
tem maior índice de proteina e de óleo, polqUC a n.atuieza. nos fa
voreceu CilOIIIJ.ementc. 

Ocol::m que~ com esta estrutUia vigeate, não temos coodiçõ-
es de continuar JXOduzinOO. E o que antevemos é a falência total 
da JXC<lução nessa regia<>. 

Foi com prazer que acompanhei o Ministro dos Transportes 
à Nova Xavmtina. onde houve o primeiro embalque de soja pela 
Hidrovia Arnguaia-Tocanüns. Quando Govemadot- do Mato Gro .. 

Isso nos faz roscar o apoio do Poder Legislativo, paque, 
DO meu Estado. tanto a amam do Vereadores de Belém. quanto a 
Assembléia Legislativa do Estado do Pllli. aprovaram projetos de 
lei que obrigavam os bancos a ~um certo esquema de sc
gmmça.. como, por exemplo, a utilização de portas "bcxboletas", 
diticuhando a ação dos assalrantes Evidentemente. isso tem um 
custo. Os banqueiros, que são, de uma maneita geral, as pessoas 
que mais ganham dinheiro neste País, não querem aplicar na segu
,.,.._ no bem-estar do seu funcioaário. fazem pressão para que 
essa lei não venba a se efetiVar. Essa tem sido uma luta dos Sindi
catos dos Bancários em todo o Brasil. Infelizmente, os banqueiros 
não quexcm gastar esSes xecmsos iDvestindo na segurança daque
les que de, certa forma, contnõuem para que eles se tomem cada 
vez mais ricos e mais poderosos. econômica e politicamente, neste 
nosso País. 

· so. coosegnimos viabilizar a navegação do Rio P=guai até Gce= 

Sr. Presidente,. ilca. registrada esta manifestação, em nome 
~ Partido Socialista Brasileiro, em relação ao veto do Exealtivo 
do meu Estado a esses projetas de lei que fcam aprovados, repito~ 
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tanto na Câmara de Vereadores quanto na Assembléia_Legislativa. 
O E-xecutivo achou por bem vetã.r o projetO per acreditar estar .in
terferindo no Poder Público. numa entidade privada como. no 
caso, os bancos. 

Se não me engano. também há projetos nesse-sentido ttami
tando aqui no Congresso Naciooal. E importante que possamos 
perceber o valor de um trabalho como esse, porque os fimciooá
rios não podem ficar à mercê -da violência e da :inconseqitSncia de 
determii!ados assaltantes que. às vezes. matam pelo simples prazer 
de matar, como aconteceu ontem pela manhã na agêocia do Banoo 
do Brasil, na Rua Padre Euriqtiio. ------

Esse era o comunicado que gostaria de fazer, chamando a , 
atenção dos Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, um outro assunto me traz a esta ttibma.. 
Ontem. aqui n6 Congiesso Nacional, houve uma reunião da 

Bancada Parlamentar da Amazônia, que consicl= não estar sendo 
ouvida .nem considerada no processo das políticas para a nos:sa Re
gião. Estamos indignados com as diferenças dos resultados entre 
as visitas do Presidente da RepJblica às Regiões Norte e Nordes
te.. Enquanto, no Norte, Sua Excelência lançou apenas a proposta 
de ioício de hidrovia qJJe, no ano de 1995. tem: apenas R$4,5 mi
lhões para iniciar seus tra.balbo~ no Nordeste, amincioo um pacdc 
de R$2,5 bilhões. Gostaríamos que foosem ammciados R$10 bi
lhões de reais para o Nordeste, paque :reconhecemos ser uma Re
gião que necessita de atenção, mas o tiatamento dado ao Norte 6 
de total desoonsideração. ~ ~ ~ - ~-

Em vista disso, a Bancada da Amazôoja deliberou. ontem. 
que vai apresentar um requerimento, na sessão da ~ de 
adiamento da votação da emenda que trata do monopólio da Eie
trobrás. Ontem, issO ficou deCidicto. Todos. os Pailamenrares da 
Amazônia assinalam esse doculhento. E. se esse requerimento não 
fosse aprovado, usariam do recurso parlamentar, a falta de quo-
rum para a votação dessa matéria. que. hoje. o Governo tanto quer 
que seja aprovada. 

Sr. Presídeate, parece que o Govemo s6 cuve essa lingua
gem. Como o Govemo ouviu a linguagem da Bancada Rma1ista.,. 
também terá que ouvir a lin,suagem da Bancada Parlamentar da 
Amazônia no. CongresSo NacionaL Não pelmitiremos a contimli~ 
dade do atual desprezo que tem sido dado ao Norte deste País, es-
pecialmente à Amazônia. 

Por isso, estamos solidários com a posição adotada pela 
Bancada na Câmara dos Deputados. Esperamos que o SeDhor Pre
sideDte da República se sensibilize e procure negociar, dando-nos 
a devida atenção e atendendo aos nossos interesses. O Govemo. 
pelo menos. poderia dizer o motivo pelo qual não pode atender a 
esses interesses. 

A Bancada Parlamentar da Amazônia solicitou uma audiên
cia com o Senhor Presidente da República e, até o momento, não 
houve sequer uma resposta dizendo se há ou não possibilidade de 
haver tal audiêncii.- -

Espero que, com essa-açáó toma.ci.a peios Deputados Fede
rais na Câmara Fedexal, o Govemo peteeba que, acima das questõ
es partidárias e-das posições pessoais de caQa um. estamos na de
fesa do interesse da nossa Região. Com essa atibl~ esperamos 
ser, pelo menos. chamados para sermos ouvidos. 

Era o que tinha a dizer. em nome do PSB. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SRA. MARINA Sn. V A- Sr. Presidente, peço a palavrn 

para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavm a 
v. Ex·. pelo pra7..0 de 5 minutos, noS iioitos do art. 14, inciso vn. 
do Regimento Interno. 

A SRA. MARINA Sll.. V A (PT-AC. Para breve comunica· 
ção. Sem revisão da oradora.) - Gostaria de comunicar aos meus 

•Pares qué participei, ainda há pouco, do lançamento do Grito da 
Term Brasil, que 6 um movimento organizado peloo trabalhadore' 
rurais atz:!!.~ das suas entidades de classe, entre as quais cito a 
Central Unica dos Trabalhadcres, a Contag, o Movimento dos 
S~ Tem., Organizaçio das MuJheres Tra.balbadoras Rurais, 
MovimeDto de AtingidOs poc B=agem, Cooselbo Nacional de Se
ringueiros e também a Coordenação das Nações Indígenas. O lan
çamect.o realizou-se na Comissão de AgricUltura da Câmara dos 
DeputadOs, presidida pelo Deputado Alcides Modesto do Partido 
dos Trabalhadores. 

Devo dizer que se IIata de um movimento muito forte, prm.. 
cipalmente no que se refete à questão da refonna agrária, q:~e aio

. da há pouco exa. lembrada aqui pelos Parlamentares que estavam 
debatendo a questão da agricultuia no nosso País. 

Em documento elaborado pela Cooulg pam o Grito da Te= 
Brasil é apresentado um dado estaaecedor: no nosso País, 4,8 mi
Ibões de estabelecimentos nuais, que ocupam uma faixa tenitorial 
de 50 hect.1res, representando 82,5% do total di>s proprietários ru
rais no País. ocupam apenas 13% da área agrirultável do País. En
quanto isso, 0,86%, ou seja. 50 mil grandes proprietários, ocupam 
43,8% do total dessa área. Isso, sem falannos nos milhares e mi
lhares de trabalhadores que não têm terra e estão acampados em 
situações precárias, sem a mínima garantia para o seu trabalho, 

_ sem financiamento, saúde e educação. 
Até posso referir-me aos projetes de colonização do Estado 

da Amazônia.,. que serviram pam tirar as tensões do centro-sul do 
P~s, colocando aquelas pessoas em áreas que não têm as mínimas 
coodições de sobrevivência. sem estradas, zamais~ saóde. educação 
e financiamento. 

Quero fazer esse regislrO, paia dizer que, da minha parte e
acredito- dos vários Srs. Senadaes desta Casa que têm sensJ.bili

-dade para o problema da ten:a e dos trabalbadores rurais, todo o 
a:xüo será dado ao Grito da Tena Bms:il. 

Não se trata apenas de uma manifestação em termos de pro
lesto, mas da denlincia da faha de tena pam os trabalhadon:s que 
dela precisam e de condições humanas para o trabalho no campo: 
trata-se: acima de bldo, da apresentação de propostas COII:Cletas no 
sentido de que o Govexp.o tenha a rusadia de tr.msfOimá~las em. 
políticas públicas, para que o homem do campo~ com ou sem ~ 
passe a viver com: dignidade em um País com tantas riquezas natu
rais~ mas com tanta miséria. desen:tprego e reme._ 

Era o que tiÍlha a dizer. Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

~ O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Cooeede a palavm ao 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Proouncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Plesidente. sn e 
Srs. Senadores. o Presidente do Banco Central. Pérsio Arida, 
;;mnciou ODI.em timã pei{üeilâ diminüiç.iõ dâs tiXã5 de juros que 
alcançaram lÚveis recordes da economia brasileira. 

Mesmo para padrões brasileiros, as taxas de juros reais en~ 
coõtram-se. desde março óltimo. em níveis extremamente eleva
dos. Um levantamento referente a quarenta países, incluindo de
senvolvidos e subdesenvolvidos. mosll:a. que as taxas :reais de curto 
praio. utilizando-se os índices de preços ao consumidor como de
flata:es. são as maiores do mundo por larga margem. ~ a re
dução ontem anunciada pelas autoridades econômicas é modesta e 
nao alteJa este quadro. 

Gostaria de registar um levantamento feito pelo economista 
Paulo Nogueúa Batista Jlinior sobre as taxas de juros em países 
seleciooados da Ásia, da América Latina e da Europa Oriental, 
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neste ano de 1995. Va..mos _citar a taxa de .)lros real. defmida como 
a taxa de juros nomina.l, deflacionada pela taxa de io.flação. Por 
exemplo. na Aigentina é de 20.50% ao ano; cOnsiderando a taxa 
de inflação de 4,40%, tem-se uma taxa de juro& real de 15,42%; 
par.:t. o Brasil temos uma. taxa de juros nominal da ordem de 
64,97% e, em vista de uma taxa de inflação da oolCm de 24,54%, 
consider:mdo-se aí a média dos três meses até ~o, comparada 
com a média dos três meses precedentes. a taxas anualizadas e a 
taxa do I'NPC. n6s terlainoS uma taxa de juros real da ordem de 
32,47%, lllllilo maior do que a taxa de juro& real do Cbik, ,de 
4,89%; da Coréia do Su~ de 9,04%; da Hungria, de 6,96%; da ln
dia, de 1,94%; da Indonésia, de 5,45%; do México, de -0,23%, 
poltiUCOO México a taxa dejnos nominal estava em 71.5%, mas a 
taxa de iDllação em 71,89%, portanto de -0,23%; da Pol&ria, -
3,14%; da Repóblica Tcheca, 0.35%- Tãmbém é alta a taxa de ju
ros real da Rússia porque, com taxa de juros nominal de 242,36%, 
altlssima, e com inflação de 205,20%, e com taxa de iDllação tão 
alta. a sua taxa de juros real é ainda menor do que a brasileira, porM 
que 12.18% é bem menos do que 32,47%. Em Ta.iwail a taxa de 
juro& real é de 3,13%-

Examinemos a taxa de jlros nos principaiS países desenvol
vidos. como por exemplo, a Alemanha. aJja taxa: de juros nominal 
é de 4,60 e iDllaçãode 3,7 ao ano; a taxa de juro& real fica 0,87; 
Camdá, 3,37; Estados Unidos, 2,70; França, 5,70; Itália, 4,24; Ja
pão, 3,63; Reino Unido, 3,25. 
~ está a taxa efetiva overnight no Brasil em tomo de 

60% ao ano em termos nominais. Em termos reais. essa taxa equiM 
vale a cerca de dez vezes à taxa real de aJito prazo pmticada nos 
Estados Unidos, por exemplo. Note-se que a taxa de 60% é o piso 
par.> o espectro de taxas de juros de mercado, pois as taxas de ju
ros para financiameD.tO do capital de giJ:o e o crédito dim:o ao conM 
sumidor são evidentemente muito mais ait.as. 

CoplO explicar esses níveis exuavagantes de JW:õs. Sr. Pre
sidente? E possível atnõuí-Ios a uma combiDação dé fatores. entre 
os quais o grau de concentração do mercado bancário - sabemos 
que o sistema fmanceiro_ br.tsileiro é ainda extremamente concenM 
trado- a cunha tributária, ou seja. os impostos que incidem. inclu
sive nesta úea., contnl:uem para os elevados níveis de taxas de juM 
ros. Há. ainda, os: elevados compulsórios sobre depósitos bancá
rios e a pressão decorrente da necessidade de n:fmanciar a: dívida 
pública de curto prazo. Desde o lançameniO da nova moeda, em 
julho de 1994, acrescetit:ã:Di-Si-dois fatores adiciooais. de peso: pri
meiro, a preocupação do Governo em conter o ímpeto expa:iiSivo 
desencadeado pela estabilização dos preços e sobt:etudo, em se
gundo lugar, a necessidade de ~e8efà âriCOra câfubial. :=ÔU seja, 
o Governo tem tido por política~ que precisa manter a qualquer 
custo a taxa de câmbio a mais flxa possível-~ 

Quanto a esse último ponto, é preciso destacar três aspectos 
pelo menos: primeiro, a supervalorização cambial contnàui parn 
aumentar o déficit em conta coriente e~ pOftãllto. iCdependência 
em relação a capitais ex temos. Obviamente. isso força o Governo 
a adolar uma política de juros que atraia os fluxos de capital volátil 
ou de curto-prazo. evitando, assim, que o déficit cotTente resulte 
em perda de reservas para o Banco CeD.traL 

Expliquemos melhor: a taxa cambial sobrevalorizada acaba 
gradativamente desestimulando as exportações e estimulando as 
importações. dificultando a situação dos set.ores que competem _ 
COOl os importadores; isso leva a uma diminuição do saldo comer
cial e levou ao déficit comercial-dOS meses de novembro ao mês 
passado. Há sinais de ligeira. reVeiSão naquela tendência, mas, ob
viamente, pai3. se fmanciai aquele déficit comercial e o COireDte, 
há necessidade de o Governo atr.iir capitais de CUrto prazo aqui in-

. vestidos com o caráler especulativo e volátil. 

~ Em segundo lugar, com.o os investidores estnmgeiros. perce
bem o forte desalinhamento da taxa de câmbio e do teal. há um te
mor de que o Governo venha a ~nder o mercado com uma. 
nova desvalorização cambial, o que eleva o prêmio de risco cam
bial eml:utido nas taxas de juos internos. 

Terceiro, como o Govemo continua aganado à banda cam
bial estabelecida em 1 O de março, o ~te do déficit corrente deM 
pende, em grande medida., da contenção da demanda iD.lema a ser 
obtida pzjncipalmente via elevação das taxas de jlros e medid.as de 
restrição ao crédito. 

Em suma, o problema. dos juros está em grap.de medida li
gado ao problema do câmbio é à excessiva dependência do Plano 
Real em "'lação ao tipo de programa de est;lbilização que levou o 
México e ourros países viziDhos a graves dificuldades em um pas
sado recente. 

Cabe ainda analisar, Sr. Presidente, o efeito das taxas de juM 
ros sobre os investimentos~ a oferta de longo prazo e os preços. ou 
seja, o próprio objetivo de se conter a iDfl.ação poaJ,Ue, na medida 
em que as taxas de juros são tão eleva~. obviamente isso dimiM 
nui ou desestimula investimentos p:odutivos na eoonon:iia e. con
seqüentemente. o aumento da capacidade produtiva. Não aumen
tando a capacidade produtiva, o Govemo vai ter dificuldades para 
elevar, no passo seguinte. a oferta de bens e serviços. Coin um me
nor crescimeDto da oferta de bens e serviços. certamente o comba
te à iDllação, o objetivo de obter estabilidade de preços, fica preju
dicado. 

Há que salientar, ainda. o efeito soOCe o Orçamento. Um auM 
mente tão significativo das taxas de juros provoca a eleva.çã:o do 
custo do serviço da dívida interna, ao mesmõ _tempo em que a diM 
minuição da atividade econômica, resultante das taxas de ju:os tão 
elevadas,. obViamdnte acaba prejiClicando a anecadação que. de 
oona forma. vióamos a ter. --

Diante desse quadro. Sr.-Presidente, é preciso que o Gover
no pense numa reorientação da sua política econômica. Em ven:la
de, os objetivos de estabilização dos preços são i.mr- rtantes. de 
forma qUê é "preciso ter assegurado. para beneficio da economia 
brasileira, preços estáveis. Mas é necessáxio combinar e compati
bilizar a:_s objetivos ele estabilização de preços com o crescimento 
da economia, do emprego e ainda com a melhoria da distriOOição 
da tcnda e a e=dicação da pobreza-

O Sr.Lauro Campos- V. Ex• me pemrite um aparte? • 
O SR- EDUARDOSUPLICY- Ouço V. Ex• comprazer. 
O Sr. Lauro Campos- Quero cong[ãtularMme com V. Ex& 

pela oportunidade de tratai: de um tema de importância tão crucial 
COIII.O é a taxa de juros em ·nosso Pais. Nesta sessão de PT de hoje, 
podemos realmente criticar aquilo que se transfonnou na "banco
cracia" nacional. Um país dominado inteiramente pelos interesses 
dos grupos de banqueiros organizados bá muito tempo. impmes. 
capazes de praticar um verdadeiro genocídio contra nossa sociedaM 
de, capazes de tzansformar aquele antigo limite de 12%. que o orM 
denamento jwidico estabelecia como [aXa de juros. DUma agiota
gem. numa atividade usu:clria. institucion.alizadã,. canooizada.. Che
gamos a uma situação em que não se conímnOu o prognóstico do 
a.D1ígo marxista Femando Henrique Cardoso, de que nós. tal como 
aconteceu em todas as economias cêntricas mundiais. ü:ía.mos ser 
conduzidos a um processo em que o capital fmanceiro dominaria o 
capital de comércio e o c3.pital industriaL Isso aconleceU na Ingla
terra, na Alemanha e também-na origem da foxmação do zaibatsu 
e do keiretsu no Japão. Essa unificação ocorreu em todos os paíM 
ses, mas não no Brasil potqt~e aqui a taxa de juros é tão elevada e
a especulação é tão bem- remunerad..a e tão protegida, inclusive 
:Pelo Banco Central, que o melhor negócio é investir os lucros banM 
cárieS Dos próprios bancos. EnquantO nos Estados Unidos existem 
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12 mil estabelecimentos bancários, no BmsiL sabemos que apenas 
6 ou 7 .es~lecimentos bancários dominam 90% do mert:ado. Os 
200 estabelecimentos restantes são peqUenO$ estabelecimentos que 
disputam esses 10% residuais do mercado brasileiro. Portanto, ao 
iuv~ de investir em indústrias, ao invés de investir np cométcio. 
seguindo um modelo capitalista nozmal, os bmcos brasileiros se 
encastelcram,. liallcando-se em si mesmos na sua atividade agiotá
ria. Enquanto o Banco Cential apenas assiste a tudo isso, o FED 
procura Controlar e disciplinar a atividade bancária norte.-america-. 
na. limitan~ por exemplo, a criação de novas agências e de no
vos bancos dentro dos limites dos Estados da Fedetação norte
ameri=a. Essa limitação imposta pelo FED foi lio grande que, 
em.1958, havia apenas 8 estabelecimentos bancários norte-ameri
canos fora dos Estados Unidos. O primeiro deles foi o DENASA. 
Ao conttário, per exemplo, do sistema fiDanceiro inglês. que se es
palhou pelo mundo, o sistema norte-americano pennaneceu tedli
do. Já no sistema brasileiro, proliferaram as agências de uma ma
neiia fantástica, mas houve a coocentração da propriedade na mão 
de seis ou oito estabelecimentos banc:árl.o$ que dominam a econo
mia nacional. E o interessante é que esses senhores que presidem o 
Banco Central, esses 5eJlhores que são dirotores i!o Banco Cell!r.1l, 
enquanto professo=, todos combatem as altas taxas de juros. Sa· 
bem, aprenderam desde os clássicos e os neoclássicos que a taxa 
de juros deve ser reduzida porque, do contdrio, se imporá uma. li
mitação à atividade produtiva de qualquu país. A taxa de lucro 
tende a ficar em nfvel suPericr à taxa de juros pua que os investi
mentos produtivos se realizem. No Brasil. sabemos, c V. Ex- aca
bou de referir-se a. esse aspecto tarilbém. que a taxa de juros se 
lra.Dsfouna na mais elevada taxa de remuneração do muudo~ en
quanto a atividade produtiva é relegada a segundo plano. De modo 
que, tendo em vista a má fa:maçJW culbtral de nossa sociedade e 
de nossa economia., percebemos também um aspecto: qualquer 
coisa serve de desculpa para o aumento da taxa àe juros. Nos anos 
70, o que acanteceu? O Bãnoo Centr.U aumentou a taxa de juros 
dizendo que era preciso que os empresários nacionais se~ endivi
dassem em moeda forte.. Mário Henrique Sim.õnsen e Roberto 
Ounpos -publicaram um livro a quatto mãos, em 1972, af'mnando 
ser necessário. aumentar a -dívida externa brasile~ cu seja. que 
nos aproveitássemos da baixa taxa de juros mundial e nos endivi
dássemos. Portanto. foi uma. política propositada de elevação in
terna da taxa de juros, a fDD ~ levar o Brasil a ~trar nesse buzaco 
negro da dívida externa em que nos enrontzamos até boje. Foi. 
portanto, deliberada essa ação e~ depois que nos envolvemos na dí
vida externa impagáveL temos agora a desculpa de qu~ Dllm país 
''subconsumista'~ é preciso elevar a taxa de juros de novo~ como 
sempre. pam impedir que haja uma boJhade consumo. Ora. ao ele
varem a taxa de juros a essa altura astronómica. a mais elevada do 
mundo~ como V. Ex• acaba de demonstrar~ as pessoas correm para 
a poupança. O professor Simonsen disse isso cm seu proriuncia
mento há poucos dias, e escrevi em um artigo há três meses. A 
partir de certo nível de elevação da taxa de juros, ao invés de segu
rar o consumo~ há uma corrida à poupança~ na :realidade uma "eles
poupança", ponJUe ninguém vai pagar 16% de juros ao mês sobre 
o consumo e receber apenas 4% de juros na poupança. Logo há 
uma "despoop.ança" e esta provoca sim uma pressão inflacionária 
qoe o Governo diz combater ao elevar as taxas. É pexversa essa 
fonna de reduzll' a renda disponível da coletividade. Ao invés de 
aumentarem a carga trjbutária. resolvem transformar os bauquei
ros e!D verdadeiros sócios da tnõutaçã.o. do poder tn.õtitário nacio
nal. E de estranhar que não tenhamos adotadO ainda alei da culpa
bilidade objetiva, pata que -pessoas, banqueiros ou diretores de 
bancos. que passam a ser diretorcs e presidentes do BaiJCO Ceat.Ial. 
atuem contuii13ZIIlente a favor da peDl13llência. dessa perversidade 

que é a taxa de juros nesEe País. uma agiotagem .instituciooaJizada 
Não existe na história. do pensamento eronômioo oenbum autor que 
af'nme ser passivei garantir-se qualquer tipo de desenvolvimento, 
qualquer taxa faVorável de investimento o:m uma taxa de juros supe
ric:r à taxa de lucro. que é, como sabemos, cada vez mais dificil de ser 
cooquistada diame da <XlllCOlT&lcia """""" e da - do mon:ado 
nacional para as mm:adorias subs:idiadás externamente e imemamen
te po< meio de um dumpi.ug duplo que se pol!ica <Xlllllll o produ!IJC 
naciaJaL De modo que V. Ex' está de p:uab&ls ao !!atar desse....

, ~as taxas de jiros do Br.!sil com as"""" de jiros do resto 
do mmdo, poi3-quiD grande é o tamaDho do éuteio que pai!ll 
solre a nossa cabeça. sobre as cabeças dos CXI"!Sinnjdares e sobre as 
cabeças dos produtotes, principo-e dos pequeoos produtaes na
ciooais que não têm acesso aos créditos favorecidos do BNDES e de 
amas insti"'i\"'"" que p«'egem o grande capital Daeioml. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Setllldor Lauro Campos, 
agradeço a contnõui.ção que V. Ex• trnz ao meu pronunciamento, 
pois. com o seu testemnnho de conhecimento hist6rico. V. Ex• 
ccotribui discoirendo solxe a trajetória das taxas de juros lio eJe. 
vadas no Brasil, tomando como exemplo a experiéncia. dos Esta
dos Uriidos e da Europa. 

V. Ex• bem apontou os efeitos da extraordinária concentia
çao do Sistema Fmanceiro e do setor baDCário, a qual também 
contribui para que as taxas de juros sejam tão elevadas. 

V. Er coocluiu o seu aparte mostrando a outra contradição 
existente nessa potilica. De um lado, segmentos de grande impor· 
tância para a Ecooomia, ccmo as empresas médias e pequenas, es
tão sujeitos a taxas de juros escorcha.ntes, como diz o pr6pr.io Se
nbcr Presidente da República; de outro bdo, há aqueles segmentos 
empresariais, como os beneficiados pelo BNDES, que recebem o 
INPC mais 6.5% e os que também recebeam financiamento do 
BNDES a essas taxas de INPC mais 6,5% para adquirirem a pro
priedade das emp=as estatais. 

Um levantamento realizado indica que, desde 1m- hã al
guns ~' fa[ei sobre isso aqui -, simplesmente 59 grupos empre
sariais vêm recebendo :reaJ.ISOS ou pelo menos 20% daquilo que 
aplicaram em dezessete proee= de privatização. · 

Há também segmentos, cano o de giODdes proprietários de 
t.eaas, que :receberam taxas de .}lros e que agora estio ·a fazer disso 
moeda de troea junto ao Govemo, pam votar as refaanas econô
.micas aqui no Cougresso Nacional. 

Concluindo, Sr. Presiden!e, gostaria de registrar que enviei 
oficio ao Exm0 Sr. José Eduardo Andrade Vieira. Ministro da 
Agricultura, AMst;ecimento e RefamaAgciria, nos seguirites tennos: 

"Senhor Ministro. 
Em•aminho a V. Er' abaixo-assinado elabotado 

por pessoas indignadas com o episódio desumano ocor
rido na F=nda São João da Mata, Rancbaria- SP, onde, 
po< dete!miDação pdicial, fOOI!D desllufdas plantaçiies de 
feijão e hootaliças de pequenos agricultores. os quais aguar· 
davam a~ da xefa:ma. agrária naquelas rems. 

Os ma:adores da Fazenda São João apenas neces· 
sitam de local digno pam reaiizaxem seus trabtlbos de 
pequenos agricultores. Fato este caracteriza a necessida
de de :realização, o quanto antes. da 11::foana. agrária, im
portante e capaz de sohlcionar os problemas daquela 
gente lio sofrida. 

Solicilo, pois. o empenho de V. Ex' na conduçio 
do prooesso de reforma agrária da Fa=da São João da 
Mata e agradeço a atenção dispensada. 

Atenc:iosanren!e, - SENADOR EDUARDO SU
PLICY'' 
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Sr. Presidente, esse. ofiCio que acabCi cte- tei:- faz -:refeiência 
ao fato oconido -repito- na. Fazenda São João da Mata, em Ran
charia - SP, mas solicito a· mesma providência do Sr. Ministro 
José Eduardo Andrade Viei.ta relativamente ao movimento Grifo 
da Ten:a,. regisuado hoje pela Senadora Marina Silva. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo" palaVIa à 

Senador.! Benedita da Silva. -
ASRA.BENEDITA DA Sll..VA (PT-RJ.Pronuncia o se

guinte discurso. Sem tevisão da oradora.) - Sr. Presidente. sn e 
SIS. Senadores. não poderia deixar de manifestar-me neste dia. sa
bendo da preocupação que todos temos com a ocupação das :refi
narias pelo Ex6Icitõ. Trata-se de uma questão democrática. e o en
tendimento deve fazer parte da democracia. 

Há uma população aflita - é lógico -, na medida em que 
não tem O gás e o c:Oinbustível. Estamos observando, t.am.bém. que 
há uma. dificuldade en.IIe os trabalhadores. porque, ao mesmo tem
po em que trabalham nas ~ com a eooxme responsabilida
de de dar ao povo brasileiro a oportunidade de ter ~ suas mãos os 
benefícios proc1uzidcs pt"..lo seu trabalho, sio ~ coasnmjdores. 

N'"ao é um 'p:oblema. pura e simplemtente. da populaç.ão. 
mas de milhares e milha= de trabalhado= deSsa átoa, que tam
bém estão sofrendo com esse processo. -

Actedito que a greve, depois de deteJIJ:ÚDado tempo, não 
traz beneficias par.1 ninguém. O mecanismo da greve é legal, 
coostitucionaL Os trabalhadores, parados há. vinte e dois dias, que
rem negociar para pcc fim à l)U'3lisaçáo. Em contrapartida, o Go
verno diz: que s6 irá negociar com os trabalhadores se estes volta
rem ao trabalho. 

Sr. Presidente, estamos vivendo um conflito. E não pode
mos de fOI'IIla alguma - e isso me assusta e me preocupa - traJar 
desse problema. tr.abalhista como se os tr.abalhadoxes constituíssem 
uma verdadeira ameaça para a segunnç.a nacional. Já passamos. 
por esse petiodo. 

Na época da esmvidão. em determinado momento, o Exér
cito se recusou a fazér O papel de capitão-do-mato para os senho
res de esq:avos. Não p:>demos aceitar que haja um desvio de fim. 
ção das nossas Forças Amladas. as quais possuem atribuições alta· 
mente relevantes no País. Por exemplo, entendo que ·o Exétcito 
deve estar presente em nossas fronteiras combatendo o tráflCO de 
armas; mas não conCordo qUe se deva-desviá-lo de suas funções 
para tratar. como se fosse uma am.eaç:t. da greve que os.petroleiros 
estão fazendo à hlz da Constituição. E preciso que haja um grande 
equihôrio neste momento, uma coosciênc:ia nacionaL E essa COIJS... 

ciéucia DacioDal não pode, de forma alguma. apostar no desgaste. 
O que quero aqui dizer é que o TST adotou uma postura numa de
cisão política e, neste exato momento, parece~me estar também 
apostando no desgaste dos ttabalhadores junto i populaçio, qwm· 
do ele traDSfete. em meio a esse conflito, para segunda..feim o jul
gamento do = que os ttabalhadores limam em I3Zâo da de
ciaào daquele órgão. 

Então, o papel dos Podexes. neste mamemo, é encontrar 
uma saida paxa esse impasse e cada um desses Poderes deve con
tnbuir com sua parte. O TST deveria, de imodiato, fazer esse jul
gamento I""" que pudéssemos, como tepresenlante> do Poder Le
gislativo, estar pleiteando não apenas junto ao Govemo Fedeml. 
mas também ao> trabalhado=, a garantia do dülogo. 

Também estou apavorada. Estou com medo porque sou do 
Estado do Rio de Janeiro e vi quando o EX.éxcito entrou em Volta 
Redonda, na CSN, e o l"C$Ultado foi a lllOde de trabalhadores. hto 
porque h ceve uma radicaHzação naquele momento. Nó& não pode
mos apostar na tragédia. Temos, evidentemente, que ter um con

. senso e a consciência de que há um impasse. O Governo actedita 

que, com o diálogo. perde autoridade, poiqUe está rumprindo uma 
lei doTST. OTST não tem vontade de julgar imediatamente o te
curso dos trabalhadores. Dentro da lei do direito de greve constitu
cional, os trabalhadores estão em greve- que o TST julgou ilegal 
-porque querem que seja cumprido um acordo. 

Ora. não temos um impasse? Então. precisamos de uma de
cisão, salomônica. ~enso ser este o papel que deve exercer. neste 
momento, o Governo Federal Sabemos perfeitamente da sabedo
ria de Salomão diante de duas mullieres que pleiteavam a materni
dade de uma aiança. As duas se consideravam legítimas., e Salo
mão. inteligentemente, não tendo como provar qual das duas mu
Dleres tinha razão, disse-lhes que seria melhor que elas dividissem 
aquela criança ao meio, ficando cada uma com uma parte. Salo
mão entendeu que aquela que fosse a vetdadeira mãe da criança 
jamais concordaria com a tragédia de ver seu fxlho decepado. Ela 
seria capaz de abrir mão, sendo a mãe legítima, para poder ver o 
iiDlo com vida, mesmo que estivesse na mão àc outra. E foi exala
mente o que aconteceu. 

Q_ papel do Govemo federal. neste exato moiDCILto do im
passe. é entender que ele é a autoridade máxima. que ele é aquele 
no qual estamos apostando e investindo que deve acabar com o 
impa=. Não haver.\ pmla de autoridade; haver.\, pma e simples
mellf.e. um gesto salotnôuico do nosso Governo fedem! diame des
sa situação. Esperamos que o Govemo converse com essçs traba
lhadores, e. ai todos n6s est.arem.os perfeitamente felizes com esse 
impasse que aí está, mas que nos chama à responsabilidade. 

O Sr. Elcio Alvares- Petmite-me V. Ex• um aparte? 
A SRA.BENEDITADASILVA-coocedo o aparte a V. 

Ex•, Senador Eicio Alvares. 
O Sr. Elcio Alvares- Senadora Benedita da Silva. vou te· 

petir neste aparte a comunicação da Lider.mça do Governo que 
hoje tive oportunidade de fazer. Lamen.to que. V. Ex,• não estivesse 
no plenário na Ocasião. quando na sessão das 11 horas participa
mos aqui.. por iniciativa do Senador Pedro Simon, de um debate 
altamente construtivo. Vários oradores ettpenderam seus pontos de 
vista e, ·na oêasíão, devidamente infoonado pelo Govemo, fiz a 
análise correta e justa dos acontecimentos que foram registrados 
na madrugada de hoje. e que tiveram, natnralmente. repera1ssão 
Dão s6 no Senado da República mas ta:mbém na Câmar.t dos De
putados. Perdoe-me V. Ex•. mas vários equívocos foram adotados 
na sua fala. No momento em que V. Ex• :m::lama uma decisio.por 
parte do l're>ideule da República, inverte totalmente> o processo 
democrático. Só nas ditadtuas é que o Cbefe do Executivo deter
mina a sua vontade ou o que deve ser feito. Estamos vivendo um 
estado de direito consolidado, temos uma. Constilnição aprovada 
em 1988, onde estão claras as missões dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Iudiciáiio. Temos os três Poderes haxmônicos entre si 
e independeutes. Qualquer questão de cfireito ~ de se< elucidada 
através do Poder Judiciário e., no momento, não há nenhum atgU· 

memo que se possa erigir em sentido contrário. Havendo uma de
cisão jldicial, todos n&;, Senadores, Deputados, Presidente da Re
pdblica. trabalhadores, petroleiros ou não, temos de acatá· la. Sooa
dora Benedita da Silva. o clli:eito do traba.Jbador é altamente defen
dido nos tribunais de trabalho- e V. Ex• conhece muito bem e eu 
também. que sou advogado - desde os pequenos tribun.ais. até o 
grande tnDaual que é o Tnõunal Superior do TrabaJho. é ali que o 
traballiador encontra a sua cidadela para tesguardar o seu direito. 
Quando alguém- não é o caso de V. Ex•- vem pregar a extinção 
do TST ou duvida da idoneidade dos juízes do Tribunal Supetior 
doTxabalho. no caso. começamos a ficar preocupados. O discurso 
que está sendo feito. tentando imputar ao governo a ausência do 
diálogo não é """""'- O Presidente Fernando Hemique Cardooo, 
em todos os momentos, não somente nesse episódio, tem deiDOOS-
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trado,acimade tudo, ser um Presidente que tem na mediação a sua miu. mas. a meu ver, V. &• mem::e a homenagem deste aparte. 
principal caraterlstica de diálogo. Neste caso, o que está aconte- Isso porque sei do inteiro propósito de V. Ex• de que haja teal.
cendo é que essa greve, que está se prolongando cada vez mais, mente um clima de paz e tr.mqüilidade. O Ministro Raimundo Bri
não homenageia. de maneint. nenhuma, não somente o nosso senti· to boje, mim prommciamento que considero lapidar, deixou clara a 
mento democrático, mas muito mais ainda. o primado do Direito. posição do Govemo. S. Ex .. disse que a pve não interessa a nin
A necllnm de nós, nem a V. Ex•, nem a mim. nem ao Presidente, guém, que o Govemo deseja o diálogo, mas, acima de tudo, quer 
nem aos petroleiros é dado o direito de julgar. De acordo com o que seja preservado o respeito à decisão ju~ ·Se V. Ex .. tiver 
texto constitucional, s6 há um órgão capaz de julgar, e DO caso em opcrtunidade de ler o proiB1Dciamento do Ministro Raimundo Bci
espécie é'O Tribunal Superior do Trabalho. Fora disso, vamos pre- to, feito, hoje, com inteim serenidade, verá ,que é profundameme 
tender erigir um Estado em que não existe mais tribunal. em que elucidativo de todas as questões. E faço um apelo ao PT" no sentido 
não existe, armai de contas, o respeito recíproco entre os Poderes,· · de examinarmos o caso deo1ro da ordem. da lei e do direito que 
o que podetá advir um resultado profimdamente adverso. Admito está aí para o conhecimento de todos. E peço sinceramente a V. 
até que o sentimento de V. Ex .. de defesa é legítimo, mas não se Ex• que, ao examinar o problema. coloque seus aspeCtos pa:rtidá
pode, de maneira alguma, inverter aquilo que é a razão de ser do rios; mas não deixe de fazer justiça ao Ministro Raimundo Brito, 
nosso texto constitucional e da prática democrática. O Presidente que,tem sido exemplar na con~ desse delicado problema. e, 
Fernando Henrique Cardoso, hoje, mantendo contato comigo, dei- principalmente, ao Presidente Femando Henrique Cardoso, cuja 
xou claro que não hoove invasão e violência. Apenas está havendo hist6ria de vida e participação nesta Casa dizem muito bem do seu 
um direito que é legítimo. E, aí. V. Ex .. que é uma democxata deve- espírito democrático. Vamos torcer ardorosamente. Tive CODbeci
ria também impugnar. Ninguém pode obrigar qualquer outra pes- meD1o de que 70% dos petroleiros já xetomar.un ai> tiabalho. V a
soa a fazer aquilo que não é da sua expressa e absoluta vontade. · mos toroer para que os demais petroleiros também tenbam. bom 
Infelizmente, estamos vpndo não s6 nesta greve; mas também em senso e ajam da mesma fonna. E ~ dentro do respeito ao 
outras o patrufuamem:o daqueles que querem .trabalhar. O que Texto Legal. possamos erigir aqui. conforme pediu o Senador Pc
aconteceu foi que a PEIROBRÁS recebeu dos trabalbadores pe- dro Simon, um diálogo que venha a constnJ.ir a favor do P~s, prin
troleiros a vontade manifesta de trabalhar e se sentiam impedidos, cipalmente das partes envolvidas, no caso a PETROBRAS e os 
em razão dos tradicionais piquetes ,que V. Ex" oonh= muito bem. petroleiros lnasileiros. 
Eutão. o que acontcc:at? Apems houve a oolocação de algumas A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agracleço.lhe pelo 
tropas à porta de algumas :refma.rias. garantindo o direito do traba- aparte. Todavia, penso que V. Ex• se equivocou por não acompa
Ibador. E. aí.. o Pr deveria estar defendendo, porque não é s6 ua- nhar, atentamente, o que eu estava dizendo a respeito da decisão 
balhador que faz greve. O trabalhador é aquele que quer trabalhar salomônica. Entendo que ao Govemo compete garantir a tra:Dqliili
também. principalmente numa. hora dessa gravidade. e que tenha a dade. mas Dão atribuo o dever de gar.mtir esta tmnq(iilidade ape.
serenidade de compreender que esta greve não acresceula Dllda ao nas às Faças Annadas mas também a um diálogo maior com o 
desenvolvimento do País. Estou fazendo esses escla:recimentos a Presidente. . 
V. Exa em respeito ao estado de direito c:ottStitnído e, muito mais Pleiteamos que o Presidente da República receba uma 
ainda, restamaodo o verdadeiro julgamento do comportamento do comissio que possa dialogar neste momento. S6 que houve. por 
Presidente Femando Henrique Cardoso. Em DeDbum momento. o parte do nosso Presidente, em vários prommciameo.tos. a infor
Presidente está iri.teiran:iente infenso ou indiferente à negociação. mação de ·que Sua Excelência não caovecsaria com os trabaibadores 
mas é um Presidente da República que preza a autoridade. E o P:re- em greve. 
sidente Fernando Henrique está consciente disso e tem que respei- O Sr. Eldo Alvares- SenadOia Benedita da Silva, o Presi
tar, sobretudo. as decisões judiciais. No dia em que este País não dente Femaodo Hemique Cardoso não afmuou isso;. disse apenas 
respeitar a decisão jldicial, Senadora Benedita da Silva, estalemos que quer que seja respeitada a decisão judicial: a dos petroleiros 
camínrnmao-eX-aramente Pãia aquuo que nooaooiill:ilã.inOS.-oUSe~- ~ -ão-traba.Ib:ó. o propio Miriistro Ra.iimmOO B"rito teve a 
a prevalência da vontade de um s6 em detrimento da vontade da opori:UDidade de elucidar as questões. Peço-lhe novamente o Çar
grande maioria. No caso, s_6 há uma definição pata esse estado de te. V. Ex• está aÍIIID3Ddo em sentido contrário. e eu quero redar
coisa: a ditadura.. E V. Ex_• não vai querer, de maneira alguma, que güir no momento aato. 
nosso Estado venha a ter um :regime em que o Presidente da Rep6- A SRA. BENEDIT A DA SILVA - EDtão COJlCedo.lhe o 
blica tenha de dispor sobre a lei. sobre o direito de greve ou sobre aparte. Antes quero esclarecer que es-te é o meu pronunciamento. ~ 
qualquer outro tipo de direito. Portanto, o discurso do PI' tem de _ a minha fala.; portanto, cabe-me a responsabilidade. N""ao a estoo 
ficar dentro da realidade do Estado de direito COD.Stituído, ou seja, atriblindo a V .Ex•. Permito-lhe o aparte. 
respeito intransigente à lei, respeito intrutsigente ao texto constitu- O Sr. Elcio Alvares- Eu apenas não posso COilCOI'Iiar. Se
cional e, muito mais ainda. ao tn'bunal constituído. Esse Tn"bunal nadota. Benedita da Silva, com todo o respeito, na condição de li
Superior do Trabalho que aí está rqxesenta uma justiça chamada der do Govemo, que V. Ex• faça a afliDlativa de qoe o Presidente 
Justiça do Trabalho. Eu diria a V. Exa, como advogado que soo, está. dizendo que nio vai dialogar. O Ministro Raimundo Brito 
que é ali onde o trabalhador brasileiro CJlCOillra guarida para os deixou muito claro, hoje, em p:ommciamenl:o do qual talvez V. 
seus reclamos. Eu diria, até mesmo, qui alguns elementos rep:re- :ex- não tenha conhecimento. TlVe a oportunidade de exibi-lo ao 
sen.tantes das classes patronais reclamam que a Justiça do T:rnba- Senador Eduardo Suplicy. Nesse pronunciamento~ o Ministro es
Iho quase sempre fica a favor dos empregâdos. Não vamos atacar clarece que com os petroleiros retomando ao tiabaibo - o que 
a Justiça do Trabalho. Será um eno do PT se o fizer. porque a Jus-- acredito sinceramente ocor:reni dentro em breve - o Presideme 
tiça do Trabalho garante o direito do t.Iabalhador. Devemos fa:ta- Femando Henrique estará inteüamente aberto ao cliálogo. Agem,. 
lecê-la. potque dai teremos a garantia de tudo isso que está na não podemos inverter. de maneira nerpbnJ!l3 o que coosidero fim
Consolidação das Leis do Trabalho. Nós, Senado= ou Deputa· damenta! para a questáo. Se não for cumprida a decisão judicial. 
dos. temos a obrigação de pmsetVar o texto legal. Faço este escJa- havCiá uma quebra de autoridade. Não tem o Ptesidente da Repd
recimento a V. Ex ... com muita homenagem, porque já-tive oporcu- bli.ca o poder de interferir em outro Poder. no caso, numa decisão 
nidade de aboniar o aspecto fático da posição que o Govemo assu- do Tribunal Superior do Trabalho. 
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A s!L\: BENEDIT A DA sn. VA- É uma questão semân- O Sr. Pedro Simon- Essas cita~ bíblicas são de V. Ex• 
tica, V. Ex• é inteligente... ou fazem parte da nova linha do PT? EstOu gósta.D.do muito; estou 

O Sr. Elc:io Alval'CS - Não se trata de questão semântica.. achando magnfficas essas-_citações. 
Senadora Benedila da Silva. A SRA. BENEDIT A DA SILVA- V. Ex•- pode imagi-

A SRA. BENEDIT A DA Sll..V A - ... e sabe perfeitamente nar o· conhecimento do PT. Os membros do PT CQDhecem o LiVI'C', 
do que estou falanç!Q, _ ~ _ ~ da Gênese ao Apocalipse. No Partido dos Trabalhadores, há cu-

O Sr.Ek:io Alvares- Não entendi. penlOO--riie:. - nb~ culturaJ; hácoohecimemodaob!ade Mm:. de Trotski. 
A SRA. BENEDIT A DA SILVA - Já tive a oportunidade E importanle esclarecer que a nossa preocupação não é a de 

de falar com o Chefe da Casa Cívil. Não sei aceica das palavras do saber quem é culpado .. quem está~ certo ou quem está errado. A 
Millistro ~aimundo Brito, porque não li o documento, mas sei o nossa preocupação é no sentido de convocar .. esta Casa, parn. que 
que tenho lido. V. Ex• diz que o Presidem:e quer um diálogo. Na possamos pleitear, junto ao nosso Presidente da República - eu 
inteipietaçio de Sua Excelência qualquer conversa com t:epre- disse: o nosso Presidente da República- esse diálogo com os tra
senlall1eS dos txabalhadores, neste mOJllento, poderia dizer que o balha.dores, para que eles, confiantes na palavra do Presidente, 
Presidente da República estaria cont.Ia.a decisão do Tribunal Falo. possam retomar ao seu trabalho e. mais adiante, travar o acordo 
do diálogo, nio de que o Presidente vai baixar uma ordem autori- ~ que se faz necessário. Aliás. esse acordo foi feito, mas não foi re-
tárla, porque Dãó goSf.ambs: de radical:ismo nem de esquerda,. nem conhecido. 
de cliieita~ e ri:wito menos do autoritarismo. Não queremos que o A Sr' Marina Silva- Permita~ me V. Ex•um aparte? 
Presidente baixe uma nocma. No entanto, o diálogo é muito mais ASRA.BENEDITADASR.VA-Concedooapartea V.Er. 
forte diante de uma decisão como a do Tnõunal. A S~ Marina SDva- Senadora Benedita da Silva, eu esta-

O Sr .. E leio Alvares- Pemrlta-me V. Ex- um aparte? va âcompailhando, muito atentamente, o pronunciamento de V. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Desculpe-me, nobJ:o Ex• e também o do Seuadorque a aparteava. Com a argumentação 

Senador, mas eu gostaria de concluir o meu taciocíDio. bíblica levantada por V. Ex•, ocorreu-me que, se porventura o nos-
O Sr. E leio AlvateS- Mas V. ex•. px faVor, me devolva a so Presidente, como sociólogo e professor, mmca defendeu o diá· 

pala VIa, poRIUe V. Ex• está afmnando uma coisa que é imeirame:nle logo ou o entendimento entre as partes como uma fotma de resol-
sem t:JroP6sito; um diálogo; perdoe.. me. Senadol:a Benedita da Silva... ver problemas e não de passar por cima da lei, então deve atirar a 
.• Á SRA. BENEDfTA DA SILVA - Eu não poderei primeira pedra. Mas, pelo que couheço da tmjetória do Professor 

conceder o aparte a V. Ex•. O nobre Senador é um cavalheiro, Fernando Hemique Cardoso em vários m.omem.os da Hist6ria do 
sobretudo. · nosso País.. sem desrespeitar a Constituição; sem desrespeitar a au-

0 Sr. Elcio Alvares- Por isso, estou pedindo o aparte. toridade e sem defender a ação ditatorial de qualquer presidente, 
A SRA. BENEDIT A DA sn. V A- Além disso, tenho uma Sua Excelência sem:pte foi adepto do diálogo e do entendim,ento. 

profunda admiração pelo político que é; V. Ex• não vai, evidenre- Muitas v~ defendemos com excessiva veemência a lei. Isso é 
mente. sem que eu lhe permita o aparte, atropelar a minha argu- c:oaeto. E justo que nesta Casa se defenda a lei. se defenda a 
mentação. Constituição Federal. No entanto, gostaria de fazer uma alusão ao 

O SI'. Elcio Alvares- J~ cple V. Ex• me nega o aparte, eu. Texto constitucional que diz que é dever do Estado, que é obriga-
não me pronllllCiarei. "' ção do Estado oferecer saúde e educação para todos. Será que va-

A SRA. BENEDITA DA Sll.VA- Gostaria que V. Ex• mos colocar o Exército em frente aos hospitais para dar atendi-
me ouvisse com toda a gentileza que Ibe é peculiar. menta a milhares e milhares de g:abalb_ado~s que não têm assegu-

0 Sr.Eicio Alvares-Pop; não,commuitopra:ter. rado esse direito pelo Estado? E claro que não, porque sabemos 
A SRA. BENEDITA DA SILVA- V. Ex• me faz lembrar que o E!tado.btasilciro, com todo< os problemas sociais que en· 

uma. outra passagem bíblica. N"ao estamo!> diante de um púlpito de ~ não lei? ~ndição de assegurar esse direito~ embora seja c:Ie 
uma igreja. mas me lembro de uma outra passagem em que uma ~tto cons~cional. pevemos entender que há uma grande dis
prostiruta apanhada em flagrante deveria ser apedrejada, e Jesus tânCJa entre o.que precertua a <;arta ~gna e o que de fat? ocorre. 
Cristo como filho de Deu não .........:~....; ... ;~n1~is deixar de rumpnr· mas nea:n por rsso há que se aplicardOlS ~os e duas medidas para 

' . s, . ~-~. . · casos diversos que se nos ~]?I'Csentam. Nao pode acontecer que. de 
aquela le1, ~e ~~va evtdente~tc escnto. Ao ter a let em um lado, a lei seja cumprida com rigor e, de outro, se faça vista 
mãos, devena in.fomlai ~~ela multtdão que ~ mulher f~ apanha- grossa. Ocorreu-me aludir a esse fato. sem com isso pretender'in· 
da em flagrante de adulténo e, segundo a let, ela devena ser ape- terferir em debate tão interessante até mesmo pela forma educada 
drejada. Qual o_ i.nstrumelllO que Ele usou naquele momento? Ele e respeitosa com que se conduzem as partes divergentes. Apenas 
foi colUra a lei? Não, Senador. Jesus Cristo não foi coiJ.tia a lei. gostaria de fazer essa obseiVação, Seoadorn. Benedita Silva, por· 
porque Ele era da ordem, da decência; Ele não aceitava a vida que - que não podemos, em no~~ lei. tratar de_ forma_ tão rigorosa al~ 
aquela mulher levava e também não iria contia a lei ali escrita. Foi guns ~tos e com negligênc~a outros. MultO obrigada. 
umapalavta,apenasuma palavra.. Veja a força que temo diálogo; .A SRA. BENEDITA DA SR. VA- Agradeço o aparte de 
isso o que estamos côlocando aqui: a força do diálogo. Jesus sim-- V. Ex. • • . . 
plesmente disse: _ "Quem não tiver pecado que atire a primeirã. -Se1 que. mesmo o ~der do Governo ~ a CODS9ê!J-cta: de 
~- " El - r. · 1 · . é pode - ç • que estamos dia.Dle de um tmpasse e que o diálogo é o umco ms-
.r-'"'"'... e ~o ot coott:a a et __ - nmgu m provar que 0 1?:t; trumento de que dispomos. Apenas a letra da lei muitas vezes fria, 
t.a.mpooco acertou que aquela mulher fosse uma adúltera, mas dis- não vai resolver essa situação. 
se uma palavra. Essa é a força. Estamos pleiteando uma palavra do O Sr. Antônio Carlos Magalhães- V. Ex• me concede um 
nosso Presidente FeriJ.ando Hemique. Sabemos da sua enorme res- aparte? 
ponsabilidade neste momento. Teuho certeza de que uma palavra A SRA. BENEDIT A DA SILVA - Ouço V. Ex•. Seuador 
para esses trabalhadores, para os seus ~entant.es,. fará com que Antonio Carlos Ma~ães. _ 
eles possam interromper essa greve. porque é tudo o que querem. . O Sr. Anto_m~ Carlos Maga.~es- Tet!ho a -~vra do 
Os trabalhadores quetem falar com 0 Presidem e para _saber se sua PreSidente da Repiblica, pelo seu ~tro da área propna, neste 
Excelência. tem c:andições de negociar com eles depois.; 00 dizer que pequeno trecho que vou ler para V. Ex e para a Casa. 
não aceita qualquer negociação. no ~ mas que isso selá pos
sível mais taide. Estamos pedindo ao Cllefe desta Nação uma pais VIl!. 

O Sr. Pedro Simon- Peanita~me V. Ex• um aparte? 

ASRA.BENEDITADA SILVA-Con=looapanu V. Ex'. 

"A volta desses petroleiros ao uaballio é uma de
monstração de bom senso, de responsabilidade e de res
-peito à leí. Sobretudo de compromisso com o público. 
Esta é a tradição dos petroleiros, que construíram esta_ · 
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grande empresa que é a PETROB~S e que tão bons. quada oportnnidade, neste dia. em que Senadore$ manifestam a 
seM.ços já prestaritrã ao País. sua-preocupação no sentido de CODI.nôuir para. sohlcionar esse im

Estamos dianre de uma situação em que nio deve passe. De fato, as palavtaS do Ministro de Minas e Energia. lidas 
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães em seo aparte. 10m ~m 

haver vencidos ou vencedores. Trata-se somente de aca- ponto impoda.ote: "Garanto a todos vocês que a PE1ROBRAS 
tar uma decisão judicial e garantir o menor prejuízo JX'S· está aberta às conversações. e isso vai acçntecer tão logo os petro-
sível à população. loiros cumpram a decisão do Tn~"· E preciso ram~m COIIbe· 

Conclamo todos oç petroleiros que aii::tda não vol- cer, em. profundidade, em que medida essas palavzas, efeb.vamen
taram às suas atividades nOimais que sigam o exemplo te, letão o efeito que V. Ex a está imaginando possam ter. Parte dos 
-da grande maioria, que já está i.!abalhando. Este é o trabaJhadores já retomou ao trabalho,. mas o cerne do movimento, 
exemplo a ser seguido. ~ pelo menos ao que se sabe, aiDda continua. Não sei se a tr.msmís-

Eu ganmto a todos que a PETROB~ está aber- são dessas palavras far.i alguma difem~ça. mas, pelo que <;nrendo, 
ta às conversa,..;;..._c E isto vai acontecer tão logo os pe- seria importante algum sinal. quem sabe ele possa sorgxr daqut 

~- mesmo. O Senador Pedro Simon cooduziu a supelliÇão do itupasse 
rroleiros cumptam a decisão do Tnõunal. no segundo trimestie do ano passado, por volta de novembro, 

Cllegou o momento de pôr fun à greve. Com ela, quando 0 Presidente nacional do PT, Luís Ináck ·..wa da Silva.. 
todos perdemos. Com o diálogo e entendimento, todos preocupado com 0 agravamento da situação, confiando numa larga 

• ganhamos. É isto que o País inte~ espera de n~s." ttadição de amizade e de respeito que tem pelo S~ Pedro Si
E justamente isso. Senadora Benedita, que V. Ex está pe- mon.ligou para ele. S. Ex'\ então. ponderou ac:! PreSidente Itamar 

dindo que o Govemo j.ã atendeu, por antecipaçáo. pela voz do seu Fxanco que seria interessante e importante realizar um esforço de 
Ministro de Minas e Energia. entendimento. o que acabou msultando no diálogo com Vicente 

A SRA- BENEDIT A DA Sll. VA -~Agradeço-lhe o aparte. Paula ela Silva, naqueles tenncs de acmdo que hoje estio sendo 
Acompa:ohei atentamente a leitura do documento que já me havia objeto do julgamento qW: V. ?a aqui registra. Não. se ~ 
sidopassadoàsmãospeionobreSenadorEduardoSuplicy.~pa- porque 0 julgamento fm adiado para segunda-fena, poderia ter 
Iavzas ditas pelo representanle do Govemo m. figura do Ministro sido hoje ou poderá ser am.mbã. ~ quem sabe as pessoas que 
soa.mm maravilhosas aos nossos ouvidos. Quiçá tenham soado as- aqui estão - os Senadores Pedro Sunan. Jader Bubalho, Romeu 
sim também aos ouvidos dos trabalhadores. . . Ttima; E1cio Alvares. Antonio Carlos Magalhães, Lcomar Quinta· 

Imaginem V. Ex~ se essas palavras ditas pelo Ministro niJba,MariDaSilva,LevyDiaseV.Exa-poderiamgXaboiarpara 
soaram tão bem aos nossos ouvidos, como ~se pl~S - isso. Acabo de falar com o Presidente da Federação Unica dos Pe
ouvi-Ias do nosso Presidente da República? Sena ~m maná! E exa- troleiros. Antôn.io Carlos Spis. transmitindo a ele o que se passoo 
tamente isso que estamos buscando. Se o Prestdente Fernando no dia de hoje no Senado Federal. O Pmsidente em exerci cio, Teo
HemjqueCatdosopode clizerisso,niohá pocquedeixarde fazê.Io. tõnio V!lela F!lho, dimre dos apelos dos Senaclao_s, transmitiu-me 

Alguns gostam de valsa; outros, de rumba; outros, de sam- que conveiSOO. na hora do almoço., com o Presidente Fernando 
ba. Os acotdes soam bem ou mal aos nossos ouvidos de acordo Henrique~ a quem infonnou que diversos ~ que
com o :t:lOSSO interesse. ~ fala é suave.~· desejada p<X" ~ rem colaborar~ resolver~ situação. O Plesi~e ~ FUP. 
dos nós. Como não soanam aos nosso OUVIdoS essas palavras di- dentro de instantes., fará. uma viSita ao Sena.c:lcr T~tônio Vilela Fi
tas., à Nação, pelo Presidem e da R~bli~ . • Jho. Seria interessante que pudéssemos ouvi-lo- .iá:_ convetsei com 

Em netlbum momento, a paitlr do mstante em que OCUpel a 0 Senador Pedro Simon e convido o Senador E1cio J.. ~vares e os 
tnbtma, descartei a p:lssibilidade de oovir do meu Presidente essas demais ~tes. Será que as ponderações feiras nesta Casa e o 
palavns. .Mas ainda que não as ouça, s6 o f~ c!e ~ber que Su.a pronuilCJaiJleiito do Ministro de Minas e Energia. que. ~mos. 
Excelêne1a pode dar aos trabalhadores e à Naçao mletra a tranqü!:" tem um elo de amizade hlst6rica com o Senador Antomo Carlos 
lidade de retirar o Exército das refmarias e oferecer a a oportum- Maga1bães, serão suficientes? Será que. além dessas palavras., há 
dade de um aOordo com os t.ra.ball!adores logo_ adiante; nós- eu, 'algo mais que PJSS3 ser transmitido aos petroleiros como sinal de 
particularmente - estamos verdadeiramente felizes. Ofereço neste uma provável coo.versação? Será verdadeira a expressão de que o 
momento a mi.nba contnõuição para o Ministro e para o Presidente _ Govemo não está interessado em que haja vencidos e vencedcxes.. 
da República no sen?do de. se necessário for. iremos ao Planalto que ç possível ambos contimJan:m a trabalhar com ~;de 
para que possamos dmlogar. . cabeça erguiela? Qual ser.l esse siDa!? Seoadora Benedita ela Silva, 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Exame penmte um v. Ex,• se pronunciou na hora certa do dia: quem sabe haja sinais 
aparte? - do conhecimento bíblico que possam trazer luz para evitar. inclu-

A SRA. BENEDIT A DA SILVA- Concedo o aparte a V. Ex~. sive a repetição de quaisquer epis6dios, como o mencionado por 
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Ex• não é nadaex1- v Ex• em Volta Redonda em 1988. EqueoExéroitonãosejale

geDte. ~. I?x• tem o ~m gosto de querer ~vir a voz do Presidem e v~ a' qualquer ação. co~ aquela. que ocasionou a morte ,?e u€s 
da Republica. Esse fot o seu apelo. O Presidente falou pela voz ~ operários. Portanto toda en~ e empenho devem ser realizados. 
Ministro de Minas e Energia. E eu diria a V. Ex.• que estou multo felizmente, 0 senado hoje ulostra estar com a energia voltada para 
satisfeito de oovir a voz de V. &,• em vez da voz do Lula. Pref.uo resolver esse problemanacicmal. além de outros. 
a voz de V.Ex". A SRA.. BENEDITA DA SH.VA- Agradeço o aparte de 

A SRA.. BENEDITA D:l- Sll.VA- Agrad.eço o •.parte. A v. Ex•. Quero concluir, sa!ienlalldo que remos mgulho ela PE
voz do Lula. evidentemente, nao J?Oder?. ser wvlCia ~qui porque TROBRÁS. Os trabalhadores ali demonstraram o quanto são efi~ 
ele não é do Senado. Mas a voz do Pres1dente do Parudo dos Tra- • , . t - rcli 'da I"'!TTnrf"~ reconhecida 
balbadores é suave a meus ouvidos. Aprendi nessa escola alguma ct~tes .e ~~ve1s pala omar a en ~-r~~ 
coisa que pratico aqui e vejo nele. a esperança, 9?e ~ ~ m:nota, a mvel mtemac1ona.L _ • . 
daquilo que eu ainda não coosegui alcançar:: sap1encm e mteligên- Eles merecem, neste momento, uma atençao, ou se;a. OUVIr 
cia e a e a possibilidade que ele traz à Nação brasileira de ser o algo mais por uma voz que ca:npmendemos ser a gnmde voz do 
representante do interesse dos trabalhadores. Brasil. S6 faço esla afumação parque tenho esperança. Não pode-

O Sr. Eduardo Sup6cy- V. Ex• me permite um aparte? mos confundir esperança com divergência. Não quero o "quanto 
A SRA.. BENEDIT A DA SH.V A - Concedo o aparte ao pia: melhor". Quero que esre Govemo dé =to e muito certo. ~e, 

1obre Senador Eduardo Sup!i"J'. , . . can qualquer desvio oo vacilo de um govemo quem sofre é a Nação. 
O Sr. Edoardo Sup6cy - Seoadora Benedl!a da Silva, pn- _ é alli""' do G ~ Semituento dos lraba-

meiro. quero cumprimentá-la por trazer novamente este t~ à Nao qxmas a ~ ovemo ou o . 
·:-.... ,.,. -o no plenário do Senado. Acredito que esta é a terceua ou lbadores, mas toda umaNaçãoqueestá sofrendo cem esse liiljnsse. , 
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Cada um de nós, com a consciência política que temos e 
também com a minha consciência cristã - pcxque coloco fé nas 
coisas que faço. sentimento naquilo que acredito, por isso citei 
diálogos biblicos, que esllo perto de nossa realidade política e ê 
exatamcnte isso que queRIDOS-, deve ser porta-voz dos interesses 
dos trabalhada:es e do Presidenle da República, pm:a garantir um 
a.cmdo e acabar com esse .impasse.. 

PIJI' isso, associo-me aos demais Sena.dotcs e, principalmen
te, ao meu querido Senador Pedro Simon. que desencadeou boje 
este debatb. Aaedito que S. Ex" poderá dar contjmiidade a essa li
d=nça que lem deiliOllSttado nes1es momentos dificeis não ape
nas ~~;rasileixa., mas também quando há uma divergência 
ou · ent1e o6s DO encaminhamento de alguma proposta. 

Portanto, dispa:Jho-me, oomo rep=entame do Partido dos 
Tmbalhadores, momdora-cidadã do Esl2do do Rio de Janeiro, a 
estar aqui como Seuadom, junto aos demais pm:cs. junto ao nosso 
Governo Fedetai, ao nosso Presidenle da República, pm:a danQos 
um basta :nesta situação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DZU<U7U o disCJU'so do Sr. &.edita do Silva, o Sr. 
Levy Dias, 3° Secretáric, deixa a cadeira da pr~sidên
cia, qzu: ~ocupada pelo Sr. Romeu T~. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu "fuma)- Coucedo a palavra 
ao· nobre Senador Esperidião Amin.(Pausa) 

Concedo a palavm ao nobre Senador Geraldo Melo.(Pausa) 
Concedo a palavm ao DObre Senador Pedro Simon.(Pausa) 
Cooc:odo a pala= ao noln Senadc< Jader Batt>alho.(Pausa) 
Cooc:odo a palavm ao noln Senadc< Gilvam Borges.(Pausa) 
Cooc:odo a palavm ao noln Senadc< Lamo Campos.(Pausa) 
Concedo a palavta ao DObre Senador Gilberto Miranda. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.l'l:oouncia o 

seguinle discmso.) - Sr. Presidente, SI's Senadores, não será exa- · 
gero IÍJIIDar-se que todos os segmentos da opinião pública partici
pam do debate sobre a privatização de em:ptesas goVemativnra;s-
Nesse debate. que se processa em escala nacional. enco~se 
indícios de que é majOritária a COIIeD.te que vê na privatiza.ção o 
camicho pua se generalizar o acesso a bens póblicos, hoje escas
sos, a exemplo dos serviços telefôoicos. 

Na busca da eficiência e da redução ger.ll de custos, a maio
ria entende que privatizar empresas públicas cmstitni um passo 
necessário pua a modernização da economia e da sociedade. 

Não é somente a escassez da oferta de serviços básicos que 
detetmiDa. o estabelecimento de amplos programas de privatiza
ção. Podemos ter oferta temporarl.ament satisfatória de energia 
elétrica e considerar necessária a transferência para o setor privado 
da produção desse insnmo de fundamental importância econômica 
esocial.... --

E justamente a previsão de que. em futuro pnSxim.O, estará 
totalmeole absavida a capacidade do nosso pazque produtor de 
eletricidade, que toma obrigarória a sua privatização. 

Acham-se em regime de consttução lenta ou estão simples
meme _paralisadas as obras de construção de dezesseis CClllmis hi
drelétricas, em diferentes putes do nosso teiritório. Se não há pte
visão de enJr.ida em fu.ociOOamento dessas 1lDidades. não se sabe tam
bém quando estaião operando .. usinas nacleares de Angra nem. 

Faltam reausos ao Estado ~ a retomada oo aceleração 
do ritmo de cons~ desses pro.JOtos. Nos Esl2dos do Su~ não 
saÍI3m do papel vános prrije1os de enexgia elétrica com base no 
emprego do cuvão mineral da região. 

A Eletrobrás forma um poderoso bloco de en:qm:sas com as 
suas associadas e subsidiárias regionais e estaduais. Não se imagi
na possível a transferência maciça das empresas do setor para a 
iniciativa privada. Mas, depois do cancelamento recente de trinta e 
três concessões dadas a empresas estaduais. surge a espe12DÇ3. de 
que seja eucamjnhado com fumeu o programa de privatização 
para atrair investimentos privados em substituição ao Governo na 

' ~trução dessas centrais elétricas. 

No caso dos serviços telefônic.os, há quem conteste. como 
- fazem os advogados cariocas Alfredo Xavier e Helena de Ara:újo · 
Lopes, que exista monopêlio foonal do Estado na área das leleco
mnnicaçt;es. Dizem os causidicos que o il::!Cisõ XI do art. 21. da 
Carta em vigor, não configuta a defmição de monopólio de pleno 
direito, conferido;\ Telebrás. 

Essa interpt<:tação tenderia a facililar a entr.lda·do capital 
privado, nacional e estrangeiro, isolacbmenre ou em associação. 
no setor da telefoo.ia para superar a escassa oferta de linhas reinan-
teemtçdooPaís. - -- -- -

E sabido que o investimemo em projetas industriais depen
de das lelecomunicações tanto quanto da eletricidade. No nnmdo 
de hoje, a empresa industrial JDO<lcroa pode estar localizada em lu
gares afastados dos grandes centros urbanos. o que importará pou
co. se ela estiver ligada ao resto do mundo por telefone e serviços 
-cixrelatos de fax, telex e videoconferência.. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores~ a onda de privatização que 
- vane o mundoy iniciada com pleno êxito pela Primeiia-MiniStra 

britânica, Sr" Margaret Thatcher, produziu. nos últimos quinze 
ano&, resultados que deixam frrmemeote estal:cl:cida a idéia das van
tagens da llatlsferência de empresas públicaspm:a o setocprivado. 

Na Gri.-Bretanha, o programa de redução do tamanbo do 
E~ teve como ponto de vanguarda de sua execução a venda 
das maiores emptesas governamentais. Usinas sid.erúrgic:as, cen~ 
trais elétricas e telefõnicas. minas de carvão, refmarias de petróleo 
c unidades petroquímicas passaram velozmente pata as mãos da 
iniciativa }Xivada. 

O alívio sentido pelas fmanças públicas refletiu-se na redu
ção da taxa de inflação, que havia atingido cen:a de vinle por cen
to ao aDO e cain pamapeoas tn!s por =to, na segunda metade do de
cênio passado. Desde eDI1io 1em sido poss!vel cxmvetler a estabilidade 
mc:netária mim dos principais objetivos da política governamental 

Também na lnglatena houve grupos que se empenharam na 
luta contta a privatiZa~ JlU1tl8. desesperada. tentativa de coosec~ 
var jrlvílégios.. Os empregados das empresas do Govemo haviam 
assumido a postura de funciooários públicos, oom escasso interes
se pela prestação de setViço à população. 

E 1ambém fácil oomp=nder que os governos estatizantes 
CCClb~ a posse de e~sas com certa vocação para. msolver o 
problema social mediante a criação do que se convencionou cha
mar de cabides de emprego. 

Dai resulta a tendência aos déficits consiCutiVos. à falta de 
recursos pala a modernização, à petda de eficiência das empresas 
e à sua transformação em fonte de prejlfzos, CObertos com dotaçõ
es orçamentárias. Esse é o quadro que toma incontrolável o pro--
cesso inflacionário. -

Em nosso País._ é exemplar o desempenho do setor siderúr
gico. depois de sua transferência para a iniciativa ptívlida.. Aí en
CODir.lmOS, Srs. Senailotes, o m:gumento mais fcxte pam jlstifu:ar a 

· ampliação do programa de privatização de empresas govemamentais. 
Poder-se-ia considerar clássico o caso da Companhia Side

rúrgica NacionaL a empresa que é um símbolo do ingresso do País 
na era industrial modema.- Depois de ter dado apoio ao desenvol
vimento de um sem número de indústrias. consumidoras de aÇo. a 
Usina "de Volta Redonda entrou em declínio. 

O fundo do poço de Ria decadência fiCoU-eXpresso na exis
tência de um déficit diário equivalente a um milhão de dólares. 
pago pelo Tesouro Naciooal. Logo nos primeiros meses de sua 
privatização. a empresa começou a dar lucro. o que llie permitiu 
iniciar negociações com o Govemo do Estado do Rio de Janeiro. 
junto ao qual havia acumulado dívida de pnde vuho. 

- O nb-reoolhlmento do ICMS f01 o principal sintoma da 
perda de capacidade da grande empresa par.1 sobreviver sob a égi
de estatal. A posição deficitária refletiu~se na sitnação econômica 
do Municipio de Volta Redonda, a ponto de ter pairado dúvidas, 
dur.mte algum tempo. sobre a capacidade de sobrevivência da em~ 
presa. Casa. apartamentos e teirenos na área urbana começaram a 
perder o valor, sob a influência do receio de que a usina fechasse 
suas portas. causando a supressão da razão de ser da cidade. · 
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O quadro econõm.ico de Volta Redonda foi altetado antes investimentos em modemização iodustrial, inteDSivo treinamento 
mesmo de ler decorrido um ano da privatização. N'"ao demorou que de mão--de-obra, pagamento de impostos e gastos com. o bem·esrar 
a ~~ da empresa propusesse acordo ao Govemo do Estado de. seus trabalhadores e da commidade em que est! situada. 
para um acerto de contas de interesse recíproco.- A CSN sentiu-se Temos, pois, 4ois tm18nimos: O Estado que s6 sabe causar 
capaz de propor um ajuste da ordem de US$ 55 milhões, a ser prejlízo e a CIIlplt$3. privada, que sabe produzir lucros ao reduzir 
pago de imediato à Secretaria de Fazenda. fluminense. Concluído o custos e melb.O!ai' a produtividade. 
acordo, a empresa efetuou o pagamento. O caso da CSN é exemplar. N"ao se diga que o povo não 

Antes de receber o mencionado valor, o Governador prome- sabe escolher entre o certo e o emulo. O presideme da CSN, que 
teu destinar a importância à construção da chamada LiDba Verme-- presidiu todo o processo de Jrivatização e recupetaÇão da empre
Iba, o eleVado que, saindo da rodovia suspensa, alblra da liDba do sa., foi eleito dep1tado federal Temos no Congresso a pessoa cJes.. 
aeroporto internacional do Rio de Janeiro, deveria chegar beira da se herói da iniciativa privadà, o Sr. P.roc6pio Lima Neto, eleito pe
es!I>da Rio-Petrópolis, Dllma distância de tioze quilômelros- O di- los operuios e pelo povo~de Volta Redonda_ 
Dheiro foi recebido, mas não teve a destinação prevista. Essa linha Sr. Presidente, Srs. Senadores, não posso deixar a impres-
acabou sendo construída com diDheiro federaL são de que o caso da Companhia Siderútgica Nacional é único e 

Impxta ressaltar o teSSUigimentoda Usina de Volta Redonda não se repete no setorprivado. 
e sua capacidade de resgatar compromissos fmanceiros.. col:oo acima. - Ao contrário, esse é o desempenho nonnaJ. e a conduta polí-

No ato de privatiução os operários reoebetam doze por tica própria da OIIIJli"sa privadL 
cento das ações de capital da Co~ia. Esse fato parece ter sido A Usiminas - Usinas SiderúrgiCas de Minas Gerais S.A. 
decisiva. A :recuperação avançoU com rapidez. a ponto de, em apresênta-nos outro exemplo de conquista da ef1ciência e da pro-
1994, a sua produção ter alcançado a meta de 4, 6 milhões de tone- dutividade como virtudes da iniciativa privada. Com certificado de 
ladas de aço líquido, ou vinte por cento acima da marca mais ele- qualidade ISO 9..001, os çrodutos da empresa entzam nos merca.
vada do peóodo amerior. dos intemacionais mais exigentes, inclusive os Estados Unidos e o 

Cbcgamosaofata.demaiorrelevo.Em 1994,-aempresapa- -Japão, onde a empresa conquistou clientela .importmte. Trinta e 
gou impostos aos governos federal, estadual e Illll:IÚçipal da or:dem quatro por cento da produção de laminados da empresa destinam.
de US$ 258 milhões. Compare-se esse resultado com o prejuízo de se ao mercado ex temo. 
350 milhões de dólares por ano. coberto pelo Tesouro Naciooal. E a Usiminas, ao produzir 4,3 milhões de toneladas de aço 
Ao mesmo tempo, a empresa não conseguia pagar imJ?OStos ao es- líquido, rivaliza em volume produzido com Volta Redonda. 
tado c ao município. Há um fato singular qoe merece destaque no desempenho 

Esse é o aspecto principal da privatização. Ao invés de des- da usina de Ipatinga_ Tmta-se da sua venda de tocnologia, com 
vio de recursos públicos para cobertura de déficits. o recolhime.oto projetes desenvolvidos na prestação de assistência téciJica à Com
de impostos fedemis, estaduais e lllllllicipals- Se afasla!:IIIoS da panhia Sidenírgica Paulista, Cosipa; à empresa argentina SIDERAR; 
análise a influência. do falcr ideológico, Dão é dillcila esoolha en- eàOxnpanhia SidenllgicadeThbar.lo, CST, caáreadelingo<amenlo 
Ire a administrnção pública e a gestão empiCSllrial privada- continuo, segundo os métodos apetfeiçoados na própria Usiminas. 

Seria impensáveL no :regime da subordinação da empresa Destaquemos um fato de relevo: em 1994,.enquanto o ÍDdi· 
ao Esta~ o programa de modemização em que se empenhou a ce Bovespa valorizou 60%, as ações preferenciais aa Usiminas va
administtação privada da empresa. No cor:rente ano. somam cerca lorimmm. 90%, segundo as cotações calndadas em dólar. Até fms 
de duzemos e cinqtlenta milhões de dólares os invesfimêri.tos em do ano passado, a empresa havia aplicado em projetos de proteção 
atualização tecnológica e melhocia de qualidade na Usina de Volta ambiental a soma dé US$ 275 milhões, aplicação impensável en-
Redonda_ quanto &.etDJll"S'l er.1 oc:upante da área puôlica-

Não sê' poderia também i.maginar comei poSsível o acordo Srs.. Senadores. sinto júbilo ao apresentar um terceiro ex em-
que a CSN assinou com a Feema e·o Governo do Estado do Rio e plo de •dminis!J3ção privada eficiente no sda da produção de-
Janeiro, para ações de piOS<rVação do meio ambiente. Os gastos da Em meados de 1992, a Companhia Sidctútgica de Thbarão 
empresa, em cinro anos, estio P.=isfo5 em cem milhões de dólares- foi privatizada, depois de acumular prejulzos dutaDie anos canse-

Esse prognuna Dão poderia ser imaginado nem executado cutivos,desde 1983,comounidadepertencenteaSidexbr.ls-Essaé 
enquanto a empresa se manteve sob o controle estatal. &_.emplos uma empresa cuja produção de placas se destina. em sua quase to-
práticos. dessa natureza, demonstram que sua divulgação será fa. talidade, ao mercado ex temo. · 
tordeesclarecimentodaopiniãopública,ondehápan:elasquede- Em 1993, a empresa oomeçou a estabeleoer =ordes de 
fendem o investimento estatal na produção de bens como um valor produção de aço liquido, de placas c de coque. Simplesmente for~ 
de ordem moral insubstiblívcl. Ao contrário, é o set.or privado que midável tem sido o ganho de produtividade, com a marca histórica 
pode preencher alguns requisitos essenciais ao bem-estar da coleti- de 755 toneladas de aço líquido chegoo a 3.742 mil toneladas e 
vidade. O Estado provou que Dão é capaz dessa façanha. 3-124 mil toneladas de placas, quantidades pelo menos vinte e ciD-

Em 1994, a CSN desenvolveu uma série de atividades vol- coporcento acimadoF.odoailleriorde estatização_ 
tadas para a otimização de seus ==os humanos. Dentro do Pro- Somenle a administração privada poderia propiciar resulta
gruDa de Desenvolvimento de Mão-De-Obra foram realizadas dos semelhanles ao alcançados rela Companhia Sidctúxgica de 
3.142 ações de treinamento, confOIIII.C esl.á. WtG em seu Relat6rlo Tubarão. A empresa recebeu elogios de organismos internacionais 
do me.ocionado exercí.cio. - - por sua capacidade de :reaproveitamento de :resíduos de seu pro-

Iuf01lll3. esse documento qoe mereceram destaque os pro- cesso produtivo,_ com :reciclagem de 91%, em 1994. 
gramas de Qualidade Total, Gerenciamento de CUstos e Informáti- O aproveitamento de gases gexados na usina tem propiciado 
ca. além daqueles especificamente destinados melhoria da opera- a quase auto-suficiência energética-da CST. ca::n produção total de 
ção e =tenção da Usina- · . 133-000kw. Além de evitar a poluição atmosférica, a emptesa re-

É o s:etor privado que sabe promover a ascensão social dos duz seus rostos, convertendo danos ao meio ambiente em lucrOs 
trabalhadores. como é prova. adicional o Programa de Moradias, operacionais. -
executado pela Caixa Beneficente dos Empregados da CSN, que, A empresa começou a opernr em 1983, pennanecendo sob a 
no exercício de 1994, proporcionou a compr.t de casa própria para jurisdição federal até meados de 1992. Os :resultados acima apon· 
mais~ 1200 de seus OIIIJli"gadoS- tados s6 apareoenun dep_ois da privatização. Que cimclusão pode-

A luz desses fatos. o que devemos preferir, o Estado, in- mos tirar desses fatos? E perfeitamente lícito coosiderar-sc como 
competente na gestão d<\ emptesas produtoras de bens e serviços, própria da administtação govemamental o abandono de critérios 
ou a iniciativa privada? E a empresa privada que sabe reduzir rus- de integração da empresa na comunidade, com o objetivo de pte

. tos e produzir lucros. distribuíveis sob as mais difexentes fa:mas: scrvar o mei,o..ambieme e o bem-estarcoletivo. 



Maio de 1995 · ANAISDOSENADOFEDERAL 291 

Preocupações dessa natureza s6 vieram a ~ depois que 
a empresa passou à esfexa do setor privado. Os ambientalistas de-· 
vem tomar boa. nota desse C9mportamento da livre iniciativa. -

Está comproVado que a estatização da economia é um fator 
de empobrecimento da população btasileira. Quando o empresa
riado privado investe seu capital, a expectativa é de um crescimen
to do ValO[' dos bens. 

Adotemos esse critério para avaliar o que ocorre com a Pe
trotris~ CJFPI"S3. que deve ser submetida à coo.COl'l'ência. de modo 
que haja ÜJeios de se avaliar o seu desempenho. 

Operando sob o escudo do monopólio, uma emptesa não 
pode ser considenda efl.ciente. '{~~ando não coillribui para o Te
souro Naciooal, seu principol aoionisla, tanto como pagadora de 
impostos cano de diVidendos pelo capital =ebido. · 

Quando lemos os relat.órios da Petrolris, verificamos que 
seus investimentos declarados, desde sua fundação, em 1953. até 
1993, somam oitenla bilhões de dóla= (em moeda de valor cor
rente). No entalllo o valor de seu patrimôn.io líquido varia de 12 a 
IS bilhões de dólares. Os contribuintes do Tesouro Nacional têm o 
pleno direito de inquirir sobre o destino dos IOCUISOS pl!blicos apli
cados na exploração do peb:óloo, em IOgime de monopólio. 

Sio de várias fontes os Ievamamemos-relativos ao patrimô
nio, eOOividamento~ fatu.ramemo, investimento, lUcro e mímero de 
funcionários das maiorias empresas do Govemo FederaL 

· Nesta análise, a últimos dados divulgados pela revista Js. 
lot, de 22.03.95, J?á8inas 23 e 24 pam demonst= o desperdicio 
de recursos no setor das estatais. 

Em 1993, o hlcro da Pet.robr.ts~ nesse levantamento, chega a 
683 milhões de dólares, como o patrimõnio da emptesa é estimado 
em 12,3 bilhões de d6larcs. o mencionado hlcro mpreseDta apenas 
5,5% desse palrimônio. Ocon-e que somente a dkima paru.· do lu
cro vai para o Tesouro como dividendos. 

No setor privado, dividendos tão reduzidos ameaçariam a 
empresa de falência., se persistissem por vários anos, como é o 
caso da Petrobrás. 

Vejamos que essa. empl"C&3. não paga imposto sobie as áreas 
que ocupa pam exploração de peb:óleo; paga roya/lies de apenas 
cinco por cento aos estados e ao.s mmricípios proChltoreS; não paga 
imposto de renda ao Tescmo Nacional e manda para seu acionista 
priDcipal tão-somente cerca de 0,6% do capital investido. 

Por sua vez, a Eletrobrás possui um patrimônio da on:lem de 
44 bilhões de dóla=, obtém lucro que representa somente ce= 
de um por cento desse valor e não paga dividendos a seu grande 
acionistas. o Tesoaro. Ao contrário. o Tesouro paga suas dividas 
no extericr. -

Já a Telebtás, =~lrimllnio no valoc de 17 bilhões de dó
lares, aufere hlcro es · em 925 milhões,. que em grande parte 
é reinvestido e destinado ao Fuudo de Peusão de seus emptegados. 
O Tesouro recebe uma fagulha desse rendimento. 

Logo a seguir. a Vale do Rio Doce, tida como eJiq:RSa efi
ciente, tem um palrimônio da onlem de 6,5 bilhões de dólares, que 
produzem lucro de 262 milhões de dól=s, no auo de 1993. 

Esse lucro representa somente 4% do patrimônio, mas é 
reinvestido e s6 uma partícu1a chega ao Tesouro como dividendos. 

Que oeo~:re com o Banco do Brasil? Seu palrimônio é de 
sete bilhões de dóla= e seu lucro. em 1993, da oolem de 128 milhõ
es de cl6la=, cu de menos de dois por celllo do vakr do pattimônio. 

As empresas estatais representam o paraíso de seus empre
gados, cujos Fundos de Pemão asseguram o pagamento de apo
sentadorias de valor igual ao dos vencimentos do empre.,,..M,.. ativo. 
AJ; benesses em tetmos de colôulas de férias, ~ DJé<Ec1, 
odootol6gica e oft.ilmica alcançam nível superioc à de países ricos. 

Os ~ a juros baixos é prazos Icmgos constituem 
uma. concessão de valer excepcional e os fmanciamentos para casa 
pr:6pria e autan6vel certamente distinguem o emprego em. caD.pa
nhia estatal como um privilégio irügualável. 

Além disso, há as CI<Ches para os fJ.Ihos dos felizardos, o 
tnnsporte às vezes gratuito,. o TCSSaicimento das compras de li

, vros. cadernos e de enxoval de escolares. 

Sr.. Presidente, Sr.;. SenadoR:s: é óbvio que somente será 
possível estabelecer uma rigorosa política de justiça social, se o 
Estado ficar livxe da respoo.sabilidade de cobrir déficits de suas 
~. cujas dívidas na maioria dos casos são msgatadas com 
recursos do Tesouro Nacional. 

Constantemente, ouvimos falar de emissões de capital de 
empresas p.íbli~ su?s~ pelo Governo, o 90e; desf~ _os or
çamentos de Ministérios criados para executar mdispens-avets ~ 
gnunas de car.iter sociaL 

Não se pode negar que a opinião píblica está ampanda em 
sóbrias razões quando questiona a disposição do governo para pri
vatizar empresas píblicas. Algumas destas figuram numa lista de 
privatizáveis há mais de um ano, não dependendo de autorização 
do Congresso para passarem as mãos do setor privado. 

Espetemos que a resposta oficial expectativa de amplos 
segmentos do povo brasileiro ganhe a forma. de uma transferência 
maciça de empresas governamentais pam quem de fato pode capa· 
citã.-las~a operar com margem de lucro. 

· · E por esse meio que as empresas privatizadas conseguem 
pagar impostos. gerar capital para reinvestimento. remunerar acio
nistas e distribuir benefícios de vulto a seus ttabalhadores e suas 
populações que vivem à sombra de sua administração eficiente. 

Agradeço a ate~. 
O -SR. PRESIDENTE (Romeu Tu ma.) - Não há mais ora~ 

doies inscritos. 
Na presente sessão, terminou o prazo pata apresentação de 

emendas ao ProjeiD de Resolução n•60, de 1995, de autoria do Se
D.1doc Casildo Maldaner, que aliem os arts. 91. 101 e 383, do Regi
memo Intemo, e regula os procerlimeotoo de apreciação da indicação 
de suplemes de Mioistros classistas do Tn""bunal Superior do Tra.bafuo. 

O Projeto não recebeu emendas. 
A matéria será despachada à Comissão Temporária. criada 

através do Requerimento n° 201, de 1995, destinada a elaborar e 
lljr<Selltar projeto de resolução refonnando o Regimento llltemo. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada mais haven
do a tratar, está encemu:Ia a sessão. 

(Levanta·sea sessão às 18h12min.) 

ATA DA 64" SESSÃO, EM 18 DE MAIO DE 1995 
(Publicado no DCN, Soção ll, de 19-5-95) 

REI1FICAÇÃO 

Na página 8.506. za colum., no Requerimento n° 769, de 
1995. subscrito pelo Senador Teotonio Vilela F"llho, solicitando a 
tr.mscrição, DOS Anais do Senado, do artigo publicado no i"!U"l 
Folha de S. Paulo, edição do dia 15 de maio do corrente ano, sob 
o título "O que D. Ruth vem faz.er no Acre?", de autoria do _Enge
nheiro Florestal Jozge Viana, Prefiilio de Rio Branco - Acre. su
prima-se, por transcrlção indevida. a matéria intitulada "O que D. 
Ruth vem fazer no Acre?'' 

ATADA 67" SESSÃO,REALIZADAEM23 DE MAIO DE 1995 
(Publicado no DCN, Seção ll,de24de maio de 1995) 

REI1FICAÇÕES 

Na pãgina 8.620, 2" cohma, no Requerimento n• 793, de 1995, 

Onde se lê: 
. ., onde será Iaoçado oftalmente. .. 

Leia-se: 
.... onde será lançado oflcialmente-

·-·--N;-Mg;-;i626.i"~luna. ----.. ------·-
Onde se lê: 

PROJETO DE LEI N" 166, DE 1995_ 

Leia-se: 
PROJETO DE LEI DO SENtúXl N" 166, DE 1995--. 
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Ata da 70S Sessão, em 25 de maio de 1995 
. 1 • Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura 

Presidência dos Srs.: Júlio Campos; Ney SuassUlUl; Antônio Carlos Valadores 
Jefferson Peres e Eduardo suplicy 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTVS ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Ademir Aildrade - Antonio Carlos Magalhães - Anlôoio 
Carlos Valadares - Artur da Távola - Bello Parga - Benodita da 
Silva - Beni Veras - Bemardo Cabral - Carlos Bc:ze:rra - Carlos 
Wilson - Cssildo Maldaner - Cootinho JOI&• - Darcy Ribeiro -
Edison Lobão- Eduardo Supücy- Élcio Alvares- Emllia Fernan· 
des - Epitácio c..feleim- Ernandes Amocim - Esperidii!o Amin
Femando Bezerra- Flaviano Melo- Francelino·P~im- Freiras 
Neto- Gemido Melo- Gersoo Camata - Gilberto Mimnda - Gil
vam. Borges- GuilbeiiD.e Palmeir.a - Hugo Napoleão- lris Re:zen
de- Jáder Barbolho- Jefferson Peres- João FI3DCI- João Rocha 
- Joci de HoDanda- Jonas Pinheiro- Josapbat M~o- José 
Agripino -José Alves -José Roberto Arruda -José Bianco -José 
Gernldo Duttn-José Jgnácio Fem:im -Jólio Campos -Jónía Ma
rise- Lauro Campos- Leomar Quintanilho- Levy Dias- Luádio 
Portella - Lúcio Alclntara- Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oli
veira.- Marina Silva- Marluce PiDto- Mauro Mir.mda - Nalxr Jú
nícr- Ney Suassuna- Odecir Soares- Ooofre Quinan- Osmar Dias 
- PedeoSimoo- R=íebet- Renan Calheiros- Roberto Freiie
RobertoRequião- Romero.Jucl- Romeu Thma-Séq:io MaclJado
Teo<ooio Vilela Filho- ValmirCampelo- Waldeck Ornebs. 

O SR: PRESIDENTE (Jólio Campos)- A lista de presen
ça acusa o comparecimenlo de 72 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a prcteção de Dc:us, iniciamos nossos fra.ba.Ibos. 
O Sr. 1° Secretário em exCidcio, Senador Ney Suassuna, 

procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES: 
PARECER N" 326, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econôm.icos sobre o 
Projeto de Lei da Cimara n° 144, de 1994, que d& 
põe sobre o ressarcimento ao Banco do Brasil SA. 
das despeslitS com o programa do Imposto de Renda, 
exercícios de 1990 e 199L 

Relator: Senador Eduardo Sup6cy 

I-Relatório 

com atualização mooetúia, dos OJstos com os serviços relaciona
dos ao Prognuna do Imposto de Renda - PIR nos exercício de 
1990el991. 

U- HistóricD 

As despesas com o PIR-90 estavam programadas par.< se
rem Ieali.zadas pela Secretaria da Receita Fedeml na rubrica ''Ser
viços de TeiCCÍros" do Orçamento da União. Com a edição da Me
dida Provis6ria n•Jso (depois lransf=da na Lei n•8.02&'90) as 
dotações for:am. canceladas. Entretanto com a Iee.Struturação no 
Poder Executivo vmas transferências de dctaçõcs orçamentárias 
forun realizadas através da edição de decretos- as quais apesar de 
ablalizadas pelas URO não foram suficienteS para cobrir as despe
sas do PIR-90. A Secretaria da Receita Federal fiiDlOil coovênío 
com o Banco do Btasil - BB onde cada um dos 6Igãos arcaria 
com uma parte das despesas do programa e o BB limitava sua par
ticipação a 948.48,93 BTN. Todavia em razão das razões citadas a 
Receita não foi capaz de cumprir com seus comprOmissos, obri
gando o BB a arcar com o valor integral da despesa. 

Em 1991 os recursos destinados ao PIR.-91 constavam do 
grupo de-~ ''Outras Despesas Correntes'~ enttelant.o o De
creto n° 21 de 1°-2-91 dete.Im.inou o contingenciamento de 90% 
dos recursos daquele grupo. O Convênio semelhante iode 1990 
foi assinado entre a Secretaria da Receita Federal e o Banco do 
Brasil e como a Receita s6 conseguiu realizar o pagamento ao BB 
em 3-1-92, sendo que o prazo originalmente ac.ertacJo era 30-6-91 
agora estão sendo cobrados os enc:azgos da atualização monetária 
dos valores adiantados ao PIR-91. 
- ... 

m- Voto do Relator 

Ambas as dívidas sãO reconhecidas pela Secretaria da Re
..ceita.Federal Todavia., considerando não existir cláusula de cone
ção monetária no convênio~ a CISET-MF expe(liu parecer co.Dtrá
rio. Foi então constituído em 1993 o grupo de t.Iabalho n° 6B- GT 
6B, com o objeúvo de encontrar formas de ressarcimento ao BB 
pelos PIR-90 e PIR.-91. Seu relatório concluiu pelo envio ao Con
gresso Nacional de projeto de lei solicitando expressa autorização 
para que o Ministério da Fazenda possa liqUidar tais débitos que 
de. aeotdo com a Secretaria da Receita Federal,. são de 
R$9553.812.26. 

. Com base nas informações colhidas junto aos órgãos envo1-
vtdos, somos pela aprovêr-ão do projelo, com a seguinte Emenda 
no 1-CAE: 

. O Projeto de Lei da Câmara n° 144194 dispõe sobre a auto- A~te-se ao projeto o seguinte art. 2°, renumerando-se 
.rização ao Ministério da Fazenda para ressarcir o Banco do Brasil. o a tua!: 
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Art. 2° O MinistériO da Fazenda encaminhará- :O Congresso 
Nacional o demonstrativo da liquidação doS custos referidos no 
art. 1° até trúJ.ta dias após a quitação do d6bito. · 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1995.- Pedro Piva. 
Presidente em exercício- Eduardo Suplicy, Relator- Osmar 
Dias- Valmir Campelo - Bello Parga- João França- Ademir 
Andrade- Beni V eras- João Rocha - Esperidiio Amin- Leo
mar Quintanilha - Jeft'ei'SOn Peres- Geraldo Melo- Lúcio Al
cântara. • 

PARECERN'327,DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econôn:úcost sobre o 
Projeto de DecretO Legislativo n° 20, de 1993 (n° 201, 
de 1992, na origem), que "Homologa ato do ~· 
Monetário Nacional qu.e autorizou a emissão ~fdo.; · 
nal de papel-moeda, no exercício de 1991, no valor de 
Cr$ 2.035.000.000.0011,00 (dois trilhões e trinta e cln· 
co bilhões decruzeiro:o;)". ·' 

Relator: Senador Leomar Quintanüba 
É submotido à apj<clação do Senado Fedezal o !'iojeto de 

Decreto Legislativo n• 20. de 1993 (n' 201. de 1992. na Câmara 
dos Deputados)~ que homologa ato do Conselho Monetário Nacio
nal~ de 27 de novembro de 1991. que autorizou a emissão adicio
nal de papel-moeda no vala: de CI$ 2.035.000.000.QOO,OO (dois 
trilbões e trinta e cinco bilhões de cruzeiros). para atender 1 eüg&
cias das atividades de produção e de ci=lação da riqueza naeiooal. 

xílio. concedidos por agências govemamentais. à formação de re
cursos humanos. 

Na Ca:niSsão de Assuntos Ecooômicos foi aprovado o Pa
recer favorável que oferecemos ao Projeto e. nos tetmOS tegÍmen
tais. foi apresentada à Mesa uma emenda aditiva. de autocia do no
bre Senador GeJ:son Camata. A emenda, ao propor a inçlusão de 
parágrafo ao art. 1° do Projeto, dispõe sobre a exigência de com
provação à Receita Federal. pelo depositante. da origem do rendi
mento a ser remetido ao exterior. 

Considerando que o Projeto versa sobro remessas de bolsa 
de estudo e salário pam estudantes e pesquisadores. que além de 
constiD.Iírem valor pouco significativo., também sofiem a incidên
cia do Imposto de Renda na Fonte. logo estão sobre o controle da 
R~ Federal. 8: emenda é inócua pois o cem trote por ela propos

. tojáécxecurado. 
Opinamos contrari.amen.t à Emenda n° 1 apresentada ao 

PLCn'23.de 1993. 
Sala das Comissões. 23 de maio de 1995.- Gilberto MI· 

ronda, Presidente -Eduardo Suplicy, Relator- BeBo Parga -
Geraldo Melo - Esperidião Amin - Leomar Quiutauilha -
FratK:CÜDO r.r.ira-João Fnmça- Edbou Lobão- Jelfiirsou Peo 
rcs- Lúdo Akântara -O.smar Dias -João Rocha- Pedro Plva. 

PARECER N" 329, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o 
Projeto de Lei ela Câmara u• 187193 (u' 2.357, de 
1991, na origem), que "dispõe sobre a tributação de 
bens de pequeuo valor" a 

Relator: Sasador João Rocha 

Como se verifica, a proposição em exame uara de mat&ia 
de competência exclusiva do Congresso NacionaL A Id'erida 
emissão de papel-moeda foi realizada em 1991. com seus efeitos 
fmanceiros e ec:ooômicos já tri<a1meDle realizlldos. definitivos e o.>· .· . I-Relatório 
ver.áveis, tomando tão-somente formal o ex:erácio desta~ ·:. :: -· :_~provado pela amam dos Deputados, vem a" exame desta 

Nesta oportnD.idade, gostariamos de enfatizar a neêéSSidade ...: cõ"missio o PiojetD de Lei da Câmara n° 187/93,. que "Dispõe so
de se proceder à refa:mu!ação da Lei n• 4595164. em especial o bte a tributação de bens de pequeno valor". 
disposto no art. 4°, inciso L in f"u:ae, "que permite ao Conselho Mo- O projeto COllSidera de pequeno valor~ para efeito do dis-
netãrio Nacional autorizar as emissões de papel-moeda previamen- posto no"iiicisõ IV do art. 22 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro 
te à competente autmizaçãodo Congresso Nacional". de 198Sc:o<1ienoe . .aitos cujo preço unitário (ou do conjmto de 

Enquanto o Congresso Nacional não regulamentar o art. bens dá~ esp&:ia) de alienação, no mês em que esta se teali.-
192 da Constinlição Federal. nã? ter.í. al~ altemativ~ se~ a de zar, seja igual og iolerior ao valor equivalente a 10.0CK> (dez mil) 
homologar atos que, como este., Já produziram. na sua integridade. UFIR.. Tal valor passaria a ser o limite de isenção do Imposto de 
todas as conseqUências. Renda incidente sobre o ganho de capital auferido por pessoa riSi-

Dada. neste momento. a inocuidade da avaliação do mérito, cana alienação de bens e diieitos. · 
concluímos pela homologação do ato do Conselho Monetário Na. 
cional, na forma do Projeto de Decteto Legislativo n° 20~ de 1993. 

Sala dai Comissões. 23 dC maiO de 1995.- 'Gilberto MI· 
randa, Presidente- Leomar Quintanilba, Relator- Osmar Dias 
- Ney Suassuna -João_ França - Esperidião AmiD -Palro. 
Piva - Lúc:io Ancântara -Jefferson Peres - Edisoa Lrobio·
BeDo Parga - Geraldo Melo - Eduardo Suplicy - Francelioo 
Pereira- João Rocha. 

PARECER N' 328, DE 1995 

ll-Voto do Relator 

O conceito de pequeno valm; vigente à época da apxesenta
ção dei projeto o da aprovação do substitutivo pela Câmata dos 
Oepltadoa (l99l).fora fiXado pelo Poder Executivo. com base na 
ccmpet&tcia atribuida pelo citado dispositivo. em 
Cr$3.700.000,00 (três mi.Ibões e setecentos mil c:iuZeiros). Poste
rionnellte, o Regulamento do Imposto de Renda. baixados pelo 
Deaeto n• 1.014. de 11 de janeiro de 1994. alterou-o pata 10.000 
(dez mil) UFIR. reúmldando, assim. o valor JX'O!lOS'O pela Câmato. 

Da Comissão de Assuntos Econômkos, sobre a Recentemente, contudo, a Lei D0 
8.981, de 20 de janeiro de 

Emenda 0 o 1 ao PLC 0 o 23, de 1993 (llo l.!Qfit de 1995.originadadaM~Provis6riã._n"'812.de30-12~94.~seu 
1989, na Câmara) que "Dispõe sobre a~~ ,• . ~,2..1, elçvm..a referido~ de ISe~ para 2S.CXXl (vmte e 
o exterior dos rmdimeotos do trabalho i" ê•M-i-1· ~~-UIU. ~ no ~ t:rimestre cJ.: 1~. a ~ 
dos valores re<.'Cbidos como bolsas de estMfí .• ~~:~:: _11~ (*-'-te mil, seiscentos e cmquenta e dolS rea1S e cm-
lio,aosbeneficiáriosdebolsasdecstndoo.r~~.f ...:-~~~). _ .. 
exterior cona:didos por agênáas govemamentais? · · . A Lei n 8.981195 nao s6 ~ ao ~JetlVO do autor da 

Relator: Senador Eduardo Matar-azzo Suplicy 
O. Projeto sob exame disciplina a remessa ao ex.tel:icx" de 

. rendimentos do ttabalho assalariado, de bOlsas de ...Ucle e do'-· 
. -

matma, o Deputado Jackson Pereaa,. de abla:lizar, em caráter per
ment.e.o valor' da isenção originalmente pnwist0y como ainda con
feriu tn.tamcDID mais favorável ao contribuinte. Com efeito,. além 
cle.._o-àa1SO% (centoecinquentaporoento). reduziu, 
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em seu arL 21, a alíquota do Imposto de Renda incidente sobre o 
ganho dO capilal, de 25% (vinte e cinco põ1: cento) para 15% 
(quinze por cento). 

Assim sendo, na nova situação, caso aJroV3dõ; o PLC n° 
187/93 gemia efeitos contrários aos pretendidos pela Câmara dos 
Deputados, razão pela qual opinamos pela sua rejeição. 

Sala da Comissão, 23 de maio de 1995.- Gilberto Miran· 
da, Ptesidcnte- João Rocha, Relator- Osmar Dias - Fraaceli
no Pen:int- João França- BeiJo Parga- Leomar Qufntannha 
-Je!Tersoa Peres- Geraldo Melo -Eduardo SupUcy- Edisou 
Lobão- Lúelo Ak:âutara- Pedro Piva- Esperidião Amiu. 

PARECERN"330,DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econômic:os, sobre 
Projeto de llecRto Legislativo u• 24, de 1993 (u" 230-
B, na Casa de origem), que "aprova o texto da Coo
veução lnteramaicsma sobre Conflitos de Leis em 
Matéria de Sociedades Mercantis, rouduída em 
Montevidéu, em 8 de maio de 1979". 

Relator: SenadO!' Eduardo Sup6cy 

Relatório 

Vem à a~ desta Comissão de Assuntos Bconômicos 
o Projeto de Dec:ieto Legislativo D0 24, de 1993, que tem pores-: 
copo aprovar o texto da Convenção lDteramericana sobre Confli
tos de Leis em Matéria de Sociedade& Mercautins, caocluida em 
Montevidéu no eusejo da n Conrem>cia Especializada Int=eri
c:ana do Direito Intemaciouai Privado, Iealiudo em Mootevidéu, 
em maio de 1979, sob os auspícios: da Organização dos Estados 
Americanos-OEA. 

Adoto, por eamanicidade, o relat6rio do Senador Geraldo 
Melo, proferido por ocasião do exame da matéria na Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, acrescentando-lhe que a 
matéria foi incloida em Otdem do Dia da Sessão de 19 de abril de 
1995, tendo parecer favcrivel daquele Colegiado. 

Anunciada a mat&ia, foi lido e aprovado o Requerimento D0 

579, de nossa l~Utoria, solocitaudo o adiamento da discussão para 
exame da m3.téria pela Comissão de Assuntos Económicos. 

É o relatório. -

Voto 

Motivou-nos solicitar a oitiva de!>ta Comissão o fato, já as
sinade pelo Senad<r Geraldo Melo em seu bem lançado xolatório 
penmte a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacioual, de 
o rqnesentante biasileiro haver dissentido da Comissão Juridica 
IDtetamericana no processo de estudos coocertantes à elaboração 
da convenção em apmço. 

Com efeito, assirullou o Ministro de Estado das Relações 
Ex'teriores, em sua Exposição de Motivos, de número 329, de 
1992- que IOSUltou na Meusagem Presidencial n• 609, de 1992, 
pela qual o texto convencional em tela é submetido à consideia
ção do Ccmgxosso Naciouai -,que ainda na I Coufe<Encia Especm· 
li2ada Interunericana de OU.:ito Intemaciouai Privado, Iealiudo 
ua Cidade do Panamá, em 1975,já semallifestar.ta diveigência de 
entendimentos quanto a matéria que é objetO da presente conven
ção. Duas: teses foram suscitadas: uma a consu~ no proje
to da Comissão Jwfdk:a Jntera.mcrican.a; outra. a espelhada na 
proposta de instrumeutos redigida pelo Professor Haroldo Valia
dão, Clefe da Delegação BiaSilcim. 

A questão está, no plano multilateral. em qual critmo de fi
xação da lei reguladaa da existência, da capacidade. do fuuciooa

, mento e da dissolnçáo das sociedades m=tis deve-se acalar. 

A convenção em comento, em seu artigo 2, optou pela regra 
de aplicação da lei do lugar de sua constituição, conceituando 
como tal ''a lei do Estado onde se cumpram os requisitos de forma 
e de fundo necessários para a criação de tais sociedades". 

O ProfCSSCJ[' Haroldo Valladão, destacado mestre deste ramo 
da ciência jurídica, objetava tal disposição, aduzindo que a lei do 
lugar de COilStituição não se confundia com a lei de criação ou 
constituição da pessoa ju:rfdica. Preconizando ~ta segunda formu
lação- obseiVância da lei de criação ou constiruição da pessoa ju
rídica -, o insigne Consultor Jurídi-co do ltama.raty lembrava não -
ser impossível que uma pessoa jwidica. se constituísse num lugar de 
accxdo com a lei de oo.tro. Aprofimdando nesta lioba de ente11dim.eto. 
após auular os múltiplos critérios de f001ção da lei reguladora. Valla
dão, em seu Direito lntemacional Privado, voh.nne m. asseverou: 

"Não identificamos. asSim. a lei da constituição 
com a lei do lugar da constituição, pois não é impossível 
que uma pessoa juridic:a se constitua num lugar de acor
do com a lei de outro, havendo exemplos na prática 
comparada (Itália. art. 230, § 4°, do antigo Código Co
mercial, art. 2.505 do atua1 Código Civil). Nem identifi
camos a lei da constiruição com a da nacionalidade não 
só porque pode ser a lei, por exemplo, de um Estado
membro, como o Estado pode não considerar nacionais 
só as que se organizarem segundo sua lei, exigindo ou
tros requisitos (no Brasil, Decreto-Lei' n° 2.627, de 1940, 
art. 60), ou dispensar se tenha organizado por sua lei (no 
Brasil. Decreto 0° 93, de 1935, art.. 26, n° 2)'; - Rio de 
Janeiro, FI<itas Bastos, 1978. pp. 15·16). 

Assiste IaZã.o ao ilustrado jJ.rista pátrio~ Em aditamento. po
deríamos :reconiar que a própria Constituição de 88 tratOu de esta
belecer distinção enne empresa brasileiia e empresa brasileira de 
capit3.1 nacicm.al, matéria; aliás, sujeita amalmente à reexame pelo 
Cong=so NacionaL 

Não obstante sejam relevantes os argumentos expendidos 
pelo eminenté juriscõnsulto biãsileiro, parece-nos que os proble
mas centtais, nesta matéria. residem no recoDhecimento extrã.terri
torial da personalidade j.uidica das sociedades mercantis e no fun
ciona;u:sento noutro Estado. Ademais, efetivamente o caput do art. 
11 dO Decreto-Lei n° 4.657/42 (I....ei de Introdução ao Código Ci
vil) dispõe, de fonna explícita, o mesmo critério asSimilado I?Cla 
convenção sob exame. 

Quanto ao reconhecimento, cremos que a ressalva constante 
no segundo parágrafo do ariigo 3, a saber. sujeição do pleno acata
mento de sociedades mercantis devidamente constituídas em um 
Estado. à potest.ade dos demais Estados de exigir-lhes comprova
ção da existência de acordo com a lei do lugar de consti~ição, é 
um princípío de reforço à sobetania naciOnaL Já a regra hlsculpida 
no ten:eiro pa.zágrafo do mesmo artigo, rechaça o tratamento privi
legiado a empresa estrangeira vis-à-vis a empresa nacional, embo
ra. por interpretação exteDSiva. inadequada em caso de comandos 
constitucionais - ressalvadas as garantias fundamentais, petmita 
aquela IlOillla a equipar.lção, para todos os efeitos, das capacidades re
coobecidas âs sociedades mercantis. independentemente da origem. 

Esse aspecto, à primeira vista, isolado de todo contexto, 
meieceria ressalva à luz do Texto Constitucional vigente (arL 
171), pois, em sentido contr.írio, autorizaria uma equivalência 
onde o mandamento CODStitucional afirma uma discriminação. 

Contudo, a ambiência favcrivel à fonnação de blocos eco
nômicos, perspectiva em que o Bmsil procura inserir-se. impõe 
um enfoque telool6gico nesta abcmlagem. em consonância com o 
parágrafo único do art. 4° da Lei Maior, razão pela qual não nos 
opomos à regra convencional apontada. 
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As preocupações ~en~m-se no_ que diz ~ito ~ 
exercíciO dos fms ou objetivO sociâL das sociedade~ mercantis nou
tro Estado. Neste particular. as salvaguardas ditadas nos artigos 4. 
5 e 6 da Convenção fazem com que se dissipem dávidas concer
nentes à primazia do interesse nacional. in<:lusive em relação a 
práticas de conttole societário. - . . -

Por último. importa. anotar que o disposto no artigo 7 do 
texto apreciado. as IlOI'IIl3S fixadas no§ 1° do art. 11 e no art._17 
da Lei d~ Introdução ao Código Civil, no artigo 287 do Código 
Comercial. no art. 64 e seguintes do Decreto-Lei n° 2.627/40 e DO 

caput do art. 2° da Lei n° 6.404?6 0-:ei das Sociedades ~
mas). pexmitem concluir que a le1 co:nstderada. em tese. aplicável 
pela convenção em referencia ~rá não _ser admitida_ em teii:it6-
rio brasileiro. se o Poder Executivo COilSJ.derá-la manifestameDte 
contrária à ordem pública naciODal. 

Pelo exposto. opinamos favoravelmente ã aprovação. nos 
termos propostos, do Projeto de Decreto Legislativo que "Aprova 
o texto da Convenção Intetamerican.a sobre Conflit.os de Leis em 
Matéria de Sociedades Mercantis, concluída çm MonteVidéu. em 8 
de maio de 1_979'". 

Sala da Comissão,.. 23 de maio de 1995.- Pedro Piva, Pte
sidente em exerclcio - Eduardo SuplicyJ Relator- Geraldo 
Melo Arlindo Porto, João França, Esperidião Amin, Ademir 
A:nd~de, Bello Parga,João Rocha, Osmar Dias, Valmir eam .. 
pelo, Leomar Quintanilha, Jefferson P~ Lúcio Alcântara. 

PARECER N' 33l,DE 1995 

Da Comissão de.Assu.ntos Econômlcos, sobre o 
Substitutivo apl'eSentado em Plenário, pelo Senador 
Eduardo Suplicy, ao Projeto de Decreto Legislativo 
n° 29, de 1995, que "autoriza o governo do Estado ~ 
Bahia a alienar terras de propriedade desse Estado, 
até o limite de 8.735 (oito mil, .seteccDtos e trinta e 
cinco hectares), à Companhia de Seguros Afiança da 
Bahia, de acordo COOI o processo administrativo fol"" 
maUzado". 

Relator: Senador Josaphat Marinho 
· Retoma a esta Comissão, para exame de Emenda Substituti

va. apresentada em Plenário pelo Senador Eduardo ~plicy. o Pro
jeto de Decreto Legislativo nOZ9, de 1995, que autonza o governo 
do Estado da Bahia a alienar tei:ras de propriedade desse ente fede
rado. até o limite de 8.735 (oito mil. setecentos e trinta e ciilco 
hectares). à COmpanhia de Seguros Aliança da Bahia, de acordo 
com o processo administrativo formalizado. 

Pelo Oficio "S" no 64. de 1990 (Of. n° 137. de 26-11-90. 
na origem), o Govemador do Estado da Babia. en~ou ao 
Senado Federal. conforme o disposto no artigo 188, § _1°, da 
Constituição Federal. pedido de autorização para que o Estado 
da Sabia aliene terras de sua propriedade ã Sociedade "Com
panhia de Seguros Aliança da Babia". no limite de 8 .. 735 hec
tares. 

Nos termos do§ ! 0
, ill do artigo 91 do Regimento Inter

no do Senado Federal. aprovou esta Comissão, terminantemen
te. o pedido de autoriza_çã.o. nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo apresentado, em reunião realizada em 28 de março de 
!995. .. ~--~ 

Pelo Recurso n° I. de 1995, segundo o disposto no § 3° do 
art. 91 do Regimento !Dtemo, apresentado em 5 de abril de 1995, 
no prazo regimental. requereu-se a 51lbmissão do presente projeto 
de Plenário. - - --

Deferido o recurso. ao projeto foi oferecida a emeDda 51lbs
crita pelo Senador Eduardo Suplicy, que ora se examina. 

É o relatório. 

Apreciação 

A emenda substitutiva do Senado< Eduardo Suplicy "nega 
autorização ao Govemo do Estado da Bahia para alienar terras de 
propriedade desse Estado, até o linilie de 8. 735 (oito mil sete=· 
tos e trin1a e cinco) hectares". 

Justifica a emenda denegatória da seguinte foona: 

''Houve por bem o Constituinte de 1988 sujeitar à 
aprovação prévia do Congi<Sso Nociooal, nos termos 
dos artigos 49, inciso XVU. e 188, § 1°, do Texto Cons
titucional "a alienação ou conceSsão de teiraS públicas 
..:om área superior a dois mil e quinhentos hectares." 
Otmpre ressaltar que o mandamento·c:;onstitucional não 
restringiu -tal controle antecedente da alienação ou con
cessão aos bens do domínio da União.. Dilatoo a compe
tência do Congresso Nacional,. de forma a que imóveis 
do domínio de outras esferas político-administrativas -
Estados. Distrito Federal e MunicípioS- também fossem 
submetidos ao crivo dos Semdom: e I>epltados Federais. 

Assim dispôs a Constituição de 1988 por enten
der que a ttansmissão de terras públicas com área bas
tante extensa deveria ser criteriosa e excepcional, em 
face da principalidade da destinação de teiTU públicas 
para a reforma agrária, nos te:rmos do caput do art. 188 
da Constituição da República. E tanto é esta a D:ttenção 
da Lei Maior, que o§ 2" do mesmo artigo 188 dispensa 
a autorização do Congresso Nocioaal às alienações ou 
"""""""' que pmendam viabilizar a refonna fundiária." 

Não procede a alegação, no caso. 
O oficio eocamjnbado em26-11-1990. pelo então Govema

dor do Estado da Bahia, N'tlo Coelho, para apreciação do Senado 
FederaL menciona que o projeto em exame foi analisado pela 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional- CAR. que o 
considerou de interesse sodal e econômico para o Estado, satis
fazendo·as eXigéncias do art. 5°,§ 1°, da Lei D0 3.038, de 10-10.. 
72, com as alterações produzidas pela Lei n' 3.442. de 12-12-75. 
Recebeu, também. aprovação do I>Ueta-Geral do IDlerba. 

O projeto abrange os imóveis rurais a que se referem as~ 
crituras cttistantes do processo., valendo. esclarecer que o antigo 
Distrito de Sítio do Mato hoje ó Municfpio. 

Parecer administrativo esclareceu: 

"O Projeto Técnico proposto para ulilização eco
nómica da área está dentto dos parâmetros exigidos. A 
implantação está de acordo cem o =<>grama apresen· 
tado, o que garante, dentro do periodo previsto, a im
plantação integml do projeto e da garantia da oferta da 
produção para o mercado, cumprindo, assim, o projeto a 
sua função social" (fls. 225) 

Consultado pelo Ptesidente do Senado Fed=L Senador 
Mauio Benevides, o então Govemador Antônio Carlos Magalhães, 
opinou pela conveniência da tramitação do pedido de autorização 
para alienação das referidas propriedades. Assentiu, portanto, no 
prosseguimento do projeto. 

Além dos beneficies ~s no oficio de encaminha. 
ment.o da matéria, coostam do projeto ootros elementos esclarece
dores do valor do empreendimento, com.o: 

'I- Atrelar o fator tcll"a à ecooomia. regional e por-
que não diZer, naciooal; --

-Elevar. de fonna direta e indireta. a renda do 
homem do campo; 
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- FJX31', também, de foxma direta e i:ndireta. o hO:
mem no meio rural; 

- Aumentar a oferta de emprego no setor nnal, 
contribuindo indiretamente, pelo menos, na manutenção 
dos empregos existentes nos Estados brasileiros alta
mente industrializados; 

-Produzir alimentos à base de proteína animal; 
- Ofertar no mercado regional animais Seleciooa-

<dos para reprodução, que assim contnb.Iirá para o me
lhoramento genético aos rebanhos nOidestinos; 

- OJltivar, dentro dos moldes mais racionais e 
modernos pastagens artificiais e capineiras ü:rigadas e 
sem iirigação que, assim. servirão de campos de de
monstração aos produtores rurais da região." 

Voto 

~ao se trata, pois, de alienação para beneficiar uma empre.. 
sa. mas no sentido de facilitar empreendimento que :resultalá em 
favor da economia de uma região e do aproveitamento de mão-de
obra, nem sempre empregada. 

Essas razões mostr.un. também, que o destino das terras 
alienadas não ofende os objetivos da reforma agrária. 

Destarte. e considerando os beneficias enunciados no oficio · 
do Sr. Govemador do Estado da Sabia, que caracterizou o em
~dimento como de "especial interesse", e ressaltru aspectos 
COillO: ''melhoria da infra-estrutura da região; oferta de quantidade 
significativa de empregos, realização de pesquisas deStinadas a as
segurar o crescimento acelerado da produção de carne no Nordes
te; difusão na sua área de influência de novo e estimulante padrão 
de técnica de exploração pecuária", somos pela rejeição da emen
da substitutiva, aJ'I'=SCD!ada em Plenário. e pela manutenção do 
projelO de decreto legislativo como originariameDte apresentado. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1995. - Palro Piva, 
Piesidente em exereício - Josaphat Marinho. Relator - Osmar 
Dias -João Rocha- Ademir Andrade- Befto Parga- Fnmce
lino Pereira -Arlindo Porto -João França- Eduardo Suplicy 
(vencido)- Valnür Campelo -:- Edisou: Lobão- Leomar Quin
tanilha - Jefferson Peres (vencido) - Geraldo Melo - Lúcio 
Alcântara- Esperidião Amin. 

PERECERES N'S 332 E 333, DE 1995 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 114, de 
1992 (PL o0 4.S5.E, de 1989, na origem), que "cfis.. 
põe sobre as restrições ao uso e à propaganda de pro. 
dutos fumigeros, bebidas alc:oó6cas, medicamentos, 
terapias e defensivos agricolas, nos termos do § 4° do 
artigo 220 da Constituição da República", e os se-
guintes projetos anexos: 

• Projeto de Lei Câmara n'131, de 1992 (PL D0 

1.603-B, de 1991, na origem), que institui a obrigato
riedade da colocação de frase de advertêucia nas em
balagens, rótulos e bulas de medicamentos"; 

. Projeto de Lc:i. do SeDado D0 344, de 1991, que 
"ngulamcnta e disciplina o uso de propagandas de 
bebidas almólicas e dá outras providências", e 

• Projeto de Lei do Senado D0 19, de 1995, que 
"obriga a inserção da advertência, no rótulo dos reci
pientes de bebidas ak:o6Ucas, de seran os efeitos destas 
bebidas prejudiciais à saúde e dá outras providências". 

PARECER N"332, DE 1995 
DA COMISSÃO DE ASSUI'<TOS SOCIAIS 

Relator: Senador Gilvam Borges 
O Projeto de Lei da Câmara n° 114192 e seus anexos, visam 

a regulamentar com maior amplitude do § 4° do artigo 220 da 
CoDSIÍiuição Federal. 

Após mais de ti:inta meses de disCussão, o Projeto de Lei da 
Câmara n° 114192 (PI.. no .4.556/89, na Casa de.'ori.g~m). de autoria 
do iluslre Deputado Elias Mumd (PSDBJMG) e outtos onze parla
mentares foi aprovado Da Câmara dos Deputados e remetido ao·· 
Senado Fodetal. 

O parecer substitutivo, aprovado Da Casa de origem é de 
antoria do ilustre médico o Deputado Fedetal Sérgio Arouca 
(PPSJR.l). que discutiu o assunto com prófuo.didade. conversoo 
com entidades de classe envolvidas e é. antes de mais nada. um 
profundo conhecedor da JDatéria, saúdo humana. 

O PLC n° 114'92 aprovado naquela Casa,. merece nossa 
análise. e nossos sinceros elogios, pois conseguiu em apenas um 
texto legal estabelecer non:nas de advertência ao consumidor para 
todos os produtos enumerados no § 4° do artigo 220 da Constitui
ção Federal. atendendo, com maior alrangência as prescrições de 
todos os anexos apresentados em ambas as Casas. _ 

Merecem também o nosso aplauso os Projetas de Lei do Se
nado n's 344/91 o 19/95, anexados ao PLC n• 114/92, do an!Oria 
dos ilust= Setwlores César Dias e Benedita da Silva, respectiva
mente, ambas estabelecendo namas de advextência para as bebi
das alcoólicas, além do PLC D0 131/92 que estabelece normas para 
medicamentos, também anexo ao PLC no 114/92, o qual também 
merece nossos elogios. 

Todas as propostas têm incontestável alcance social, certa
mente. setão motivo de orgulho para o Congresso Nacional e mais 
ainda para O Senado Federal que tan1o contribuiu para a discussão 
o aprovação dessas propostas. _ 

Ao PLC n° 114'92 foram apresentadas 17 emendas pelos 
Srs. Senadores Amir Lando, Meira Filho e Espiridão Amin, as 
quais passo a analisar em seguida: 

• Emenda n•l do S<Dador AmirLando 
Trata-se de substibltivo integral que, sem dúvida. enriquece 

a discussão da matéria. mas altmt integralmente o texto original 
do PLC n° 114'92, modiftcando substancialmente regras já estabeM 
lecidas e aceitas por toda a sociedade como o Código Nacional de 
AuiO RogulameDtação Publicitária - CONAR. Além de desprezar 
tres anos do disaJssão da matéria com entidades da sociedade civil 

Pela R<;idção 

* Emendas n% 2 e 3 dos Senadores Esperidião Amin e Mei
raFilho 

Ambas de igual tCCJI[", sugerem que a restrição na veiculação 
de propaganda de bebidas alcoólicas e tabaco, já estabelecida pelo 
PLC n° 114/92, seja levada em consideração o fuso horário doEs
tado onde se siUJar, em caso de rede. a emissora que gmt a publi
cidade. 

A emenda é bem intencionada mas desnecessária. Nos ca
sos de programas nacionais o horário que teni sido observado é o 
hotário ofl.cia.l de Brasília, pois não há como -interromper a progra
mação nacional em rede, em função do fuso horário. 

Pela Rejeição 

* Emendas n's 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12. 13 e 14 dos Sena
dotes Meira Filho e Esperidião Amin 

Ficam prejudicadas pois foram prepaxadas para outro texto 
que não o do PLC n° 114192. N""ao fazem seritido quando confron
tadas com o texto ora em análise. 

·Pela Prejudicialidade 

* Emendas 15 e 16 dos Senadores Meira Filho e Espiridião 
Amim 
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Ptetendem alterar par UFIR o valor da multa aplicada aos 
illfratores, bem como retiram do poder público o poder de colll'ar, 
triplicar e assim sucessivamente a multa aplicada aos reincidentes. 

Parece inadequado retirar do Poder Público o poder para 
punir com máximo rigor os infratores desta lei. Além disso, não 
sabemos ao certo qual o destino da lJFIR, que pode ser extinta a qual
'jUer momeD!o- SOIDDS portanto pela rejeição de ambas as emendas. 

• Emenda 17 do Senador Meila Filho. 
Ptetende eximir os 6tgãos de connmicação de respoosabili

lade quando terham exibido propagandas de mecii<:am<ntos ou 
agrot6xicos que não atendam os teqt~isitos da lei. sem que teoham 
>ido advertidO$ pelo órgão competoll!e. 

Não nos parecer ser justo eximir essas empresaS de culpa, 
pois se os anúncios estiverem em desconfom:rldade com a Lei, de
vem ser desde ~ogo recusados pelos veículos de divulgação. 

Pela Rejeição 

Recentemellf.e a Portaria Intea:ninisterial n° 477, de 24 de 
março de 1995, editada pelos Ministros da Saúde, Adib Jatene, da 
Justiça, Nelson Jobim, e das Comunicações, Sérgio Motta, acaba 
le introduzir as nov.as formas de advertência a serem utilizadas si
~ultânea ou rotativamente (neste caso, a cada 5 ·meses, no máxi
:10), sendo que. na televisão, não só de forma escrita como tam.

oém mediante locução. 
Cabe ressaltar, que a imposição da observância.de tais prin

cípios. a que já. se ctanprometeram 0$ interessados (ABERT- A3-
sociaçio Br.as:ileint de Emissoras de Rádio e Televisão, ABA -
Associação BntSileila de Anunciantes, ABAP- Associaçilo Brasi
leiia de Agências de Propagauda, ANJ - Associação Nacioual de 
Jamais, ANER - Associaçilo Nacional das Empresas de Revistas, 
e ABIFUMO- Associaçilo BntSileiia da Indústria do Fumo), em 
razão da edição con}fnta da Carta-Ccmpromisso com a Portaria 
477/95, na disciplina normativa da matéria, visto que têm maior 
amplitude que o previsto oa redaçio da proposição em exame, não 
havendo porque Dão incoqxxar tal avanço significativo jâ jll1llicado. 

Assim sendo. com o fundamem.o da observância dessa con
duta e o voluntário compromisso assumido pelos interessados, e 
objet.ivando conferir normatividade legal à matéria, tomando seu 
cumprimento cogente, somos favoráveis à aprovação do PLC 
114192, nos termos do substitutivo que ora apresentamos a seguir, 
pela rejeição das emendas I, 2, 3 e !7,no métito, pela pre}Idiciali
dade das demais emendas apresentadas e, coo.seqüentemente. pelo 
arquivamento dos projetas de lei: PLC 131/92; PLS 344191 e Pl.S 
19195. cujos objetiv9s já foram atendidos com a ap-esentação des
se substitutivo. 

SUBSITfUTIVO AO PLC N" 1!4192 

Dispõe sobre as restrições ao uso e à propagan• 
da de produtos fumígeros, bebülas akóolicas, medi
camentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos 
do §o 4° do art. 220 da Coostituição da Rcpúblk:a. 

O Congresso Na<:loual decretA: 
Art. 1• O uso e a propagauda de produtos fumlgeios, deri

vados ou não do tabaco. de bebidas alcoólicas, de medicamentos e 
terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos b restri.ções e 
condições estabelecidas por esta lei, nos termos do § 4° do art. 220 
da Constituição da Repiiblica- . 

Parigrafo úrtieo. Consideram-se bebidas alcoólieas, para 
efeitos desta lei, as bebidas potáveis com teor alco6licos superior a 
13 (treze) graus Gay Lussac. 

Art. :ZO É protbido o uso de cigaxros, cigairilbas, charutos 
cachimbos ou de qualquer outro produto fumígero, derivado w 

não do tabaco, em recinto coletivo, privado w público, salvo se 
dotado de arejamento conveniente. 

§ t• Nas repartições públieas, hospitais e postos de saáde, 
salas de aula. bibliotecas, t.eatros e cinemas, exigir-se-á, par.1 uso 
dos produtos referidos no caput, átu. destinada exclusivamente a 
esse ím:t. deyidameDle isolada e com arejamento conveniente. 

§ ~ E vedado o uso das substâncias mencionadas no art. 2° 
- nas aeronaves e veículos de transporte ooletivo, salvo quando 

transconido uma hora de viagem e houver nos referidos meios de 
ttansportes parte especialmenre reservada aos fumantes. 

§ 3° Nas casas de espetáculos e diversões, bem como nos 
~ e demais estabelecimentos e locais em que sejam ser
vidas refeições, deverá obrigatoriamellle exiStir área mservada aos 
não-fumantes, distinta daquela destinada aos fumaillcS. 

Art. 3• A propagauda comeTCial dO$ produtos referidO$ no 
art. 7:' someme será pe:mlitida nas emissoras de tádio e televisão no 
hcdrià~eolre 21 (viiae euma)h=s eas6(seis)horas. 

§ t• A propagauda c:omorcial dO$ produtos referidos DOSte 
artigo deverá ajlstar-se aos seguintes princípios: 

I. Não sugerir o consumo exagerado w irresponsável. nem 
a indução ao bem-estar ou saúde. ou fazer associação, a celebraçõ
es cfvicas ou religiosas; 

IL Não induzir as pessoas ao consumo, atnõuindo aos pro
- dutos propriedades calmantes w estimulantes, que reduzam a fadi~ 

ga ou a tensão, ou qualquer efeito similar; 
m. ~ao associar idéias ou imagens de maior &dto na se

xualidade das pessoas., insinuando o aumento de virilidade ou fe
mjnilidade de pessoas fumantes; 

IV .. ~ao associar o uso do prcduto à p:tática de esportes 
olímpicos. nem sugerir ou induzir seu consumo em locais oo. situa-
ções perigosas ou ilegais; · 

V. Não empregar imperativos que induzam diretamenle ao 
consumo; 

VJ. Não incluir, em imagens ou sons, a participação de 
crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se. 

§ 2• A propogauda COlltetá, nos meios de oonimücação e em 
função de suas características, aôvertência escrita efoo falada so
bre os maleficios do fumo, atrav6s das seguintes frases. usadas se
qüencialmettte, de forma ~inmhíinca ou rotativa, nesta última bip6-
tese devendo variar no máximo a cada 5 meses, todas precedidas 
da a:fnmação ''O Minist&io da Saúde adverte:" 

-Fumar pode causar doenças do COOição e demome c:erebml: 
-Fumar pode causarc:ânc<r do pulmão, bronquite CI6nica e 

emiSema pu1mooar. 
-Fumar durante a gmvidez pode prejudicar o bebê; 

--.:::..Quem fuma adoece mais deúlce:radoestômago: 

-Evite fumar na presença de c:tianças; 
-Fumar provoca diversos males à sua saúde. 
§ 3• As embalagens, exccto se destinadas à exportoção, os 

pôste:tes, painéis ou cartaz1!S, jornais e revistas que façam difusão 
ou propaganda dos produtos referidos no a:rt. T, conterio a adver
tência mencionada no § zo deste artigo. 

§ 4• Nas embalagens, as c:láDsulas de advertência a que se 
refere o § 2° deste artigo setio seqüencialmente u~ de f0Im8. 
simultâDea ou rotativa, nesta última hipótese devendo variar no 
máXimo a cada 5 meses, inseridas, de fOIIDa legível e ostensiva
metlle destacada. em uma das Iater.üs dos maços, carteiras ou pa
cotes que sejam habitualmeD.te comercializados diretamente ao 
consumidor. 

§ s• Nos pôste=, painéis, cartazes, jornais e revistas, as 
cláusulas de advertência a que se refere o § Z' deste artigo serão 
seqücucial:m.ente usadas. de fOIIIl3. simultânea cu_ rotativa, nesta úl-
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tima hipótese variando no máximo a cada 5 meses, 'devendo ser 
escritas de forma legível e ostensiva. 

Art. 4° Somente será permitida a propaganda comercial de 
bebidas alcoólicas nas emiss0l'3S de rádio e televisão elltie às 21 
(vinteeuma)eàs6(Seis)homs. - - __ - -- ---

§ 1° A propaganda de que trata este artigo não põdeni asso
ciar o produto ao esporte olímpico ou de competição, ao desempe
nho saudável de qualquer atividade, i condução de veículos e a 
imagens ou idéias de mai« \Sxito ou sexualidade das pessoas. 

§ '2: Os tótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conte
rão advertência nos seguintes termos: "Evite os riscos do COI15UDlO 

excessivo de álcool". 
Art. s) As chamadas e caraceterizações de patrocínio dos 

produtos indicados nos arts. 7:' e 4°, paza eventos alheios A progm.
ma.ção noana.l oo rotineira das emissoras de rádio e televisio. po
derio ser feitas em qualquer bor:ário, desde que identificadas ape
nas com a marca ou slogan do produto, sem ItCOmendaçio do seu 
consumo. 

§ 1• As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda estálica 
existe:me em estádios, veiculos de competição e locais simi1aies. 

§ 2• Nas condi~ do caput. as chamadas· e caracteriuções 
de palroclnio dos produtos estariio hl=!dos da exigência do § 2" 
do art. 3°, desta lei 

Ait. 6° É vedada a utilização de trajes esportivos, relativa
mente a esportes olímpicos, pata veicular a propagan~ dos produ
tos de que trata esta lei. 

Art. 7° A propaganda de merlie~mCDtos e terapias de qual
quer tipo ou espécie podetá ser feita em publicações especializa
das dirigidas direta e especificamente a proflSsionais e instituições 
de saúde. . 

§ l 0 0s medicamentos an6dinose de venda livre assim. elas: 
sificados pelo órgão compelenti: do Ministério da Saúde, poderio 
ser anunciados nos órgãos de coiilllllicaçio social com -as adver
tências quanto ao seu abJso, conforme indicado pela auiOrida.dc 
classificat6ria. ~ ~· ~ • ~ ~ 

§ 2" A propaganda dos medicamentos 10feridos neste artigo 
não poderá conter aíumações que nio sejam pasSíveis-de Compo
vação científie;a. nem poderá utilizar depoimentos de profiSsionais 
que não sejam legalmente qualificados pata fazê,. lo. 

§ 3• Os produtos fitotetápioos da floii medicianill:nsileira 
que se enquadram no disposto no § 1 a deste artigo deverão apre
sentar comprovação científica dos seus efeitos terapêuticos no pra
zo de 5 (cinco) anos da publicaçãO desta lei, sem o que, sna propa
ganda será automaticamente vedada. 

§ 4• Toda a propaganda.de mediromentos contem olxigaro
riamente alfvertência indicando que. a persistirem os sinf:cmas., o 
médico deverá ser consultado. 

Ait- go A propaganda de defensivos agrícolas cpe eoole
:oham produtos de efeito tóxico, mediato ou imediato, para o ser 
humano, deverá testringir-se a proiramas e p.lbliqções dirigidas 
aos agricultores e pecuaristas, cootendo completa explicaçi.o sobre 
a sua aplicação, precauções no emptego, consumo ou utiliz.açio, 
segundo o que dispuser o 6rgio competente do Ministáio da 
Agricuímra, sem prejufzo das noxmas ~belecidas pelo Ministé
rio da Saúde ou outro órgão do Sistema Uuico de Saúde. 

Art. 9° Aplicam-se aos infratores desta lei. sém plejlfzo de 
outras penalidades previstas na legislação em. vigoi. eSpecialme:ril.e 
no C6digo de Defesa do Consumidor. as seguintes sanções: 

I-advertência; 
n - suspcosão no veiculo de divulgação da p1blicidade, de 

qualquO!" outta propaganda do JI')àlto, porprux> de alé 30 (trinta) dias; 

m - obrigatoriedade de veiculação de mtifu:aÇão 00 esola
. =ímento para compensar propaganda distorcida oo de mi-fé; 

IV- apreensão do produto; 
_ V- muha de 100 (cem) a SOO (quinhentas) vezes o maior 

vaior 'de referência vige.ot.e no País, cobrnda em dobro, em triplo e 
assim sucessivamente, na reincidência. 

§ 1• As sanções jRVistas neste artigo poderão ser aplicadas 
gmdativameiue e. na reincidência. cumulativamente, de acordo 
com a especificidade do infrator. 

§ z• Em qualquer caso, a peça publicitária fica definitiva
meute vetada. 

§ 3• Consideram-se infratores, para efeitos deste artigo, os 
responsáveis pelo produto, pela peça publicitária e pelo veio:ulo de 
tx)D111njcação utilizado. 

Ait- 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei no pmzo 
nWtimo de 60 (sessenta) dias de sua publicação. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Ait- 12- Revogam-se as disposições em COil!>úio. 
Sala da Comissão, 3 de maio de 1995.- BeDI V eras, Presi

dente - GDVIiD Borgea, Relator - Waldeck Ome!as - Luádio 
Portdla - Mauro Mlnmda - Lúdio Coelho -José Alves - Bc
nc:dlta da Silva- Antônio Carlos Valada,...- Osmar Dias
Rollllldo Cunha Líma - JoiJIIS Pinheiro - Emllia Fernaudos
Leomar QuinlaDllba- Joel de Hobmda- Carlos WilsoJL 

PARECERN°333,DEI995 
(Da Comissão de Assnntos EconÕ!uicos) 

Relator: Senador Güvam Borges 
Sulmetido à apreciação do Senado Federal, o Projeto de 

Lei da Cámaran°114, de 1992, de autc<ia do ilustre Deputado Fe
deral Elias Murnd, foi, iniciahnente, distribuído à Comissão de 
Assuntos Sociais, em 11 de de=nbro de 1992-

Durantc a lr.unitação das piOJXJSições em epígrafe. foi deli
bendo, atmv& do Requerimento n• 839, de 1993, subscrito pelo 
ilustre Senado< João Rocha. que estas deveriam ser submetidas à 
apreciação desta Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
FederaL 

LOuváVel e w.mp:teensível a proocupação do Sem.dor Joio 
Roàttb quanto aos aspectos ecooômicos envolvidos na matéria em 
discussão, haja vista que o objeto dos projetas de lei atingem a in
dústria do fumo e derivados. de bebidas alcóolicas, de terapia e de 
defensivos agrícolas. Estes setores, conforme é de público coube
cimento, rep=entam porcela coosider.\ve! do produto intemo l)ru
to brasileiro, além de grmde fonte de arrecadação tn'bntária. 

Convém ressaltar, coo.ru.do, que, por maior que sejam esta 
:impoEtância e relevância, elas devem ser meras coadjlvantes à 
preorupaçllo do poder público com a saúde da população. Será , 
portanto, dentro deste espírito, que apccciaremoo o mérito das pro
posições. 

Ao Projeto de Lei da Cámara, n• 114, de 1992, foram ane
:wlasoProjetodeLeida Cámaran°131, de 1992. (PLn•J.603-B 
de 1991 na origem), que institui a obrigatoriedade da colocaçio de 
li:ue de advertancia nas embalagens. r6tulos e bulas de medica
mentos". e os Projetas de Lei do Senado, D0 344, de 1991. quere
gulamenta e disciplina o uso de propagandas de bebidas alco6licas 
e dá outras providências". e D0 19, de 1995. qoe 11obriga a ÍtlseiÇâO 
da advert&!cia, no robllo dos recipientes de bebidas alcoólicas, de 
_serem os efeitos destas bebidas prejudiciais l saúde e dá outras 
providencias . Tam~ foram apresentadas ao PLC n° 114, de 
1992. na Comissio de AssuntosSoc:Ws, 17 emendas. subscrllas pelos 
semo..s Secadces AmirLando. Meira Filho e Esperidiio Amin. 

A. Comissão de Assnntos Sociais do Senado Federal aproo 
vou, por 1manjrnjdade, Susbstitutivo (em anexo) quer representoo 
grande 1lilião de esforços, no sentido cooferir ao tema tratamento 
iDftaconstiblcional compat!vel com a ,.]idade nacional. Nesse 
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sentido, biscou-se conciliar o Ulanedável intezessc dos coosuroi
do!es. com as políticas governaiileiJtais coosubstanciadas na Pcxta
ria Int.mmrlsterial u• 477, de 24 de muço de 1995, fumada pelos 
Ministros da Saúde, Adib Jatene, da Justiça, Nelson Jobim e das 
COJTPmicações, S&gio Mona. 

A citada Port.a:ria, convém sublinhar. ICSUlta de compromis
so amplamente negociado por diversas entidades civis repe
sentantivas, tais C:Oino: a ABERT - Associaçio Brasileir.t das 
!lmiss<xU de Rádio e Televisão, a ABA - Associação Bnuileira 
de Ag&lcias de Propaganda, a ANJ,- Associação Nacional de Jor
nais, A ANER- Associação Nacional dos Editores de Revistas, e 
A ABIFUMO- Associação Btasileim da Indústria do Fumo. 

Em face de todo o exposto~ somos favor.íveis à aprovação. 
por esta C<rnissio de Assuntos Ec:onllmicos, do Projeto de Lei da 
Cimamn" 114, de 1992,nos temlOS do substimtivoaprovadopela 
Comissio de Asstml:os Sociais desta Casa. xeilermdo que o mes
mo conferiri. normatividade infma,.tttituciooal à mathia., cm con
formidade com o preceito insculpido no § 4" do Artigo 220, da 
Constillliçio Foderal, pela !""judicialidadc das demais Cll1CIIdas 
:qresentadas, e pelo azquivamcnto dos seguintes projetas de lei: 
PLC u• 131, de 1992, ~ n• 344, de 1991 e PLS u• 19, de 1995, 
cujos escopos foram ak•nçados pelo Substitutivo-lado. 

Sala da Comissio, 23 de nutio de 1995.- Senado< Gnvam 
Borges. 

ANEXO 

SUBSTifUTIVO APROVADO PELA COMISSÃO 
DEASSUNfOS ECONÔMICOSAO PLCN" 114/92 

Diçpõc sobre as restrições ao uso e à propagan· 
da de produtos l'umigcroo, bebidas alco61icas, medl
c:omentos, luapfas e defeoSvos agricolas, DOS lermoS 
do § 4" da art. 220 da Conslltuição da República. 

o Cong=so Nacionaldecma: 
Art. I" O uso e a propaganda de produtos fumígcros, deri

vados cu não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e 
teiapias e de defensivos agticolas estio sujeitos às restrições e 
CIX!dições estabelecidas por esta lei. nos'""""' do § 4" do art. 220 
da Coostimição da República. 

Parágmfo único. Considemm-se bebidas alco6Iicas. para 
efeitos desta lei. as bebidas potáveis com teor alcoólioo superior a 
13 (tto"') grau Gay Lussac. 

Art. 2• É proibido o uso de cigmqs, ciganilhàs, ciwutos,' 
cacbirnbos ou de <pialquer outro produto fumígero, derivado ro 
não do tabaco, em tecinto coletivo, privado ou público, salvo se 
dotado de arej.amentn conveniente. 

§ 1° Nas repartições públicas, hospitais e postos de saúde, 
salas de aula., bibliotecas, teatros e cinemas, exigir-se.:.&. pam uso 
dos produtos referidos no cçut, área destinada exclusivamente a 
esse fiiD, deyidamenle isolada e com arejamento conveniente 

§ Z' E vedado o uso das substâncias mencionadas DO art. 2" 
nas aerooaves e veícalos de transpOrte coletivo~ salvo quando 
lt3nSCOirida uma bota de viagem e houver DOS referidos meios de 
1r.mSpOrles para especialmen"' 110SCIVada aos fumallles. 

§ 3° Nas casas de espetácu1os: e diversões, bem como nos 
restaurantes e demais estabelecimentos e locais em que sejam sec
vidas mfeições. deverá obrigatoriamente existir área reservada aos 
não fumantes, distinta daquela destinada aos fumantes. 

Art. 3" A propaganda cometclal dos produtos referidos no 
art. Z' SOIIl<llle setâ pemlilida nas ClliÍSOOlliS de md1o e l<levisão no 
hcririoCOIIIplCCildido entte 21 (vime e uma) bons e as 6 (seis) hcas. 

§ I" A propaganda com=ia1 dos produtos referidos neste 
· artigo deverá ajustar-se aos seguintes princípios: 

_ I-Não sugerir o consumo exagemdo ou iiresponsável, nem 
a induçio -ao bem-estar ou _sallde, ou fazer associação a celebraçõ
es cívicas ou religiosas; 

IT- Não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos pro
dutos propriedades calmantes ou estimulan"'s. que redazam a fadi
ga w a tensão. ou qualquer efeito similar,. 

m- Não associar idéias ou itoa:gCns de maior êxido na se
xualidade das pessoas. insinuando o aumenta de virilidade cu fe
minjHdade de pessoas fumantes; 

IV - Nio associar o uso do produto A pditica de espc<tes 
olímpicos. nem sugerir ou induzir seu consumo cm locais ou sinla
ções perigosas ou ilegais; 

V- Não empregar imperativos que inc:h.Jzam diretamente ao 
consumo; 

vi --Não incluir, em imagens oo sons. a participação de 
crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se. 

§ 2° A propaganda contcri,. nos meios de oomunicação e cm 
função de suas caracteristicas. advertência escrita e/ou falada so
bre os malefícios do fumo, atra.v6 das seguimes frases, usadas se
qüencialment<, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipó
tese devendo variar no máximo a cada S meses, todas ~ 
da afmnação ''O Ministério da Saúde Adverte": 

• Fumar pode causar doenças do c:arnção e dename cerelxal; 
• Fumar pode causar cân= do polmio, bronquime cnlnica 

e enfiSema pUmonar, 
• Fuiwn- durul"' a gmvidcz pode prejudicar o beM; 
* QUem fuma adoece mais de Ulcera do estômago;. 
*Evite fumar na presença de crianças; 
*Fumar provoca diVCISOS males à sua saúde. 
§ 3° As embalagens, esoeto se destinadas à aportação, os 

pôsteres. painéis cu cartazes, jornais e revistas que façam difusão 
ou propaganda dos produtos referidos no art. Z', conterão a adver
tência mencionada no § 2°. desta lei 

§ 4° Nas embalagens. as clánsulas de advett!DCia a que se 
ref~_o § 2° deste artigo ~o seqfl~c;nte usadas., de forma 
sjrnuhinea ou rotativa, nesta 11Itima hip6tese devendo variar no 
máximo a cada 5 meses, inseridas, de forma leg!vel e ostensiva
mente destacada, em uma das Iateraís dos maços. carteiras ou pa~ 
ccx.es que sejam habitualmcutc ccmeiCializ.ados diretamenre ao 
cxmsnmidor. 

§ 5° Nos p&teres~ painéis, cartazes. jamais ·e teVistas, as 
clAusulas de advert&lcia a que se refere o § :ZO deste artigo sei:ão 
seqüencialmente usadas, de fmma. simultânea. oo. rotativa. DeSta úl
tima hipótese variando no máximo a cada 5 meses, devendo ser 
escritas de foona Ieglvel e ostensiva. 

Art. 4o Somente, será. pemlitida nas emissotas de rádio e te
levisão a propaganda coinercial de bebidas alcoólicas enue 21 
(vinte e uma) e as 6 (seis) horas. 

§ I" A propaganda de que trata es"' artigo Dão podcç\ asso
ciar o produto ao espc<te olímpico ou de competição, ao desempe
nho saudável de qualquer atividade, à condução de veíwlos e a 
imagens cu idéias de maioc êxito ou sexualidade das pc:;soas. 

§ Z' Os rótulos das embalageus de bebidas alcoólicas conte
rão advertência nos seguintes temws: ''Evite os riscos do consumo 
excessivo de álcool"-

Al:L 5° As chamadas e C313derizações de patrocínio dos 
produtos indicados nos arts. '1: e 4°, para ~ventos alheios à progra~ 
mação llOEIIIll! ou rotineim das emisscos de rádio • televisão, podclio 
ser f~ em qualguer horário, desde que jdentjfiçadas apenas cem a 
marca ou slogan do produto. sem =omendação do""' coosumo. 

§ I • As rcstriçõcs eles"' artigo aplicam-se à propaganda es
tática existente em estádios., veírulos de competição e locais simi
lares. 
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§ z• Nas condições dQ aopnt, as chamadas e caracterizações 
de patrocinio dos p!Pdutos estarão liber.ldos da exigência do § z· 
do art. 3°. desta lei. 

Art. 6° É vedada a utilizaçio de trajes esPortivos. Idativa~ 
meDle a esportes olímpicos, par.t vcia.tlar a popaganda dos produ
tos de que tmta esta lei. 

Art. 7• A propaganda de medicamemos e tempias de qual
quer tipo ou espécie poderá ser feita em publicações especializa
das dirigtdas direta. e especificamente a proflssionais e instituições 
de saúde. 

§ 1° Os medicamentOs an6din00 e de venda livre assim clas
sificados pelo 6tgão eompeteme do Ministério da Saúde, poderão 
ser anunciados nos 6tgilos de oomunicação social oom as adver· 
tências quan1o ao sen aruso, oonforme indieado pela autoridade 
classilica!éaia. 

§ 2" A propaganda dos medicamentos referidos neste artigo 
não poderá conter afumações que não sejam passíveis de compro
vação científica,. nem poderá utiliz.ar depoimentos de proíJSSi.onais 
que não sejam legalmente qualificados paxa fazô.lo. . 

§ 3• Os produtos fitoteripicos da flor.t medicinal brasileiia 
que se enquadram no <!isposto no § 1• deste artigo devetão apre
sentar comprovação científica dos seus efeitos terap!uticos no pra
zo de 5 (einoo) anos da publicação desta lei, sem o que, sua propa
ganda será automaticamcnle vedada. 

§ 4° Toda a propaganda de medicamentos OO!l)erá obrigato
riamente advertência indicando que,. a persistirem os sinta:nas, o 
médico deverá ser consultado. 

Art. 8" A propaganda de •llefensivos agrlcolas qu_e OO!lte
nham produtos de efeito t6xico,. mediato oo imediato, para o ser 
humano, deverá restringir-se a. programas e p;~bl.icações dirigidas 
a.oc; agrialltores e pecuaristas, contendo completa explicação~ 
a sua aplicação, preauções no emprego. OOIImmo ou utilização, 
segnndo o que dispuser o 6tgão competente do Ministério da 
Agriru!tura, sem prejlízo das noanas e!lal>elecidas pelo Minislé
rio da Saúde on outro 6tgilo do Sistema Unico de Saúdo. 

Al:t. ~ Aplicam-se aos :infratores desta lei., sem prej.tízo de 
ont= penalidades previstas na legislação em vigor, especialmente 
no C6digo de 'Defesa do Consumidor, as seguintes sanções: 

I- advertência; 
IT - suspem;ão DO veiculo de divulgação da publicidade, de 

qual<p:r ootm propaganda do poWto, pcrJ'320 de atê 30 (trinta) dias; 
m - obrigatoriedade de veiculação de mtificaçiio 00 eseJa. 

recimento pamcompensarpropaganda distorcida ou de má-fé; 
N- apreensão do produto; 
V- multa de 100 (cem) a SOO (quinhentas) vezes o maior 

valer de referencia vigente no País. cobrada em dobrO. em triplo e 
assim sucessivamente, na reincidência.. 

§ 1° as sanções previstas neste artigo poderão ser aplicada& 
gradativamente e. na ~idência, cumulativamenle. de acordo 
com a especificidade do in.f:rator. 

§ 2" Em qualquer caso, a pena publicilária fica deímitiva· 
mente vetada. 

§ 3° Considei3JJl-ose infratores, para efeitos deste artigo. oS 
responsáveis pelo produto, pela peça publicitária e pelo veiculo de 
comunicação utiliudo. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentam esta lei no pmzo 
máximo de 60 (sessenta) dias de sua publicação. · 

Art. 11. Esta lei entra em vigol:m. data de sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala da Comissão, 23 de maio de 1995.- Gilbem> Minm· 
da, Pn:sidente- Gilvan Jlo<ges, Relator- Joio Rocha - Ednar· 
do Suplicy- Lúcio Akântara- Espcridião Amin- BeBo Parga 
:-João França - Pedro Plva - Osmar Dias - Edison Lobão -

Leomar Quintanilha -Jefferson Peres - Fl'OJI<Ctino Pereira -
GenddÕ MeiÕ. 

PARECERN"334,DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 
1995 (n° 3.682-C, de 1993, ua origem), que • dispõe 
sobre a transferêada de Jnnta de Conciliação e JuJ. 
gamento criada pela Là D0 7.729, de lfi..l-89, da u• 
Região da Jnstiça do Trabalho, Estado do Amazo
nas, define jurisdições e dá outras providências". 

Relator: Senador Bernardo Cabral 
De iniciativa do Tribnnal Superior do Tr.d.a!bo, ó submeti· 

do ao exame .dtst:a. Comissão o Projeto de Lei da Câmaia n° 39. de 
1995, que tem por fmalidade dispor sobre a transferência de Junta 
de Conciliação e Julgamento criada pela Lei n• 7.7'29, de 16 de ja
neiro de 1989, da 11" Região da Justiça do Tiabalbo, Estado do 
Amazonas, bem como definir pmdições 

Na justificação que acompanha o projeto. o Exm0 Sr. Minis
tro Presidente do Tribunal Snperior do Tmbalho, Orlando Teixeira 
da Colta, afirma: 

"Criada pela Lei n° 7.729. de 16-1-89. a Junta 
ainda não foi instalada, pois o pequeno desenvolvimento 
industrial e comercial do Mwrl.cípio nio justifica o alto 
custo que impõe a sua instalação. 

Toma-se oportuno esclarecer? que a ttansfedncia 
pata Manaus não vai acamtar diflculdades aos empre
gados do Mnniclpio, visto ·que, existe junta em pleno 
funciona.mento em Taba.tinga,. município contíguo. cuja . 
jurisdição se propõe seja estendida iquele !DllDicípio. 

Apesar da reoeme eriação de mais 1zês Juntas, 
uma das quais já instalada, e outras dnas agnardando 
apenas disponibilidade orçamentária pam sua instalaçio 
em.Manaus. os 6<giios de primeiia instância ainda são insn
ficicntes pua suportar o movimento judiciário trahaJbjsra''. 

Ao tr.uoitar na Câmam dos Deputados, a proposição mere
ceu aprovação nas Comissões de Trabalho, de Admjnisttação e 
Serviço Público e Constilnição.Justiça e'" Redação. Aprovado em 
Plenário, naquela Casa, o projeto veio ao Senado e foi despac:bado 
a esta Comissão para análise. 

Quanto ao mérito, nada há a opcx dadas as convincentes ra
zões apn:seo.tadas na Justi:flC3Çâo. Em verdade, o projeto em apm
ço bnsca adequar o aoesso dos lr.lbalhadores à Justiça do Trabalbo 
à demanda que cresceu sensivelmente no nmnicípio de Manaus e 
diminuiu no município de Benjamim Coo.stat devido ao seu acen
tuado deolínio eoonômico. Vale ressahar que a população de Ben· 
jamim Constant aio flCaiá desamparada pela Justiça do Tmbalho, 
vez que cuidou-se, nesta medida. de dermir as .áreas de jurisdição 
da Junta de Conciliação e Julgamento de Tabotinga que, a partir de 
agora, abr.mgerá o respectivo !DllDicípio e os de Atalaia do Norte, 
Silo Paulo de Olivença e Benjamim ConsW. Tal remanejamento, 
segundo o Ministro Presidente do Tnõunal Superior do Tmbalhô? 
não trará qualquer prejuízo aos trabaJhadores, bem como não im
portará em despesas- para a Uniio, uma vez que os cargos que de
veriam ser destinados à Junta já foram criados pela Lei D_0 7.729. 
de 16 de janeiro de 1989. 

No que tange à juridicidade e constitucionalidade, não há 
reparos a fazer. O aenhor Ministro Presidente do Tn"bena! Superior 
do Trabalho exercitru.a prerrogativa que Jhe coofemn os arts. 61 
e %? R. da Carta Magna. ao propor o presente projeto de lei e ao 
submelé-lo à deliberação do Congresso Nacional. 
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Por outro lado, ttata-se de diploma legal que dispõe sobre a 
instituição de Juntas de Conciliação e Julgamento, ma!étia que 
deve ser disciplinada em lei ordinária. confoone preve o art.. 112 
da Coustituição Federu. 

Em face do exposto. opúwnos pela aprovação do Projeto 
deleidaeâmaran'39,de 1995. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 1995.- !ris R....,de, 
!'Iosidente -Bernardo Cabral, Re!aror- Remez Tebet- Edison 
Lobão -Francdino Pereira -Jefferson Peres - José,.lgoááo -
Romeu Tuma - Lúcio Akâutara - Lauro Campos - Éldo Ál
vares-P~ Simon. 

PERECER N" 335, DE 1995 

Da Comissão de Coastilniçio, Justiça e Clda· 
dania sobre o Diversos n' 56, de 1995, Questão de 
Ordem levantada pdo Senador Élcio ÁlTIIres na .... 
são conjunta de 6-4·95, sobre resultado da apuração 
dos votos proferidos pelos Senhores Senadores na v~ 
taçio do veto aposto ao § '!:' do art. 16 do Projeto de 
Lei de Conversão D0 11, de 1994. 

Relator: Senador Beruardo Cabral 

1-Rdatório 

I. O Seohor I'Iosidente do Senado Fedmol. Senador José 
Samey, pelo Oficio SMI381/95, de 6 de abril de I99:S, submete a 
~sta qnuissão a questão de ordem levantada pelo nom Senador' 
Elcio Alvares na sessão matutina do Congresso Nacional realizada 
na data acima m.encioiiada. 

2. Esclaz= o !'Iosidente José Samey que a ma!éJ:ia leD! a 
fmalidade de "dirimircontruiedade aposta pelo nobre Senador El
cio Álvares ao :resuhado da apuração dos votos. proferidos: peloS 
SenadOies~ através de cédulas e incidentes sobte o veto aposto ao " 
§ 2' do artigo 16 do Projeto de Lei de Conv=ão n'l!, de 1994". 

3. Pam melhor cooh~to do ocorrido foram acop!ados 
ao expediente pteSidencial c6piA da ata da apumção dos votos, 
dela constando o resultado do veto em referência. bem como as 
cédulas imp.1gnadas~ o texto. eii} no~ taquigráfica.s. da qu~ de 
otdem levantada pelo Senador Elcio Alvazes e contmdita pelo De
putado Nelson Maiquezelli e a decisio proclamadora do resultado 
da apui2çãO. 

4.. Passamos~ a sa.lirntar os pontos alinhados na questão de 
ordem do Senador Elcio Alvares: 

- " ••• no processo de apuração dos votos referen
tes ao item 22, veto aposto pelo SeJJbor Presidente da 
R"!'lblica ao Projeto de Lei de Conv=ão n• 11, de 
1994, "vetifiCQU-se tasura og idcntifJCaÇão 'de quatro vo
tos nas cédulas de votação do Senado Fedmol". 

- "Há algum tempo, visando à agilização dos tra
balhos do Congresso na aprcciação dos veros pmsidcn
ciais. adotou-se o procedimento da votação por cédula 
única. (tls. 6). 

- " O item 7 das orientações da cédn1a lÍIIiCa de 
votação da pauta da sessão de ontem, 5 de abril. estabe
lece que: "A cédula, após preem:hida corretamente, não 
devendo cooter qualquer sinal de ideatii!<ação. nsuras 
ou votos duplos. será depositada em umas sobre a mesa.,. 
devendo o Congressista assinar a folha de votaçio res
pectiva". 

- " - verificado. como se verificou, I3S1liaS e vo
tos duplos na apumção dos votos do Senado Fedmol. há 
que se anular os referidos votos que coofrontam. com as 
orientações supracitadas. visto que as orientações cons-

tantes da folha de rosto integram as normas procedimen
tais que dirigem o processo de votaÇãO e ·apuração. 

- " Reforço aqui, para efeito de recurso à Comis
são de Constituição~ Justiça e Ctdadania do Seoado Fe
deral, as impugnações feitas pelo Deputado G=no 
Rigotto, e passo a ennmer.í-las para efeito de apreciação 
da Comissão: Cédula SF--001,-nula por ter sido total
mente identificada; Cédula SF - 035, Illlla por conter 
voto duplo e identificação; Cédula SF - 036, nula por 
conter voto duplo; e Cédula SF - 037 ~ nula por conter 
voto duplo. 

- "Por conseguinte. não sendo computados os já 
aludidos votos, ficou mantido o veto presidencial. por 
não ter sido alcançado o quorum do § 4° retromenciooa
do para a sua denubada no Senado Fedmol". (tls. 7). 

S. Instado pelo Presidente José Samey para "que 
ÍlZCsse um resumo da parte fmal da sua questão de or
dem" (fls. 8), a fim de "que a mesa pudesse decidit'', o 
Senador Élcio Álvares concluiu: ,''Portanto, a nossa 
questão de ordem está arrimada exatamente na constata
ção da cédula, e sanente a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania ou V. Ex•, acolhendo a questão de 
ordem. podem dizer exatamente que tem inteüa (rOCC
dência o argíiido pelo Líder do Governo no CongresSo, 
Dep:!tado Germano Rigotto, quando do momento opor
tuno da apuração~ registtado. como foi, o seu protesto na 
ata de apuração." (tls. 9). 

6. De outro lado, o Deputado Nelson Marquezelli elenca na 
sua contradita os seguilliCS ãrglimentos: 

- "Há muito tempo não acontece nesta Casa uma 
derrubada de veto. Ontem, tivemos a oportunidade de 
atreciar. em relação ao veto, o art. 16, §~.fruto de um 
compromisso do governo com os Parlamentares desta 
Casa pela votação da URV,emfmal delll3lÇOde 1994. 

- · • -- "a equipe ecooômica redigiu o art. 16, § 1: e, 
de oomum acotdo com os Deputados desta Casa~ a~ 
vamos o projeto de criação do Plano Real dando à agri
cultnra brasileira aquilo que é chamado no interior, na 
áiea agxíc:ola, de equivalência-produ10. ou seja. a cobnnça 
da 1R nos fiDanciamemos na mesma proporçio .com que 
serilO cotrigidos os ~·dos produtos agrioolas." 

-''Essa proposta nio foi nossa. desta CasL Foi do 
Goveroo, do Banco Qntral. do Ministério da Fazenda. 
E nós a aceitamos. O acõrdo foi proposto por eles." 

- 'Portanto os Parlamentares ligados à agricnltun 
que militam nesta Casa. apenas ftzernm cumprir aquilo 
que o governo prometeu ao País. não a nós, Deputados. 

- "Na Câmara, com 388 votos. muitos votos fo
ram calcados à caneta, foram colocados mais alguns si
nais, e nada se comentou." 

- " Mas o Senado, pcxque a votação foi apertada 
---- quatro vetos - foram levantadas dúvidas a respeito. 

Quauo votQs porque um Senador marcou com um x a 
palavra "não" e colocou uma seta indicando a mesma 
palavr.1; foi então levantada sua nulidade." 

- "A inlenção estava clarissima, estava mais do 
que claro o que o Senador queria dizer em sua votação. 
Por isso, dos sete Dep1tados, cinco tiveram seus votos 
coosiderados válidos; o Lider do Governo, acompatlha:
do pelo representante do PT, disse que os dois votos não 
valiam. Levantaiam a nulidade do voto. mas só concluí
mos pela sua validade. concluímos pela grande votação · 
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que teve na Câmara Federal. junto com o Senado; oo. 
seja. pela permanêpcia daquilo que foi canbinado co
nosco neste recinto. A comissão apenas tep& aquilo que 
o Pais espeia há mais de um ano, ou seja, o compromis
so da palavxa dada e empenhada po< esta Casa. (lls. 10). 

7. O Presidente José Samcy, decidindo a questão de ordem 
em exame. assim se manifesrou: 

- ''Quero dizei, em primeiro lugar, que este Presi
dente, embota não teDha participado. ontem, da sessão 
fmal em que esse assunto foi decidido - e nio podendo 
hoje apreciar o requerimento que foi feito ontem - se 
aqui estivesse ratificaria a posição do Presidente Renal
do Perim. pois o Regimento detemliua que uma Vez ini
ciada a votação esta não se intemxripe. E ll9 ~a 
questão de ordem levantada pelo Sena.dot Elcio Alvares 
se restringe exclusivamente ao :resultado da apuação." 

-"A Mesa entendeu que V. Ex• levantou a ques
tão de cmlem, """'=ndo da decisão da Ptosidência. 
Acolho o :recurso de V. Ex .. ex officio. E posso, como o 
faço, neste imtante, mandar a marériâ à Comissão de 
Constituição, Justiça e. Cidadania do ·senado Federnl. 
sem efeito suspensivo. E essa a decisão." (fls. 11) 

8. Cabe a esta Comissão, DOS termos do art. 132. § 1°, do 
Re~to Comun1. opinar sobre a matéria. · 

É o relatório. 

II-voto 

9. Para o deslinde da matéria em pauta devemos. inicial
mente. especificar qual é exatamente o objeto do rea.~rso feito pelo. 
ilustre Senador Élcio Álvares na Sessão matutina do Congresso 
Naciooal realizada em 6 de abril pnSximo passado e submetido a 
esta Comissão po< Sua Excelêocia o Seuhal'residemeiosé Samey. 

10. Verificando as notas·taquigráficas conespondcntes te
mos que, instalado pelo Senhor Presidente José Samey a fazer 
"um teSUIUO da parte fmal da sua questão de 01\Jem. paxa que a 
Mesa pudesse decidit' (fls. 5), o ilustre Senador Elcio A!vaiCS in· 
rama: que ela diz respeito ao descumprimento das nonnas refeieJl.o 
tes a cédula de votação oo- veto presidencial em questão, no mo
mento da Slla apuração. Para o nobre parlamentar I'CICOIIentc "ob-
viamente há um eiiO evidente no julgameDto da Comissão" apura
dora, que, segundo um dos seus participantes.. o nobre Deputado 
Get:mano Rigoto, nas palavras do autor do reau:so em tela. deter
minou "a apuração de cédulas,as quais contr.uiam expressamente 
o cootido nas instruções da cédula, princip3lmen~te no gue se refere 
i parte da rasura." A seguir. o nobre Senador Elci.o Alvares con
cluiu dizendo que "somente a Comissão de Constilllição, Justiça .e 
Cidadania ou V. Ex" acolhendo a questão de Oirlem, podem dizor 
exatamente que tem inteira procedência. o argüido pelo Uder do 
Governo no Congresso. Deputado Gecnano Rigotto, quando do 
momento oportuno da aplração, registrado, como foi. o seu pro-
testo na ata de apnação. (fls. 6) -~ ~ 

11. PortaniO, o pedido do ilustre Senador Elcio Alvares é 
parn que seja reconhecida procedência à argüição do nobn: Depu· 
tado Gennano RigottO. que impugnoo cédulas de votação de vete 
presidencial, impugnação não aceita pela Comissão de Apur.lção 
~spondentc. 

12. Poc seu turno, Sua Excelencia o Sechoc P:resideme José 
Sarney, proclamou o resultado da apura.ção levada a efeito pela 
Comissão aJ;Ur.ldora e acolheu cx~ffic:io co_mo :recurso à ~ 
presidencial a questão de onlem levantada pelo ilustre Senado< El· 

· cio Alvares.., sem efeito suspensivo, encaminhando-o a esta Comis-

sio, per se tiatar de matéria constitucional. conforme dispõe O art, 
132. caput e§ 1•, do Regimento Comum (fls.8) • 

13. Passando a analisar o pedido do ilustiO Senador Elcio 
Álvares. pam;e-nos que ele sofre de um vício insanáveL Vejamos 
por que. O art. 66. § 4°, da Constituição Foderal dispõe: 

''A.rt. 66 ·-------------·----------··---
§ 4° o veto será apreciado em sessão coo}lnta, 

dentro de trinta dias a cootar de seu recebimento, s6 po
deudo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 
Dep1tados e Senadores. em escrutínio secreto." 

14. Temos. pois, que se a a~iaçãodo veto será em sessão 
conjlnta do Congresso Nacional, a sua votação se dá separada
mente, per cada uma das duas Casas. Isso implica que, em respeito 
mesmo ao princípio da autonomia dos dois ramos do Poder Legis
lativo Foderal, a impugnação de voiO de Deputado 6 maléria que 
diz respeito privativamente aos seus pares, não podeildo ser feita 
por Senador, e igualmente, a impugnação de voto de Senador é 
matéria que só aos membros do Senado diz respeito, não podendo 
ser apresentada por Deputado. 

15. Ocorre que nenhum Senador impugnou cédula de vota
ção de seus pares no momento da apuração, c:onforme se pode ve
rificar na Ata respectiva (fls. 15 e 16). As impugnações de cédulas 
do Senado roam feitas pelos Deputados G=nano Rigouo e Milton 
Meodes. que como visto acinia não têm Jegirjmicfade ativa para tanto. 

_ 16. A esse respeito, lembramos que em razão da própria au
tonomia das Casas do Coogresso Nacionàl, o art. 132 do Regímen· 
to Comum determina que o :recuzso à questão de ordem seja apre
ciado pela Comissão de Constituição e Justiça a que pertencer o 
reconente. 

17. Dessa forma, o rec:urso_feito pelo ilustre Senador Élcio 
Álvares não pcxle ser oocbecldo Por- já estar a matéria prechlsa, 
uma vez que nem o ilustre reoorrente, nem qualquer um dos de
mais -Senadores impugnou as cédulas senatoriais no momento ade
quado. ou seja, no momento da apuração. 

18. A propósito, sobre o fenômeno da preclusão em matéria 
eleiroral ensina Torquato J.mlim: 

"A preclusio, poiqUe perda ou caducidade de um 
direito, de um termo ou de uma faculdade legal ou pro
cessual não exen:irada dentro de tempo fll<.ado, impede 
que cootra o alo eleitoral não ~gnado quando de sua 
OCOITência se iDtexponha recurso". (Cf. Introdução ao 
Direito Eleitoa!Positivo, Ed. Btasilia.JUIÍdica, 1994.p. 79) 

19. E a preclusão decOire do principio da segur.mça das re
lações jtnidicas (v.g. art. 5°, eaput, da C.P.). Com efeito, se fosse 
permitido que a qualquer tempo se pudesse ~goar ou recoz:rer, 
especialmente em matéria que envolve votaçio., se instalaria uma 
situaçio de peunanente instabilidade. Por exemplo, uma lei em 
pleno vigor poderia vir a ter a sua vigência e a sua efic:ácia ques
tionadas por fato oconido l época de sua votação, não alegado no 
momento apropriado. Aliás, é o que ocoueria no caso p:esente, 

_ uma vez que_ a mat6ria objcto do veto em questão já está em vigên
cia como lei. pronmlgada que foi pelo Presidente do Congresso 
Nacional, no uso da competência que lhe é conferida pelo att. 66 § 
7", da Lei Maior. 

- 20. Ante o exposto, ~ pelo não-conhecimento 00 
recurso do ilustre Senador É!cio Álvares, ÍlClD.do a matéria cones
pondenle prejudicada. devendo ser axquivada. nos termos. do art. 
334, § 4°, do Regimento <lo Senado Federal, aplicado aqui subsi
diariamente, confOime dispõe o art.151 do Reg4n.ento Intemo. 

Saladas Sessões, 17 de maio de 1995. -írisRezende, J're. 
sidente - Bernardo Cabral, Relator - José lgnádo - Je!Terson 
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Peres - Lúcio Alcântara- Romeu Tuma -.Lauro Campos
Pedro Simon -. Élcio Álvares - FranceliDo Pereira - Ramez 
Tebet-Edison Lobão. 

PARECER N' 336, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida· 
dania, ao Div. n°68,de 1995 (OE. siD,do Senador Pe
dro Piva, na origem), que trata de consulta para que 
esta Comissão "esclareça se a posse do Senador no 
cargo de Conselheiro e Presideutc do Conselho de 
Administração das Indústrias Klabin de Papel e Ce
lulose S/ A fere a legislação refereate aos impedlmen· 
tos do aerdcio do maodato de Senado• da República. • 

Relator; Senador Esperidião Amin 
Ttata a presente matéria de consulta. por sugestio do Advo

gado-Getal do Seuado Federal. do Senado. Pedro Piva a esta Co
missão sobre a questio adiante exposta. 

O .Senador autor do .:>!leio é um dos s6ciOs das Indóstrias 
Klabin, parn. cujo Conselho de Administrnção foi ele nomeado 
Conselheiro e Presidente. sendo que, por ocasião de sua posse, li
cenciou-se formalmente. dos :referidos ca.tgOSo Porém, a Assem
bléia da entidade reunir-se-á no dia. 26 de maio para eleger novo 
Cónselho. Como existe a possibiidade de o Senadcc ser eleito no
vamente pata o cargo de CooSelbeiro de Administraç:ão, a indaga
ção é a de se saber se a posse nesse cargo fere a Constituição no 
tocante ao exCicicio do mandato de Senador. mesmo que este as-
suma o cq:npromisso de licenciar-se do Conselho imedW.amente 
após empossado. 

Out=slm. indaga se deve solicitar lic<nça parn. ttlllar de assun
tos pazticula= antes da posse jmtto ao Cooselho de Administrnção 

O Dr. Texoso de Jesus Tones, Advogado-Geia~ do Seuado 
Fedetal. pronunciou-se sobre o assw:rto obsetvando que a :matéiia. 
é regida pela letta a do inciso II do art. 54 da Coostiluição Federal, 
segundo o qual "os senadores e deputados: não poderio. desde a 
posse. ser proprietários. controladores cu diretores de empresa que 
goze de favor decoc:ente de contrato com pessoa juridica de direi
to público, ou nela exerça funç!o tem.UD.ctada.". Concluiu7 então7 

que Dão baver.i impedimento pai3. o exerácio da função no Couse
lho da empresa. nem na condição de seu presidente. caso esta não 
usufrua de favor da União. Estado ou Município docc:JE:rente de 
contrato. Lícenciando-se das funções. nio haveria :infringência ao 
art. 54. n. a, pois. em tal situação. ela não seria exetcida DelD ha
veria remuneração. Há que se saber. ainda. se o cargo dá a seu ti
tula. a condição de proprietário, oootrolad<r ou dire!Ol'. Em caso 
positivo. não será pcnnitido -disputá-lo, mesmo em licença. do 
mandato pdrlamenlar, em caso negativo. o senador poderá concor
rer às eleições sem necessidade de licenciar~ se do Senado para tra
tar de assuntos particulares. 

A proibição do dispositivo COIIStimcional incide, de um 
lado, sobre o caso de proprietários, controladom; 011 diretores de 
empresas; e, de outro lado, sobre o caso de empxogados com fun
ções remuneradas na mesma empresa. sendo que em ambos a em
presa deve gour de favor decorrente di contmto com pessoa jwí
dica de direito póblico para vedar o exerácio das referidas funções 
concomitantemente ao exerci cio do mandato par~. 

Estamos infoanados, pelo autor da preseote consulia, que 
ele não é acionista. majoritário da em~ não se enqoadr.mdo, 
pois, na condição de seu proprietário ou cootro!ador. Nem ocupa, 
tampOOeo, a função de seu dlretor. Outrossim, o Senado. Pedro 
Piva se co.mpumete. ·como consta da consulta por ele assinada. a 
''licenciar~se do :referido Conselho imffliatamente após empossa
do. sendo que o suplente designado assumirá. o cugo de Canse

, !beiro" e, pprtanto. como licenciado não receberá remu..n.eraçlo. 

Assim sendo. nada há que impeça o exercício do mandato de Se
nador simultaneamente com. a assunção do cargo de Conselheiro 
das Indústrias Klabin, ainda que esta "goze de favor deca:rente de 
contrato com pessoa jurldica. de direito público''. E não necessita. 

~ amda. '!'licitar lic<nça desta Casa parn. ""'""de assunlos particulares. 
E o~. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. -Iris Rezende

Esperidião Am.in - Lúc:io Alcântara - Edison Lobão - Ademir 
Andrade- Roberto Freire -Jefferson Peres- Ney Suassuna
Romeu Tuma- Bernardo Cabral- Luiz Alberto de Oliveira.
-RamezTebet. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O expediente lido 
vai à pJblicação. 

Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr.l 0 Secretário em 
exercício. Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO 
DE MINlSTRO DE ESfADO 

Of'Jcio'MEC/GM/n• 040195 

Em22de Maio de 1995 
S@o. Seuado., 
Reporto-me ao Requerimento n° 457. de 1995. de mtoria 

do Seuado. Pedro Simoo, o qual solicita inf00ll3Ç5es sobre a pJll· 
tica e funcionamento da Fundação de Assistência ao Estudante
FAE. para solicitar a Vossa Excelência a prorrogaçio do pzazo 
para o eocaminhamento da tesposta. 
~.Paulo Renato So11Z8, Ministro da Educa· 

ção e do Desporto. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O oficio lido vai à 
pJblicação. 

Os Projeta; de Leí da Câmam n• 144194,114/92, ProjetD de 
Deereto Legislativo n° 20193, e o Projeto de Lei da C1mam n° 

~ 39195 (n"s 4.553!94, 4.556189, 201/92 e 3.682/93, na Casa de ori· 
gem,. respectivamente), cujos pareceres foram lidos na p;esem.e 
seSSãO; fl.Caião sobre a mesa. durante cinco sessões Oidinárias. a 
funde xooeb=m emeodas, nos tetmos do art. 235, II, d, do Regi
mento Intemo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- De acordo com 
o disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimento Inier
no. fica aberto o ptaZO de quarenta e oito horas par.1 interposi
ção de recurso. por um décimo dos membros do Senado. para 
que o Projeto de Lei da Câmaia n• 187/93 (2.357/91, na Casa 
de origem). cujo parecer foi lido ant.eriormeme. continue sua tra
mitação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, ,..,. 
quemneirtos que ·seDio lidos pelo Sr. 1• S~o em excrclcio, 
Senador Ney SuassumL 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N' 812, DE 1995 

Se;ohoc Presidente, 
Requeiro. nos t.enJ::lO& do art. 13. § 1° do Regimento ID1emo 

do Senado Federal, que seja ccinsideiadas licenças, minhas ausên
cias dos trabalhos do Seuado Federal, oos dias, 19 do corrente 
mês, quando estive DO Estado que represento participando do En
cootro Mic:ronogional do PPR c, dia 22 do mesmo, quaodo estive 
DO Estado do Mato Grosso do Sul participando de Painel sobre 
Refotm& eon.titucional_ 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1995.- Semeio. Esperi
diãoAmim. 
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REQUERIMENTO N° 813, DE 1995 minha ausência dos trabalhos da Casa nos dias 19 e 22 do conec

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no§ lo do art. 13 do Regimento ln

temo do Senado Federal. requeiro seja consi.deJ3.do como licença 
autorizada o dia 26 de maio próximo, quando estarei ausente dos 
trabalhos parlamentares., em virtnde de convite :recebido do Institu
to Tancredo Neves., pua participar, em Natal. da entrega do título 
de Cidadão Honor.irio do Rio Grande do Norte ao Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Luís Eduaroo Magalhães e DO 

dia 27 do I • ED<:oolro do PfL Nordeste, também naquela capital. 
conforme oficio em anexo. 

Sala das Sessões, 2S de maio de 1995. Senador Fràtas Nero. 

INSTITIITOTANCREDO NEVES 

Of. 50 PFLIITN 

Br.<s!Iia (DF). 18 de maio de 1995 

Prezado Senador F"'itas Neto, 
Tenho a satisfação de coo.vidar Vossa Excel&.cia para a so

lenidade de Clllrega do T'!lUio de Cidadão ~o do Rio Gr.m· 
de do Norte ao nosso Compaoheiro Deputado Luís Eduardo Ma
galhães, Digno Presidente da Câmara dos Depurados, no próximo _ 
dia 26 de maio, =ta-feixa, às 17:00 horas, da Anembléia Legisla
tiva, Prnça Sete de Setembro, S/N, Nar.l- RN. 

Aproveito a OjXl[tlliiidade para levar ao conhecimento de 
Vossa Exceléncia que o 1. ENCONlll.O DO PfL NORDESTE. 
DO dia 27 de DWo, s.libado, deveri. cumpDr a seguinte programaçlioo 

Local- Centro de Convenções do Hotel VIla do Mar V"' 
Costeixa '- Natal, RN- Fon<o (084) 211 éOOO 

09:00 hs- Abertma, com a palavra dos Senhoxes: 
a) P..sidente do PFL- Dr.Jotge Bomhausen 
b) P..sidente do ITN- Deputado Ney Lopes 
c) Secretári<>Getal do Partido- Deputado Vt!mar Rocha 
Seguem-se exposições dos temas já definidos: 
1 -O que é o PFL 2000 e pua onde caminha o nosso Parti

do- Deputado Roberto Magalhães 
2 - O .Social e o Liberal no PFL e :;uas repercussões nos 

pleitos de 96, 98 e 2000- Deputado João MeDão 
3 - O PFL e as desigualdades Regionais Senador Waldeck 

Omelas Deputado Manoel Castro 
11:00 hs -ime<valo- café 
11:15 hs -Início dos Debates 
12:30 hs- Encenamento 
-Conclusões do Encolllro e Sandações"Fmais- pelas auto-

ridades partidárias ptOSCDtes · - · • 
13:30-a!moçode~ooRestauramedoHolcl 
Agradeço, desde já. pelo comparecimemo de Vossa Exce

lência. de fundamental importâDcia. para o êxito do Encontro. 
Cotdialmente, Deputado Ney Lopes. P..sidente- ITN. 

REQUERIMENTO N• 8~4, DE 1994 

Senhor P..sidente, 
Nos termos do disposto DO§ 1• do zrt. 13 do Regimmro Jm:mo 

do SeDado Fedem!, "'qlleiro seja c:oosiderada como licença antaizada 
o dia 26 de .WO de 1995, quando dev=i afastar-me dos tmbalhos da 
Casa. em viitude de canpromissos assumidos em m<U Estado. 

Sala das Sessões, 2S de maio de 1995. - Senadam Emília 
Fernandes, PTB- RS. 

REQUERIMENTO N" 8IS,DE 1995 

Senhor F..sidente, 
Requeiro, nos termos do § 1° do art. 13 do Regimento lnler

no do Senado Federal, seja considexada como licença autorizada a 

te, ocasião em que participei· da comitiva do Presidente da Repú
blica em visita ao Nordeste. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - Senador Teotônio 
VDelaFDho. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Ficam conce<lidas 
as licenças solicitadas. 

Sob:e a mesa. projeto que será lido pelo Sr. ! 0 Secretário 
em excn::ício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•173, DE 1995 

Altera a Lei o0 7 .170, de 14 de dezembro de 
1983, que '"Define os crimes contra a segurança na
cional, a ordem política e sodal, estabelece seu pro· 
cesso e julgamento e dá outras providências". 

O Coilgresso Nacional decreta: 
Art. 1° A Lei n°7.170. de 14 de dezembro de 1983, passa a 

vigorar aciescida do seguinte artigo: 

"Art. 13. A simular mediante fraude, foijar ou di
vulgar falsas informações sobre fatos ou situações, cuja 
explornçlio possa criar problemas diplomáticos !"""o País, 
oo coloque em rlsoo a segurnnça e a sobeiania naciOnal. 
· Pena- reclusão, de 2 (doís) a 6 (seís) anos." 

Art. 2° O art. 14 da Lei D0 7.170. de 14 de dezembro de 
1983, passa a vigoxarcom a seguinteredaçã.o: 

"Art. 14. Facilitar, culposamente, a prática de 
qualquer dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e 13-A. e 
seus pazágmfos. 

Pena- detenÇão, de I (um) a 5 (cinco) aoos.'' 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
-~ 4°_Revog~-se __ ~ disposições em ~trário. 

Jusülicação 

Durante o mês de agosto de 1993, a Nação assistiu estaiTe
cida ao desencontro de informações e notícias sobre o suposto 
massacre dos índios ianomami, evento acontecido em algum dia 

-de julho daquele ano, do qual, agora. conhecemos a verdadeira_na
tureza. dimensões e localização. 

Graças à ação da Polícia Federal. de outros órgãos govema
mentais, diL presença de parlamentares e 6rgãos da imprensa na 

-á.re<i ianomiirii. os fatos comprovaram que as informações iniciais 
eram. estrai!ha e deh"be!adamente, exageradas, ii::reais e fantasio
sas. No entaii!.o, funcionários de entidade pública, que deveriam 
ser responsáveis, fiZeilliD afJimaÇões categóricas sobre o pretenso 
genocidio, garantindo detalhes macabros de sua ptática e divul
gando um nt!maro absurdo (73) de vítimas. Mantiveram suas in
formações iilverídicas,. mesmo quando os fatos apontavam outra 
direção, e o País começava a sofrer pressões e acusações intema
cioriais de toda ordem. Sua atitude foi, no mínimo, suspeita. Dian
te disso. cabem as J?I%S1lil1aS: Qual seu objetivo? A que causa serviam? 

Autoridade executiva de alto nível disse, àquela época. que 
10

0 País não tem estrutura para defender seus indios", o que, em 
outms palavras, significava que não tfuhamos condições de exer= sobeiania sobre todo o tmit6rio. Nesse momento de difiruldades 
em que vivíamos, a declawção não poderia ser mais irmsponsáveL 

Essas notícias e deelaiações cobriram a Nação -de dor, preo
cupação e vergooha e, pior, despertaram e reforçaram na: opiri.ião 
póblica intemacional sentimentos de honor, revolta e desprezo 
CODtra DÓs. 
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Campanhas P.Jiblica•i e aç&;s <liplomátii:as ~ foram, 
malevolamente. dirigidas contra nosso País, algumas delas poten
cialmente perigosas para nossa segurança, pois lançavam ameaças 
contra nossa soberania e integridade territoriaL 

No entanto, àquelas difamações e ameaças contrapuseram
se as conclusões de investigação séria e profissioDal. que conduzi
ram à certeza de que o lamentável acoo.tecimeD!o teve ciralstância 
e dimensões bem diversas das notícias iniciais. -

Mesmo assim. drasticamente reduzida a gravidade do even
to e comprovado que este nem oconeu em nosso território, nãO 
houve mais como evitar as negativas conseqiiênclas paii·as nossas 
relações internacionais. 

Esse evento foi tomado como um exemplo marcante do mal 
que a tos irresponsáveis podem ttazer para o País. 

Dispom.os de um tenit6rio vasto e rico, que mtnralmente 
contin:u.a e continuará .&.traindo a:cobiça intemaçional. 

Atnalmeo.te, lutamos para sair de uma grave crise socioeco
nô.mica, quando carecemos de recursos de toda a espécie para re
solveonos, de imediato, todos os nossos principais. problemas. 

Aproveitando-se de nossa vulnerabilidade conjmtural, de
terminados países, orgapizações e grupos de interesses. de âmbito 
intrn.acioml, usando de má-fé e visando unicamente a seus objeti
vos, têm, amiúde. criado JnSsões contia nós. p:etextando coo.ten
ciosos entre o Brasil e a comunidade internacionaL sobie assuntos 
que despertam grande interesse na mídia, dentre outt:.os: defesa da 
selva amazôo.ica., direitos humanos e defesa da vida selvagem. Pin
tam-nos, então, como um País desgovernado e com dúe~ntes ir
responsáveis. 

Infelizmente. por vezes, a esses infundados e injustos ata
ques somam-se vozes de maus brasileiros que, com evidente má
fé. ávidos de promoção pessoal ou de grupo. são mc:tivados por~ 
teresses menores, certamente inconfessáveis. Mais grave ainda, 
em alguns episódios, como o acima relatado, se envolvem órgãos 
públicos, ou mesmo do governo. 

Esta proposição visa preencher uma lacuna do Direito Pe
nal, que não possui dispositivo pam aplicar pena a quem. de forma 
egoísta e iri"esponsável,. pratica contra a Nação aros de tãó graves 
repercussões. . . _ 

Essas, as razões do presente projeto pata cuja aprovação 
contamos com o apoio dos nossos ilustres pares. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995.-Senadont Ma.riuce 
Pinto. 

LEGISlAÇÃO CiTADA 

LEI N" 7 .170, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983 

Define os crimes contra a segurança nacional, 
a ordem. política e socia], estabelece seu processo e 
julgamento e dá outras providêndas. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

···---·----··-·-··--·-·- .,.,...--
Art. 12. Importar ou introduzir. no território naciooal. por 

qualquer forma, -sem autorizaÇão da autoridade fedefal competen
te, annamento ou material militar privativo das Forças Armadas. 

Pena: Reclusão, de 3 a 10 anos. 
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem sem antori

zação legal. fabri~ vende, transporta, receba oculta, mantém em 
depósito ou distribui o armamento ou material militar de que trata 
este artigo. 

Art. 13. Comunicar, entregar ou permitir a comunicação ou 
· a entrega, a governo ou grupo est.rangeiro, oo a orgariização ou 

gru~ de exiStência ilegal. de dados. documc;,tos ou c6pias de do-. 
cumentos, planos. códigos, cifras ou assuntos que, no interesse do 
Estado brasileiro, são classiflC3dos como cigilosos. 

Pena: reclusão, de 3 a 15 anos. 
Parágrafo único.locoire na mesma pena quem: 

-- - ---I- com o objetivo de realizar os atos previstos neste artigo, 
mantém serviço de espionagem ou dele participa; 

IT- com o mesmo-objetivo, realiza atividade aerofotográ.fi
ca ou de sensoreamenr.o remoto. em qualquer parte do teirit6rio 
nacional; 

m -· oculta cu presta auxilio a espião, sabendo-o tal,. para. 
suba.í-lo à açio da autoridade pública; 

IV - obtem ou revela.. para fms de espiOnagem, deseDhos, 
pro}'tos, fotOgru"JaS, nót!clas ou infocmações a respeito de técni
cas, de tecnologias, de componentes de equipameo.ros, de instala
ções ou de sistemas de processamento automatizado de dados, em 
uso ou em desenvolvimento no País., que. reputados CS$eD.CÍais 
para a sua defesa, segurança ou economia. devem permanecer em 
segtedo. 

Art. 14. facilitar, culposamente, a pdtica de qualquer dos 
crimes previstos nos arts.12 e 13 e seus parágrafos. 

Pena: detenção, de 1 a 5 =. 

(À Ccmissãb de Constituição, Justiço e CU/ada· 
nia- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O projeto será pu· 
blicado e remetido à comissão competeme. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A P=idência. 
não havendo objaçio do Plenário, dec!.ua prejudicados os Reque
rimentos n"s 349, 485 e 752, de 1994. de transcrição de matérias 

, nos Anais, por haverem perdido a oportunidade. 
AI. matérias serão defmitivamente aiqUivadas. 

, O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A P=idência ,_ 
l cebeu, do Secretário Exewtivo do Parlamento Ama.zônico. convite 

formulado pelo Presidente daquele Órgão, a fm de que participe e 
designe uma comissão de Parlamentares do Congresso Nacional à 
II Assembléia Extraordinária do Padanumto Amazônico, ·a reali
zar-se em Leticia, República da Colômbia, nos dias 10 a 12 de ju
nho próximo. 

O expediente será despachado l Comissio de Relações Ex
teriores e Defesa NacionaL (Dive:tSOS D0 79. de 1995). 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa,,_ 
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secm.ário, em exerefui.o, Se
nador Ney Suassuna. 

É lido o seguinle: 

REQUERIMENTO N" 816, DE 1995 

Sellbor Presidente: 
Nos leiDlOS do a.rt. 258 do Regimento In!erno, requeiro te

_.Dbam tramitação em coojm.to os seguintes projetos: Projeto de Lei 
da Câmaran• 123, de 1992 e Projeto de l..oi da Cimam n• 147, de 
1993? por versarem sob a mesma matéria. 

Sala das Sessões. 25 de maio de 1995.- Senador Ademir 
ADdrade. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento 
lido será publicado e, posterionnenre, incluído em Ordem do Dia, 
nos termos do art. 255,li c, 3, do Regimento lntemo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário, em exe:rclcio, Senador Ney Sua.ssuna. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTON'817,D!l-.. 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336. b, do Regi
mell1.0 ln temo. para o Projeto de Decreto Legislativo D

0 47, de 
1995 (n•75/95,na Câmatados Depltados), que AprOVa o texto do 
Acordo-Quadro de Cooperação FIII3llceiia entre a Re!'lblica Fe
derativa do Brasil e o Banco Europeu de Investimento,. assinado 
em LuxembJ.rgo, 19 de dezembro de 1994. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - Senador Jõdeo
Barbalh.;- Senacl<r Hugo Napoleão- Senador- Valinir CaíiJ.:· 
pdo -Secador Geraldo Melo -Senador Élclo Alvares; 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- o· requerimento 
lido ser.! votado ap6s a Ordem do Dia, nos termos do disposto no 
art. 340, n. do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1°_ Secmtário em 
exercício, SenadOr NeySuassuna. 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OFJCAF/33195 

Brasilia. 23 de maio de 1995 
Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência gestões junto ao Ministério da 

Fazenda no sentido de q1,1e sejam observados os pmceltos estabele
cidos no artigo 6° da Medida Provisória D0 1.004, de 19 de maio de 
1995, que "dispõe sobre o Plano ReaL o Sistema Monetário Na
cional estabelece as regras e condições de emissão do Real. e os 
critérios paza conversão das obrigações para o Reãl !! dá outtas 
providências". 

Atenciosamente. - Senador Gilberto Miranda Batista: 
Presidellte. 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.004. DE 19 DE MAIO DE 1995. 

Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetá
ria Nacional, estabele<:e as regras e condições de 
emissão do Real e os critérios para conversão das o)).. 
rigações para o Real e dá outras providências. 

O Presidente da República no uso da atril:uiçio que lhe 
confere o art. 62 da Constituição. adota a seguinte Medida Provi
sória, com fcnça de Lei: __ , ______ , _____ , ______________ ,_ 

CAPÍIULOII 
Da Autoridade Monetária 

Art. 6° O Presidente do Banco Central do Brasil submeteiá. 
ao Conselho Monetário Nacional ao início de cada trÍUleSCie! progra
mação monetária pala O trimestre. da qual CXlllSiatio DO mínimo; 

I- estimativas das faiXas de variação dos principaiS agrega
dos monetários compatíveis com o objetivo de assegurar a estabili-
dade da moeda; -

n- análise da evolução da economia nacional prevista para 
o pxóximo trimestre. i justifiCativa <la progrntilação mOnetária. 

§ 1° Após aprovação do Conselho Monetário NãciOnaJ.. a 
programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuzi
tos Econômicos do Senado Federal. 

§ z• O Congresso Nacional poderá. com base em pai<cer da 
Comissão de Assuntos Ecoaõmicos do Senado Federal rejeitar a 
programação monetária a que se refCre o c:apui deste artigo. me
diante decreto legislativo. no prazo de dez dias a contar do seu re
cebimento. 

§ 3° O decreto legislativo referido oo parágrafo anterior li
mitar-se-á à aprovação ou ·-· in tactum da programação monetá
ria vedada a iiarodução de qualquer alteração. 

§ 4° Decorrido o prazo a que se refere o § 2° deste arti
go,.sem. apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso Nacio
nal. a programação monetária será considerada apt"ovada. 

§ 5° Rejeitada a programação monerkia. nova programação 
deverá 3ei' encan:iinhã.da nos versos deste artigo no piaZO de dez 
dias, a coutar da data de rejeição. 

··._:· - · .§ 6° Caso o Congressq Nacional não aprove a programação 
·monetária até o Ímal do primeiro mês do trimestte a que se desti
nà, fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-Ia até sua 
aprovação. 

. - - -. .... -·-·-·-----·---·-··--·------··-----·---
O SR. PRESIDENTE (Julio Campoo)- O oficio lido vai à 

publicação. 
Há cnádores inscritos. 
Concedo a palaVI3 ao nobre Senador Jadet Barball:to.(Pausai 
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva, por 

cessão do SenadOI" Ademir Andrade. S. Ex• dispõe de 20 minutos 
para o seu pronunciamento. -

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, hoje é dia 
da-:Mrica:. Há exatos trinta e dois anos, precisamente no dia vinte e 
cinoo de maio de 1963, eza criada a Organização da Unidade Afri
cana·- OUA -, a mais numerosa das organizações do chamado 
Terceiro Mundo. O histórico encontro de <::befes de Governo e de 
Estado em Adis-Abeba. Capital da Etiópia. propicicu a assinanua 
da Carta Africana. que buscava defmir uma nova ordem para o 
continente. 

A criação da Organização da Unidade Africana representou 
"o primeiro passo no caminho de uma verdadeira emançipação". 
tal como se entendia à época. Seu texto constitutivo reafumava. 
com ênfase convincente. a necessidade e o valor do conceito da 
unidade ãfricáoa paza o embate contra o imperialismo e o coionia~ 
lismo de todos os matizes e em todas as suas formas. 

Das resoluções aprovadas na Conferência de Adis-Abeba. 
julgo conveniente destacar. a luta contra o Apartheid e a discrimi-
1!.3Ção racial; a solicitação de boicote diplomático e econômico da 
África do Sul e de -Portugãl; o aceno com o fomecimento' de apoio 
militar inlerafricano às forças nacionalistas contia os colonialistas. 

__ Constituindo-se em um sistema diplomático razoavelmente 
eficaz e especificamente africano. a Organização da Unidade Afri
cana ínstituiu, pouco depois de sua criação. o Comitê de Liberação 
Africana. com o claro objetivo de coordenar a assistência flll3Dcei
ra.~b _treiDameillo paxa os combatentes africanos da-liberdade. Tal 
~ de força influiu decisiVamenJ.e para a mudança da 
polí~-&iitnrat em relação a Portugal e à Africa do SuL 
- . .:.: Pda extraordinária importância da Conferência de Cúpula. 

tiãnso:mida em momento de acentuada efervescência. que encer
rava a primeira etapa do desenvolvimentO da África pós-coloniaL 
9 vinte e cindo de maio passou a ser comemorado como o Dia da 
Africa. Eis. pois. uma data que. a despeito da justa celebração. re
quer e exige. de todos nós., uma acurada reflexão em Eomo das cir
cunstâncias hisr6ricas que gerãraill a África contemporânea. 

Compreender a África de nossos dias, Sr. Presidente. com 
toda sua complexa diversidade e inúmeras vicissitudes. é tarefa a 
sei elnpreeodida -com o indíspensávef aUxílio- do conhecimento 
histórico. A história é, seguramente, o único caminho a nos pe:rml: 
tir superar as iriíqllãs barreiras impostas pela arrogância. pela igno
rância e pelo J;ttCODCCito. 
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Por ignotânci;t, 6 am<!a grande o número de ocidentais que 
acreditam não ter a. A.frim uma história. 

Por mrogânciâ, ainda há quem pense ter a hist6ria africana 
tido o seu início com a chegada dos europeus. 

Por preconceito, airida estamos sujeitos. a ouvir expressões 
que indicam a "incapacidade africana" de resolver seus impasses. 

É esse quadro que. árdua e ~nosamente, esti sendo trans
formado. O :renovado interesse-pela África reflete, em boa medida. 
a emergêl!cia de nações independentes DO coo.tineote. Ao mesmo 
tempo, multiplicam-z pelo mundo afom vozes solidárias e compro
metidas com acomttuç>o de uma sociedade fm!ema. justa e cidadã. 

o primeiro porto a destacar é que as mzes mais profundas 
da aise africana estio assentadas na secular exploração coloniaL 
Não há estudioso sério no mundo contemp<>Iineo que descoDhoça 
o fato de o passado colonial. a intetvenção cootimlada das antigas 
potências colonialistas e novas influêocias estrangeiras serem os 
maiores respoosáveis pelos problemas africallos. 

Aímal, contando com 30 milhões de qu~ quadrados 
- o que ~ 22,5% das tmas do globo -, a África possui 
""""' de um te<çO dos =s lllill=is do mundo: 66% do dia
mante; 57.5% do ouro; ~% do cobalto; 23% do antimônio e do 
fosfato; 17,5% do manganês; 15% da bauxna e do zinco; 10% do 
cromo e do petróleo. Eu disse mundialmente falando! 

Esses d:a.c:los, sem dúvi~ explicam a crescente intcmacio
nalização da aisemfõcana e o inlrioado jogo das gt"!Jldes polên
cias nela envolvidas. 

A pn:sença colooial europ6ia em solo africano trouxe con
seqüências que, em Dlllilo. exttapolam o cará.ter de exploração 
econêmica. Talvez um dos males mais terríveis da dominação oci
dental sobre a África tenha sido a configutliÇão do mapa polítioo 
da região segundo a 6tica e os interesses metropolitanos. 

Com efeito, a partilha da África, conduzida pelas potências 
européias em 1885, no Congresso de Berlim. promoveu uma au
têntica ''balcanização" da África: fronteiras artificiais, às vezes ex
travagantes, ora separando etnias homogé!neas, ora englobando na 
mesma área grupos rivais. Quando dos movimentos de inde_
pendência. viu-se que esse tipo de divisão arbitrária contribuía 
para dificultar~ aJX'OXimação dos que lutavam pela emancipação. 
Assim. a fragmentaçlo jogava a favor do imperialismo. 

Creio, Sr. P=idente, SI's e Srs. Senadom, que a questão 
crucial que se coloca neste momento~ a de saber em que medida o 
processo de enwlcipação dos Eslados africanos estA se completan
do. Para tanto, é~ pmlimiDan:oellle, desmistificar a tese pela 
qual as indepeudências se conslitufr.mt em ato de cloaçl!o. Nada 
mais falso! 

A grande historiadota brasileira Maria Y edda LiDbares, em 
livro publicado há alguns anos, chamou atenção para o fato de que 
"é forçoso recoohecer que o fiDl dos impérios coloniais dos sécu
los XIX e XX não -IeSU.ltou de uma decisão metropolitana oo do 
desejo de abdicação do poder, e sim da capacidade de ""'olla que 
é inerente ao oprimido". A cooclusio da autora é categórica: "A li
beralização do sistema colonial, sobretudo na ~ de 1950-
1960, resultou muito mais de uma necessidade ou de uma imposi
ção do que propriamente de uma escolha willatenl por parte do 
poder mi!tropolitano mais ou menos democdtico, mais cu menos 
esclarecido ou mais ou menos bondoso. A pr6pria resistência de 
Portugal à idéia de "discoloniztt" pôde ir alé.o momento em que a 
revolta das colônias se tomou i:a'esistível e que mes'mó os interes
ses capitalistas garantidos DOS seus teiritórios africanos se defron
taram com a insw:reição anna.da". . 

O dülcil camiDho da construção de uma África Iivte, a par
tir do fmal da II Guemt Mundial e, muito especialmente, após a 
déc:.! de 1960. d·· '•ou lições pn:ciosas. A primeira delas, por=-

to, é a de que a solidariedade na luta aproxima e fortal.ec:e os povos 
submetidos à longa exploração colonial 

Nesse sentido, a Confet€ncia de Bandung, em 1955, foi o 
grande sinal dado pelo mundo afro.asmtico de que o apoio mútuo 
seria pr6-condição para _a conquista de uma noVa Oidem- Especifi
camente em telação à Afric:a, a Conferência de Adis-Abeba, oito 
aooS depois, reafirmava o ·mesmo princfpio e avançava em p[opos
tas polll CODCI<>Iizá-lo. 

-Paicce claro, boje, que o mais denso, fimdamental e com
plexo desafio enfrentado pelas nações africanas seja o de supernr a 
pesada hetança coloniaL Em vetdade, as m= do projeto coloni
zadot mostraram-se demasiadamente fortes. de tal modo que a 
cot1quista da independência não foi suficiente pom apagá-las-

Exatamente por isso, os Eslados surgidos com a emaucipa
ção politica logrnrun êxito apenas parcial; o maior de !Ddos os de
safios consiste em promover a reorganização do Estado, orientan
do-o para as~ demandas da sociedade civil. 

O importante, Sr. Presidente, é que há uma crescente cons
cieutização, por parte dos povos que sofu:run a dominação colo
nial de que na raiz do racismo e da alienação cultural situa-se o 
esteio de sustentação das estJ:uturas coloniais: a brutal e brutalizan
te exploração do homem pelo homem. 

Ter comciência disso é o primeiro c insubstituível passo 
para coosttuir-se a nova sociedade em bases justas, livres c demo
Ciáticas. A África, que sofreu o mais duro e completo processo de 
espoliação que se conhece- em homens, rec:w:sos materiais e va
lores culturais-, está respondendo ao desafio. Sua veidadeira h;... 
t6ria começa a ser escrita pelos africanos. A própria memória cole
tiva de um passado conmm. antes apagada oo suprimida. vai sendo 
resgatada- . 

Talvez resida nesse pooto o mais intereSsante aspecto a ser 
celebrado nesta. data festiva: a prodigiosa força que brota do ínti
mo de povos que, submetidos, subjugados e espoliados, levantam
se para construir, eles ptóprios, a sua Hist6ria. 

o eSJ>39' de tempo entie o início do desmonte dos impérios 
coloniais na Africa e os dias de hoje - espaço pequeno se compa
rado com os séculos de doinmação - ~ o basti:ate para garantir a 
ineversibilidade de um movimento que subverteu o mapa político 
do mundo. Se. IDlDl primeiro :tllOJJleDto, a meta era a conquista da 
libertação nacional. hoje, o objetivo é i .Sttulm3ção do nm Estado 
voltado pam a Nação, identificado com os anseios da maioria da 
população. · 

Se grande é o desafio, maior é a vontade de enfrentá-lo e 
vencê-lo. A amparar e apoiar essa luta está presente a opinião p6-
bli<:a IIlUlldial A mobilização. em todos os cootinentes. pelo fnn 
do Apartheid e pela h"bettação do Lider sul-africano Nelsou Man
dola é exemplo emblemático de uma sociedade que não admite 
pactuar com a intolerância c o preconceito. 

O êxito da. luta dos povos africanos é a vitória de todos os 
que, em qualquer parte do mundo. acreditam na h"betdade, na }lsti
ça e na democ:racia como I3Zio de ser da História. 

Sr. PrCSidCJ:ite, IIago um aitrci Usuirto à tribuna: 

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional rea
lizou hoje um semini:rio sObre a importância do "'lacionamento 
ca:nercial e cultural entre o Brasil e países africanos. O Presidente 
da Comissao, Senador~ Carlos Magalhães, sensível! pro
posta apresentada, condozin com IOSpODSal>ilidade o semini:rio. 
que entendo ser mlito importante. 

Sr. P=idente, quero falar da inegivel significação do rela
cioDamento culblial e comercial do Brasil com os países do conti
nente africano, que certamente tl3rá paxa nós um enriquecimento 
não apenas histórico. 
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A Hist6ria .õ.OS-ãpi'õX.ilna. Os africanos construíram o BrasiL intransigente à discriminaÇão racial e aó colonialismo e de luta 
Foi o suor negro que cultivou as grnDdes ~ :aniações de cam.-de· pela superação do subdesenvolvimento propiciou a solidez de uma 
açúcar. que fizeram a riqueza desta imensa colônia no século indispensável base política. 
XVU. Mudado o ciclo econômico, o mesmo sangue trouXe à luz o Dezessete embaixadas residentes no continente africano 
ouro. a prata e o diamante das novas tetras em exploração. permitem conhecer melhor a realidade africana e aprofundar o re-

0 negro transplantou para cá sua culmra. O Olimpo africa- lacicmamento culnual, comercial e tecnol6gico, tão necessário nes
no- até hoje povoa museus, movimenta centros de candomblé e tes tempos de globalização ocoo.ômica. 
umbanda, alimenta o imaginário da literatura. A língua portuguesa O Brasil já atingiu elevado nível de desenvolvimento indos
tem incoiJtável contriOOição do léxico do povo que para cá veio à trial e tecnológico, que pode - e deve - ser colocado à disposição 
força, sobrevivendo ao banzo. A música confunde os dois conti- dos países africanos.. Na esteira da cooperação técnica, o papel que 
nentes m.~m s6 ritmo. o Brasil pode executar é de primeira grandeza. 

Já se defmfu o Brasil como a tem. do futebol. carnaval e A agricultuta é um deles. A extensão continental obrigoo 
samba. Futebol é inglês. Mas carnaval e samba trazem a JIW"C3. e_o nosso País a diversificar as culbnas e buscar soluções para os dife
ritmo requebrado da África. rentes desafios do clima. do solo, da vegetação. Com problemas 

Qual é a comida típica brasileii:a.? Aquela que, olhada, ttaz a semelhantes aos de muitos países africanos, é hora de estreitar a 
marca registrada do Brasil? Aquela que não pan:ce de segunda cooperação no campo da planificação, concepção e gestão de polí
mão, c6pia malfeita ou bem-feita de pratos portugueses~ espa- ticas agácolas. 
nhóis. franceses ou italianos? Digo estreitar, Sr. Presidente~ porque desde a década de 70 

É a comida da senzala; ~ a feijoada, feita de cames que a o Brasil participa de progr.unas de coopemção técnica nas áreas de 
casa grande desprezava; é o vatapá. o carom, o xi.nx:im;- é o acara- - agricUltura e educação. A crise da década de 80, que atingiu tão 
jé; é a cocada. duramente os piises latino-americanos e africanOs, freou o ímpeto 

Não vou me estender, Sr. Presidente. Quis apenas Iembzar o - do processo. 
6bvio. que salta à vista. ao ~eiro. aos ouvidos, ao coração; lem- Agora, atenuada a crise. é hora de oos valeanos de fónnulas 
btu o papel primoidial da Africa na formação da textura s6cio- criativas e compensatórias piua intensificar a cooperação em ou
econômica brasileira. tros setores, como administração p.íblica. energia. transportes, si-

Tantos pontos-em ·COIDUIIi-abrem caminho paz3 o estreita- derurgia, Dietalurgia:, comu.nicações. constrUção civil. criação de 
mento de relações em todos os sentidos. Amplas áreas estao a exi- pequenas e de médias empresas. 
girações práticas e objetivas. A Nigéria, para citar um exemplo, foi. há dez anos, nosso ter-

Uma delas é uma politica de diwlgação. Ouso dizer que o ceiro).>ll'C<Íroc:omettial Vllilaalr.isdooEstados Unidos e dolrnque. 
povo brasileiro não collhece a ÁfriCa. A imagem veiculada pela . Hoje. a situação mudou. O abandono dos esquemas contra
midia mostrn paises devastados pela fome. pelas gueuas, pelas. comércio. a tenaz oposição dos porceú:Os tradiciooais daquele país 
pragas, pelos mais letais vírus que a humanidade CODb.cce. e C?S problemas fi.D3IlCCiros redimensionaram, ~cament.e, o co-

A África tem isso. mas não é isso. Ou não é só iSSo. Cano méreio bilateral. 
reverter esse quadro preconceituoso criado ao longo de s6culos? Já fOillO$ o segundo fCilleCCdoc mmdi.al do~ Nossas rela-

56 encontro uma resposta.. Propiciar um conhecimento mais ções can !-Costa do .Maifim e o Senegal conbeceram. dias melhores. 
profunde sobie o continente africano. A ignotância é a raiz dos A ·Africa Austral tem ~>.eade especial para o Brasil. Ali 
preconceitos. que criam ban'eiras claras ou veladas entre os povos. estão Angola e Moçambique, a África do Sul e a xecém-criada Na-

Por que .não-introduzir nos cun;o~llos ~lare.!- já no pri- - -nlibia, ~ que guardam estreita relação histórica, cultural oo 
meiro grau - a disciplina História da Africa.? O brasileiri.i:lbo des~ comercial com o B:rasil. 
cobrirá que tanto n6s quantO des lutamOs OOntrã -o-Colonialismo, A criatividade se impõe nesta hora. Novos esquemas de 
derramamos muito sangue na OO.sca da h"beniade e da dignidade cooperação técnica e industrial poderão petmi.tir ao Brasil recon~ 
humanas. quistar, ~liar e diversif1carposições no continente. · 

Os acordos culturais também precisam ser íntensificados. A África, Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, é uma fron-
Queremos conhecer os artistas plásticos, os cantoies, os poetas, os teira em expansão. ~emos presença naqueles limites. N6s, 
ficcionistas, os museólogos, os etnólogos, o folclore africano; e os Parlamentares, temos responsabilidade nessa tarefa. Não nos omi-
afri~ querem conhecer os-õbisil.eirOs. - tamos. O momento é agora. 

Esse desejo ou, até cfuia, imposição dos novos tempos vem -- - Na Comissão de Relações Exteriores, per ocasião de um se-
ao encontro dos objetivos e prioridades da política ext.ema btasi- minário reaiizado hoje. n6s tivemos, por parte do noS$0 Ministro 
leira na África. CitO quálro deles: de Relações Exteriores. a palavza firiDC de que o Govem.o Federal 

a --intensificação dos laços culturais, econômicos,. comer-- se interesSa e dá prioridade a um parceifo recente, que é a África 
ciais e políticos; - do Sul, para iniciar o processo de ampliação da parceria com o 

b - reforço da idéia de que a cooperação com o Brasil é nosso País junto aos países africanos, pata um desenvolvimento 
desprovida de intenções hegemônicas, em COilliaste com a. expe- econômico, para um desenvolvimento das nossas relações cultu
riência vivida com oS países do chamado Primeiro Mundo; rais e para que haja hamxmia. para que haja, realmcm.e. a paz en

c- sedimentação da imagem brasileira de combate inrransi- tre as etnias. entre os paise"s, e que as nossas düerenças não sejam 
gente ao :racismo, reaínmada sempre pela condenação hist6rica aó calstituídas eni âesigualdades. 
Apartheid; Que nós possamoS, com todo axdor e politica, fazer com 

d- maximização das forças de apoio ao crescin:iento africa- -que o Brasil corra., e vá mesmo à frente para liderar esse processo 
1!0, sem assist.encialismo, tendo em v~ta o enorme potencial da integmdo de parceria econômica com a Afri.ca do Sul c os demais 
Africa e a certeza de que, ã lcmgo prazo. o desenvolvimento brasi- países~ nossa tão querida e sofrida África.. 
Ieiro se confundiií com o do continente africano. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

A diplomacia, Sr. Presidente, aplanoo tetrenos. A cootinua- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a paísvra 
. da. e coerente awação pelas grandes causas africanas de combate ao nobre Senador Pedro Simon. 
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teu, ele tem um encargo maior. É claro que sei que por trás dessa O Govemo estar.í controlando o mercado. Em vez de ter um 
idéia está a de que o ~ do televisor vai ser mais alto. E o que mecanismo explorador do mercado, desmoralizador do mercado, 
V. Ex• propõe é que o ônus, que boje é introduzido no custo do que é a alta da taxa de juros. o Govemo passará a ter um óxYo 
produto através do juro. seja imroduzijio através do imposto. Vou C9'ltrolador do mercado, que ele e a câmara setçrial vão gerenciar. 
dizer a V. Ex• qual é o meu receio. E que. em primeiro lugar, o Está faltando mesmo o produto?Temperigo?Tem. Aumenta-se o 
custo de produção realmente aumenta e em vez de encorajar o au~ lPI par.t. resolver a questão. 
ment.o da oferta de um bem que está escasso, vai induzir a uma di~ Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, quando ouvi iSso do 
mimlição. ~gundo, é que, hoje, a atmosfera, o cenário econômico ex-Presidente do BNDES., a mim pareceu quase que o "ovo de Co
dentro do qual nos movemos faz com que o preço seja dado pelo lombo'•. Só digo que as taxas de juros neste País não podem coo.ti
meteado e, portanto, o simples fato de aumentar o custo não ga- nuar como estão. 
rante que o preço vai subir. O que há de grave nessas altas taxas de O Sr. João Rocha- Pem:ritc-me V. Ex• um aparte? 
juros., do:(XInto de vista doprodutor,alémdetcxlasas ootms maze.. O SR.. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, V. Ex.•pennite? 
las, é que se deseja incorporar ao custo de produção, vamos cliw:. O SR. PRESIDENTE (Anlcmio Carlos V aladares) -Sena-
umcusto de 15% ao mês e deseja-seqUe o produtor continue ven- dor Pedro Simon, compreendo que o tema que V. Ex,• está abor~ 
dendo a mercadoria pelo mesmo preço. De forma que substituin- dando nesta tanle é da maior :relevincia. Entretanto, o Regimento 
do-se um custo por ootro, o efeito no mercado terá que ser o mes- Interno não perdoa.. 
mo. Se o produtor. hoje, não pode subir o preço do televisor por O SR. PEDRO SIMON- A o.axa de ~s é escandalosa-
causa do juro, também não podetá por causa do imposto. De modo mente. imoralmente alta. 
que não entendi bem o mecanismo. Queira desculpar que eu Ibe Conheço dois banqueiros que têm a cotagem de dizer que 
peça que me faça entender, Sr. Senador. as taxas estão altas. Um é o atual Ministro da Agricultura, que 

O SR. PEDRO !iiMON -Volto a IOpO<ir. A tese, hoje. é quando Ministro do Govemo Itamar Fr.mc:o, nas reuniões do Mi
de que os juros são necessários. O Govemoii30 pode mexer nos nistério, dizia, na car.i. dos Ministros da Fazenda c do Pianejamen
juros. :(XIrque se mexer nos juros, baixar os juros, a demanda '(ai to: ''Pode baixar, é um absutdo nió -baixar''. O rutro é o Dr. Cal
ser muito maior do que a oferta. O Governo está dizendo, o Minis- moD. cie Sá. que. mais de uma vez, veio ao nosso gabinete e foi à 
Iro José Sena, neste plenário, disse: O Brasil não pode =r ptesença do Presidente da República e do Mimslro âa Fazenda, a 
mais do que 4 oo 4,5% ao ano. Por isso, temos que. de todas -as _ _!1m de lheS dizer pessoalmente que as taXas ge juros pÕdeln. bai
ma:oeiras, reduzir o crescimento, porque a Nação não tem condi~-- xar, porque os bancos suportam. E dizia ele: 'E nmito melhor para 
ções de alimentar 30 milhões de brasileiros da noite para o dia. um ba.Dqueiro pegar dinheiro a 2% e emprestar a 3%, do que pegar 

OSr.CarlosBczerra-Pemrite-meV.Exaumaparte? a 16% e emprestar a 18%, porque no primeiro caso o dinheiro 
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Senador, houve um discurso gira. o govemo anda e tem certeza de qUe terá retomo. No outro 

paralelo ao qual vou ter que responder. . caso, o dinheiro não anda tanto, não gira tanto, nem se tem certeza 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Quero de 10tomo absoluto." 

chamar a atenção do nobre Orador para o fato de que. de acordo Sr. Presidente, as taxas de juros não podem continuar cOmo 
com disposição regimental, V. Ex.• já se encontra ceDi o seu iempo estão. Com todO o cariDho que tenho pelo meu particular amigo, 
esgotado. Presidente do Banco Central, não deixa de ser engraçado vê-lo 

O SR. PEDRO SIMON- Se oão falo eu., tem um disrurso.- __ awnciar que a taxa de juros baixou zero não sei quanto. sinalizan
do que vai continuar a baixar. É piada! O SR. PRESIDENTE (Antcmio Carlos Valadares) - V .. 

Exa termine o seu discurso e não conceda mais apartes. 

O Sr. Geraldo Melo - Não consumi mais do que dois mi-
nutos do seu tempo, Senador Pedro Simon. -

O SR. PEDRO SIMON- Entlio, o que acontece? Os juros 
altos, ao longo de tempo, existem para baixar a demanda. O que 
estou pro:(XIndo? Juros baixos. Assim como a inflação baixou. as
sim como a moeda é estável e forte, juros baixos. Recooheço que 
vai acontecer que se de repen~ tendo dinheiro no bOlso, vou ao 
mercado e posso comprar uma televisão a juros baixos, todos vão 
querer comprar e aí virá o mercado negro. 

A proposta que estou fazendo - e que não 6 minha é de um 
ex-Presidente do BNDES. que entende mais do que eu; não tanto 
quanto V. &•, mas mais do que eu. e faz esta análise- é que é ri
dícula a taxa de juros alta. E a proposta de fazer o gerenciamento 
do mercado pela taxa do dia é racional, porque o Governo vai ver. 
atiavés das câmaras setoriais, por exemplo, que a televisão e&á 
alla. E me diz o noOre Senador: Mas aí a televisão terá que pagar 
um IPI mais alto. Mas as fábricas estão quebrando não é por cau
sa do IPI. e sim por causa dos jJros. Em todos. os Estados as fábri
cas estão sendo levadas quase que à. insolvência pelo exagero do 
juros. que são sempre altos. 

Nesse caso, não. Nesse caso, há falta do produto, vai haver 
mercado negro? Aumenta-se o IPL Mas o aumento do IPI já sina
liza para a fábrica que no momento em que ela 'produzir mais, em 
que ela dobrar a produção e boover oferta, baixa o IPI novamente. 

A verdade é que estamos com a agricultum brasileira à bei~ 
ra da insolvência por causa dos juros. No Rio Grande do Sul, esta
mos com as indústrias de máquinas agrícolas. indústrias tradicio
Jl.a.is, à beira de um colapso. por causa dos juros. 

Isso não pcxie continuar. sr. Presidente •. 

Conheço omitas pessoas que, na base do crédito do seu che
que, pagando juros altos, estão à beira da insolvência. 

Eu apresento uma proposta para debate. para discussão. 
Quem sou eu para achar que sou o dono da verdade. Mas é em 
cima de propostas como esta que temos que decidir. Ímediatamen
te, esta questão. Cento e vinte municípios do Rio Grande do Sul 
estão decretando estado de calamidade pública por causa da ques~ 
tão da agricuhura. e, por conseqüência, das iodústrias que vivem da 
agriculblra. que não têm condições de pagar os juros e estão sendo 
processadas pelo Banco do Brasil. 

Falar que os juros estão altos, que têm que baixar, que são 
um escândalo. são um absurdo, ora, desde que me coDheço por 
gente. e já soo velho, eu era guri e lembro-me? lendo, chorando, 1. 

- carta~testamento do Dr. Gerúlio v~ Já estava: ''Eu quis baixar as 
altas taxas de juros, e os banqueiros não admitilirii:l.'' Isso em 1954-

0 Sr. João Rocha- Sr. Senador, eu continuo pedindo a V. 
Ex• um aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Anrômo Carlos Valadares. Faundo 
acionar a campainha)- Sr. Senador, V. Ex• já deveria ter encena
do o seu discurso bá exatamente 8 minutos. Não podemos conce-
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der privilégio a nenhum Senador~ muito embcxa V. Exa mereça 
toda a atenção da M~ ~ · 

O SR. PEDRO SIMON - Perdõe-me. Sr. Presidente. Mui
to obrigado a V. Ex .. e aos Srs. Senadores. 

Dzuanu o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Jú
lio Campos, zo Vice-Presit.knte, tkixa a cadeira da pre
sidência. que i ocupada pelo Sr. Anrênic Carlos Va[a.. 

• dares, Suplente de Secretário. 

O SR. JOÃO ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (AniÕDio Carlos Valadares)- Con~ 
cedo a palavra ao nobre Senador João Rocha. 

v. Ex' clispõede s nrinutos-
0 SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Pela ordem. Sem revisão 

do otadar.)- Sr. Presidente,~ a palavra pua fazer uma pesta
çi,o de contas de uma viagem que flz, autorizado por esta Casa, de 
04 a 15 do mês conentc. _ 

sn e Srs. Senadores, de 07 a-13 do cOl:rerite mês de -maiO~ 
realizcu-se, nos Estados Unido~ o Congresso In.ternaciorial de Te
levisão a Cabo, <001 ttabalhos progzamados em Dallas e WasbiDgtoo. 

Atendendo a convite fomrulado pela Associação Brasileira 
de Televisão por Assinatura, tivemos., assim como Outros ilusttes 
Colegas, a honrosa oportunidade, com a devida autorização desta 
Casa, de ~ desse even10, integomoo a DelegaÇãO Parla
mentar Brasileita. Esse Congresso Intemacional :revestiu-se de sin
gular importância não somente pelos aspectos co:merciiris que rep
resentou, mas sobretudo pelo volume e pela qualidade das infor
mações tecnológicas ali difundidas e também pelas per.;poctivas 
de desenvolvimento do sistema de televisão a cabo, de modo espe
cial, em nosso País. 

Durante o aconlecimento. a delegação brasileira visitou a 
Comissão Interamericana de Telecomunicações- CITEL. entidade 
da Organização dos Estados Americanos- OEA. Cuja S~taria
Geral cabe ao brasileiro Dr. Roberto Blois. Coustituída por repre
sentantes de tcxlos os 35 Estados que compõem a OEA. a Comis
são tem por objetivo utilizar todos os meios à sua disposição para 
facilitar o contínuo desenvolvimento dás telecomunicações nas 
Américas, ContnOuiiido, assim. para o pugresso de toda a região. 

São dignas de registro as mudanças na legislação norte
americana de telecomunicações, que estão OCOI"l'endo neste exerci
cio de 1995. denotadoras do descortino daquele Parlamento por 
estar adequando as noxmas pertinentes ao constante crescimento e 
desenvolvimento dos sistemas que integralizam a área, notada
mente no que diz respeito à TV por assinatura. 

Sr. Presidente, o conhecimento dessas alterações normati
vas, a rujo acompanhamento, à guisa da captação de experiência. 
o Brasil deve proceder, nos foi facultado por profissionais daquele 
país, da mais alta competência nos âmbitos jurídico e tecnológico. 

A obtenção de iDfonnações sobre a televisão a cabo é, por
tanto, fundamental para o Brasil. Somos um grande manancial no 
que tange à exploração desse segmento. Digamonilllis: sbo:ios iilil 
gigantesco potencial. o maior mercado de serviços de televisão a 
cabo do mundo ocid~tal a.in$ não explorado. Cerca de _31 milb.õ
es de residências brasileiras são equipadas com telev:isores. Ape
nas 1% delas se beneficia do sistema de TV a cabo. E certo, pois, 
estarem os investidores nacionais e estrangeiros accimpanhando de 
perto o mercado nacional de televisão por assinatUra. CUja eXistên
cia remonta há apenas 3 anos em nosso País. 

Afora o aspecto da criação de milhares de novos empregos 
e das divisas a serem geradas. há a penpectiva i:riiCdiata de fontes 
de cultura. quer nos seus liames mais abraDgentes. quer nos mais 
especializados, além cl.a prestação de serviços interativos, acesso a 

bancos de dados. joint ventares internacionais. de que se poderá 
utilizar a sociedade brasileira,. do Oiapoque ao Chuí. 

O SR. PRESIDENTE (Allloatio Carlos V aladares) -Sena
dor João Rocha, quero infoanar a V. Ex a que o tempo que lhe foi 
destinado já está encerrado. 

Caso V. Ex• deseje, o seu discurso poderá ser publicado na 
íntegra. 

_ O SR. JOÃO ROCHA- Peço a V. Ex' apenas um nrinu10 
para concluir. pois entendo que esse é um assunlo muito importan
te e dele a Casa tem de se inteirar. 

Trata-se de um sistema que nos pennitirá, niaiS efetivamen
te DO próximo triênio, a escolha do entretenimento, das fontes de 
infonna.Ção, dos temas direcionados ao inte:;cesse do jovem estu
dante, do proflssiooal. do técnico, pondo f1Dl à exclusividade da 

- piogra..tilação televisiva imposta, nem sempre desejável. 
Sr. Presidente, quero fazer ver a V. Ex.a que esse evento de 

que participamos é muito importa.Jite para o setor das telecomuni
cações. da intcraçio da comunicação da TV a cabo em nosso País. 
-- - - -Faço esse relato a V. Exa e à Casa, apesar da cassação da 
minha palavra, pmque fui o único Senador- presente a esse con
gresso. juntamente com. mais lO ou 15 Dep.nadosFederais. 

Para V. Ex• ter uma idéia da minuta que estamos discutin
do, o Brasil hoje tem um p<Xencial de TV por assinaturas e servi
ços prestados de 6 milhões de assinantes. E, boje, s6 temos 600 
mil usuáriOs desse serviço. 

Portanto, estou prestando contas a V. Ex•. Verifiquei esses 
dados em uma viagem que fiz - como em 99% das vezes que me 
ausente~ sem neDhum custo paia o Congresso Nacional. sem ne
nhum custo pam o Senado. Foi maiS uma viagem qUe teve como 
objetivo acrescentar inform.ações para este Plenário. · 

Ptecisamos estar presentes; precisamos estar unos e cons
cientes da importância desta Casa. 

Nos Eswlos Unidos. conversei com representantes da FCC, 
setor que cuida de todo o sistema das te!ecomunicações daquele 
País. da radiodifusão e da comunicação. E um órgão subordinado 
ao Senado aiDericailo, que elege o seu Presidente, os seus S mem
bros- nada mais que isso- e que cuida de tcxiaa politica de radio
difusão e de cowmicação do governo americano. 

O mercado mundial de televisão por assinatura cresceu 
172% nos últimos dez anos. As estimativas preVêem igual taxa de 
crescimento durante os próximos quatro anos. Concretamente, 
esse crescimento tomou-se necessário, compuls6rio. criado 'por 

-um mundo de mercados sempre mais segmentados. 
Nos Estados Unidos, atuah:o.enle o niaior meroado de televi

são por assinatura do mundo, existem sessen!a milhões de domicí
li~ com televisão por assinatura; noventa. e sete por cento desses 
assmantes possuem cabo passando à frente da porta. Existem onze
mil sistemas a cabo e 57% deles têm capacidade para até cinqüenta 
canais.. Os sistemas deram causa a cento e dez mil empregos diretos. 
Os investiin.nlos getados em progr.miaÇão são da ordem de USS4 bi
lhões anuais. O faturamemo é de cerca de US$22 bilhões poc ano. 

Prezados Pares, a conseqüência prática do avanço de novas 
tecnologias é a de que a televisão brasileira chega à metade da dé
cada de noventa tendo que rever os conceitos e códigos que até 
agora utilizou no processo comunicativo; As úiOVa.Ções de ca.níter 
técnico abrem espaço para novas aplicações do produto audiovi
sual. exigindo adequação para a nova ordem: a tnmsmissão abran
gente da infotma.Ção para um público ~enérico e indefmido (con
ceito "Broadcasting'~ cede lugar à difu.:;.fu de mensagens específi
cas para plblicos determinados e aflns (Nmow Casting). 

No entanto, no Sr.\sil, existem. até o momento, cento e uma 
permissões para operação a caba. apenas quarenta e oito estão em 
função. 
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O País deve ousar nesse campo. Ousar çom responsabilidade. bom nome do Senado, reabilitado que está, sem dúvida, na sua 
mas oosar. O mercado brasileiro, hoje, tem ~bi.lida.des r..omprova- produção de trabalho. 
das, de amealhar mais de sete milhões de assiDan(es de TV a.Cabo. Em determinados Avulsos, como o de boje, não há qualquer 

Vamos mais longe; temos profusão de excelentes profissio- matéria para a Oidem do Dia. Porém, já há designação nesse senti
nais e a viabilidade de i.nteração internacional de coDhecimentos do para esta sexta-feira, assím como para a JmSxima, em vez de 
nesses meandros.. E. ainda, muito mais: em sendo um nove! merca- deixar para as terças, quartas e quintas-feiras, que são dias cuja 
do em TV a Cabo, temos a excepcional vantagem de. observadas e freqüéncia do Senado é maior. 
detectadas as deficiências do sistema em aJtros países, não incor- Evidentemente que, assim procedendo. está sendo estimula-
remrn; nas mesmas falhas. da a falta de número para a debõeração no Senado, e a Mesa fica 

Recentemente, tivemos o privilégio de apresentar parecer responsável por essas falhas, uma vez que já chamamos a atenção 
ao Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, número 130, de 1994, para que, nesses dias, quando não houver excesso de I:tatérias para 
hoje transfotmado na Lei n° 8.977/9S, diretrizdesse segmento. a Ordem do Dia. esras devem ser, de preferência, designadas para 

A norma. entre outros aspectOS, contempla parcerias entre a as terças, quartas e quintas-feiras. 
iniciativa privada e o setor público.Institui. para: o licenciamento Conseqiiem.ememe, peço a V. Ex a que insiza esse assunto na 
do serviço de televisão ã cabo, a concesSão por quinze anos, com reunião da Mesa. Não se firme apenas no fato~ que está marcada 
direitos e deveres bilaterais entre a União e os que se propõem a para 8 ou 10 dias, de acotdo com o Regimento. paque essa é a 
explorar' serviços públicos. data máxima, mas não é a única a ser colocada no Regimento. 

Canais de utilização gramita Serão abertos a univers:idades. A inteligência dos homens é para a boa intetpretação; não é 
localizadas na área de prestação de serviço_, para Íllf.ercâmbio de--_ para a má interpretação. COIDo tem sido feito pela Mesa nesse assunto. 
informações, descobertas e pesquisas. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Em 

A respectiva remlamentação está a caminho. no âmbito do primeiro lugar. posiciono-me ao lado do_ Senada: Antoo.io Caxias 
Ministério das Comunicações.Mister se faz seja· adequada às ne- Magalliães quanto ao fato de esta Casa dever primar-se por uma 
cessidades e l realidade vivenciada pelo PaiS e ao p-eparo de ins- estrutura de funcionalidade. rumprindo com as suas obrigações le-
t:rumentos.para a lida com culb.lras multifacetadas e segmentadas. gais e constiblciOiiais. Não há dúvida de que a Mesa tem observa-

Há, dessarte, oportunidade para que inSistamos; somos. nes- do essa obrigação. 
se setor, o mais vasto mei'cado da ab.lalidade, mesmo em se consi- En~tanto, hoje, não existe matéria,. seguildo a assessoria da 
dernndo fuda. a América Latina. Mesa,. em virtude de pedido de adiamento feito pelo próprio Pie-

Ousemos, pois -que se aPreSenta Campo aberto para o desen- nário para o dia 26 de maio de 1995. Amanhã, então, teremos Or-
volvimento acelerado nesse âmbito. dcm do Dia por delibetação do Plenário. Hoje não seria passivei, uma 

Em decorrência desse processo, haverá de beneficiar-se O VCzqrieasmatériasquetJ:amitamnoSenadoestãonasCOmíssões 
Brasil com mais empregos, mais divisas, profuSão de tecnologia o O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente. peço a palavra 
de cultura: progresso. pela Oidem. 

Quero dizer que voltarei a esta tribuna par.l falar da impor·· O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Con· 
tância Ça. ~teração das teles - qu~1 nos Estados Unidos, chama~ cedo S: pa-'1vra. a V. Ex•. 
bdL. Etj gostaria de discutir sol= esse tema, que é de gr.mde Ím· O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela O<dem. Sem re-
portância para a comunidade do D,OSSO País. "visão do oradbr.) - Sr. ~sideote. sr-s e Srs. SenadOres, para. es-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. clarecer a mesma matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Eu . Com toda a sinceridade, o Senador Antonio Carlos Maga· 

gostaria de esC!am:er ao nobre Senador João Rocha que. de ma~ .lhães C V. Ex a têm absoluta razão no que estão dizendo. Temos. 
neÍla alguma, cassei a palavra de V. Exa ou de qualque;x: Colega. port.anro. que chegar a um entendimento. 
Cumpri apenas o Regimento - atitude esta que deveria merecer o Entendo que. quando o Plenário pedir prorrogação, qu.a1;1do 
aplauso e o apoio de todos. uma vez que não há privilégio nesta solicitarmos, por exemplo. um adiamento que recaia em Ulll3. "se-
Casa. No momento e1n que o privilégio começar a acontecer, a MeSa gund.a ou sexta-feira, a Mesa deve advertir o Senador para que S. 
~ infringindo o Regimento ~ pÕ!tanto, :5ca;á desmcn:lizacb. Exa altere essa data para quinta ou terça~ feira. 

.. O: SR. JOÃO R~CJ:IA -:.C?!Icro dizer a V. Er' que me ui- ' V. Exa tem razio; somos nós que estamos solicitan.<k,:o 
velo a tcdos os Colegas. Apenas o assumo que eu tiDha a tratar era adiamento para datas que caem em uma segunda ou sexta-feira. 
importante. Tentei. por isso, expô-lo e discuti-lo. Mas me nivelo a Esse fato OCOIIeU quando hoove matéria referente ao e:tiip[éstimo 
todos, sem nenhum privilégio. · · · do Rio Grande do Sul e de São Paulo e acootecer.i ammhL . 

O SR. PRESIDENTE (AntOnio Carlos Valadares)- ~ao DeveiÍamos, então, chegar a um eD.teodimento, no sentido 
s6 o pronunciamento de V. Ex• como o de tod~ os nossos Com- de que o normal seja que tenhamos Ordem do Dia às terças, quar-
panheiros são importantes; todos os proo.uncianientos aqui efeliva~ tas e quintas-feitas. Se houver matéria para votarmos às sextas-fei-
dos merecem o nosso respeito. _ · ras, qtie não tenham sido votadas na quinta. aí sim a Votaremos na 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Sr. Presi- sexta-feira. Agora, nio havendo matéria na quinta-feirn e siiD ria 
dente. peço a palavra pela ordem. . sexta-feira, essa é uma questão que dá pam adaptar. · 

O SR.PRESIDENTE (Antonio Carlqs. Valad:m:s) - Con· V. Ex• tem taZilo quando pede o adiamento par.l o dia tal O 
cedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlqs Magalhães. dia tal cai numa sexta-feira..Ao invés-do dia 16, melhor ser.i o dia 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PI'L-BA. 15, pocque 16 é sexta-feira e)S, quinta. De qualquer maneira, 
Pela ordem. Sem revisão do orador)- Sr. PreSidente, Srs. Senado- acho que a Mesa está careta. E estll!Dho não havec Otdem do Di,1 
res,a atitude da Mesa é perdoável por algurD. tempo, mas será im- hoje, mashaveramaDhã.sexta-feim.AoinvésCieateãJJhã.,quesejana 
perdoável se persistir, à medida que as matérias continuem a ser terça-feira da próxima semana, oo que, ao :invéS de amanhã, seja hoje. 
colocadas na Ordem do Dia com o critério que teni sido adotado. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Mais 

Já chamei a atenção do Presidente José Samey para o fato e, uma vez esclareço ao Plenário que as matériaS a serem votadas 
<:gora. solicito a compreeosã.o de V. Exa, paÍa a mamtençã.o do amanhãnaOtdemdoDiasãoantigas. · 
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Doravante, a Mesa tomará o ruidado de, nas sextas-feiras 
ou nas segundas-feiras, não faz:er constar matéiiaS na Ordem do 
Dia, a não ser que seja deCidido pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos V aladares) -Sobro 
a mesa, requerimemo que será lido pelo Sr. 1 o Secret.mO-em"exei: 
cicio, Senador Ney Suassuna. -

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N-818, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do Artigo 13, § 1°, do Regimento ln

temo do Senado Federal, seja considel3da como licença meu afas
tamento dos tra.balhos desta Casa. nos dias 26 ·e-~9- de maio, por 
estar ausente de Brasília, em compromisso partidário, na condição 
de Presidente do PSDB. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995.- Senador Artur da 
Távola. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Va!adares)- Apro
vado o requerime:D.to, f:tea concedida a licença solicitada. 

Sobre a me.sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercido, SenaBor Ney Suassuna. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 819, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 55, m, da Constituição, combinado com 

o art. 13, § 1° do Regimento ln temo, requeiro seja oonsiderado 
como licença autorizada o dia 26 de maio do conent.e, quando-es
tarei ausente para palestrar a convite da Prefeitura de Belo Hori
zonte, no encontro intenmmicipa.l de cultura, confOm:J.e dorumen~ 
em anexo. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995.- Senadora Marina 
Silva.. · 

GSMC/OF. N-97/95 

Exm•sr-
Senadora Marina Silva 
Câmara dos Deputados 
Fax; (061) 3234969 

~zada Senadora: 

Belo Horiwntc, 15 de março de 1995 

A Prefeitura de Belo Horizonte. atmvés da Secrelaria Muni
ciplll de Olltm:a, associada ao Instituto Pólis (SP), eslaill promo
vendo de 25 a 28 de maio próximo o I Encontro Inten::lmniciPal de 
Cultura (proposta de programação em anexo). 

Em nome do Prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, 
vimos convidá-la para participar do referido evento, proferindo 
uma palestra no dia 26 de maio às 8h30mio. sobre o reina ''Cultura
e Desenvolvimento Humano nas Cidades.". 

~ A experiência de V. Ex.• na reflexão e na luta cotidiana por 
relação harmoniosa entre natureZa e Cultura. certamente contribui
rá. para enriquecimento do debate. 

Certos de que V. Ex• encontrará espaço em sua agenda para 
atender ao convite. aproveitamos para iliforinar que iõdas as c;ies.. 
pesas de sua vinda a Belo Horizonte COITelio pcc conta dos orga
nizadores do Encontro. 

Como serão publicados os anais do Encontro, Solicitamo
llie também que nos envie até 10 de maio texto, de 3 a 10 Iaudas 
em espaço dois, com o teor de sua intervenção. 

Na expectativa de uma resposta favorável de V. Ex•, anteci
pamos agradecimentos e apresentamo-lhe nossos melhores cum
primentos. 

Atenciosamente, - Maria Antonieta Antunes Cunha. Se
cteEária Municipal de Cultura. 

!-ENCONTRO!NTERMUN!CIPALDECULTURA-EIC 

- Local: Centro OJ.ltura.l Nansen Araújo - Sesiminas - Belo 
Horizonte 

Data; 25. 26. 27 e 28 de maio de 1995 
Tema: O.lltura. Políticas Públicas e Desenvolvimento Hu-

mano 
Coordenação: Instituto P6lis 
Secreraria Municipal de Cultura de Belo Horizonte 
Apoio: Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais Se

siminas 
1- Objetivos: 
a- dar início à formação de uma rede constituída por múlti

plos atares sociais no campo da cultura (gestores e administrado
res. da área culruml, criadores, agentes e movimentos culturais) vi
sando à criação do Fórum lntetmnnicipal de Cultura- F!C; 

b -Incentivar o debate cultural a partir de uma visão abran
gente da culmra e de suas interfaces com as diversas áreas. real
çando a unidade e a diversidade do fazer cultural; 

c- Possibilitar um::. reflexão sobre a. importância da cultura 
para o desenvolvimento bmpano; 

d- Estimular a democratização da gestão da culturaj 
e- Fortalecer a política cukural.. no âml?ito das P.Oiilicas pú-

blicas do munícípio; - - - -, · 

f - Estimular a ação da sociedade civil e sua articulação 
com as: políticas culturais dos municípios, debatendo a ioiPortância 
dos movimentos culmrais pua o fazer democrático~ 

ENCONTRO INTERMUNlCIPAL DE CULTURA 
De25 a28 de maio de 1995 

. APRESENTAÇÃO 

Por que um Encontro lntennunicipal de Culturn? . , .. 
A cultum adquire cada vez mais impo<tância DI) lllllDdo de hoje. 
As gtalldes mudanças inevitavelmente passam px rupturas 

cU!tumis. 
' ' ~o contexto do fazer cultural dos municíPios, tê?i Se desta

cado tanto a democratização da gestão cultural quanto a participa-
ção dos movimentos cultruais na vida da cidade. . 

· Já é hora de pensarmos juntos a cultura, aproximando a 
ação culbJral dos municípios para a criação -de· um Fóruu:íiriteriiin-
. mcii>al de Cultura. · · · · • · · · · 

Para tanto. ~mos p 1° EÍlconir() Jntemmlücipài de 
Cultura. que tem por objetivo U:Uciar U:m intercâmbio de práticas 
culturais dos municípios btasileiros. constituir um espaço para 
criar o Fórum Internacional de OJ.lblra (FIC) que conte com a par-· 
tiCipa.ção de vários atoles sociais (prefeitnras, pessoas, entidades e 
movimentos) no campo da cultura, bem como possibilitar umã re
flexão sobre os desafws culturais pna o desenvolvimento humano. 

Como participar: 
As inscrlções podem ser feitas previamente até o 'dia 15 de 

maio, através da fi~a de inscriÇão em anexO, enviándo-a paxa os 
seguintes endereços; via correio oo fax: -

Quem participa: . ·. 
-· · Prefeituras (secietarias municipais de- cultura. departi:[nen

tos e divisões de cultura). entidades~ fundações culliuais, movi
mentos, instituiçõeS, agentes, produtOres; gestores, administrado
res, técnicos, dirigentes e pessoas interessadaS pelo tema, que rece
berão certificado de participação no Encontro: 

Custos: 
Não baverá taxa de inscrição. 
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Cada partic(pante deverá arcar com as despesas de transpor-
te, hospedagem e alimelllação. ~ 

Hospedagem: 
Nomes? classificação e telefone/fax de alguns hotéis que 

oferecem tarifa especial para os participantes do encontro: 
- Belo Horizonte Olhoo Palaoe (*****) - Fone: (031) Z73-

3844- Fax: (031) 212-2318 _ ~ -~ 
- Hotel De! Rey (****) - Fone: (031) Z73-2211 - Fax: 

(031) 273.1804 
-Real Palace Hotel(****)- Fone: (031) 27lcl211- Fax: 

(031) m-2643 -
- Hotel Wimbledoo (***) - Fone: (031) 222-6160 - Fax: 

(031)222-6510 ~ ~ ----
NoiDWldy Hotel(***)- Fooe (031) 201-6166 
- Wembley Palace Hotel (***) -Fone: (031) 201-6966-

Fax: (031) 224-9946 
- Hotel Amazonas (***) - Fone: (031) 201-4644 - Fax: 

(031) 212-4236 
-Albergue da Juventude C!alé Mineiro- Foue: (031) 467-

1576 

Alojamentos coleti:vos 'ii.o Mineirão (vagas limitadas) 
Os interessados deverão entrar em contalo com a Secretaria. 

Municipal de Cultuia de Belo Horizonte. 

ENCONI"RO INTERMUNICIPALDECULTIJRA .. 
Local: Ceolro de Culturn Naoseo Ar.lújo SesimiDas/ R. Pa

dre MariJJho, 60 B. Santa Efigéoia-Belo Horizonte 
Data: 25 a 28 de maio de 1995 
Tema: Cultum. Politk:as Ptí.blicas e Desenvolvimento Hu

mano 
Coordenação: Instituto P6lis e Secretaria Mooicipal chõ 

Ollblra de Belo Horizonte 

1- Objetivos __ _ _ _ 
a. dar iolcio i formação éle uma IOde constituída por múlti

plos atares sociais no campo da cultura (gestores e administrado-
res da área da cultuia,.criadotes, agentes e movimeotos cultumis) 
visando à criação do Fórum !olemlunicipal de Cultuia- FIC; 

b. incentivar o debate cultmal a partir de uma visão abtan
gente da cullllia e de suas interfaces com as diversas áreas. real
çando a unidade e a diversidade do fazer_cultmal; 

c. possibilitar uma reflexão sobre -a im;Portânci.a da rultura 
para o desenvolvimento humano; 

d. estimular a democra!ização da gestão da culturn: 
e. fortalecer a politica cultUial no âmbito das politicas piÍ· 

blicas do município; 
r. ampliar a ação da sociedade civil e sua articulação com as 

políticas culturais dos nnuricípios, debatendo a importância dos 
movimenEos culturais para o fazer democrático. 

2 -Programação 
Dia 25/5- Quinta-Feira 
20b- Abetturn oítcia! do Eooootto 
- Patrus Anaoias de Sousa, PrefeitO MUnicipal de Belo 

Horizonte. 
Francisco Wetrort (ou representante do MlNC) Ministro 

da Cultum 
Miguel Aoge! Enriquez, RepreseoW!te da UNESCO no 

Brasil 
Berenice Regnier Menegale, Secretária de Estado da Cul

tura ele MG 
\faria Antonieta Antunes Cunha, Secret.1ria Municipal 

. ~-· til• BH 

Hamilton Faria, Presidente do lostituto Pólis 
2lb30mio- Apreselllação artística. 
Dia U/5- SeXta-Feira 
08h30min- Palestra e debate: "Cultum e Desenvolvimento 

Humano nas Cidades" 
Expositores: 
Aziz Nacib Ab'Saber, Presidente da Sociedade Brasileira 

parn o Progresso da Ciência (SBPC) ~ 
Marina Silva, Seoadorn pelo Estado do Acre 
Lídia Avelar Estanislau, Diretora do Departamento de 

.Memória e Patrlmôoio Cultutal da SMC- BH 
Flávio Vespasiaoo Di Giorgi, Profesior de Teoria da Co-

DlllDicação da PUC- SP 
Cooideoador: ~ 

Hamilton Faria, Presidente do lostituto Pólis 
14b30min- Palestra e debate: "Cultura e Políticas Públicas 

n;1 Gestão dos Municípios" 
Expositores: 
Helena Severo, Secretária Municipal de Cultuia do Rio de 

Janeiro 
-A1tair José Monira, Diretor de Cultora da ~feitura de 

Sauto Aodté/SP na gestão 89- 92 
José Curlos Capioan, Seaotário de Estado da Cultuia da 

Babiaoageslãode 1986a 1988 
Luís Panlo De PiUa Vares, Secretmo Municipal de Cultu

ra de P011o Alegre 
Coctdeoador: 
. Remordo Novais da Mata Machodo - Se=tário Ajunto 

daSMC-BH 
20:00 h- Ap<eSODtação Atti.stira 
Dia 27/05- Sábado 
08:30 h- Palestra e debate: ''Movimentos de Ação Cultural 

e Políticas Públicas" 
Expositores: 
. Maria de Lourdes Siqueira - DD:etora da Associação 

Culturu Bloco Cumavalesco Dê Ayé (Salvador) 
. Caio Ferraz -Secretário Executivo da Casa da Paz: (Rio 

de Janeiro) 
: Márcia Betânia de Oliveira llorta - Coordenadora do 

Encontro Popular de Cuhura de Minas Gerais 
• Teresa Moreira - Diretorn do Progrnma de Edu""9'!<>. 

Ambiental da Rede Mulher- SP 
Cootdeoador: 
• Guilardo Veloso- Assessor do Departamento de Ação 

CUltutal da SMC- BH 
14:30 h - Reunião de grupos parn debate sobre os três te-

mas dos painéis ~ ~ ~ 

17:30 h - Plen.lria de apresemação dos rela!órios dos grupos 
21:00 h- Festa de collfrateroi>ação 
Dia 28105- D<>miogo 
08:30 h - Plenária de discussão e criação do ''Fórum loter-

municipal de Cultuta" 
Cootde~ 
. Instituto P6lis 
_ Se=taria Municipal de Cu! tum- BH 
• Movimentos Culturais 
13:00 h- Encenamento oficial do Encontro 

O SR. PRESIDENTE (Aotooio Carlos Valadares)- Apro
vado o requerimento, fica concedida a licenÇa solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que Será lido pelo Sr. I 0 Secre. 
-tário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o ... seguinte: 
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REQUERIMENTO N° 820, DE 1995 Outro desaflo a enfrentar é o dos projet:os def"midos teoriea~ 

Nos termos do disposto no art. 335; do Regimento Interno 
do Senado Federal. a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia requer o sobrestamento da Proposta de Emenda à Coostiru.ição 
no 7, de 1995, que "altera o a.rt. !59 da Constituição Federal". 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - Iris Rezende, Pre
sidente - Roberto Freire - FranceHno Pereira - Ney Suassuua 
- Lauro Campos- Esperidião A mia- Romeu Tuma- Bernar .. 
do Cabral - Ramez Tebet - Edisoo Lobão - Pedro Si.moo -
José Ignácio -Jefferson Peres. 

O SR. PRESIDENTE (AniOnio Carlos Valadares)- Ore
querimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Día 
oportunamente. nos tennos do art. 255. n c, n° ll, de Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lida a seguinte= 

Sr. Presidente do Senado Federal. 
Comunico a V. &•. para os devidos f~ que me afasto. 

temporariamente. da Comissão de Fiscalização e Controle, a flm 
de melhor cumprir os encargos de Relator-Geral do Projeto de C6-
dlgo CiviL 

Sala das Sessões. 2S de maio de 1995.- Senador Josapbat 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (AniOnio Carlos Va!adares)- A co
municação lida vai à publicação. 

Passa-se à apreciação do Requerimento D0 817, de 1995, de 
urgência. lido na presente sessão. para o Projeto de Decreto Legis~ 
lativon°47,de !995. 

Em votação o requerimelllo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peimanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matérii a-que ·serefere figurará 

na Ordem do .Dia da segunda sessão Otdinária Subseqüente, nos 
termos do art. 345, IL do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (AniOnio Carlos Valadares)- Hoje 
nãoháOniemdoDia. ---

Há oradores inscritos. 
Concedo a palaVIa ao nobre Senador Lúcio Alcântara. que 

disporá de 20 minutoS.. - - -
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do Orador.)- Sr. Piestdel:úe. Sõ e 
Srs. Senadores. o Govemo brasileiro. em sua agenda programática 
de trabalho, aponta. como principãis temãs de abordagem. a coo
peração e o conflito entre as nações., os direitos humanos baseados 
em uma sólida democracia, o meiO aDlbiente, o desenvolvimento 
sustentável. 

Quando falamos em desenvolvimento sustentável, não po
demos perder de vista o seu significado abrangente: -defmido na 
Conferência das Nações Unídas sobre o Meio Ambiente. realizada 
no Rio de Janeiro, em 1992: a coovergCncia de objetivos e açôes 
políticas com vistas ao desenvolvimento econômico, social, cullll
ral e de conservação ambiental:. 

O desafio já está posto; resta-no!> buscar. comô._hõinens e 
mulheres comprometidos com a defmiçã:o de um projeto de nação. 
a superação dos desequihôrios acumulados, das desigualdades ex
tremas. intcr e intra~regiões e classes sociais; (Jue sublinham. de 
forma perversa, a realidade em que vive a maior parcela da popu-

• ~ç.ão brasi1eira. - -

m~ incensados como "únicos caminhos para a dita modernida
de" e abandonados, "DO seu nascedouro, pelo atropelamento das 
campanhas politicas. Nessa dinâmica, os excluídos são o País e 
seus cidadãos. 

Na era da revolução cientW.co-tecD.ológica.. cuj3. Velocidade 
alcança ritmo sem precede.otes na hist6rla. fa1ta-nos recolocar na 
agenda o compromisso com a cidadania, com a urbanidade. 

. Talvez venhamos a nos repetir no discurso, impregnado da 
sensação do déjà vu. Todavia, o que ora pretendemos é pautar as 
disrussões com idéias e conceitos que ainda estão longe de serem 
assimilados pela classe política. apesar de constituírem-se em re
clamos do cotidiano, vivido pela população de nosso Pais. 

Nos anos 60, portanto, há trinta anos, o espaço cósmlco es
tava sendo conquistado. Viviam.os os efeitos da GuCrra Fria., os 
jornais estampavam o h01Tor do conflito do Vietnã,. ao mesmo 
tempo qué escondiam o que aqui se passava, A BOssa Nova e o 
Cinema Novo se afJIIllavam, surgiam os Belltles e os Rollio.g Sto
nes, confrntemizava-se em Woodstock.. 

Muitos de nós pertencemos a essa geração; muitos de nós 
somos vistos como priVilegiados por termos vivido momentos Ião 
ricos. Porém. os feitos acima enumerados fazem parte da memó
ria. As contradições. essas sim. pennanecem. crescem carentes de 
soluções. 

Nos mesmos anos 60 de que falávamos., o Brasil já registia
va mais de 45% de população urbana. Hoje somos 75%; no ano 
2020 seremos 90% de habitantes vivendo em cidades. No entanto, 
uma reflexão atualizada da urbanização brasileira em rurso exige, 
sem dúvida. o enfrentamento dos novos obstá.rulos., que se somam 
àqueles que. ao longo do tempo, permaneceram sem :respostas ou 
sujeitos a intervenções epis6dicas e einergenciais. 

A seqüência de fenômenos :qovos _nq ç~o urbano, ex
pressiva de veículos cada vez mais intensos e ágeis. nas escalas ín
temacional e naciooal. têm ocupado o centro de nossas preocupa
ções, dividindo opiniões e expectativas quanto ao futuro, deixan
do, assim,· pocco espaço para discussões mais consistentes sobre o 
desafio representado pelo crescimento desordenado das cidades 
bJasileiias. 

O Sr.João Rocha-Pennite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex' com muito 

prazer. -
O Sr. João Rocha- Nobre Senado!-, v: &•vem da Re,iião 

Nordeste do País, e eu repieSento aqui a Região Norte, especifica
mente o Estado de Tocantins. Agride-me, "permanentemente. saber 
que someme o Estado de São Paulo tem quatro bilhões de miserá
veis, o que representa quatro vezes a população do meu Estado. E 
por quê? Porque os representante dos POO.eres não se preocuparam 
com a interiorização do País. O Tocantins, que tem hoje 1.2 mi
lhão de habitantes., busca pala eles uma perspectiva de vida me
lhor, mas eles acham que o fumro está em migrar paza São Paulo, 
para a Região Sudeste ou Sul do País-. Isso representa um custo so
cial muito grande pala o Estado, Senador, porgue não há projeto. 
nãO há prioridade- e vendo aqui o Senador Beni V eras, lembro o 
trabalho maravilhoso. profundo, que S. fu• fez. analisando as de
sigualdades sociais e tegíonais. Lamentavelmente, os governos 
passados não se preocuparam com o social. Neste País, ningué111 
se preocupa com a educaç§o, porque é solução! Lamentavelmente. 
os governos não se preocupam em viabilizar a educação. tomar o_ 
cidadão consciente, responsável. Porque. a partir do momento em 
que a sociedade vai se tornando consciente, ela cobra _mais, ela co
nhece os seus direitos e as suas- responsabilidades. E I} Estado não 
quer isso! O Estado quer ser paternalis~ continua querendo ser ir
responsável. V. Ex•. coincidentemente. é de um Estado que tem 
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um Seuadoc que é Ine!l. aDligo. é responsá.vel. e se preocupoo de-
mais com as desigualdades sociais e regionais. Peço, então, este 
aparte neste momento, para dizer que a solução para o Pais é mui
to fácil, snoples: é necessário baver vontade, é necessário haver 
defmição, para fazermos aquilo que o País espeta de todos nós, 
como Parlatnentates. Teoho certeza de que V. Ex• conhece o ua
balbo que Beni V eras fez quapdo assumiu a. Presidência da Comis
são que analisou as desigualdades sociais neste País. Elas são tão 
transpa.re!ltes, tão evidentes, que não é preciso nenhum economista 
para analisá-las e d:Jegar à cooclusão ímal: o Brasil é cheio de 
Brasis. O que queremos nesta Casa? Transformar o Brasil num só 
Brasil num bloco monolítico, uno, coeso na defesa de seus inte
resses maiores. Esse assunto é profundo, é importwte. Estamos 
gerando designaldades hli. mais de dez anos. Se queremos buscar a 
igualdade, é muito fá.oil: é s6 busc.mnos o caminho =to, como 
fez o Senador Beni Vems, um Senador do Estado <k: V. Ex•. no 
~ relatório. Esse é o Brasil real: vamos buscá.-lo. Quero que V. 
Ex• conte comigo, um humilde Senador da Região Norte do País, 
que sofre com as desigualdades regionais. Vamos buscar soluções 
para o País. São fáceis. desde que as busquemos num bloco mono-
lítico. Obrigado P9I" meço~ o aparte. · 

O SR. LÚCIO ALCANT ARA - Nobre Senador, ouvi, 
com. muita atençio, o aparte de V. &•. que. oomo eu e como o Se
nador Beni V~ e tantos ootros que têm se sucedido na tribuna, 
clama por uma Soluçio para os problemas das desigualdades re
gionais. A petduralem, ameaçam a própria Fodetação, a integrida· 
de, a paz naciooal. E temos: que insistir, temos qUe cobrar, temos 
que reiterar, para acordar o Governo dessa indiferença em relação 
a um problema tão grave com.o esse. 

Em que pese a tealidade eloqúente, o volume de informaçõ
es sobre as mudanças na economia tem significado um olhar qu~ 
exclusivo para. as questões relativas: à expansão do mercado de 
bens e SCIVÍÇOS. e as fotmaS de fmanciamento do Estado. Esse en
foque unilateml vem favorecendo o oculW:l;lento das bases espa
ciais e sociais do próprio dese.nvolvimeoto econômico, tcmsfor
mando a política econômica- de imp:1rtância inquestionável- na 
totalidade da politica. . 

Essa redução é antagônica ao conceito de desenvolvimento 
sustentável e Dão contribui par.r. a conquista coletiva do exerclcio 
da cidadania. tampouco pam o aumento do nível do utbanidado, 
isto é, do amadurecimento das relações. socioculnlrais e políticas 
no ~ w:bano, indutoras da cortesia, da afabilidade. da solida· 
riodade, compatíveis com ·o grau de urbattizaçio alcançado ·pelo 
País nas úhimas décadas. 

Paralelamente, a ausência de projetas e políticas dirigidas 
ao urbano sujeita a sociedade brasileira aos riscos da acomodação 

· e do confonnismo, diante da flllra, de soluções, ou à adesão a mo
dismos- caros: e comprometedores do futuro - que a tra.nsformam 
em caricatura das tendências intemaciooais. Com:portu:i:lentos pou~ 
co criativos. mais das vezes miméticos. nãó induzem a descoberta 
de saidas para a crise econômica. ·e social; ao corrtrário, acentuam 
as desigualdades: que ora penalizam grandes cont.ingentes popula
cionais, coo.centrados nos espaços urbanos metropolitanos do País. 

Os riscos mencionados assumem foxmas mais graves oos 
países periféricos do sistema mundial. nos quais sucessivos pro
cessos de "m.oc:lernmlção" deixam maxt:as profundas na sociedade 
e no esp1ÇO onde ela melhor se expressa- a cidade. -

Diante desse quadro. como então articular processos ante
riores e atuais de modemização. em busca de coetência e de am
pliação da justiça social? Ou. ainda. como evitar novas cisões e 
fragmentações do tecido urbano. físico e sociocultmal, indutores 
dessas desigualdades? Sem dúvida. são perguntas .cujo signiflcado. 
no atual cenário de incenezas. se defronta com· a cresceote coo.s-

ciência dos males, oriundos de modelos que historicamente foram 
incapazes de gerar uma vida urbana enriquecedora. plasmada na 
pluralidade, na diversidade e na convivência dem.ocrática. 

As marcas da exclusão social, impressas no espaço utbano 
-metropolitano, estão longe de ser, como querem alguns, de cunho 
conjmtnral. São, sim, de caráter estruturai. amplamente demons
trado pela história da evolução das cidades brasileiras, e da inequí
voca intervenção do Estado na fcx:ma de ocupação do temtório. 

A dimensão das dúvidas contemporâneas, no ectanto, em 
lugar do impedir a realização de propostas pam o fuDiro utbano, 
sublinham enfaticamente a plena 1ibeidade de reflexão. Mais do 
que nunca, hoje, a vida social provoca um novo olhar dirigido às 
cidades, campo fértil do possibilidades a serem projetadas. 

No caso l:asileiro, em particular, há que se lidar com os fa
tores e escalas de análises variadas, potqUanto as mudanças. em 
curso ~ legítimas herdeiras ao somatório de intervenções prati
cadas na economia e. em conseqüência. no espaço territorial, mar
cadas mais recentemente pelo processo recessivo da última déca
da. Vale. no entantO, ressaltar a politização da. questão urbana. en
tre mearlos dos anos 70 o 80, que ganha contomos nítidos. face à 
conjmtura de redemocralização com o aparecimento em cena de 
novos atores sociais, expressivos da radicalização das desigualda
des, cujas origens estão no modelo de crescimenlO econômico, :im
posto durante largo pedode da nossa história. 

Com a.eclosio dos chamados movimentos sociais urbanos, 
nos fins dOs anos 70. crescem as reivindicações na agenda dos de
bates, tendo como pano do fundo o ideal da gostio democrática da 
cidade. segundo o qual são ampliados os instrumentos de controle 
do poder público local sobro o nso do solo utbano o gailllllida a 
participação social na defmição das condições materiais da vida 
utbana. E dessa época a expansão do movimenlO com11nitário ur
bano~ cuja base nega as t:Iadi~s po1íticas de cunho episódico. 
cliente!ista e patemalista. praticados na longa esteira do populis· 
mo. Pode-se dizer. extensão urbana do coronelismo ro:ral. • 

O Sr.Geraldo Melo-Pcrmite·me V. Ex• um aparte? : 
O SR.· LÚCIO ALCÂNTARA - Onço V. :&•, com tOda 

atenção. 
O Sr. Geraldo Mdo - Senador Lúcio Alcântara. hesitei 

muito em interromper o extraoniinário pronunclamenio qUe V. Ex• 
profere nesta taide. pxqua.nto se trnta de um :rettato feito com o 
capricho e ruidado de um cirurgião com o $ell bisturi na mão, para 
defmir e mostrar claiamente o conjw:tto dos mais importanles pro.. 
blemas da sociedade do nosso tempo. Além dos cumprimentos a 
V. Ex.•, gostaria apenas de acrescentar uma preocupação que. des
de o primeiro pronunciamento que tive a homa de fazer·nesta 
Casa. venho expxessando. de que precisamos encontrar uma forma 
de redefmir a relação entre o cidadão e ~-Estado em nossa socieda
de. Precisamos encoottaruma forma de cOnVencer a sociedade e o 
Governo de que o Estado não é o pa1ri!o da sociedade. O Estado é 
um.a instituição dos seres humanos para cumprir o papel de reali
zar tarefas que nenhum de nós. isoladamente. iria. tealiur. Mas o 
Estado é uma instinJ.ição que deve estar ao nosso serviço; nós não 
somos súditos de ninguém e., poc isso. o cidadão não pOOe cooti
nuar olhando para o Estado levantando a cabeça: o Estado tem que 
estar abaixo do cidadão. Penso que essa fotmUlação. que haverá de 
permear a nova construção jnfdica e a nova conslnlção política.de 
um Estado modemo que um dia existirá no Bm.sil. conseguiní ul
trapassar muitas das razões de sofrimento, de ira. de protesto, de 
sentimento de tevolta do cidadão para com o Govemo e poderá 
coottibuir para criar uma atmosfem. arejada e de bem-estar~ inclusive 
nas áreas urbanas, que constituem a grande preocupação de V. &•:~ 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex,• tom toda razão. 
Evidentemente, isso somente poderá aconlecer na medida em• que . 
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avançannos no processo de cidadania. de conscieDti.zação das pes· tittJído pelo traba.Ibo avulso, por con1.a própria. onde a renmnera· 
soas de que essa relação do cidadão com o Estado nio é uma reJa- ção média é menor e a proteção previdenciária quase nula. Con-
ção de depend6ncia, mas de respeito e, sobretudo. de ampla cons- vém assinalar que, sem salário não há habitação; conseqüentemen-
ciência da$ possibilidades e do papel do Estado. te, crescem as soluções infotmais de moradias, aumenta o contin-

Esse traço do nosso tegim.e, da nossa vida políti~ é extre-- gente de moradores de rua, exacerba-se a violência. fi.Iba dizeta da 
mamente perigoso, porque, sem dúvida alguma. uma das causas da desp::llítíza.çãodasmações C'<XX\Õrnicas e sociais no espaço urbano. 
fragilidade do nosso processo democrático reside aí, nessa dessin- O cenário Ol'a descrito é eloqüente. não deixando dúvidas 
tonia entre o Estado e o cidadão. sobre a gravidade dos problemas suscitados pela acelerada e de-

Para mim. um dos problemas mais graves que enfrentamos sorgan.izada urbanização l:nsileíra.. Soma-se a ele o progressivo 
na prática democrática no País é que é muitO àifícil. num· país recuo do Govem.o Federal, notadamente de 1987 para cá, em 
como o nosso, com o tipo de eleitcm!.do que temo&, guardar uma equacionar diretrizes pua uma política urbana em nível nacional, 
relação perfeita. pr exemplo, entre os discursos daS campaOOas como preceitua a Constituição de 1988- Após o avanço obtido na 
políticãs e a prática Do governo. Com certoS-diSCursos, lião se ven:.--- matéria em 1985, com a criação do Ministério de De.senvolvimen-
ce eleição; e. OOm OOtroS discursos. não se governa. to Urbano e Meio Ambiente, o que se viu foram sucessivas modi-

Isso acarreta um trauma muito forte na relação eDt.re gover- ficações e fragmentaÇões no equaciooamento da questão urbma, 
no e govemados. O nosso eleitor- na sua imensa maiOria, homens acabando por retirá-Ia da agenda governamental. 
pouco infOllllados, de pouca consciência dos prõblCinas ierais do A necessidade da revitalização do envolvimento da socieda
País - não assimila certas pi'Op<»1aS restritív3S, -que limitam as de civil na busca de fonnas solidá.ri.as e adturalmente ricas, na in
suas próprias asjiliações. o -seu idealismo, estabelecendo-se essa tensidade verificada quando da platafonna da Reforma Urbana, 
dessi.monia e~ govemo e governados. ConseqüCntenlente, a de.. abraçada pelo movimente social durante o processo da Assembléia 
mocracia periga - essa F a verdade-, porque elá n8.o tem ainda o Nacional Constituinte, conjugado com uma decisiva ação do Esta
nível de consolidação de que precisaríamos, num País qUe tem um·· do na promoçãO do desenvolvimei11o urbano, poderá levar à cons
dos maiores colégios eleitorais do mnndo, se considenumos que o truçio de novo ideário para as cidades, de uma nova organização 
voto"no BI3Sil. é obrigatório. tenitoria.l das atividades econômicas, baseados em ptopostas coo-

Continuando,. Sr. Presidente: . cretas para o resgate da dívida sociaL 
O movimento social urbano, já nesta época; atirige patama- Temos uma justa espem~ça de que a Secretaria de Politica 

res elevados de organização, consolidAndo fedexações de associa- umma. criada pelo Presidente Femando Hemique Cardoso DO 

ções: de moradores em vári3s regiões métropOlit.anas, estimulando Ministério·do PlaD.ejamento e Orçamento. possa atender a esse de
o diálogo com uma extensa gama de interlocutores (pârtidos_políti- siderato. 
cos, igrejas. organizações não-govemal:nentais, COIIllJ.Uidade aca- - - Com esse propósito, a sociedade civil organizada, o Poder 
dêmica., associações pro(ISSiooais). Inspiiados de fOIIDa. saudáve.l Legislativo e o Poder Executivo, imbuídos da urgência do equa
na experiência anti-franquista espanhola.-as frentes de amação as- -ciommento de uma política urbana em nosso País. devem ocupar, 
sim coristituídas denunciavam mecanismos de privatização do Es- dentre rutros, o espaço de disrussão que nos oferece a Conferên-
rado por gropos cconômic:os envolvidos com a especulação da ter- cia das Nações Unidas sete os Assenr2li"WWs Urbanos-Habitat II. 
ra urbana, as concessões na prestação de serviços públicos e as Da qualidade dos debates internos, no BmsiL aos conceitos 
fCiriD2S de produção imobiliária que, usufruindo dos investimentos. e exemplos que comporão o documenlO oficial da Conferência. 
realizados pelo Estado, pouco ofereciam. em contzapartida, ao depende a vontade !X'lítica de promover o desenvolvimento da 
bem-estar coletivo. vida de homens e muJhCl':S, em bases verdadeiramente sustentáveis. 

Em que. pesem os argumentos dos "arautos da década perdi- O nosso País vem de políticas divexsas, ·cujos parâmetros 
da". o que o Brasil conquistou, naquilo que se refem aos seus di- não nos cabe porznenorizar mais, no âmbito deste discurso. Toda-
mitos e deveres, no que conseguiu consolidar na Constituição de v~ em que pesem as discordâncias, uma certeza pemtanece- a de 
1988, é algo que não pode voltar attis. É conhecimento e expe- um Brasil plural,. anticonvencional, como falam as ralz.es. espoiltâ
riência acumulados, é noção de auto-es~ . J;J.eo em sua racima!jdade. O Brasil de Sérgio Bualque de Hollan-

Se os mp'imenros sociais Urbanos resistiram, e resistem, a da, cordial sem subserviência, altaneiro em seu berço auriverde. 
processos perversos decorrentes da inadi:mplência de um sistema_ não deitado. esplêndido mas atento a qualquer desvario em nome 
ímanceiro. hoje não eslão mais dispostos a pagar o preço de admi- da Pátria-mãe gentil. 
Distrações que. longe da neutralidade desejada, conspuiCaiD. as zoe.. Esse resgate se faz urgente, assim como poderiamos aqui 
Iações ao privilegiar interesses Cstrangeiios no Pais, em detrimento enumerar um vasto rol de tentativas e ações que frutiÍlcaram. Po
de políticas que respondam às necessidades básicas dÓ cidadão - rém. não nos basta alinhavar, precisamos tecer padrões e compor
moradia. saúde, educação. Esse trinônrio -é indíSsocmvel e cones- lamentos que venham a desenhar o Pais que desejamos .:..territo
ponde cada qual a um somatório de politicas indutoras do desen- rialmente limão, unido por idéias comuns, sepaiado 110 reSpeitO às 
volvimento sustentáveL baseado na cidadania. na urbanidade. na vocações, plural e democr.ítico no concerto das nações. 
reciprocidade. no auto-respeito.. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, trago um outro assun-

Todavia. o processo recessivo dos anos 80 veio~a marcar, to à tribuna: 
deixando seqüelas. a produção do espaço habitado, apesar da ama- Há exatameme- vime anos. oo dia 25 de maio de 1975, em cria
ção crescente, durante a década. dos movimentos sociais. Senão, da a Uniyersidade Estadual do Ceará. a UECE. que ao longo de todo 
vejamos: enquanto no período de 1'}79 a 1983 as unidades fJ.DaD.~ esse pcdodo vem prestando inestimáveis serviços ao nosso Estado. 
ciadas pelo Sistema Financeiro da Habitação sigDificavam um per- A data merece ser condignamente comemorada porque a 
centual da ordem de 47% de novas moradias~ nos anos de 1984 a UECE nasceu e se manteve nessas duas décadas tendo como prin-
1986, esse peiCeDtnal reduziu-se para 8%. Ainda nos-:uiOs 80, a ci- cipal objetivo estar aberta à realidade social circundante. Dessa 
dadania vê-se novamente golpeada em suas bases de sobrevivên- fomta. plenamente integrada à sociedade cearense. dividindo com 
cia. na medida em que o mercado de trabalho metropolitano regis- ela suas experiências, suas potencialidades e suas conquistas. a 
tia um nítido retrocesso, com a redução do emprego formal, subs- nossa universidade estadual vem atingindo plenamente sua meta. 
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Mas a educação é uma luta penoanente - especialmente no 
Brasil. oo.de ainda tanto há por fazer- e a UECE está pronta para 
enfrentar novos desafios. apesar das suas dificuldades. que na ver
dade são as mesmas de todas as universidades brasileiras. princi
palmente no tocanle aos recursos fmanceiros. 

O que mais se deve enfatizar neste momento é a perfeita in
tegração da UE CE-com as Comunidades a que serve. Essa deve ser 
a meta primordial de uma universidade regionaL Cada. vez mais se 
cobta. ncr Brasil e no mundo todo. que as atividades básicas de 
uma instituição de em:ino superior- ensino. pesquisa e extensão
tCI!ham reflexos. imediatos no meio social que a cira:znda. No caso 
do nosso Nordeste. essa exigência é ainda mais dramática.. porque 
é urgente. 

De um modo getal. as pessoas espexam muito das universi
dades poxque sabem que ali estão teUDidos os que fotmam a elite 
intelectual da região. Já o trabalho dos que estão na universidade
sejam professores oo mesmo alunos - deve ser DO sentido da pro
moção humana. O saber disseminado num detenninado meio so
cial transfOima pessoas comuns em cidadãos; 

Dentro desse quadro. ga.oba ímpc:xtância. a Universidade Es
tadual do Ceanl. FunciopaDdo no semi-árido, a UECE atende po
pulações ·que vivem índices aviltantes de pobreza. Preencher de-
mandas sociais peculia:res, especlficas dessa região, é, pois, seu 
objetivo Primordial. 

Sr. Presidente. Srs.. Senadores: . 
Antes de relatar aqili alguns números que mostram a impor

tância da UDiveiSidade Estadual do Ceanl, gostaria de tecer alguns 
breves comentários sobre o ensino superior no Biasii. 

Fala-se muito em falta de verba. para o ensino superior fi
nanciado pela União. Mas a vCidade é que estudos recentes têm 
demonstrado que o problema não é de verbas mas., s~ de :m.ã-: 
gestão. de ineflciência e de privilégios. Sabe-se. por exemplo. que 
70% dos mairsOS do Ministério da Educação são consumidos pe
las universidades-. Sabe-se também que as UDiversidades federais, 
gratuitas., atendem apenas 22% dos estudantes de terceiro grau do 
País. Dos ~s destiDados pelo MEC às univerSidades, 86% 
vào para as folhas de pagamento. 

Esses m?s Jpdices mostram. na minha opinião. o desca:labro 
a que se chegou. E preciso mudar urgentemente essaS propoxções. 

Estamos vivendo hoje um tempo em que se bJsca construir 
uma sociedade mais justa,. uma. sociedade que propicie condições 
para que todos tenham uma vida dentro dos parâmetros de decên
cia e dignidade. Ora, as universidades podem ajudar nessa tarefa 
tão grandiosa quanto árdua .oa medida em que se integrem aos de
mais. setores de atividade - sejam ccoo.ômicos. socia.ís., c:ulmraís; 
políticos ou educacionais - pn em conjuD.to,. :refletirem sobre os 
problemas a serem superados. A univexsidade tem quadros efi
cientes e capazes -de. pela :reflexão e pela pesquisa. encontrar as 
saídas mais viáveis para os mais complexos problemas. 

A universidade, por defmição, reúne eStudiosos das mais di
versas áreas. O que se quer. hoje em dia. ~que iais ProílSSionais 
de escol cada vez mais. busquem formas de coopera.çao COill a so
ciedade que os cerca. Esse é Um dever 'DlCir.lll que eles devem ter 
para com a sociedade. que. ao término. é qUem contrihti. com im
postos. para a manutenção da universidade e das atividades de pes
quisa. A interaçio intelectuallsociedade traz vantagens pua am
bos. Ambos se enriquecem. 

O -profeSsor. o pesquisador das universidades ptecisa. com 
frequência.. revisar seus conceitos e técnicas e isso ele s6 pode fa
zer em contato com o mundo. No sentido inverso. os cidadãos pre
cisam ler acesso ao oonbeci.menro obtido pela univCISidade. É des
se intetclmbio que se tem a visão concreta das necessidades amais 
e das que estão per vir. 

Tempos difíceis como o atual- com altos índices de desem
prego es~tural, mesmo entre os fOIJllados em cursos superiores
favorecem a simplificação do papei da universidade. Muitos pas
sam a encarar as escolas de ensino superior como meras fábric:as 
de diplomas e de diplomados. Os estudantes. por talótica. são vís
tOs apenas como futura Jllão..de..obr.a. qualificada. Há também os 
que ccmideram a escola superior como ninho de intelectuais retó
ricos e cientistas malucos, toralmen.te afastados da realidade. 

A função da univasidade é formar o cidadão. E cidadão é-o 
elemento ativo e participante de uma sociedade. É ó homem que 
tem vez e voz porque pode. contemplando os problemas em jogo. 
ICmBr uma decisão pessoal decisão que ser.\ posta em coa1'roaro com 
a de outros cidadãos. Da discussão, saná a =posta mais adequada. 

Concluo esta breve digtessão. dizendo que. se tivéssemos 
que defmir em poucas palavms o papel da universidade hoje em 
dia. essas seriam: integraçio permanente e indissolúvel com a so
ciedade que a cerca. 

Sr. ~sidente. Sr.s. Senadores: 
No BrasiL as universidades estaduais surgíram com o rele

vante papel de preencher as Iac:unas deixadas pelo ensino de ter
ceiro grau mantido pela União. Isso que chamei de lacunas são. na 
verdade. as peculiaridades, que variam de um Estado a outro, de 
uma região a outra. 

Em 18 de outubro de 1973. a Lei estadual de número 9.753 
autorizou a instituição da Fundação Educacional do Estado do 
Ceari, FUNEDUCE. destinada a manter a Universidade Estadual 
do Ceará e a TV Educativa. De lá para cá muitas foram as con
quistas dessa universidade regionaL A meta. hoje, é transfocmar. 
no curto espaço de uma década. a UECE numa universidade tec
nológica a setV:iço do desenvolvimento :regionaL 

Passos muito importantes estão sendo dados nessa direção. 
Hoje a UECE mantém um curso de mestrado em Qualidade, tem 
um Núcleo de Administração de Quarta Geração e um mesuado 
em Administração de Pequenas e Médias Empresas. No que tange 
à esfera pública, está engajada no projeto de criação da Escola de 
Adnrlnisaaçiio Pública; participa do programa Escola Pública- A 
Revolução de uma Geração; e tr.lbalha na qualif!C&çio de profes. 
soa:s. das redes municipal e estadual 

Paralelamente, a Univexsidade .&tadual do Ceará. está mer
gulhada num programa de qualidade total; num de desenvolvimen
to institucional (para o qual obEeve o apoio da Rhodia e da Funda
ção Dom Cabml); e na instalação de um Núcleo de Estudo. fies
quisa e Avaliação. No que se refere ~informática. a UECE planeja 
um sistema aberto de computação; a aquisição de microcomputa
dores pua- 400 professores; e a instalação de labomtórios de m.i
cminfamática. Por fim, estuda-se a implantação de 'Ãlégios Tecno
lógicos ... áreas de il:rigação, fruticul!wa • tococ!o,;lll de aiimeulos. 

Vejamos os números que dão a exafa dimensão da UECE. 
A Universidade Estadual do Ceará couta boje com quase doze mil 
e du~os: ahmos na graduação e mais quiDhentos em cm.sos de p6s
graduaçãã.-Os professores sio mil e cioqüenta e oito e os fuuciooários 
somam setecentos e cinqúenta. Os ailsos de graduação são dezoito. 
Os cursos de pós-graduação sanam c:atorze. sendo dez em nível de 
espociaiização e qumo de mes!rado. Os am;os de mesl!lldo são em 
Veterinária, Administr.lção, Letxas e Saúde Pública. Desde que en
IrOU em funcionamento, até boje, a UECE já diplomou dezenove 
mil. setecentos e vinte profissionais noS seus Cmsos de graduação. 

Esses números patenteiam a i.t:t;,pmância da Universidade 
Estadual do Ceanl. 

Para bem desempellhar sua missão de levar o desenvolvi
mento ao interior do Estado. a UECE atua nas cidades de Limoei
ro do Norte. iguatu, Quixadá, Crateús e ltapipoca, além, é claro, 
âo campus de Fortaleza. 
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Entre os dias 10 e 12 de maio. a UniVersidade-Estadual do Se fosse apenas uma discussão entre patrão e em-
Ceará reuniu no seil Seminário de Avaliação vários dos mais eles- pregado, poderia durar indefmida.rriente. sem maiotes 
tacadas Hderes políticos e empresariais, além de intelectuais do traumas para o público em geral. Mas trata-se de uma 
Estado. Com ctirigenteS do setor público foram disrutidos os ajus- queda de lxaço em que o coosumidor, único inocente na 
tamentos necessáriOS pant uma maior presença da universidade na história, é mantido como um virtual refém de indignos 
me.Iboria da administração plblica. Com os representantes das en- políticos de uma parte ou de outra. 
tidades emprt:;sariais foi debatida a reaiidade teaioíógiCã.,- econô- Não parece aceitável que o Govemo queira que-
mica e mercadológica, bem como os a}.lstes necessários na Uni- brar a espinha da CUT e do arti~_ista à custa de pôr em 
versidadtt para uma maior integração no proceSso de mudança por risco o abastecimento, indispensável ao cotidiano das 
que passa a economia do Estado. Por último, com os repre- pessoas., como o combustível e o gãs. oo que os petrolei-
sentames da sociedade civil fOiam discutidas fOima.S de maior in- · ros queiiam demonstrar a validade de se manter o mono-
tegmção entte sociedade e universidade. pólio da Petrobtás - e não da Repihüca. mas sim da Petro-

Sr. Presidente. Srs. Senadoms: ~ , btás-, submetendo o público a~ constrangimento.'' 
Penso que, ao registrar aqui a importância da Universidade 

Estadual do Cear.i. estou, com este discurso. homenageando todas · E a! vai o artiCulista coloCandO _dados que eu acho que os 
as universidades mantidas por outros Estados brasileiros. É preci- senhores já conhecem sobejamente. Mas a ro.irlha preocupação não 
so descentralizar tudo neste País. O Br.lSi! é um país imenso que é só_ em relação ! greve. A minha preocupação, Srs. Senadores. é 
tem pago 1,1m preço elevado pela padronização- em todos os se to- que nós busquemos também definições precisas, em debates pro.. 
res de atividade, em especial no ensino - imposta -pelo Governo fundos nesta Casa. sobre que áreas poderão ser privatízadãS. que 
Central. Temos que, fmalmente, recocbecer as particularidades de áreas poderão ser :flex.ibilizadas, e comecemos a pensar desde já. 
cada um dos nOSSO$ Estados e llabalhar com os olhos voltados para que, quando chegar o momenr.o, nós não erremos. 
para ela:;. E o plenário do Senado Federal é o lugar ideal paxa tal A situação é preocupante, como eu disse, c é preocupante 
reflexão porque somos, todos, representantes dos Estados. Penso até porque há uma série de projetes tramitando na Câmara e que 
também. para concluir. que o exemplo da Universidade Estadual apartarão rapidamente no Senado, quando nós teremos que tomar 
do Cear.í pode servir de inspiraÇão p:ua ootras Uni~ da Fede- decisões. Por exemplo, em relação ! Petrobrás, vamos manter o 
ração que sintam a necessidade de formar uma elite intelectual que monopólio? Se não total, em partes. A prospecção nós vamos 
tenha as vistas voltadas para os problemas mais pr6ximos, para as manter como monopólio, oo vamos flexibílizar, por exemplo, o re-
questõe.s que mais angustiam seus cidadãos. fmo? Eu estou cada vez mais convencido de que o refmo não pode 

Em o que tinha a dizer. ficar na mão de uma única instituição, de que o refmo precisa ser 
Muito obrigado, Sr. Presidente. flexibilizado, sim, pam que tenhamos a gasolina até num preço 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Vahdires)- Con:- mais barato. e tenhamos, na hora em que uma empresa resolver fa-

cedo a palavta ao Senador Ney Suassuna. que dispõe de 20 mimrtos. zer greve, a opção de contar com ootras, felizes porque vão açam-
0 SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PR Pronuncia o seguÚJ.- baJ:ear o mercado, não faltando, portanto, gás e combustível aos 

te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. consumidores. 
Senadores. o tema que vou abordar já foi extretD.amente debati& Estou Ievamando o tema de que precisamos aprofundar esse 
pelos Srs. Senadores. mas continua a pmocupar todos nós: a esca- debate. Nós: precisamos: pensar. desde já.-em fazer as nossas rodas 
Iada da violência e da desordem em nosso País. de debare, para que, quando esse assunto aportar a esta Casa. nós 

Quem. lê os periódicos, dia a dia, surpreende-se com as mais- possamos. com rapidez, definir o que será melhor para o Brasil. 
diversas posições. Hoje mesmo, O Estado de S. Paulo publicou Nessa escalada de violência, tenho me preocupado muito. 
um artigo do ex-Ministro de Estado Saulo Ramos. que. embora co- _ inclusive, com os ataques que sofreu o Presidente da República no 
loque algumas posições até pensáveis. dirige-se ao Govemo Fede- · meu Estado. Uma vergonha para todos nós paraibanos. porque sa-
rai. principalmente ao Presidente da República., com um desrespei- bemos que foi uma minoria. Esse tipo de atiOJde é promoVido 
to de deixar pasmo qualquer cidadão educado. sempre por minorias, que não estão interessadas no Estado demo-

Horas bá em que coloca, nesse artigo, uma posiçã"o como a Ciático ou na sobreviv~ncia do Estado democrático. 
de que as refmarias poderiam estar tranqailamente sendo operadas A Polícia Fedetal do meu Estado conseguiu descobrir as 
por pessoas convidadas de outros países:, que viriam em número duas pessoas que jogaram pedras e nenhum dos dois eram da mi
suficiente ãpems ·para Opera-Ias. e teríamoS., deSSa forma, 0 con- Ilha cidade; ambos tinham vindo de outra cidade, tinham percorri
tomo da greve; e bOla$ há em que usa uma adjetivaçâO em relação do mais de lSOkm para peipCtrar aquele ab.Jso. No caso de Ala
ao Govemo que deixa, como acabei de dizer, pasmo qualquer ci- goas, andaram mais de 300km. de ônibus para poder também fazer 
dadão que te:oba 0 mínimo de educação no trato com as autoridades. aquela afronta à Presidência da República. Acho que não é por aí. 

Em um outro artigo da Folha de S. Paulo, Cóvis Rossi. O meu Partido, o PMDB, mesmo na época difíCil da ditado-
muito mais ponderado. muito mais bem colocado, diz: ra. usava o verbo. O velho Ujysses Guimarães usava o verbo per

maneutem.ente. E qualquer oposição que ainda se respeite boje, 
''Fica cada vez mais dificil entender 0 que 0 Go- neste País, usoo_ o vexbo e não pedras. e não instrumentos de 

vemo e os petroleiros querem provar nessa greve sem agri:Ssão. - -
fun.Dáa-impressãodCqueoGoveinoquermostrarque Mas o que vemos: hoje? Hoje. quando a democracia_ está 
pode romper impunemente um compromisso assumido, instalada no Pais, quando se procura ampliar a deDlOCiacia, vemos: 
se é que houve esse compromisso. e que os perroleiros minorias que não aceitam de maneiza nenhuma as condições de 
querem provar que desobedocer a uma decisão judicial é abertura. partindo pan a agressão. jogando _pedras, quebrando vi-
simples, fácil, c8modo e sem castigo. Se for esse 0 jogo, dres, tentando agredir e ferir os que dirigem esta R.epJblica. 
qualquer que seja o vitorioso. o perdedo[- Serão os cosbJ- Por essa~. ocupO hoje a tribuna pam pedir aos Srs. Se. 
mes políticos de um Pais que não é exatamente exem- nadores que. desde já. aprofundem os debates para que possamos 
piar nessa matéria. decidir com clareza e rapidez quando aqui apertarem esses assun-
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tos. Mas lambém para conclamar a todos que têm respoosabilidade 
neste País para que poilderem, pam que aconselhem, par.t que não 
tenhamos uma escalada de violência. mas. ao contr.irlõ, teilhamos 
as condições para o desenvolvimento de um País. que ainda é o úl
timo paraíso deste Planeia. Quem conhece o mundo, quem com.pa
ra cultunts, quem compara civilizações, sabe que este ainda é um 
paraíso, apesar de todas as dificuldades que enfreuta:mos. 

O Sr. Bernardo Cabral-Permite-me V .Ex .. um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA- Concedo o aparte ao nobre S.. 

nadorBemaxdoCabnl. 
O Sr. Bemardo Cabral - Senador Ney Suassuna, o pro

blema. da violência que V. Ex• aborda tem uma bifurcação não s6 
no campo doutrinário ccmo no sociológico. Nahcmt em que avio
lência grassa nas grandes capitais e se "espraia pelas pequenas. o 
que se ouve dizer é que ela é fruto da falta de moradia,. da falta de 
alimentação, da. falta de colégio. como se esses fossem componen
tes da violência. No entanto, as verdadeiras raízes estão incrusta
das numa profunda injJStiça sociaL Sisa é a violência de uni lado. 
A outra violência. que V. Ex• aborda, a violência política, é fruto 
da cl=ducaçio política no campo da democracia. Aqueles que 0,. 
tendem que, quanto pior, mellior, que esse há de ·ser o caminho do 
Brasil. estão esquecidos de um passado muito recente em que este 
Parlamento foi a.motdaçado, as vozes se caiamm. e o Congresso, 
onde ecoam todas as angtistias e clamores populares, deixou de ser 
o m:into desse eco. Os que pregam a violência política estão es
quecidos que as fronteiras iclcol6gicas dcsaparcce:mn; aquela di· 
cotomia entre os .regimes comunista e capitalista desapareceu. 
Hoje, o que existe são as fronteiras econômicas, em que os países 
que perderam a guerra bélica., como o Japio, estio ganbando a 
guerra. Se o Bms:il não se preparar. sob o signo do regime dellJ()o 
Ciático, pam enfrentar este: campo, que Dão é mais o espaço deli
mitado da ideologia, mas o campo das fronteiras a1tameitte com~ 
prometidas com as fmanças do seu País. ficará a reboque da Hist6-
ria. N""ao serão poucas as pessoas comprometidas com a violência, 
pottjUO não sabem qual o excrolcio da democr.!cia que irá calar a 
voz do Parlamentar, como V. Ex• 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouvi com atenção e agradeço a 
V. Ex .. o apoio. ri:tanifestado. 

Quanto a es_ses problemas políticos e, principalmente, em 
relação à greve, CICio que precisamos modifl.Cal" a Lei de Greve. 
Sou. inclusive, relator de um projeto do Senador- Odacir Soares so
bre esse assunto. Trata-se do PLS n"9419S. solm o qual ainda não 
me aprofundei. mas espero possa contribuir, de alguma. foana, 
para a melhoria do xelacionamento patlio/em.pregado. seja ele do 
Estado ou da área privada. 

Lembro aos Srs. Senadores que ootro projeto está tr.unitan~ 
do nesta Casa: é o PLS 42194., que busca aprimomr esse dispositi
vopaxa que a sociedade tenha. a sua defesa auavés da Lei de Greve. 

Lamento enormemente que uma categoria organizada, 
como a dos petroleiros, deixe de cumprir uma decisão do 'IRE por 
"não ter agradado", como foi alegado por um Hder sindicalista. 
com. a maior clareza e tranqüilidade. Imaginem como seria a COD.· 

vivência social no País se a lei só fosse cumprida se agradasse. A 
pessoa diria: ''Esta lei não cumpro, pOis não me agrada", ou "Esta 
vou cumprir; goStei. ·é -simpática". 

Creio até que deveriamos começar a pensar se n§o seria 
plausível que as pessoas que estão tendo prejuízos sérios viessem 
a pedir indenizaçio aos sindicatos que orientam. e determinam es
sas greves. 

Não estou aqui. fazendo julgamento. Estcu apenas levantan
do a polêmica. porque cabe a nós. Senadores, debater os temas e 
pensar como esta. República pode conviver com o progresso e, ao 

. mesmo tempo. com o ordenamCDto social 

O Sr. Josaphat Mari.uho- Permite-me V. Ex•um. aparte? 
O SR. NEYSUASSUNA-Comsalisfaç3o. ooço V. Ex'. 
O Sr. Josaphat Marinho - eo_..,ndo. noble Senador 

Ney Suassuna, suas observações. Em princípio, sem nenhuma dó
vida. todo procedimento é com:to, na medida em que obedeça a 
ordem jurídica. Contudo, parece-me que. DO momento. o que inte
ressa 1 sociedade brasileira Dão é discutir as origem desta greve, o 
seu desdobramento, nem quem nela tenha ou não teoha razio. O 
problema é de O<dcm cole<iva da sociedade nacionaL Não pode ba· 
ver nenhum preconceito, neste instante, que supere o dever de se 
encontmr, institucionalmente. uma solução para o caso. Esse é o 
problema. Parece-me que a sociedade brasileira está exigindo; 
.amanhã, ela acusará gregos e troianos. porque o _que se impõe, 
neste insta.nl:e, é encontrar a sob.J.ção. Neste ponto, penso que quem. 
deveria ser o grande :inr.er.locutOI" do Govemo para a solução do 
caso pcnlcu condição e autoridade: o Ptosidemc da P-lmls. A 
ele caberia ter sido. desde o principio. o 6q:ão da coovma~o. de 
negociação. Lamentavelmente, um homem experime.utado que é, 
ao invés de prosseguir nessas :negociações, escreve artigo para a 
imprensa. discutindo a greve e criticaMo.a. Isso é tanto mais la
mentável porque. quando t.al ~ o Presidente da República. 
fiei exposto. e não deveria. Numa situação delicada. como essa, 
deve haver~ um intc:rloaltor que se intc:Ipõe entre uma parte 
e a autoridade superi« da República. que s6 deve entrar em dis
cussão em última instân.ci.L Era. a observação que queria fazer, pe
dindo-lhe desculpas p« interromper seu discurso. 

O SR. NEY SUASSUNA -Em absoluto. Fornm extt=a· 
mente enriqueccdatas as colocações de V. Ex ... Muito obrigado.. 

O Sr. Romeu Toma- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA- Pois nlo. ouço V. Ex• com pra· 

zer, Senador Romeu TuJDL 
O Sr. Romeu Tuma - Senador Ney Suassuna. Sr. Presi

dente, Srs. Senadores. desculpem-me por intemmper o d.iscmso. 
Senador, estou atento à exposição de V. Ex• e também. is observa· 
çõcs do Semda: Josaphat Marinho. mas. ainda ootem, cu COilVer· 
sava com ·o Senador Edua:rdo SupJic:'' e senti as suas aflições em 
buscar uma solução para o problema. Convexsando com um dos 
advogados do PT, houve um l'CCOllb~mento da decisão judicial. 
na medida em <J!le o Sindic.ato reco:reu. com emba.I!os de iDfrin
gência. Ele reconbeceu que houve uma decisio judicial. só que a 
postura teria que ser automaticamente a voha ao trabalho, para 
realmente. dentro do ..speito à decisão judicial. acatá-la. seja qual 
for a decisão de hoje. Penso que seria a b[3Dde oportunidade do 
retomo ao trabalho sem nCIJbum tipo de deiTota ou enfraqueci-· 
mento da posição das lideranças sindicais. Acabei de conceder 
uma enuevista em que di§cutia a atividade essencial e que espaço• 
teria o direito de greve. E de se lamentar que o Poder Judiciário. 
dentro das :was decisões. .não teDha por uma das partes o mconhe
cimento daquilo que expediu como sentença.. Para DÓS que traba· 
lliamos DO meio da ativida.de jurldica. decisão de juiz é lei e s6 
pode ser modificada com os recursos naturais que a pr6pria.legis
la.çã.o oferece. As greves nos serviços essenciais. no setor pOlicial 
transporte. no sistema bancário, afligem à sociedade como um 
todo. que passa a ser vítima das conseqUências da greve. Portanto. 
o que me parece importante, além de esbldan:nos essa parte do di
reito de greve, que é um direito inalienável a qualquer um de nós, 
cidadãos, que ex.en:emos a nossa vontade. é criar Hmjtações e for
talecer o Poder Judiciário. O que pesa nesle instante, meu caro Se
.nador Bernardo Cabral. que foi Ministro da. Justiça. 6 o fortaleci
mewo do Poder Judiciário. Porque as decisões. mesmo que nos 
contradigam. devem ser respeitadas sempre. mediante a imposiÇão 
dos recur.;os naturais DO exercício do seu direito; nunca contestá
las com ações graves. que tragam um ttanstomo à sociedade. Se 
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vencedores os que não a aceitaram, ni.Dguém mais vai acatar deci~ -
são alguma da Justiça que seja contrária as nosSas petições . .Des
culpe a intenupção, Senador Ney Suassuna... 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, SeDador Ro
meu Thma. Estamos em uníssono com o pensamellt.Õ ~ V. -Ex·. 

O Sr. Antonio Car]Qs Valadares--Pemtite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex' com prazer. 
O .Sr. Antouio Carlos Valadarcs- Senador Ney Suassuna, 

compreendo a preocupação de V. Ex• com a eclosão e a CODtiD.ui
dade da greve dos petroleiros, que ~ de certa fonna, contri
buindo para um clima. de insegurança e intranqiiilidade de parte a 
parte: tanto do lado do empregador, que é o Govemo, tanto do 
lado do empregado, que é a PE'JROBRÁS, quanto da COJlliiDida. 
de, que sofre as conseqtiências dessa falta de entendimento, que 

. deveria reinar em iim. :imbiente dem.ocr.itico, coo.struído com mui
to esforço, até com a-pãrticip.lÇão do Presidente da República e de 
todos aqueles que lutaram por um :regime democrático amplo, em 
que os direitos fossem observado& pelas autoridades, e os acordos, 
cumpridos. Parece-me, Senador Ney Suassuua, que é válida a 
preocupação do P=ide,me da República com o rlesabostecimento 
do gás, do óleo diesel. dos comhlstívcis e derivados de modo ge
Ia!. Mas. se hápma radicalização, a meu va, pelo que já li. pelas 
informações que colhi e que me chegaram pcl[' intermédio não só 
do Govemo, mas também dos trabalhadores, isso se. deve ao fato 
de que, no ano passado~ o Govemo Federal, sob o comando do 
Presidente Itamar Franco, aceitou um acordo com os petroleiros. 
Ora. peDSO que. numa simples mudança de comando de um gover
no para outro, mesmo se dando entre amigos e não havendo ne
nhum documento assinado, deveria bastar a palaYia. Esse acordo 
teria que ser cumprido, uma vez que as autoridades têm fé de ofi;-
cio. O Millislro de Minas e Energia de então, Delcidio GomeZ. as
sumiu, assinou o acordo. assim -como o Superintendente de Recur
sos Humanos da Petrobrás, todos evidenciando que havia um acor
do entre polrolciros e Petrobrás. Em função desse acotdo gemi en· 
tre as partes. a greve que começava a recrudescer no âmbito da Pe
trotr.ís acabou. Ora, Srs. Senadores, esse documento valeu para. 
acabar uma greve, mas não para que os direitos dos ttaba.Ihadores 
da Petrobrás fOssem assegurados. Para fmalizar meu aparte, quero 
dizer que V .Ex• está fazendo um pronllJJCiamento consciencioso, 
equilibtado e que merece toda nossa COilSidernção. O Governo de
veria ter cumprido sua parte e, por outro lado, deveria ter havido 
uma compreensão de ambas as partes no sentido de não mais se 
penalizar a população brnsileirn. Muito obrigado. . 

O SR. PRESIDENTE (JeffeiSoo Péres. Fazendo soar a 
campainha.) - Nobre Senador Ney Suassuna., seu tempo está esgo
tado em 3 minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA -Concluo dizendo, Sr. P=iden· 
te e Srs. Senadores, que não é possível que, Dllm Pais que pretende 
se desenvolver, se transformar em potência, possa imperar essa 
violência, mesmo atJ:avés de artigos de jomal; não posso aceitar 
que um ex-Ministro de Estado serefrra ao Governo atual como um 
governo de boneca desvairada. isto é uma violência verbal. Não 
posso aceitar as pedras de Campina Grande e de Alagoas., como 
também não posscr aCeitar de maneira alguma que, num país onde 
se deseja acertar, haja uma greve como essa, e pela qual há um 
p<;>UCO de desinteresse do Governo. Parece até que o Governo tem 
interesse em que essas questões não progridam, que a greve conti
nue p.ua melhorar o clima das Votações110 Congresso. 

Por tudo isso. peço aos Sts. Senadores que usem sua cons
ciência para que desrubr.t.mos a saída. E que, principalmente. co
mecem a se preparar pata os debates que vão haver nesta Casa, 

, quando a~ aqui as transformações que precisaremos deci-

dlr-. ou seja, o que será flexibilizado e o que não~ o que é mo
nopólio e o que não é. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
Encerro dizendo que as minhas palaVIaS são de muita preo

cupação, porque quero o melhor parn o meu País. 
Muíto obrigado. 

D~OCllMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 
SUASSUNA EM SEU DISCURSO, 

Folha de S. Paulo- TCIÇO·feira. 23 de maio de 1995 

FIM DO PAVIO 

A longa duração da greve dos polroleims- que afronta fia. 
grantem.ente a Justiça - suscita inquietantes considerações. Ao 
mesmo tempo em que se agrava a siblação do abastecimem:o. não 
parece haver empenho seja do govemo, seja dos grevistas em bus
car u~ solução r.i.pida e satisfatória para o impasse. 

E evidente, de um lado, que a posição dos petroleiros é in
defensável. A continuidade da greve viola decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho (fS1) e COD1r.lria princípios básicos do Esta
dode Direito. 

O CootdeDador Nacional da Fedetação Única dos Petrolei· 
ros. Antonio Carlos Spis, em entrevista publicada ontem nesta 
Folha,. argumentou que a sentença do TST que mandou CDCemli' a 
greve seria "IIlllito polêmica". Se todos os cidadãos se arrogas
sem o direito de ignorar decisões da Justiça que considerassem 
discutíveis. não haveria convívio social possíveL 

.Mas Spis admitiu ainda que a paralisação é "contra o arro
cho e as reformas". Nesse sentido a persistência na greve se expli
ca pelo imeresse político de desgastar o Planalto e. com isso, as n>
formas. Essa tese se reforça com a coavocação de greves--relâmpa.
gt>pela CUT. 

De outro lado, e por mais indispensável que seja a exigên
cia de que a volta ao txabalho preceda uma retomada da negocia
ção. é possível que também o Planalto possa ter algum interesse 
politico ·no prolongamento da greve. As filas!""" oompr.1 de gás e 
o temor de que faltem combustíveis podem colocar a população 
contra o movimento, desgastmdo tanto a categoria quanto a oposi
ção às refonnas. 

O TST ainda julga recurso dos pelrolciros contra a deeisão. 
AliáS, -o faz com uma demora abSUida. Tal pendência, contqdo, 
não jU:stiflca o descumprimento da setença anterior. O acatamento 
ou não de uma decisão da Justiça não pode servir como instru. 
meDto de chantagem. 

Essa contigência não isenta o governo da respc::mabilidade 
de empenhar-se ao máximo na busca de uma soluçio, ao conuário 
da atitude dúbia que tem assumido. 

A greve expõe distorções relativas ao setor de pelr6leo que 
precisam ser urgentemente revistas. Aimal fOialD. elas que permi
tiram que o DlQ!lOPÓliO.. em tese da União e portanto de toda a socie
dade, fosse u.smpado, apropriado par mDa ""'Jl(ll'l'çã, cano se seu 
fosse. inclusive para utilizã·locootra a sociedade. E is$0 é intole<ivel 

D-llTtlnk o discurso do Sr. Ney Sua.r.nma. o Sr. 
Antônio Carlos Valadares, Supknte tk &cretário. deixa 
a. cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jeffer· 
sonPeres. 

O SR. PRESIDENTE (JeffetSOOPéres)- Comapalavm o 
SC!llldor Antonio Carlos Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP.SE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr-s. e Srs.. Senado
res, a fraude eleitoial sempre foi considerada quase como uma ins
tituição nacional, apesar dos cuidados com que os nossos legisla- · 
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dores se muniram. criando uma legislac::io piniiíva, atravéS da 
qual aqueles que fossem surpreendidos na prática :le qualquer 
fraude poderiam sofrer as conseqUências e os efe1tos da quebra da 
normalidade democrá!ica. 

Falo isso, Sr. Presidente e Srs. Sena.dores, tendo em vista 
uma denúncia feita por mim há poucos dias, desta tribuna, sobre 
uma. fraude acontecida no Estado de Sergipe. que ainda estava por 
ser JUlgada pelo Tribunal Regicmal Eleitoral acionado que fora . 
pela Coligação ''O Povo na Frente", da qual fiz parte nas últimas 
eleiç?es. a qual ele!Fl os dois ~ da Oposição em Sergipe, 
e boje fazem parte mtegrante dos dots terços de renovação do Se
nado: SeDador José Eduardo e este orador, Antonio Carlos Valadares. 

. E apesar da resistência do Tribunal-Regional Eleitoral de 
Serg1pe- em Dão querer, de forma acintosa, entrar no mérito da 
questão, nossos delegados conseguiram. junto ao Tribunal Supe
nor Eleitoral, tendo como Ministro Relata: o Dr. Jesus Costa 
Lima, com que aquele Tribunal atendesse a uma liminar contida 
numa ação cautelar inominada, para que viesse a entrar, afmal, no 
mérito da causa e decidisse pela recontagem dos votos. 

Sr. Presidente. paxa a nossa suq>Iesa o Tnõunal Regional 
Eleit~l de SergiP;C não ~tou, na primeira hora, a determinação 
do Tnbunal Supenor Elertoral, emanada de um.despacho do Mi
~tro--Relator. Este preCisou, por meio de um fax, que consubstan
Clava a vontade da lei, dar um prazo de 24b ao Tribunal Regional 
Eleitoral para que decidisse a questão. 
· Após 6 meses de idas e vindas, Sr. PR:sidente, o Tribunal 

Regional Eleitoral de Sergipe resolveu, das 92 umas .existentes no 
Município de Tobias Baireto- este foi o Município alvo da ques
tão da recontagem dos votos -; resolveu determinar por um cri.tb 
rio transverso, inecoohecível ou intraduzível, a re:::ontagem dos 
votos, depois daquela ordem do Ministro-Relator, de apenas 26 ur
nas do Município de Tobias Barreto no Estado de Sezgipe. Para 
gáudio nosso os juízes designados para a :recontagem comPI:'!a
ram que houve realmente uma fraude vergoohosa naquele Mmicfpio.· 

Antes de continuar. para apresentar algumas mlmeros estar
~cd~s. gostaria ~ aJ;mr um parêntese pal3. fazer justiça, já que 
nao qutsetam fazer JUSUça com a verdade das urnas. Gostaria de 
ass~ que em. toda _regra há exceção e no Tn'bunal Regional 
Elertoral de Serg~pe exiStem homens e mulheres íntegros que me
recem o nosso respeito e a nossa consideração. tais como o De
sem~arg~ Dr. Artur Oscar Déda, o Dr. Aluísio Abreu, a nr
Marilsa Mamard. relatara do processo, que desde o princípio dizia 
que era necessário, para a dignidade da justiça. a recontagem des-
ses vC(os. e o Desembargador Antonio Góis. -

Sr. P:'esidente. ontem. o Tnbunal fez a recontagem das 26 
umas. Depois desse resultado escabroso, que denigre a classe polí
tica e que traduz o retardamento dos Tnõunais Eleitorais no jllga
n;tento ~ causas. a :r;aossa Coligação espera que o Tn'bunal Supc
nor Eleitoral determme a ·recolttageJ;n da totalidade da$ umas da 
cidade tle Tobias Barreto, ou seja. as 66 umas R:stau:tes. para que o 
esforço da Justiça alcance resultados práticos e coloque na Assem
bléia Legislativa quem realmente se elegeu. 

Por incrlvel que pareça. Sr. Presidente. os Deputados Esta· 
duais de vários Partidos se uniram na pr.ítici-da fraude, cootando 
com o benepláCito e com a participação dos mesários. Ficou deci
dido que os votos nulos seriam divididos entre os candidatos ao 
cargo de Deputado Esradual, principalmente entre os que exerciam 
liderança político-partidária na cidade de Tobias Barreto. 

Em fun~ desse acordo, do qual o povo. nãO participou. e 
que a atual legtslação eleitoral não permite. dos S. 700 votos de 
eleitores que comparecexam às umas. pelo menos. 580 votos nulos 
foram distribuídos entre os candidatos. Isso resultará. se forem re
contados os demais vC(os. numa mudança no quadro de Deputa
dos da Assembléia Legislativa de Sergipe, onde pelo menos dois 
DeJXItados Estaduais terão que ceder as suas cadeiras a oulros dois 
Deputados legirimamente eleitos pelo povo de Sergipe. 

Para que V. Ex~. possam aquilatar a gravidade do assunto 
que ora estou abordando, na uma n° 64 da cidade de Tobias B~
to, em outubro, quando houve a apuração dos votos, só houve um 
voto nulo; mas quando foi feita a recontagem determinada pelo 
Tribunal Superi_Qr' Eleitoral foram encontrados 27 votos nulos. Na 
uma n° 68, em Outubro., quando da apuração dos votos, s6 houve 
um vC(o nulo, mas com a recontagem de repente apareceram 44 
votos nulos. somente nessa uma. O fato é que, Sr. Presidenr.e. Srs. 
Senadores. os votos nulos nos boletins haviam sido dislribuídos de 
fOllila "generosa" para os candidatos a deputado estadual da terra 
de Tob!as Baneto. 

~ lamentável..Sr. Presidente, que eu tenha q>.Je registrar um 
acontecJDJ.ento tão tnst.e quanto este, o da ocorrência de uma frau
de que motivou um recurso }lnto ao Triblnal Eleitoral do meu Es
tado de Sergipe. 

:Mas quero assinalar. por um dever de 'iustiç.a. que o Tribu~ 
nal Superior Eleitoral agiu com presteza. iÕdependência. lisura. 
correção e: em nenhum momento,. tergiversou ou fugiu da sua 
competêncl3. Procurou o fiel OJmpnmento da lei. a descoberta da 
verdade e o desvendamento de uma fraude hon:orosa cometida 
nu~ cidade do interior do Estado de Sergipe. que prejudicou a 
candidatos a Deputado Estadual legalmente eleitos surrupiados 
através de um artificio fraudulento que merece a ~nação de 
todos n6s. 

OSr.Bemardo Cabral- V. Ex• me CODCede um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Concedo o 

aparte ao nobno Uder do meu Partido. Senador Bemardo Calxal. 
O Sr. B........do Cabr-al- Senador Antonio Carlos V alada· 

res, para os menos avisados V. Ex• poderia estar fazendo um relato 
de _nível regional, mas para aqueles que acompanham o processo 
elettoral em nosso País V. Ex• dá uma idéia de que o mapa de 
f~ ~eleições se espraia por todas as cidades e municípios do 
País mteiro. Portanto. a abotdagem de V.Ex•pode servir de exem
plo para a Nação. Eu faria. a certa alttna, um reparo no discurso de 
V. Ex•.Diz V. Ex• que os votos nulos e brancos havidos no Muni
cípio <le Tobias Batreto for.un de fOIIDA generosa desviados. .• 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- En1re aspas... 
O Sr. Bernardo Cabral - .. .de fcmna bastante criminosa 

diria. Quan~ V. Ex• denuncia à Nação um fato, registra nome~ 
dos T::a~ e faz uma ~ferência ao comportamento do Tribunal 
Supena: Eleitoral,. gostaria que fK:aSSe registrado no discurso de 
V. Ex•. mais do que oportuno, absolutamente momentoso, que o 
atual Presidente do Tribunal Superior Eleitoral Ministro Carlos 
Mário da Silva Velloso está às voltas com a imp~ definitiva 
da infotmática nos Tribunais Eleitorais. Se isso acontecer, tenho a 
certeza de que nas próximas eleições, v. Ex·. tantos outros e eu 
haveremos de ter um número maior de votos porque no meio do 
caminho são sunupiados desta fOI:Illa.. Ao que entendo. V. Ex• 
conseguiu ~ vitória no Tribunal Su-perior Eleitoral que. prova
_velmente, amda deve e~ pendente de recurso no Supremo Tribu
wll Federal. 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Recurso 
especial no Tribunal Superior Eleitoral. 

O Sr. Bernardo Cabral- Veja V. &•que o experiente ad
vogado já está no caminho. Espero. agora, que o Supremo Tn'bu
nal_Federal tenha o mesmo comportamento do Tribunal Superior 
Elettoral na votação célere para que isto não tarde e a vitória seja o 
8xito do bem sobte o mal 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Agr.uleço 
o apart~ de V Ex• que veto dar uma contribuição inestimável ao 
nosso ~ porque. na ~dade, terminaria o meu pronuncia
meDto, JUStamente, com o tema abordado pelo nobre companheiro, 
no seu~. 

E que a Justiça Eleitotal precisa sofrer uma refamulaç3o 
completa não somente no que diz respeito à introdução do Sistema 
de Informatização no processo eleitoral em todo o PaíS, como 
também atiavés de uma legislação adequada. para que possamos alte
rar a forma de escolha, de :indicação de determinados MemOO::.s dos 
Tn"bwlais Regiooais Eleitoolis e até do Tribunal Superior Eleitoial. 
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Nesse semido apresentei emenda coostitucional que, há 
poucos dias, tive ocasião de encaminhar e que mereceu o ap.Jia
mento de 32 dos Srs. Senadotes. numa prova inequívoca de que 
este Senado deseja empreender muda.nças sérias no prOcesso elei
toral do Brasil. 

Quanto aos advogados. V .Ex•, nobre Senador Bernardo Ca
bral. foi Presidente da Ordem dos Advogados do Bmsil e sabe 
como são feitas, boje em dia. as indicações dos Membros dos 
TREs e do Tritunal Superior Eleitoral; advogados que deveriam 
ser indica&s mediante eleição. 

Hoje esses nomes sio levados de [CI[DJ3. ~ - seis nO:: 
mes pata o Presidente da República e dois deles, apenas, são indi
cados m.Jma. escolha sem o menor critério- muitas veZtS. para não 
dizer todas as vezes- o que funciona é o critério Político. Isso vai. 
nos Tribunais Regiooais: EleitODris, repercutir de forma negativa, 
de fcmna desprimorosa, na imagem da Justiça Eleitotal nos Esta
dos. que tem agido. com raras e honrosas exceções. de fonna com
placente no combate à fraude e ao roobo, contriblindo assim. Srs. 
Senadores, para que a deSfaçatez e a mentira. cheguem a assumir 
mandatos eletivos em tcdo o Brasil. afrom.ando a vontade das umas. 

Muito obrigado, Sr. Presideme. 

DOCUMENTO A QUE SE REF.ERE O SR. AN
TONIO CARLDSVAlADARES EM SEÇ DISCURSO, 

RESULTADO PARA DEPUTADO ESTADUAL 
MUNICiPIO DE TOBIAS BARRETO-SERGIPE 

CONTAGEMERECONTAGEMDEVOTOSEM26URNAS 

Controle das Diferenças 

NULOS BRANCOS ,.. ... A- A- """"""' A ........ A- DI!C~a~ÇS . 

~ ~- -~ •l!!!rwr. ~- em~ !l!!!I'IIÜ 

10 12 24 12 06 06 00 

14 04 IS 14 32 TI ., 
24 04 36 32 so 32 -ZI ., 16 20 04 os os +3 .. 19 2S 06 03 14 +li 

49 02 00 07 lO 00 .()! 

52 os 31 23 16 IS .()J 

" 16 20 13 11 23 +12 

60 os 37 -32 10 IS .. 
61 os 38 33 os 24 +10 

64 O! 27 26 29 14 -IS 

65 12 20 17 20 16 -04 

66 07 20 13 06. lO +13 .. O! " 43 12 10 ·02 

73 04 23 __ 19 os - _16 +11 

15 12 32 20 13 14 .01 

77 01 IS 17 17 13 .()4 

31 02 11 00 20 18 -02 

" 04 17 13 17 17 00 .. os 24 !6 06 14 -., 02 17 IS os 06 +O! 

ss 07 IS 08 04 os +O! 

" 04 14 lO 11 00 -02 

O! 00 02 02 O! O! 00 

92 02 os 03 01 01 00 

' .. 03 IS 12 07 os -02 

RESUMODAS2SURNASRECONTADAS 

Comparecimento dos eleitores nas 26 umas: • -·-----5.700 
Total votos nulos- apuraçãoout/94: •• - ..................... - ... 161 
Total votos nulos recoDJ.ados em mai/95:.--·--··-·--...580 
Diferença:.-.................... -·--··----........ _,_AJ9 
Total votos brancos apuração out/94:.-... ··-·----.321 
Total votos brancos recontados em maj/95: .......... -.--354 

. Diferença: ..... - ......... - ......................... _,_, ____ •• ...33 

Dwank o disauso do Sr. Antônio Carlos V ala
dares, o Sr. Jefferson Peres~ deixa a cadeira da presi
dência, que -é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, Suplenu 
ek Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney S1lliSSUilO) - Com a palavra o 
nobre Senador Carlos Bezetra. que dispõe de 20 minutos. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sn e 
Srs. Senadores. em primeiro lugar, quero anunciar que o nosso 
Partido, o P:MDB, ~ no próximo domingo, dia 28, as con
venções regionais -em tcdo o País. 

O Partido começa a se preparar para as eleições municipais 
do próximo ano e tem CO.l!lO principal bandeira o desenvolvimento 
com avanço sociaL Os peemedebistas estatão numa grande festa 
democrática. no próximo domingo. com a renovação dos nossos 
diret6rios regionais. 

Mas. Sr. Ptuidente. o meu discurso boje refere-se à grave 
questão dos transportes. No emanto, antes de iniciá-lo. gostaria de 
abordar um assunto sério, avenlado aqui desta tribuna pelo Senad<r 
PodroSimal, em relação às altas taxas de juros bancários no Brasil. 

Q!Jilldo em garoto,lider estudantil, lembro-me de que lutá
vamos pelas reformas de base no Brasil; dentre essas K:formas, es
tava a refOIDJa rm.anceira, pois naquela época cobiavam juros de 
2% no Brasil, e todo o mundo entendia que aqueles juos emm ex
t:orsivos. abusivos. 

Recordo-me de que em Cuiabá bavia agiotas que cobravam 
5% ao niêS dé juros e que eles eram odia.dos, considerados como 
leprosos DlOillÍS perante à sociedade. Hoje, os banccG cobram. juros 
de 14%, at6 16%, ãbc:rtamerite, num país quase sem inflação. 

O Senador Pedro Simon trouxe aqui uma proposta, que su
gere o uso do IPI com.o instrumento para cOnter a demanda. Ouvi 
a sugestão de S. Ex•, porém entendo ser a questão eminentemente 
política. O Presidente Femando Henrique Cardoso. que é um ho
mem bem intencionado, merec:edcc do nosso crédito, para salvar o 
seu Govemo vai ter que cnfumtar esse assunto. Sua Excelência 
mençioncu jllclusive que Getúlio Vargas suicidou-se, em 1954, 
por pressão dos banqueiros. 

- Toda a área administrativo-cconômica do Governo está 
mais ou menos miiiada pelos executivos participantes dos grandes 
bancos, das grandes empresas. Aliás, tomou-se rotina neste País, o 
Presidente do Banco Central ser escolhido dentre executivos dos 
bancos privados. Isso é uma imoralidade, uma indecência. e já há 
projetos tramitando no sentido de esse procedimento ser coibido. 

Essa questio 6 gravíssima. e o Presidente Fernando Henri
que Canfoso tem que ellCOiltt'ar meios de enfrentá-Ia. Sua Excelên
cia terá Iliilita dificuldade, porque parte da grande imprensa e dos 
empresários desse País apóiam esses banqueiros, são os aliados 
que detém o manto do poder no Brasil. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso certamente n.lo 
quer tomar-se presa· desse pessoal e, ao confrontar-se com esse 
grupo. terá o apoio do F.~ís_ o aplauso de toda a Nação. Se assim 
agir. Sua Excelência estari salvando o Plano Real. destruindo essa 
estrutura pe:rver.;a de juros que aí está. Se f:racassar nessa sua ten
tativa, estar.í jogando a Nação num abismo. 
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Portan<o o PSDB, partido do Pre:;idente, deve discutir pro
fundamente essa questão' dos jtii:os com Õ Presidente ê dizer a·sua 
Excelência que- áeve enfrentar todo esse pessoal; entretanto. não 
há que se esquecer dos amigos dos banqueiros que compõem o 
Ministério do Planejam.ento, da Fazenda, os do Banco Central a 
colocar empecilhos e dificuldades, dizendo ser impossível rever
ter-se esse quadro. 

Tem que haver um enfrentamento e uma mudança. E para 
que isto st efetive, o Pre:>idente Femando Henrique Cardoso deve
rá contar com uma assessoria especial. que conteste esses burocra
tas e que procure um rumo. um caminho defmitivo pam essa questão. 

O País .não agüenta mais; Não é s6 a. agricultura que está fa
lida. mas também as pequenas e médias empresas. Toda a econo
mia do País está num caos total, e não é possível que fiquemos de 
olhos fechados para uma questão tão grave qua:D.to essa! 

RepilO: essa proposta do Senador Pedro Simon, que achei 
inteligente e simpática. não é o caminho. A questão é politica, é 
uma questão de govenio, e o Presidente da República que ~que 
tomar o comando na mão, encon1ra:r a f6mmla e o caminho pua se 
resolver isso. 

Acreditamos na ~edade e nas boas intenções de Sua Ex
celência, que, repito, tomar-se...á o grande herói da República se 
enconttaruma. solução para reduzir essas altas taxas de juros. 

Mas essa não é a razão do meu prommciamento hoje. quero 
tratar aqui da grave questão das nossas estradas. . 

Sr. Presidente, Sr's e Sts. Seoadores, a doterioração da ma
lha rodoviária btasileim chegou a tal ponto que estamos ameaça
dos de perder um patrimônio ao.timado em US$150 bilbões. 

A precariedade das nossas estradas já aos inflige uma perda 
enorme, represenrada por mercadorias que não chegam ao seu des
tino; quando chegam. avariadas; pelo desnecessário e excessivo 
consumo de combustíveis~ pelo desgaste da frota naciooal Quanto 
ao estado das rOOovias, calcula·se que seria necessário destinar 
US$Sbilhões em cada exercício- orçamentário -para-xecuperá-la,s 
num prazo de oito anos. 

Esses DÚlllCIOS demonstram eloqüentemente a degradação ~ 
que chegou o nosso sistema viário após aiios a ÍlO de descaso OÔ. 
de inércia govemameot:al. E~ no entanto, não falamos ainda dos 
acidentes que fazem mifuares de vitimas todos os anos. Concor
rem para essa gravíssima situação fatores de kxia oo:lem. a come
çar pelo despreparo e pela imprudência dos motaistas. 

Porém, é absolutamente certo coo.cluir-se que o pxecaússi
mo estado das rodovias provoca OOa parte desses acidentes e que, 
indubitavelmente, não cootribui para evitar os demais. Aqui, Sr. 
Presidente. S'h e Srs. Senadores, as cifras: referem-se a lesões 
muitas vezes com graves e até irreversíveis seqiielas. pam não se 
falar das perdas de vidas humanas que não tém pmço. 

A constatação que ora se faz do deplorável estado das rodo
vias brasileiras toma-se mais angustiante quando sabemos que 
95% dos passageiros utilizam essa modalidade de ttansporte,. a 
qual também é responsável pela circulação de mais de 60% de 
IOda caip naciooal. 

Recente levantamento do GElPOT- Empresa Brasileira de 
Planejamen!O de Transportes indica que dos 160 milquilômetros 
da malha rodoviária pavimi:J:ilada no Bmsil, 43.200 qúilômctros oo 
27% encoo.ttam-se em deficietlte estado de ~ em razio 
do subinvestimemo que perdurai por todos es~s anos. 

Os preju!Zos provOciülõS pela má coDSii'vação dessas estra
das são evidentes. O DNER calcula que os custos operacionais 
adicionais, resultantes dessa conservaçlio precáriã. SãO-süper:ioal.·a 
USS4 bifuões ao ano. . 

Estudos demonstram que os actéscimos em função do eSta
do de co~ação. quando este passa de bom.ou ~para mim 

ou péssimo. são de até 58% no consumo de combustível, 38% no 
· custo·oPenclonãl. 100% no tempo de viaSeme até 50% no m1me

rode acidemes. 
. -Aqui, Sr. Presidente, S:rts e S:rs. Senadores, chegamos a um 

ponto que merece especial atenÇão, já que diz respeito aos danos à 
integridade f'lSica e à perda de vidas humanas. Cito pequeno trecho 
do documento dopróprioGEIPOT,que,porsi s6, dá-nos a dimen
são da ttagéÇia cotidiana de nossas esttadas: 

"No que tange ao aspecto acidentes, somente na 
malha rodoviária pavimentada federal vem ocom:ndo 
uma média anual de 60 mil acidentes, com 37 mil feri
dos e5 mil mortos. 

Os fudice$ de acidentes das. rodovias btasileúas 
chegam a ser seis vezes maiores do que os apresentados 
nos países da Cormmidacfe Européia, Estados Unidos e 
Cal:!adá." 

''Estima-se - continua o documento - que a me-
lhoria e o aprimoramento da malha rodoviária pavimen
tada poderia reduzir à metade os atnais níveis de aciden
tes nas estradas btasileiras." 

Eis aí um motivo de aguda e penosa reflexão par.l todos nós 
bmsileiros. Motrem diariamente nas estradas de norte a sul do País 
muitos de nossos imlãos; outros ficam feridos ou. mutilados. Dia· 
riamente os jornais e noticiários de televisão e rádio nos dão conta 
o'essas repetidas e ~veis txagédias. E. DO eutau!O. quase nada 
se faz de ação COilad.a para poc fim a essas macabras estatísticas. 

O Sr. Romeu Twua- V. Ex• me pem:tite um aparte. nobre 
Senador Carlos Bezerra? - - -

O SR. CARLOS BEZERRA - Pois não, nobre Senador 
Romeu.Tuma.. 

O Sr. Romeu Tuma --Sr. Presidente, Senador Carlos Be
zerra, não digo can alegria, mas com nruita angústia ouço a expo
sição que V. Ex• faz.. Ainda hoje pela manhã estivemos no Semi
nário Custo Brasil - Diálogo com o Congresso Nacional, viabili
zado pela 'Cobfcderaçio Nacional da Indústria, no qual os empre. 
sários do setor industrial procuraram discutir com os legisladores 
as refonnas e os problemas que têm emperrado e impedido que o 
Brasil se desenvolva e se torne um grande Pais. E, no seu discurso. 
V. Ex• abordou dois dos temas graves entre os cinco que foram 
apresentados pelos expositores no referido Seminário: um deles é 
o problema dos juros. Li nos jamais que o Presidente da República 
acha escotehantes os juros cobrados pelo sistema ímanceiro. Es
corchant.e é usura; USUia é crime. E. como diz o Senador Esperi
dião. Amin, com sua sabedoria f!losóf=. ó peeado também. Isso 
não é uma expressão de gozação- se V. Ex&s me peiiiLitem assim 
falar-, mas sim de seriedade. Temos que respeitar aqueles que so
frem com a cobrança dos juros altos. Não é só empresário, mas o 
COIJSlliilidor e o discriminado da sociedade que pagam um preço 
alto pelos jn:os, que poderiam promover o desenvolvimento e ou
tros beaeficios, pois se trata de taxas que oscilam entre 12 a 14% 
ao mês. Outro problema grave é o dos transportes. Referiram- ao 
preço cobmdo pelo frete e à produção de milho e de soja. A taxa 
do trailSpOl1t: lodoviário ascende a quase 50% do valor da merca
doria. ~ao voo discutir esses aspectos porque não sou técnico e 
não conheço bem esses problemas, mas V. Ex• tem essa capacida· 
de. Alguns empresários dizem que evitam aumentar a sua produ· 
ção agrícola, mas o Brasil realmente poderia ser o maior produtor 
de grãos se houvesse um tr.msporte mais leve e ,jlros maiS baratos. 
Surge, m.tio, o dcx:umento que V .&• traz ao conhecimento desta 
Casa. sobre o estado das estradas brasileiras. Segundo esse docu
menlo, gasta-se em combustível 36% a mais do que se gastaria 
para trafegar em uma estrada com boa pavimentação. Além de 

- -
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tudo isso, bá ai perdas de vidas humanas. Economicamente, se o der-so-ia destma.t·o -dem.ro daquele projeto que:jã está previsto. dei"' 
govemo investisse nas eStradas, provavelmente os recursos gastos milhões de reaís para Mato Grosso, dos quais uma parte serviria 
com combustível poderiam ser usados para aumentar em muito a àquela rodovia. Acredito, no enianto, que· a· mt!:lh<X' solução seria 
mafua rodoviária. Talvez desse Seminário Custo Brasil- Diálogo justamente aquela sugerida por V. &-- e também defendida pelo 
com o Congresso Nacional. que u:ata desses dois pontos que V. Ministro Odacir Klein. ou seja. a recriação do Fundo Rodoviário 
Ex• Ievantc:c, tenhamos uma idéia mais clara sobre o que está Nacional. V. &.•, como eu, foi p-efeito- V. Ex•. de Rondonópolis 
acontecendo na administxação puôlica. Em o que iiDba a expcc. e eu de Váizea Grande. Lembro-me de que. por volta de 1973n4. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço o aparte de V. quando existia Wnd.a o Fundo Rodoviário Nacional. as p<efeiiUias 
Ex•. o qu!.l incorporo ao meu pronunciamento. - · municipais reCebiam mensalmente uma partida desse fundo para a 

Srs. Senadotes, as elites brasileiras, as lideranças estão de- conservação das estradas municipais. Os DERs recebiam a contra-
sesperadas para incorporar o Brasil ao mercado intemacional., o partida estadual. o DNER mantinha muito bem as estradas e cons
que acho correto, é uma realidade mundial. O IDllildo está fOilllaD.- truia outras p:>r este Brasil. Portanto, ap6io plenamente a idéia de 
do blocos: na Europa. a União Européia; nos Estados Unidos, o que eSta reforma tributária, pela qual luta o próprio PMDB, seja 
Nafta.; aqui. o MercosuL Mas, se o Brasil não resolver esses pro- implantada a curto prazo e. mediante ela, possamos recriar o Fun
blemas estrututais, ele vai entrar em condição de desigualdade, do Rodoviário Naciooal para salvar as rodovias do nosso País. 
não conseguirá competir. '- . O SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço o aparte de V. 

O frete é um ingrediente fundamental nessa competição, de- Ex•. Entendo que é uma responsabilidade do Congresso Nacional 
cisivo. E estamos num 'rodoviarismo" arcaico com as estradas fazer esse trabalho. Os constituintes de 88 acabaram com o Fundo 
acabadas. Além disso, não vejo grande movimento em prol das Rodoviário Nacional e não criaram nada novo, deixando o setor 
ferrovias e das hidrovias. sem um centavo. Isso não pode continuar. Vrgentcmente, temos: de 

Ontem mesmo apresentei uma proposta à·Comissão de m.:. -- eiicoDtlaruma solução. 
fia-Estrutura para que se crie uma subcomissão de hidrovias. Senador Júlio ~s. a proposta de credito suplementar 
Como se sabe. o !I3nsp0rte bidroviário é o lliJ1Í> balato que exiSte. de 45 milhões é iiris6ria. O DeJ'l!ado Zaire Rezende. de MiDas 
e.o Brasil não o utiliza mas poderia fazê. !o par.! exportar seus pro- Gerais. foi designado Relator da matéria. que já recebeu sete 
dutos agé'colas. . - emendas. Trata-se de uma emergência paxa I'Calperar uma estiada 

O Brasil tem capacidade paxa ter o monopólio do comércio em Mato Grosso que está--destruída. e ainda há Pessoas de outros: 
de grãos e de came no mundo. Estados querendo esse dinheiro. 

O Brasil tem condições naturai:; para isso, iDas precisa in· Hoje, vou procurar o Relator para explicar-lhe a realidade e, 
vestir .na ma de iDft:a.-estrullJra. Desde que hajam esses investi- se possível. eu o levami lá. 
meDtos, ninguém coDsegUirá ~tir Com o Brasil no que diz O Sr. Antonio Carlos Valadares- Permite-me V. Ex .. me 
respeito a produtos agricolas e agroindustriais. um aparte? 

A VeiJlonbosa degradação de nossas estradas tem suas ral- O SR. PRESIDENfE (Ney Suassuoa) - O tempo de V. 
zes na escassez de recursos. nos 1iltimos !S anos, para melhorias e Exa está exaurido, Senadoc Carlos Bezerra. 
aprimoramento. O ct6nic0 stibinvestimemo resulta da extinção do - O SR. CARLOS BEZERRA - Infelizmente, Dão posso 
Fundo Rodoviário Nacional, que vinculava recursos tributários ao - mais conceder aparte, nobre Senador Antonio Cãrlos Valadares. 
setor. Essa é a conclusão de, entre outros, técnicoS· do GEIPOT -Sr. Presidente, o meu disrurso mal começou, de modo que, 
que vêm esllldando a possibilidade de criação de um fundo fJSCal para não abusar, eu pediria à Mesa que o considerasse lido cm seu 
para recuperar.a infra-estrutura de transporte. inteiro teor. 

A idéia de criar um outro fundo íiSCal. semelhante ao FRN, Exa o que tinha a dizer. 
é do próprio Ministro das Transportes. Odacir Klein. Como a vin- Mui~ _obrigado. 
culação de receitas tributárias; cOm algumas raras exceções. é DOCIJMENTO A QUE SE REFERE o SR. CAR-
proibida pela ConstitUição-em vigOr, a. medida exigiria uma refor- WS BEZERRA EM SEU PRONUNCIAMENTO. 
ma cm dispositivos da Carta Magna. 

O Ministro Odacir Klein, no entanto, adverte pm:a o fato de 
que a conservação da malha rodoviária passa necessariamente pela 
vinculação dos recursos. ''Insistirei com Presideme Fernando Hen
rique Ca:rdoso. ma.is uma vez, a respeito da necessidade de o setor de 
mmsportes contar cem recursos específicos'', dechmxt fl'tC'entemente.* 

O Sr.Jú6o Campos-Pexmita-me V. Ex_• um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA- Concedo o aporte a V. Ex'. 
O Sr. Júlio Campos- Senador Carlos Beietra, oo:ço com 

atenção o seu pronunciamento. Colabor:mdo com a sua fala. gosta
ria de dizer que, momentos atrás. estive na Diretoria Geral do 
DNER em reunião com o Prefeito de Sinop. a quem foi mostiado 
o lamentável estado em que se encontrn. a BR-163. no trecho que 
vai de Posto Gil até Sinop, principalmeme na sua primeira etapa. 
entre Posto Gil-Mulllm, Mutum-Lucas do Rio Verde. Lamemavel
mente. ele disse que os recursos disponíveis no Orçamemo estão 
muito aquém- de um mínimo que possibilite a COilServação desse 
gr.mde património público que são as rodovias federais. Uma das 
medidas paliativas. segundo ele. seria a votação. a curto prazo, 
pelo Congresso. de um projeto de lei que destina cerca de 45 mi
lhões de reais parn o Ministério dos Transportes. Dessa verba, po-

Senhor Presidente. 
Senhoras e Senhores Senadores: 
A deterioração da ma.Iha rodoviária brasileira chegou a tal 

pomo que estamos ameaçados de perder um património estimado 
em 150 bilhões de dólares.. A precariedade das nossas estradas já 
nos inflige uma perda enorme, representada por mercadorias que 
nio chegam ao destino ou chegam avariadas. pelo desnecessário e 
excessivo consumo de combuslÍveis. pelo desgaste da frota nacio
nal. Quanto ao estado das rodovias, calcula-se que seria necessário 
destinar cinco bilhões de dólares, em cada exercício orçamentário, 
para :recuperá-las num prazo de oito anos. 

Esses números demonstram eloqüenEemente a degradação a 
que chegou o nosso sistema viãrio. após anos a fw de descaso ou 
de inércia governamental. E, no entanto, nio talamos ainda dos 
acidentes que fazem milhares de vítimas tOdos os ãilos. Concor
rem para essa gravíssima situação fatores de toda ordem. a come
çar pelo despreparo e pela imprudência dos motoristas. 

Porém, é absolutamente certo concluir-se que o precarissi
mo estado das rodovias provoca boa parte desses acidentes. e que. 
indubitavelmente. nãO contrib.J.iu para evitar os demais. Aqui, Se- I 
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Dhor Presidente e Senhores Seruidot:es. a:;: cifras referem-se a lesõ- Hemique Cardoso. mais uma vez,. a respeito da necessidade do se
es, muitas vezes com graves e até i.tteversíveís seqüelas. para não tor de transportes de contar com rerursos especificos". declarou 
se falar das perdas de vidas humanas, que oão têm preço. recentemente. ~ 

A constatação, que o.-a se fez, do deplonlveleslado das ro- Essa. SOuba< Presideute e Seubores Senadoees, é uma das 
dovias brasileiras toma-se mais angustiante quando sabemos que mais consistentes propostas de quantas têm sido apresentadas para 
noventa e cinco por cento dos passageiros utilizam essa modalida- tentar reverter a crônica situaçãO de escassez de- recursos. que já 
de de transporte. que também é responSável pela circulação de dura pelo menos quinze anos. Estudo compuativo das verbas eles.. 
mais de sessenta por cento de toda a carga nacionaL tina.das ao setor pemli.te coo.clusões categóricas,. como se observa 

Ret:ente levantamento do GEIPOT- E~sa BI3.Sileim de no documento produzido pelo GEIPOT. 
Planejamento de Tr.msportçs indica que, dos 160 mil quilômetros 
da malha rodoviária pavimentada, no Brnsil, 43 mil e 200 qui1ô- ''Se se comparun os primeiros quatro anos da <!é-
metros. ou vinte e sete por cento, enca::t.tra-se em defl.ciente estado cada de setenta com os dados médios do quatriênío 
de conservação. em xazão do subinvestimento que petdurou por 1991194. vemos que. não obstante os indicadores da di-
todos esses anos. mensão do setor rodoviário e da malha rodoviária te--

Os ptepízos provocados pela má conservação dessas estra- nham demonstrado um grande dinamismo nos úhimos 
das são evidentes. 0 DNER calcula que os castos operacionais vinte anos, os díspêncios do Govemo Federal caíram de 
adicionais. xesultantes dessa conservação precária. São superiores a fa:ma. acentuada no perícxlo." 
quatro bilhões de dólares ao ano. O estudo conclui que, no período 1991/94, foi aplicada na 

Estudos demonstram que os acréscimos em função do esta- pavimentação e conservação das rodovias menos de uma quarta 
. do de conservação. quando esse passa de bom oo ótimo para mim parte do que font destinado entre 1971 e 1974.. 
ou péssimo. são de até çi.nquenta e oito per cento no COilSUIDO de Os números indicam com clan::za essa defasagem. Entre um 
combustível; t:riDta e oito por cento no custo operãcional. até cem e ou~ dos períodos citados a frota naci~ aumentou de_ 2 milb.õ-
por cento no tempo de viagem; e até cinquenta por cei:lto no m1me- es e 828 mil para 13 milhões e 848 mil veículos, o que xepresenta 
rode acidemes. um acr6scim.o de 417 por cento. O consumo de combustíveis pas-

Aqui, Seubor Presidente, e Senhores Senador.,, chegamos sou de 14 bilhões e 350 milhões paxa 45 bilhões e 920 milhões de 
a um ponto que merece "especial atenção~ já que dii: respeito aos litros por ano. com. aumento de 320 por cento. Os investim.eD.tos 
danos à. integri4ade fisica e à perda de vidas humanas. Cito peque- na ma.Iba rodoviária federal. no entallt.o. caíDlm de 1.2 por cento 
no trecho de dÔcumemo do próprio GElPOT que. por si, nos dá a para 0,14 por cento do Produto Im.emo Broto. 
dimensão da tragédia cotidiana de nossas estradas: Também são preocupantes os dados divulgados pelo Cor· 

''No que tange a aspecto acidentes, somente na reio Bra.DJiense do dia dois de maio último. na tepertagem intitu
malba rodoviária pavinienfada federal vem ocorrendo lada "Caos nas Estradas - Patrim.ônio de CR.$150 bilhões está no 
uma média anual de sessenta mil acidentes, com trinta e buraco". Após demonstrar que as despesas. da União com o setor 
sete mil feridos e cinco mil mortos. Os índices de aci- rodoviário têm ca.ido insistentemente~ o periódico compara dados 
dentes das rodovias brasileiras chegam a ser ,.;, vezes de 1988 e 1992 sobte as condições das rodovias brasileiras. 
maiores do que os a~tados nos países da Comuni- Em 1988, a sib.la.ção já era critica. com 58 por cento das es-
dade Européia, Estados Unidos e CanadL Iradas ein boás condiçõeS; 31 por cento em condições regulares; e 

· Estima-se_ continua 0 documento_ que a meiho- 11 por cento em más cOndições. Em 1992, os índices fcn.m. os se-
ria. 0 aprimoramento da malha rodoviária pavitrientada guintes: 48 por cento das estradas. ou seja. menos da metade. em 
poderia reduzir 1 metade aos atuais níveis de acidentes boas condições; 32 por cento em estado regular; e 20 per cento em 
nas estradas brasileims. estado precário.. O jornal publica também o índice de vítimas fatais 

nos acidentes rodoviârios: 17 para cada 10 mil veículos,. no Bmsil 
Eis aí um motivo de aguda e penosa reflexão para todos contraduasnaAustráliaenosEstadosUnidos,e 1,5 noCanadi.. 

nós. brasileiros. Morrem diariamente~ nas estra.das de norte a sul Em relação à malha fedetal. especificamente. a situação 
do País. muitos de nossos ~ outros [1C3.Dl feridos oo mutila- agravou-se ap6s a Constituição de 1988, que determinou a tomsfe
dos. Diariamente os jornais e os noticiários de televisão e r.ídio rência. de rerursos para os Estados e Municípios. sem que esses,. DO 
nos dão conta dessas repetidas e inteunináVCiS tragédias. E. no en- entanto. assumissem os eDCaigOS correspOndentes. Para este ano. o 
tanto. quase nada se faz:. de ação concreta., para pôc f1m a essas DNER conta oom. previsão mçamehtária de somente 1 bilhão e 48 
macabras estatísticas. - - · - - · · - --milhões de :reais para construção e ~peração de :rodovias. No 

A vexgoDhosa degradação de nossas estr.a.das tem suas raí- ano ~. foi ainda pior: 627 milhões para os mesmos [lD$. 
zes na escassez de recursos. nos últimos quinze anos, para melho- É fácil perceber que há consenso em tomo da precariedade 
rias e aprimorai:i:ientõ. O crônico subinvestimento resulla da extin- de nossas estradas, da necessidade urgente de se xeverter esse pa
ção do Fundo Rodoviário Nacioo.al. que vinculava recursos tribu- norama, e da escassez de recursos destinados ao setor. Quanto às 
tários: ao setor. Essa é a conclusão de, entre ootros, técnicos do soluções para a questão, as propostas são díversificadas: vão da 
GEIPOT que-vêm estudando a. possibilidade de criação de um fun- criação de um novo tributo, nos moldes do antigo Imposto sobre 
do fiscal pax:a. recuperar a infm-estrutuxa de tnmsportes. Lubrificantes e Comlustíveis. à privatização das rodovias, passan~ 

A idéia de criar um novo fundo f1SC3l, semeJbante ao FRN. do por estratégias mais simples. como a efetiva Q:ecução cre· um 
é do próprio Ministro dos Transportes. Odacir: Klein. Como a. vin- novo Plano Viário. com~ garantidos pelo Otçamento Plu
culação de receitas tributárias, com algumas -. exceçaes, é rianual. 
proibida pela Conftibiição em vigOr, a medida eXigiria umá :mfor- A sugestão do Ministro Klein. de criação de um novo tribu-
ma em dispositivos da Carta. Magna. to, cuja receita. fosse vinculada ao setor de transportes, exigirá alte-

0 Ministro Odacir Klein, no entanto, adverte para o fato de ração da Carta Maior. no seu artigo 167. parágrafo quarto. Foi o 
que a cooservação da. malha ro;ioviária passa necessariamente pela Fundo Rodoviário Nacional. de fato, que garanf.iu a mtenção 

• · vinculação dos recursos. "Insistirei ConiO Presidente Femando de nossas estradas por muitos anos. tendo ainda viabilizado a 
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constroção de muitas rodovias. Poderá alguém argumentàr que a 
vinculação de um fundo ao setor de 1ransp0rtes não garante a apli
cação dos recursos nessa área. posição que se ex·pnca- mas não 
se justifica - por alguri.S ej>isóãiOS Ocorridos anteriormente. O pró
prio Correio Braziliense~ na rePortagem a que há pouco me ~fe
ri. cita o Caso do "selo-pedágio". que fracassou, entre outlt:ls moti
vos, por má administração e desinteresse na fiScalização. 

Assessores do Ministério dos Transportes. oovidos pela re
portagem: infonna.ram que o polêmico "selo-pedágiO" propiciOO 
uma arrecadação de apenas 82 milbões e 912 mil dólares. entre 
março de 1989 e julho de 1990. Nos sete meses de 1990, em que· 
esteve em vigor, representou apenas 2.69 por cento do orçamento 
do DNER para aquele ano, "o que foi pa.~co perto das necessida
des''. de acordo com técnicos do órgão. Não bastassem os números 
acaJJbados, as verbas, que deveriam ser empregadas na conserva
ção das rodovias, foram desviada...-: para outras f"malidades. 

A reportagem cita ainda a questão do Imposto de Impo!1a
ção de Petróleo e Derivados, criado em 1991, eXatamenle para 
destinar maiores recursos às rodovias brasileiras, embora sem ob
rigatoriedade de vinculação. As informações, nesse caso, são de
sencontradas; ou a Petrqbrás não estaria IeCOlli.endo o tributo. ou a 
Secretaria do Tesooro Nacional cão estaria repassando os mwrsos 
conforme a previsão fuiciãL O fato é que o Ministério dos Trans
portes não tem recebido com ~gularidade os 62 por cento dessa 
arrecadação a que tem direito. . 

A Gazeta MercantU do dia quatro de maio infOID!ou que 
este aDO o Ministério dos Transportes recebera apenas 21 milhões 
de reais. dos 137 milhões de reais a que tem direito •. e aponta tam
bém a utilização desSa receita para outra.s fmalidades. 

Todos esses e":;.emplos, Senhor Presidente, ao invés de de
sestimularem a iustinlição de um fundo flSCal para os transportes. 
apontam. pelo contrário, para sua criação;que deveria vir acompa
nhada de um sistema de controle e de fiscalização que propicie obter 
os melhores resultados de cada ce:o.tavo arrecadado a ser investido. 

A Gazeta Mercantil, na. edição a que há pouco me referi, 
informa, ainda, que, de janeiro a abril deste ano, a pasta dos Trans
portes -recebeu do Tesouro Nacional210 milhões de reais, já total
mente compro~dos com despesas fJUS, o que refotya, no meu 
entender. a posição do J!...finistro Odacir Klein, quanto à necessida
de de víncular recursos tributários ao setor. "Os recursos não pu
deram ser utilizados nem mesmo em situação emergencW, como o 
caos das enchentes que destruúam as estradas no Mato Grosso", 
acrescenta o petiodico. . . .. 

Esse episódio, Senhor Presidente, é ilustrativo da situação 
de penúria e, talvez, de inseDsibilidade que estamos vivendo. Com 
suas estradas federais totalmente destroçadas, o Estado de Mato 
Grosso, que teDho a subida homa de ~sentar nesta Egrégia 
Casa. pediu socorro à União. É desnecessário falar da,impottância 
das rcdovias para a economia mato-grossense. especialmente para 
o escoamento de sua produção agrícola. No entanto, somente 60 
dias depois e ter-se instalado o caos das enchentes, o Ministro do 
Planejamento, José Sena, envioo Exposição de Motivos ao Presideme 
da República pam que este submetesse à apreciação do Cot1giesso 
abertuia de creditos especial e sup!emenr.arpam=ul"'""1"·as estrndas. 

A Mensagem presidencial, que atende a várias unidades da 
Feden.ção, beneficia o Mato Grosso com recursos para pavimenta
ção e recomposiçãO-do aielTO em vários trechos das rodovias mo. 
158, 163 e 174, além de estabili2ação de encostas e mnoção de 
ban:eiras na ligação entre Cuiabá e São Vicente, que chegou a fi
car totalmente intenompida. É necessário que se tomem providên
das, Senhor Presidente e nobres Colegas, para que postergações 
desse tipo não se repitam jamais, em face dos elevados prejuízos 
para a economia regional e nacionaL 

A oposição que se faz à constituição de um fundo vincula
do, Senhor Presidente, decon:e principalmente de precedentes, 
como· o desvio de recursos da Previdência Social oo do Fundo So
cial de Emergência. No entanto, fatos ccmo esse. Senhor Presiden
te, não podem nos impedir de buscar soluções para as questões 
mais urgentes da vida nacional, entre as quais se Úlclui a maDUten
ção da malha rodoviária. 

O ilustie Ministro Odacir Klein está certo ao propor a cria
ção de um fundO especial para os transportes. Aqui. mais uma vez, 
toma~se necessário lembrar que foi esse imtrumento que possibili
l.OO fótinar o patrimôn..io que temos hoje, de rodovias que interli
gam as mais distantes regiões do Pais. Essa interligação, 6 eviden
te, seria muito mais completa se não tivesse sido extinto o Fundo 
Rodoviário NacionaL Quanto a eventuais desvios na aplicação dos 
recursos - o que não é exclusividade das verbas vinculadas - po
dem ser eles det.ectados e evitados com o aperfeiçoamento dos me
canismos de fiscalização 

Em alguns casos~ Senhor Presidente e Senhores Sena.dcxes, 
.a solução pode estar também na "privatização" das rodovias. deve
se esclarecer que o termo ''privatização", nesse caso específico, 
não significa transferência de patrimônio do Estado para a iniciati· 
va privada. mas sim uma concessão para exploração das rodovias, 
por determinado tempo. como contrapartida à sua manule!lção. 

Nesse caso, caberão à concessiooária "as ativjdades de cons
lrução (quando for o caso). cooservação, recuperação •. melhoria e 
operação di>. rodovia, restando ao órgão concedente as ICsponsabi· 
!idades normativas e fiscalizad_cras. Uma rodovia que poderia ser 
explorada pela inicialiva privada com bons reSultados é a 364 no 
meu Es:ado. Ligando a capital. Cuiabá.. ao municípios de Rondo
nópolis, essa rodovia tem trânsito intenso. requerendo ma.zrutenção 
permanente. c que é difi.cil para o Govemo, dada a exigüjdade de 
recursos. 

A =uperação desse patrim8nio de 150 bilhões de d6la=. 
Senhor Presidente e Senhores Senadores. depende de efetiva deci
são política. que, sabemos todos, não falta ao Ministro Odadr 
Klein. O tratatnen:to global dos lr.msportes no Brasil deve incluir a 
formulação de um novo Plano Nacional de VIação, no qual se 
q11estione a elevada prepooder.incia da modalidade rodoviária 

O transporte IDBiitimo. lacustre e fluvial precisa ocupar de
Vidamente o seu· espaço~ dada a abundância dos nossos recursos 
hidrioos, e, juntamente com as femwias. deve integrar-se i maJha 
rodoviária já existente. O Bmsi!. defillitivamente. não pode abrir 
mão do transporte inteiinodal. 

<> Govemo Foderal deve também Instar }lnto aos Govemos 
Estaduais para que estes assumam a ma.outenção de determinados 
trechos em sua jurisdição, pam que conespon<lant às lr.Uisferên· 
cias com que são aquinhoados. Além disso, é mister que a politica 
a ser adotada para o setor seja consistente e contínua com previsão 
de inve_stimentos a atrto, médio e longos prazos~ ·o rigoroso cum
primento dos planos fOID!ulados. sobre recupernr a crodibilidade 
dos órgãos competentes, facilitar.la participaçâO-sólldária de Esta· 
dos e Municípios, e até a obtenção de fm.ao.ci.li.ril.eiltos com~
sas do Exterior. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, sabemos todos que 
o Estado brasileiro tem reduzidíssima capacidade de investimento. 
As necessidades são muitas, e os recurSos, ic:isórios As prOpostas 
de solução para as estiadas, porém.. devem receber o nosso mais 
decisivo apoio e o mais alentado empenho de nossas autOridades, 
pois ~cteri..za uma situação de eme~cia e reflete hoje o resul
tado do descaso e da inércia de muitos anos. em governos conse
cutivos 

Encerrando, semoi Presidente, oosãria _l.CDib:ar que a parei
mania dos subinvestimentos no setor tem gei-ado Prejuízo em es- • 
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cala agigantada. além de engrossar as trágicas estatísticas de aci
dentes nas estradas. Ousaria, também. advertir par.l o fato de que o 
desconhecimento dessa gravíssima situação pode levar à perda de
fmitiva de um patrimõnio durameD1e construído por milhões de 
brasileiros para ge:rnr progresso e desenvolvimento social. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -~Muito obrigado 
pela compreensão. 

Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. V. Ex• dis
põe de 20 DIÍlllltO<. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o seguinte 
disco=. Sem revisão do or.ulor.) - Excelenl!ssimo Sr. Presidente. 
sn e SIS. Senadores. o pronunciamento que hoje faço não gosta- ' 
ria que contivesse o teor que apresenta. 

Em 1975, estávamos no mesmo barco: eu, ameaçado de 
morte, sem Dllnca ter participado de qualquer movimento subver
sivo, tendo exercido dw:anr.e toda a minha vida uma única exclusi
va e tcmsparente profiSSão: a de professor de dedjcaçíio exclusiva. 
Comecei a receber ameaças de morte e, realmente ineune, destrei
nado para este tipo de ccnfrooto. a minha pressiO arterial foi a 20. 
Senti medo, não sabia de onde viria o golpe que me ameaçava. 
Um amigo comum sugeriu-me que eu fosse a São Panlo conversar 
com o Professor Femando Henrique Cardoso. E no Cebrap nos en
cootramo~ uma semana após ter sido o próprio Cebrap vítima de 
um atentado a bomba pai aqueles que me ameaçavam. 

· Couvidado por ele!'= almoçar. tive a opclltllnidadO de auml:n
rar aiDÍiila admir.lçiopom c:OOio Sr:F......do Hemiqle Cmldoo." 

PortaDk,, gostaria de ter. seguido junto nio apenas naqueles 
momentos da procela.. mas nesses momentos da calmaria e da far
tura do poder. No entanto, os nossos caminhos se separaram. · 

O que vou ler aqui é uma análise, sem mágoa e ~ ~. 
de um professa-que continua seodo um estudanle e que quer 'l'l='" 
der e Cll!elldera pmooalidade de.Femando Hemique CmJooo.. 

Neste regime pm;idencial imperialista. é importante que co
nheçamos a figUra que está no centro do poder dos Pode=. que é 
o Poder Executivo. Como não- existe um plauo Deste País. cômo 
não existem diretivas impessoais que possam nos esclarecer a n:s-
peito do futnro. debrucei-me sobre o passado e tresli as obns de 
Fernando Henrique Cardoso. · · · 

O que hoje l.rago aqui é o resultado de anos de 'meditação 

abraçando um conteódo cada vez mais nitidamente maD.:iStã; Cm 
segundo lugar, seguindo o exemplo de Florestan Femandes, em 
sua notável investigação sobre a civilização dos Tupinambás, e 
dele e de Roger Bastide, sobre a escravidão no Sul do Brasil Fer
nando Henrique Cardoso realizou uma pesquisa maJXista,. usando 
o método dialético. o conceito de totalidade, a crítica da ideologia, 
a busca do real-concreto. da essência sob a aparência etc .. instru
mentos e conceitos que possibilitaram que ele fizesse as determi
nações contidas em Capitalismo e Escravidão. A preocupação 
cem. o escravismo, no sul do País, enconlia-se preseme, também. 
na grande obct de Octávio Ianni, r:rei. para sempre. ao objeto e ao 
método que elegeu. O txabalho exaustivo de Emflia Viotti da Cos-
ta. em sua investigação sobre a escravidão brasileira. foi calçada 
em observações empíricas coletadas na região cafeeira do Sudeste. 
Uma de suas principais preocupações foi moStrar as vinculaÇões 
entm a escravidão e a superestrub.ll'a política, monárquica. Esses 
ttabalb.os constituíram as matrizes de um extenso volume de teses 
e de pesquisas acadêmicas realizadas nas últimas décadas. no País. 

Fernando Henrique Cardoso considerava-se um radical. no 
sentido que Marx atribuiu ao termo: "Ser radical é tomar as coisas 
pela nü.z:. Ora, para o homem,. a raiz é o próprio homem". confor
me citação feita por Femando Henrique Cardoso da Contribuição 
à Crítica da Filosofia do Direito. de Hegel em Capitalismo e 
Eseravidiio, pág. 9. 

O jovem .marXista Femando Hemique Cm:doso adota, de 
fCJCila maduta. o método dial.ético e o conceito de totalidade, que 
procura distinguir de "outras modalidades de interpteta.ção socio-
168ica.que também lançam mão de proced;mentos totali7adores". 
A totalidade ç:ompreendida dialeticamente. como unidade de di
versos fenômenos. de moiile.Dtos que intet:agem continuamente uns 
sobre os outros. ao contrário do conceito de totalidade presente en
IrO O. funcionalistas. preso à ideologia do equilíbrio, do ajusta· 
meDro espontâneo entre as partes de uma totalidade social. é o 
~~por Fenlando liemique' Cardoso. IstO pode parecer muito 
teórico e desimportantc pam que se entenda a met.amotfose por 

o ilustre intelectual no processo que se inicia com Fer
'que Cardoso e que temrina em FHC. Foi uma negação 

que, esteve presente em cada momento das metamorfoses 
de Femando Henrique Cardoso em que as fonnas pretéritas, aca-
nhadas e superadas de sua petSOnalidade estavam sendo negadas, 
impulsionando-a paxa uma superação dia1ética.. para sua~ 
mais plena. para a entificação e completude do ser FCIIlalldo Hen~ revisu tm meses de repensamento. · · · · · 

"Mesmo as personagens supexdotadas Dão po;dem. 3~~ 
das condições históricas e sociais que as produriram. Julgar-.se fi·· 
lho de si mesmo, produto impu de sua "idéia", seria pular a cerca 
imprecisa da nor.malidade par.! o reino da iDsensatez Dareísíca. 

· riqne. cu foi a negação não-dialética que conduziu suas metamor
fooes e, por' isto, significou um mera decac:L9ncia e conupçio do 
ser sócillem .Studo, do qual resultaria, apeo.as, FHC? 

. A sociologia da linguagem tem demonstiado o paj,ei Ostm· 
tmador da fala DO processo de fonnação da perso»a.lidade. Como a 
linguagem é um fenômeno social, e ela e o tzabalho são ç:c;msti.IU~
tes do homem. não há como negar a essên~ social do home:m,. cu 
seja. emOOar·se o.a falácia do individuo. o.a ilusão do individualismo. 

Como só alguns deuses e demiurgos se auto);roduzir.tm. e 
sua perfeição dispel:sou qualquer conttibuição menor, parece não 
existir ofensa algunu em se pretender apontar alguns coodiciooan
tes wlturais. sociais e hist6ricos. que eStiveiãm presenle$ na for
mação intele<:tual de Femando Henrique Cardoso. Femando flen. 
rique Camoso teve a favor de sua fon:nação pessoal a influência de 
uma plêiade de intelecwais que inauguroo;. na recéoi·Cri.ada Facul
dade de Sociologia da USP. uma atividade séria de ensino e pes-
quisa, com duas impartaDtes novidades o ·afastamento cada vez 

• maior de iafluências extemas, funcionalistas. anglo-amer:icanas, 

· · - · · Em relação ao conceito fundamental de totalidade não pode 
Ilaver dúvida de que houve uma btusca e violenta decadência. uma 
pmia de níveL uma COI11lpÇão da capacidade cognitiva ~ Fer
nando Hemique Canioso- qUe Dão adlnitia sequer o conceito fun
cionalista de tc<alidade de Malinowsky e de Radicliffe Brown 
(pág. 13 de obra já citada)-, pam adotar, oomo FHC. absoivido de 
seüs assessores neoclássicos, o conceito ingênuo. mecânico. sini
plista da globali~ walrasiana ou da generalização de compor· 
lamentos e fenômenos individuais e indetemrinados para o nível 
global, como se a totalidade fosse o simples somatório de indiví
duos abstmtos, de fenômenos i:ndMenninados e não passiveis de 
geoemlização, como pen:ebeu, aliás, o próprio Keynes: ''Jmportan. 
tcs Cll"'S têm sido cometidos devido à extensão para o sistema 
cano um todo de conclusões que seriam COiretamentc obtidas~ 
mas apenas válidas pam uma parte do sistema tomado em separa
do'". (J.M.Keynes. General Theory, MacMilland, p. 45.) O empi· 
rismo abstmto que se encontta na produçio ideol6gica de todos os.· 
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Henrique.~ que })aSSa1'am por rr.wmas e ftustnções parecidas, não 
''rodaram a baiana" de suas mais arraigadas posturas, não sofreram 
a metamcrlose travestidora por que passou o Ministro Fernando 
Henrique. Incapazes de entendem:1os o fenômeno particular Fer
nando Henrique Ca!doso, voltemos ao geral. 

Ao contrário de sua equipe de economistas neoclássicos, 
patioadores da aparêocia, defensores supérstites de uma ideologia 
econêmica que faliu antes que eles a compreendessem, Femando 
Henrique Cudoso possui outra weltanschauung, uma ampla e só
lida percep?o que a sociologia do conhecimento, a critica da gno-
siologia, a superação da filosofia metafisica. as iofonnações da an
tropologia e, principalmente, a riqueza das relações sociais em que 
entrou, ''pois é a riqueza das relações sociais--que produz a riqueza 
da consciência" .. como MaiX determinou. Os seus assessores são 
indigentes seres sociaiS- qlle só tiveram os medíocres: professores 
de Vandetbilt ou do MlT para lhes deformar a consciência, produ
zindo os discípulos pacoteiros, os neooadas perdidos, os empiris
tas abstmtos. Por isso, o comportamento recente de FHC é muito 
mais censurável e est.aiiecedor do que o de sua entonrage: a in
consciência do caiá ter delitnoso dos atos do Govemo, dos pacotes, 
das medidas genocidas é excludente de criminalidade que benefi
cia os neoclássicos, os neonadas e agrava a rulpa de FHC. 

pacoteiros, seres guiadOs por modelos Simplificados-de uma reali- -
dade adulterada. ""re}:RSentada., foi criticado por Fernando Henri
que Cirdoso. ''Eles elaboraram modelos que exprimem relações 
vazias de conteúdo significativo, para assim reter intetpreta.tiva
menley como padrões, quaisquer tipos de ação social concreta". 
Como "os economistas costumam afogar no poço dos coeteris pa
nbus as variáveis incômodas que perturbariam as conclusões a 
que desejam chegar", como confessa o neoclássico modelista AI
fred Mar.;hall. FHC abandonou a busca do real COllCieto par.olidar 
com abstrações e fetichismo esvoaçantes. É fácil imaginar que um 
simples equili'brio orçamentário, por exempl~ tem o dom de equi
librar os preços no abismo -da inflação zero ou próxima de zero •. 
quando as relações Ímanceiras e mercantis internacionais, incon
troláveis, obrigam o Govemo a dobr.lr, em menos de um ano ape
nas, a base monetária; é fácil e cômodo anular, por hipótese. o 
efeito inflacionário do aumento da carga tributária e do FSE e re
duzir a massa salarial. congelando preços em URV, no pico, e sa
lários, por uma média corroída por uma inflação de mais de 40% 
ao mês. E fácil. lançar a culpa pela "ineficiência" do sistema nas 
empresas estatais, enquanto o capital privado se sustenta com em
préstiD:los e doações dqs: BNDESs e das Caixas; as· ~sas fali
das ~o estatizadas, fortalecidas em dispendiosas CI1s esw.ais e, 
depois, doadas aos grupos privados, que alimentam a "eficiência" 
privada com recursos roubados dos fundos dos trabalhadores: 
FGfS, FAT, etc. É fácil dizer que a fetichização "do.equih'brloor
çameotário", transfonnado em tabu incontroverso, deve ser obtido 
por meio do an'OCbo salarial,,t.la redução de venCimentOs. de dis
pensa de funciooáriôs, de aumento da taxa de desemprego que se 
elevará de seu nível atual de 13% à medida em que a redução de 
gastos do Govemo e o "equilíbrio OIÇ3D1Cntário" f~m sendo al~ 
cançados; a reconstrução idealista, abstrata da sociedade e da eco
nomia brasileira. pressuposto lógico-teórico solxe o qual traba
lham os pacoteiros, e a queda da discussão a nivCis tão baixos 
quanto os prevalecentes ao tempo da ditadura militar, ajldam FHC 
em sua luta contra o espantalho da ioflação no Cspaço do fetic:hi$
mo ocupado pela inconsciência e pelo SOiriso. · · · · · J 

Quando FHC abandona a explicação dialética em proveito 
de? empirismo abst!ato dos economistas - que funde e confunde a 
manifestação aparente dos fenf:menos com sua "essência interna e 
real. porém ocuha" -, engrossa as rdeiras dos idiotas da aparência. 
Durante milhões de anos a cabeça pacoteira, empírica, aÍinJ;lOO 
que ·o sol girava em tomo da terray que o movimento aparente 
Oqúivàle ao ,..J, espelha-o, até que Ptolomeu e, depois, Galileu 
perceberam que o a~nte era o real iuvertido. que o sistema era 
heliocêJl1rico. Combater a inflação no dillheiro, considerá-la Um 
fenômeno meramente monetário e não perceber que a moeda capi
talista é domiDada pelo fetichismo das mercadorias. tratar a infla
ção como se fosse uma força extema à sociedade. um dragão con
.tra..o. qual "tcdos devem se unir'' é adotar as Wicas fetichistas que 
Fernando Henrique Cardoso, ao contrário de FHC, detemrinava 

-criticamente. A OOsca radical do homem atrás dos fenômenos é 
uma .operação epistemológica que determina o caráter fetichista 

Quando fcxem rumpridos os planos monetiuistas do FW. 
se realizados ."os aj.lstes intemos e externos", o eqllilibrió Oiçà
mentário reinará sobre uma sociedade ooriçada pelas contradições 
e conflitos econôm.ico-sociais ·que se -e~iii igirotados, total
mente pelos modelistas que "eliminaram essas variáveis iacôi:DO
das" em sua abstração. 

O orçamento entrará em equihõrio, quando a convulsão so-
cial tiver atingido nove graus na escala Ricbter. Femando HCmi
que Cardoso sabia, pois leu o que Maxx escreveu, que os pniços. 
sendo a "forma dicbeiro do valor de troca", deveriam ser tratados 
como a forma que intetage com a :realidade interna. A luta de clas-
ses usa a inflação como um instrumento na guerra ~õutiva.da 
massa de mais-valia e de seu aumento. 

FHC não apenas nega Femando Henrique Cardoso. Ele se 
transfOIID.ou no seu antípoda. O chamado "grupo do Capital11.lei
tores aplicados da obra fundamental de Matx, no início -dos anos 
60, em São Paulo. sofreu as perseguições impostas pela ditadura 
militar ao pensamento pensante, Ciitico. brasileiro. Femando Hen
rique Cardoso, fiJho de general. deve ter sofrido particularmente a 
dureza da repressão. Nem Abtaham. Kardner. com sua teoria da 
pexsonalidade básica, sedim.entada oa infância. sobre a qual se su
perporia, confl.i.tivamente. a personalidade adulta; nem Adler. com 
sua explicação que enfatiza os. protestos de virilidade, de afmna
ção e a vontade de poder e de superação da f.tgUia paterna; nem 
todo o edipianismo de Freud explicam por que o mestte Florestan -
e todos os intelectuais que influiram oa formação de Fernando 

· dos fenômenos capitalistas. fenõmenôs que adqUirem vida propria, 
movimentos independentes das vontades e da ação dos produtores 
contra os quais eles se voham. A fOIIIla IIJel'aldoria, a mais connàdi
tórlã das foanas assumidas pelo produto do ttabalho dos homens. ma
~~ sua inquietude. a hrta entre trabalhadores e capitalistas que 
subjaz em c:ada mereadoria, de diversas manelras: na fonna de super
prodoção que apocbce nos armazéns e silos. enquanto os produtpres 
diretos passam fome;· como capacidade instalada excessiva de um 
lado e trabalhadores ~ de outro; como produção expor
tada Cm excesso, que produz eoor:mes saldos de exportação e. portan
to, uma enche& da base DlOilelária (no mês de dezembro as receitas 
de exportação. feitas à custa da fome iD1ema. quase afogar.un as "au

. torídàdeS mooetárias!' e levaram ao desespero os monetaristas. pois 
vender títulos da dívida píblica.. apenas. não eca mais suficiente para 
enxugar a avaJanche e, poc isso. foi p:tciso esterilizar dinheiro na pro
pança. elevando os juros mensais a mais de 50%; uma sociedade divi
dida em classes sociais opostas - tmbalhadores e Dão trabalhadores -
objetiva, necessariamente, no lOial das mercadorias produzidas, as re
lações sociais de produção, as relaçiies de exclusão dos tmbalbadores 
dos meios de produção e das mercadorias de luxo que eles produzi
r.llll; a toprodução das =darias a:xno partes diferenciadas da tota
lidadc>cbproduto social capilalista s6 se dá na medida em que as rela
ções de distt:ibuição da renda nacional assegurem aos 10% roals ricris 
da pop11ação um nível de renda elevadíssímo. 
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Pretendo dar o restante das 42 páginas. até- onde se estende 
este meu 'modesto trabalho, como lido. 

O Sr. Eduardo Sup6cy- É possível um breve aparte, mui
to breve Sr. Presidente, se o orador assim o pemütir? 

O SR. LAURO CAMPOS- -sei:á um pnzer. desde que a 
Mesa o permita? 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Mesa concede 
mais~ minutos ao orador. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Laura Campos, quero 
cumprimentá-lo pelo trabalho de extraordinário fôlego intelectual 
que. teoho certeza. será lido pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, pam que Sua Excelência. faça uma IeílexãO sobre a sua 
própria história. intelectUal e-política. V. Ex• se dedicou à realizA
ção de um tiabalho muito bem feito. R~ fatos da vida pes
soal do intelectual. do soci61og~ do cientista político tão respeita
do por todos os blasileiros que nos anos 50,60 e, sobretudo, nos 
anos 70 conseguiu reunir em tomo de si no CEBRAP. como V. 
Ex• assinalou, um coQjmto de intelecmais da mClhOr estirpe. Pro
fessores que, como V. &•. esravam. com dificuldades, senão proi
bidos, de lecianar e :t*squisar nas univCisidades brasileiras, .en
CO!Iltram no Centro Brasileiro de Análise e ~amento, sob a 
coordenação e a liderança de Fernando Henrique, um lugar para 
reaiizarem pesqriisas sérias. V. &• foi fundo na reflexão sobre a 
fonnação do pensamento de Fernando Henrique Cardoso e sobre 
suas açi5es do presente. As ponderações- de V. Ex• devem ser anali
sadas por todos os brasileiros. Avalio que será importante - o Se,. 
nador Pedro Simon já fez esse pedido - todos n6s leimos a cópia 
dessa análise na íntegra. Vamos enviá-la ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e àqueles seus assessores que, certamente. se 
beneficiarão da avaliação critica que V. E~ tio acuradamente fai: 
nesta tarde. Meus parabéns a V. Ex•! 

O SR. LAURO CAMPOS - Senador Eduardo Suplicy~ 
agmdeço a V. Ex• e ÍrlCOtpOro o seu aparte ao meu prom'nciamento. 

Aproveito o ensejo para recordar que. infelizmente, alguns 
desses assessores já me leram. pois muitos deles são meus ex--alunos. 

AbandOnando a Jeitnxa do texto e resumindo o que há de 
principal e de SUipreCndente para mim mesmo, gostaria de dizer
lhes a respeito da conclusão a que cheguei ao refazer. pela terceira 
ou quarta vez na vida, a leitura das obras de Fernando Henrique 
Cardoso. 

A postura marxista e socialista de F~do Hearique Car
doso, que chega a considerar em um de seus livros que os gastos 
da socialdemocr:acia no social con!>tiruem uma forma de queima 
do excedente capitalista, tese esta que Sua Excelência adota e in
coq>era de Sweezy e de Baran: assim como o capitalismo queima 
na guerra e no espaço. queima também no social o excedente. 

Portanto. dentro dessa concepçao. o excedente no capitalis
mo tem uma prioridade insignificante: apenas funciona quando -o 
sistema necessita. para a sua reprodução, queimar o que ele não 
conseguiu destruir em outxas atividades. 

Desejo ressaltar que não compartilho dessa concepçãO pes
simista. embora IDaiXista.. que se foi t&:eiido ao longo da formação 
de Fernando Henrique Cardoso. Para Sua Excelência. após cila:r 
...ênin e com ele concordar que o imperialismo seria a últiina etapa 
10 capitalismo. não temos saída. Afirma também que a abolição 
:l escravatura no Brasil ocorreu porque. sob a escravidão. o traba-

Ihadot não podia ser tão explorado quanto o seria sob o assalaria-
mento. 'õnb as relações capitalistas. Assevera que nãO lemos saída 
.: o q.:~ io tem rer:· dio remediado está. 

Ao invés de dar muno em faca de ponra e lutar contra a in
vasão que hoje presencia.mos, por meio da TCforma da Constitui
ção e de oottas imposições, o que, infelizmente, Fernando Henri
que Cudoso fez foi segu= o cabo de um punhaL (Palmas) 

DOCIJMENTO A QUE SE REFERE O SR. U.U
RO CAMPOS EM SEU PRO.NUNCIAMENTO: 

Femando Henrique Cardoso sabia que "a mercadoria. que é 
ponto de partida para a ~ do capitalismo, 6 também o ponto 
de chegada". Como os &tados nacionais em liquidação e os go
vernos em crise de legitimação não conseguem controlar as con
tradições do capitalismo- o desemprego ~scentc. a dívida públi
ca próxima dos 90% da renda nacional (nos Estados Unidos., na 
Itália etc.). o déflcit -comercial dos Estados -Unidos - que expres
sam suas relações de apropriação de riqueza real líquida do exte
rior e seus limites -, a tendência será sempre a de, em nome do li
beralismo, preparar os ins:trumell1os mais fortes e despóticos de 
_ação govemamental. introduzir, mais uma vez. os iDgredientes di
tatoriais necessários pam enfrentar as cont;adições acilradas. Mais 
uma vez. o neoliberalismo prepara o teneno para o totalitarismo 
político, a única forma que o liberalismo econômico jamais conhe
ceu de adminislr.lção de suas crises.!Dcapaz de gar.mtir a IOprodu
ção ampliada do sistema. os liberais ressuscitam o men::ado soter
tado pelo oapitalismo do Estado, pelos pRÇOS políticos. pelos !=" 
ços detenninados por guetraS (como as do petróleo), por monopó
lios e oligop6lios gerndos pela acumulação capitalista, a fim de la
var as mãos dos governos perdidos e lançar a allpa da crise sobxe 
a falta de mercado que o desenvolvimento capitalista sotetrou: "a 
concorrência mata a concorrência". como sabia Fernando Henri
qUe C:mioso antes de assumir a fonna acanhada de FHC.. 

Os neoclássicos, neonadas. todOs monetaristas e idealistas. 
se mantêm. de acordo com Fernando Henrique Cardoso, no cível 
da aparência: ''O ponto de partida imediato._ t:Iartsfigura-se na 
análise dialética. numa série de mediações pelas quaiS as determi
nações imediatas e simples (e por isto mesmo parciais, Abstratas) 
alcançam inteligibilidade ao circunscreverem-se em constelações 
globais, concretas". Por isto. diz Femando Henrique Cardoso. "o 
concreto foi deímido em conhecida frase de Mane.. como 1'a síntese 
de muitas determinações, a unidade do diverso. 

Enquamo para Fernando Hemique Cardoso as relações.so
ciais de produção correspondentes a dado nível de desenvolvimen
to das forças produtivas são os determinantes em última instância 
dos fenômenos superestrub.Irais, jurídicos. politicos. etc., os neo
nadas não sabem o que é isto. Femindo HeDrique Cardoso deve 
ter pen::ebido que os níveis relativamente baixos da inflação brasi
leira. no século passado,tinham uma conexão íntima com a presen
ça do trabalho escravo, que ele estudou tão bem. A inflação enca
rece a mercadoria escravo. faz elevar o custo de produção. dificul
ta a exportação de mercadorias mais caras, reduz a taxa de lucro. 
Sob o ca.piralism.o, ao contrário, a inflaçio desvaloriza a força de 
trabalho, reduz a parcela do produlo coletivo apropriado peJos tra
balhadores assalariados. aumenta a parcela exportável do produto 
social. mduz o "custo primário". a folha de pagamenEos e aumenta 
os lucros obtidos mediante a venda de todas as mercadorias cujos 
preços sobem livre e liberalmente, todas, com exceção da força de 
trabalho. Assim. é nas relações sociais de produção que se encon
tram as respostas pa.rn os fenômenos da realidade aparente, para a 
inflação. para a deflação. para as oscilações da Bolsa. para o dese
quilíbrio orçamentário etc. A crise e dissolução do sistema só pode 
ser detetminada a partir do desenvolvimento das contradições que 
ele ''traz(iã.) eni"Seu bojo-.''. "A esCravidão". escrevia o então mar
xista. "fora o recurso escolliido para organizar a produção em 
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grande escala visando o mercado e o lucro (fOtmação do sistema 
capitalista), mas o desenvolvimento pleno do capitalismo (a explo-
ração da mais-v-3:lia relativa) eray em si mesma, incompat.ível com 
a utilização de mão-de--obra escrava através da qual não é possível 
organizar técnica e socialmente a produção para obter a in!ensifi
cação da exploração da mais-valia relativa". Seria importante de
temü.nar-se poxque a inflaçãO perdeu sua 11funcional.idade11

, sua ca
pacidade de dinamizar o sistema via redução de salários reais? exi
gindo tans cada vez mais elevadas e menos funcionais, mais pro
blemáticas. a fxm de aumentar a massa de mais-valia. A abolição 
da abolição da esaavidão dcver.l ser sugerida como um remédio de 
combater à inflação pelo próximo grupo de pacoteiros racioná
rios .•. 

Femando Henrique Cudodo ~bia., conforme escreveu à pá
gina 16 de seu livro já citado, que "a mais-valia não se inscreve 
como um dado da realidade empírica. como o lucro". O lucro sur
ge à superf'xcie e parece governar as decisões e o comportamento 
dos capitalistas. a mais-valia permanece oculta. latente, e e ela que 
detém a chave das determinações fundamentais. "Só a partir da
quele Conceito é põssível entender o sistema capitalista como uma 
Totalidade Concreta'', aínmou Fernando Henrique Cardoso, e, 
portanto a pr6pria inflação, FHC, ao abandonar O conceito funda
mental de mais-valia. queira os óculos do eDtendimento do siste
ma. Com. a visão perturbada. ameaça dar uma ''paulada na infla
ção". no coitadp do índice de preços. que parece ter se encapetado 
e passado a governar o governo, feticbkramente. 

Ao invés das contradições: antigas, FHC passa a prometer 
uma ''Estabilização em Marcha". Esquecido de que o arrocho sala
rial. necessário para aumentar a massa de mais-valia, atingiu seu 
limife traçado pela fome e miséria da massa, inCapaz Oe lembrar-~ 
de que. tal como ocorrera com o desenvolvimento do sistema es
cravista no sul. talvez a intensificação do processo de trabalho, a 
incorporação de novas téccicas que aumentãriam a lnais-valia re
lativa, e a taxa de inflação capaz de reduzir osalárioteal e assegu
rar a lucratividade de novos: investimentos, tenham, também, en
contrado seus limites, impondo a "desagregaçio da ordem escza
vocrata". no PJ:imeiro caso, e a crise e o caos tia ordem cipitalista, 
no segundo FHC em seu artigo no Jornal do Brasil de 30-12-93 
patina, sorridente, no nível da aparência: "a aprovação do ajuste 
ftseal. está nas mãos do Congresso. É uma decisão fundamental 
para que o Brasil entre no ano de 1994 com a esperança de ter 
completamente saneadas as finanças públicas, com déftcit zero no 
Orçamento da União, e, ao mesmo tempo, com possibilidade de 
iniciar com real sucesso o ataque direto à inflação. Assim vamos 
consolidar o crescimento sustentado (em que. se perguntaria) e as
segurar o caminho da estabilidade e da justiça social". Se Feman
do Henrique Cardoso não tivesse assumido a forma menor de 
FHC, ele não teria escrito tamaDho despautério. Como uma sim
ples redistribuição da massa de mais-valia em benef'lcio da parcela 
apropriada pelo governo na forma de impostos poderia ampliar a 
própria massa de mais-valia produzida pela exausta economia? 
Como um govemo que se propõe CODÚIU.Iar sua retirada da esfera 
da produção pocl.~a transformar o actiscimo de sua quota-parte 
da massa de mais-valia em mais-capital. isto é. em investimentos 
produtivos adiciõnais. sem os quais Dão existirá "crescimento" 
econôm.ico algum? _Como investir nu.m.a estrutUra dinamizada pe
las mercadorias de Iuxo. que exige a presença de um mercado pri
vilegiado, alimentado PJr altíssimas rendas disçoníveis, e. ao mes
mo tempo. falar-se que aqueles investimentos que reativarão o 
modelo perverso brasileiro agora "assegurarão o caminho da esta
bilidade e da justiça social''? FHC se esquece de que ele prega o 

· retomo do "desenvolvimento e segurança". esta última agora ape-

lidada estabilidade, cuja critica lhe retirou a Cátedra e lhe abriu as 
portas do exílio, -em 1969. A social democracia brasileira 6 defen
sora de um modelo econômico excludente, antisocial,. favorecedor 
do capital-constante, tecnicista, que exige a presença de um siste
ma política aUtocrático apto para assegurar a ''éstabiiclade" diaDte 
de injustiças sociais crescentes. A ditadura política "aufo..sustenta
ria" o desenvolvimento pervetSO, a repro:iução do famigerado 

- ''milagre". 

Para aqueles neoclássicos que nlo penettam além da apa
rência, cabeças geocêntricas, as crises ecOn.ômicas são meras per
turbações tópicas de um sistema que tende ao auto-equilíbrio. 
Como as panes e momentos da totalidade capitalista - produção 
coletiva e consumo global, oferta agregada e demanda efetiva. 
poupança e investimentos (equilibrados, vejam só, pela taxa de ju
ros), exportações e importações etc.- tendem a se auto-ajustarem. 
são conduzidas para o equih'brio, não há crise no sistema. Qual
quer pertutbação é exógena, externa ao mecaniano de mercado. O 
Governo, ao procurar elevar o volume de emprego. elevar o nível 
combalido da demanda efetiva (por causa de uma insuficiência do 
volume de investimentos ou de um estr.mgulamemo do mercado 
provocado pela repartição perversa da renda). ou para suprir a in
capacidade privada de realizar grandes investimentos (hidrelétri
cas, estradas, termonucleares, siderurgia. comunicação. saúde. 
educação etc.), se tran.sfo=a no gtaDde adpade pelas perruri>açõ
es do sistema "auto-equilibrante". 

Fernando Henrique Cazdoso sabia que a forma meroadoria 
é altamente conlraditáia, que a acumulação e o desenvolvimento 
capilalista contêm sua negação, que os investimentos capitalistas 
disjJensam <rabalhadom;, rodu:rem, portanto, a fonte de produção 
de mais-vaJia. o capital variável. e aumentam relativamente o 
componente tisico, meramente técniCo, as máquinas e equipamen
tos. Exacerba, assim, a contradição entre capital constante em 
crescimento e o capital variável, o trabalho vivo, provocando a 
queda da taxa de lucro média e, portanto, uma crise de sobreacu
muJação. Se o problema, quando se trata ele crise deste gênero, é o 
de acumulação excessiva (em relação à hlcratividade do capital). a 
solução não pode ser a sugerida pelos neooadas desde 1982, o au
mento de investimentos; A capacidade ociosa do capital constante, 
do equipamento, de um lado. e o desemprego dos trabalhadores, 
do outro. mostram que o aumento da produção se tomou impossí
vel dentro das :relações capitalistas. A arumulação selvagem brà..si
leira. alimentada pelos investimentos privados naciooais e esiian
geiros. pelos inve~entos estatais. provocou uma crise de so
breacumulação que dez anos de paralisação e de crescimento ne
gativo ainda não ~der:am superar. Para tentar sustentar o insusten
tável o govemo burguês, despótico, desde o Govemo GeiseL vem 
agravando a crise de so~lação. em.purr.mdo com estímu
los, incentivos, doações, assalto ao Orça.tnezito, desvios de ftmdos: 
socia1s. calotes e amxbo salarial, a acumulação problemática. O 
capital coisa, constante, absorve todas as energias coletivas, todas 
as preocupações do Govemo, e fetichistamente, sucateia o homem, 
o traballiador, exclui as crianças do acesso à comida, ao ensino, à 
saúde, ao lazer, canalizando tudo para o altar do fe~e, o capital 
''produtivo" centrado em São Paulo. A crise das fmanças. públicas, 
o desequilíbrio OIÇamentário. seria Um fci:J.êmeno reflexo, conse
qüência clã crise de sobrearumulação que_ acabou exaurindo os re
cursos do Govemo e as energias vitais da sociedade. A crise de in
suficiência de const1mo, outra modalidade de crise que Fernando 
Henrique Cardoso aprendeu com Mane., é, no caso particular brasi
leiro. o resultado da pobreza crescente da massa. O capital trans
plantado do centro para a periferia, nos ãnos SO, trouxe as indús
trias de luxo e instalou-as na pobreza periférica. Se o Brasil alcan- · 



.,·· 
Maio de 1995 ~ANAIS DO SENADO FEDERAL 333 

çasse um padrão distributivo clã renda nacional se .~lhante ao do 
Japão, as indústrias de carros, de televisores. de faxes, de compu
tadoms., de fomor microondas. de telefones celulares etc. teriam 'se 
mostrado inviáveis~ No Japão. os 20% mais ricos da popllação re
cebem uma renda apenas quatro vezes maior do que os 20% mais 
ricos da população recebem uma renda apenas quatro vezes maior 
do que os 20% mais pobres. Como a renda per capita do Japão é 
de 33 mil d6Iares por ano, aquela distribuição bastante igualitária 
da renda•não impediu que um amplo meroado para os artigos de 
luxo fosse criado e ampliado até o nível amai. No Brasil. a pobre
za e a mis6ria da massa da população tiveram de aumentar, a renda 
teve de concentrar-se a ponto dos 20% mais pobres receberem cer
ca de 32 vezes menos do que os 20% mais ricos. a fim de sustentar 
um mercado limitado. estreito para as mercadorias de luxo. A po
breza periférica. espoliada extemamente. mostrou-se inconiPaiível 
com a expansão das indústrias de luxo que violentaram as socieda
des hospedeiras. Enquanto os Estados Unidos prodiziram 5.3 mi
lhões de carros em 1929. o Br&Sil, ap6s trinta anos de indústria, ja
mais produziu sequer I millião de unidades para o rilercado inter
no. A pobreza da massa. como dizia Marx e sabia Fernando Henri
que Cardoso. "e a causa das verdadeiras crises câpitalistas". Apro
fundada a crise dianlc da miopia nooclássica. que s6 tem olhos 
para o desequilíbrio crçamentário, a pobreza, que provoca a crise 
de subcansum.o das merca.dorias de consumo de massa. se trans
forma em agressividade social. menioos da Candelária, prostittii- -
ção infantil. assalto etc. Sem ideologia. sem cogdução, ~ senti
do, sem estratégia. a massa da população se tnmsfOJJ:Da. em solda
dos esfarrapados de uma luta caótica, ensandecida. Enquanto isso, 
FHC e seus neooadas cuidam do equilíbrio mçamentário imposto 
pelo FMI e do combate feticl!ísta à inflação, dando paillada no ter
mômetro. 

A falta de coerência de Fernando Hemique.Cardaso é um 
fato singular, que se a:meteria a Freud. Como portador particular 
d.e mlações de classe, revela. a esta.tzecedora falta de quadros, o 
caos e o beco sem saída em quC se meteu a burguesia nacional,. em 
especial a paulista. que se encontra no epicentro da convulsão. 
quando entrega seu destino ao banido, ao outrora execcado e in
coo.fiável Fe.:mando Henrique Cardoso. Assim, o impreviSível se> 
ci61ogo, per.;ona.liza em suas metamorfoses e versatilidades a pro.. 
pria burguesia nacional, completamente desootteada, órfã de lide
res e destituída de propostas sérias de recoDStruçio de uma sooie
dade que não seja a simples repetição do triste milagre delfiniano. 

Fernando Henrique Cardoso acompanhou as metamor-
foses do objeto, o cçitalism~ servindo-se de Lênine para de
terminar a nota fase do capitalismo 

Fernando Henrique Cardoso compreendeu, como poucos. a 
economia de mercado. É que ele teve a fortuni de apreender o 
principal, ou seja. os determinantes que dão concretici.d2de à pro
dução mercantil. capitalista, desenvolvida. Ele não se deixou enbl~ 
siasmar pelo ''Capitalismo Financ.eiro", notável obra de Rudolph 
Hilfenling.. Naquele livro, a unidade entre as três formas de exis
tência do capi.ta.l- o produtivo, o mercadoria e o capital..dinheiro
, se apresenta como o COIOaDleD.to do desenvolvimento do capita· 
lism.o, sob o império do capital fma.nceiro. Fernando Henrique 
Cardoso sabe que Mux. em ''O Capital", já determin.ala com:ta
mente esta tendência de o capital se coocentrar, assumindo o mer
cado a fonna monopolista, proces"' que viria acompaDhado da 
centralização da propriedade capitalista. O capital financeiro seria 
o dominante e unificador das tms formas de existência assumidas 
pelo valor. 

Femando Henriqoe Cardoso segue o caminho correto e pas
sa das determinações de MaiX, inteirompídas com seu falecimento 

em 1883, para as de Lên.ine. tal como fcnm feitas em seu livro 
''I:mpeiialismo", a última etapa do capitalismo. O sociólogo brasi
leiro tem certeza de que a concentraç3o e a ceatralização do capi
tal empu1t3.m o mercado de sua fama simples e embrionária de 
existência, a cotLCOll'CDcial. para sua completude fmal: a monopo
lista. Como se pode aCRditar que Fernando Hemique Cardoso te
nha voltado a ca:r na atualidade da forma pret&ita, supemda, de 
um mereado concotrenci.al e auto-ajustável. neoclássico? Esta con
clusão seria comPJ.etamentc equivoCada diante do travejamento do 
pensamento Henriquiano que se caraCte:riz.a pela mais sólida e ne-
gativa visão prospectiva do desenvolvimento perif&iCo em sua 
fase de acumulação imperialista. Como o nosso sociólogo que tem 
consciência de que a ideologia neoclássica é a expreSsão no pensa
mento econômico burguês da ideologia iluminista que afJI'llla que 
a sociedade se rege per leis mecânicas, racionais, que sio ilatwais. 
sociais e eternas., visualizáveis em condições de perfeita liberdade 
social e qUe levariam. se seguidas, à máxima eficiência e à mais 

-justa distn'buição do produto social entre os agentes atomizados 
que teriam -participado. de founa cooperativa e harmônica, em sua 
alegre produção? Esta representação panglossiana do mundo, que 
o mundo desmentiu. não é digm. nem de Fernando Henrique Car
doso nem mesmo de FHC. O método dialético, o acompanhamen
to do desenvolvimento d2s. contradições e de :rua globali:zação. o 
agravamento das relações internaciooais movidas pelas necessida.. 
eles do capitalismo oêDt:rico de conciliar o pxocesso de exploração 
das matérias-primas periféricas e de mtlizAção de porte do "exce
dente cêntrico" de capital nas econ.cmias hospedeiras. fazem da 
obra de Femando Henrique Can:loso o repert6rio mais crítico e ne
gativo que a análise da acuJnU!ação dependente, o chamado desen· 
volvimeo.to econômico periférico, jamais produziu na A..n:lm.ca. 

O eminente sociológo-Presidente. registrai que a ''teoria do 
capitalismo na·fase imperialista atinge seu tratamento mais signifi
cativo nos tta.balbos de Lênine" Femando Henrique Caidoso resu
me o processo de concentração de capital ao <piai conespondc ''um 
novo estágio .do capitalismo'' que ''nio pode ser considerado como 
um novo modo de organização econômica''. Ambos os estágios -
o coDCOirencial e o imperialista- têm como deteoninant.es coomns 
"a arumnlaçio de capital baseada na propriedade privada e na ex· 
plomção capitalista da força de tmbalho". 

Femando Henrique Cardoso COllOOida oom Lênine também 
em que sob o imperialismo "O Mercado Competitivo 6 substituído 
nos seus mmos bisicos pelo mercado monopolista". para concluir 
que: "esta tendência realizou-se historicamente levando nio so
meDte ' fonn.ação de um estra'...:l financeiro entre os empresárlos, 
mas também a uma marcac!i.. preeminência do sistema bancário no 
modo capita1ísta de produção" tondéncia que, na Presidência, FHC 
irá reforçar. 11Além disto". prossegue o ilustre sociólogo paulista. 
"a fusão do Capital industrial com o capital fmanceiro sob o con
trole deste 'Último, tomc::u~se fator decisivo nas relações políticas c 
econ&nicas entre as classes capitalistas. com todas as conseqiiên
cias práticas que rai sistema de :relaç&s apresenta em tCIID.os da 
organização estatal. da política c das ideologias. 

A doação das empresas e...WS lrasileira, =lizadas sob a 
focna de pagamento da dlvida pública mobiliária fedeial aos ban
cos, será a maneim pela qual FHC verá rumprir o prognóstico de 
Lênine, que ele esposoa. As empresas estatais brasileiras consti
tuem um reduto que não foi apropriado pelo capitalismo imperia
lista, res!duo que Femando Henrique Omioso deseja entregar à sa
nha dominadcxa do capital estrangeiro. Ele sempm esteve conven
cido de que o processo de globalização do capitalismo mundial. 
que antes chamava de imperialismo, segne o caminho inexorável 
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da caoquista e da íncorpomção de n""os campos ao domúrio do 
capital.iSmo cêntrico. 

A sociologia de Femando Henrique CardOso -é qualitativa=• superior l daqueles que despreumn as bases e<:o!klmicas 
como determinantes dos fenômenos supetestiUto.r.ris (políticos, 
ideológicos, sociológiOOil), isto 6, daqueles adeptos do positivismo 
que retiraram as bases econômicas e a prop:ia economia do uni
verso "sociológico" de análise. Ao contráriO dm discípulos positi
vistas de AU8!Jsf.O Comte ou idealista& de. Max Web«. Fernando 
Henrique Catdoso Cia.vejou todã. Sala sociologia na eoo.o.omia. e C 
isto que faz dele um dos maioreS economistas btuíleiros.. 

Quem conhece e xecoohece a tendência que impulsiona a 
ecmwmia CODCOil'encial. de mercado, a se transfotn:lU'em mooop
olista e cartelizada. Dão pode acreditar nas virtude$ nem na. real 
possibilidade de teromo da. economia brasileila a uma forma. ante-
rior de existência. isto é, à fase neoclássica,. iluminista e cerebrina. 
de existência. Chamberlain e JO<Ul RobiDSon, que demm um passo 
ortodoxo nos estudos fOID1llis da coacocrêocia perfeita para as for
mas imperfeitas de =ado nos anos 20, aeabar.lm, na coafissão. 
da llltima., afama,ndo que ''não a.credil.ava mais que ensinar a eco
nomia neoclássica er.t uma fom:ta honesta. ~ ganhar a vida". 
Quando uma. versão ideológica nova.. necessária para :revoluciooar 
çooservadoramen.te o capitalismo e romper soas c:onttadiçõcs 
aJXOfundadas e manifesta.das numa crise, surge, encontra pela 
fnmte os o'OOtá.allos tepre:SCntados pelas velhas trilhaS mentais que 
dominam o pensamento vigente..mais do que a força COI1$C!Vadora 
presente oasvelbas tri1bas me.n:tais, o poder COOSC1V8dordas estru
turas materiais da. produção, as bases de uma te<:aologia voltada e 
impulsionada para o luxo, pata a ,guena e pam o espaço, da distri
buição e do consumo sociais. de verdadeiros enclaves de gmndes 
espaços em que a agropecuária. de gmnde escala se escoa. por unia 
rede viária ligada aos mercados ex.tcmos. sempre prioritários em 
relaçio ao intemo, um& ~- jwídica rettógrada, das for
mas monclárla e czedit!cia. ~ elas a do a6dito público e da di
vida píblica que permitem que os bmcos governem o Govemo e 
emagteÇam os COQSilJIÚdos consumidores. das telações internacio
nais que tt:msfomwn um país que vende mais do que compra. que 
exporta valores superia::es aos· de suas importações e que deveria 
ser credor do resto do mundo. em devedor permanente da bancada 
mundial, da distribuição da renda, da tb:nica, do poder e da divi
são do trabalho intemo ~ inte:maclonal se apresentam com todo 
seu poder conservador. 

Na fase inicial de nascimento de uma oova vei:Sio ideológi
ca, a propagação da nova visão da sociedade, que cmega coosigo 
um diagnóstico diferente dos velhos problemas e aponta pua um 
COD.j.mto de soluções embasadas em novas palavras. numa lógica 
diferente da anteric:r, ellCOD.tram uma :resist&lcia importmte à. 
tr.msfotmação da versão i~lógica em processo de objetifu::ação, 
de encarnação em prática. A medida em que as novas instituições, 
as mudanças estmtutais tomam corpo e se nrificmt. a produção 
teabsotve parte do desemprego por meio dos gastos bélioos e o 
poder executivo se hipenrof.a. a luta uóric:a vai peidendo impor
tância, vai se esmaecendo diante dos axgumentos sileDciosos já en
erustados na pri!ica vitoriosa. Passa-se da fase de inovação ideoU,. 
gica.. que desttói parte dos velhos obitáculos mentais e objetivos, 
para uma fase vitoriosa em que as novas esiiUturas passam a falar 
no lugar dos ideólogos que adotam o sil€Dcio dos vil.ariosos. As 
coisas passam a falar a nova linguagem e as palavras. das coisas 
adquirem maior poder do que a linguagem dos ideólogos vilotio
sos. Aqueles professores reacionários que até pouco tempo teza
vam o credo da vCISio ideológica c::ênlrica que entrou em crise, 

·· agora passam a professar a oova "ciência", cheia de novas. e etec-

nas inv~. O primeiro momeDlo em que a produção ideológí
ca da burguesia mostrou ser um auxiliar indispensável para orga.-

- DiZar e mover as revoluções burguesas dos séculos xvn e XVHI 
correspondeu àquele da luta e penosa marcha da ideologia clássica 
que respaldou, no mundo das. idéias e no refazimento das con.cep.. 
çõe.> e instituições, a tevolução da burguesia em dinç1o ao poder, 
destruindo e superando o mercantilismo e o despotismo esclareci
do, pois lhe purpose of laissez-f~ was destnlct the khJg BDd 
the churcb. para usar a expressão sintéúca de Keynes: cutra con
ttibuição impor1an1e que a produç;io ideológiea fom=u ao pro
cesso de af"u:mação da sociedade OOrguesa se deu quando o capita
lismo se encontrava em crise apo.rentemcntt ttl"!J:l:ina.4 a partir de 
1929. Com a ideologia keynesiana que ;.tstificou o intervencionis
mo. o dirigismo e a queima institucionalizada do excedente de ca
pital nos países capitalistas cêntricos surge o despotismo modemo. 
Em menoc esoala. ttansplanrada por Prebisch para a América Lati
na, sob o rótulo de ideologia do dasenvolvimento, antipopulista e 
justiflCada-a do ltallsp!ante do capital cêntrico para a periferia. a 
ideologia keynesiana prestou sua contnõuição à acumulaçio peri· 
féric:a onde justiflcou a presença do Estado desp6tioo no pólo da 
acumulação dependente e todas as medidas cambiais, flSCais, sala
riais. crediticias e de preparação da infra-estrutura viária e energé
tica adequadas para pteparar as economias periféricas, hospedei
ras, a fim de que melha:' recebessem o b.6sPede ilustre. o capital 
sobreaal~ no centro e necessitado de ser tr.msplantado. 

p.,.. Femando Henrique Conloso, as detenninações de Lê
nine coo.timlam corretas. Elas são mais atuais. quando apontam a 
tendência inexorável do capitalismo pa12 se coo.cent:rar c centrali
zar sob a égide do capital fmanceiro, monopolista do que a ideolo
gia .llf!Crneoclássica que bucólica e saudosista acredita no alltogo
vemo das forças do mercado COilCOt'IellCial. ser oerebrino que 
Adam Smith sabia inexistir a não ser como um modelo ideal. 

Uma versão ideológica nova não pode ser J:Oitadora. apenas 
do ~. não pode deixar de ttazer oonsigo uma. perspectiva de 
coostrução ~ fU.tura, de reativaçio do trabalho coletivo que a crise 
paralisou. E por isto que o retomo neoclássico, não contendo os 
i.ngl1:dientes básicos de uma versão ideológica re4inarDjzadOI3. do 
capitalismo. oasce com cheiro de pulrefação, possuí um carál.er re
tt6grado.. Lefebvte em seu trabalho sobre- "O Existencialismo" re-
fere-se ao escolaticismo de tais versões que são obrigadas a limitar 
o univeno de análise c a maqoiar suas idéias peremptas. Femando 
Hemique Cm:foso 6 lWito inteligente e culto para engajar-se nest.'l 
ttis1e e inglória jogada. Os neoclássicos propõem a d=ttução, 
a desregulamentaÇão. a desprivatiza~ a desoonstitucinnaHzação, 
a destruição do Estado, o desemprego e o sucateamento de sua bu
rocracia civil e militar. a volra ao ouro ou: a uma fonna monetária 
"neutra e forte", em que a moeda fosse um mero catalisador das 
trocas. à crença em relações iDlemacionais antor-aj.tstáveis onde 
iiLexist.isse o i:mpetalismo e o nco-imperalismo que Fernando Hen
rique analisou de formamogisaal. 

A ideologia neoclássica só pode ser a tábua de salvação 
apodrecida de que o capitalismo Jl"'ende lançar mio quando a 
carteli23ção e a mooopolitação do capital em sua fase imperialis
ta, não podem mais se valer das .alavancas kcynesianas de regula
mentação e controle diante da crise do próprio govem.o e de seus 
instrumeDios desp61icos de aç3o e de dominação, As crises das fi
nanças públicas, da dívida pública, do a6dito privado, do desem
prego de 820 milhões de II3balhadores em escala llllUldial, da que
da disfan;ada da taxa de lucro. ainda sustentada peloo govemos fa. 
lidos oo ptO-falimentares lêm como causa real, porém OOJ!ta, a cri
se de sobreacunm.lação de capital, agora em escala mundial Por 
isto, esta crise não pode ser redinamizaria por uma acumulação 
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adicional nem no-departamento I, nem no H, nem tampouco, como 
aconteceu na recuperação dos anos trinta. no departamento m que 
tem nos govemos capitalistas, agom em "'gime fa-çado de deli· 
nhamento, seu compr.!oor monopsônico. Os setores b6lic:os, espa· 
ciais, as emp!IOiteiras de estmdas, de hidrclétricas e de todas gmn. 
des obras públicas, as pesquisas que se articulam na esfera estatal,. 
a OOroaacia civil e militar periféricas receberão o i.mpacto direto 
da crise ímanceira do estado capitalista. Ela seri mais grave DOS 

Estados ~ Mwlicípios que não detém sequer o poder emissor resi
dual. esgotado que a. União retém como remédio heróico. Esta cri
se encemuá o artificio axial do keyne.sbn.i$mo que COl1Stituiu em 
tomar lucrativas as atividades destruidoras. inúteis e improdutivas 
voltadas pam o govemo Leviatl. 

Quando o alua! FHC troca a compsnhia de Lê!line pelas de 
Bmm e Swcezy. de Mandel etc .. adota a coucepçio segundo a 
qual o capit,.lismo tem de necessariamente "queimai' o excedente. 
O social democrata. FHC escreveu. naquela oca.silo que a '~cima 
do excedente" se faz por meio de gastos bélicos ou de despesas so
cial-democratas com o social •• N""ao se trata., pcrtanto. de obedecer 
a uma prioridade por motivos humanitários. ~ mas de gas
tos no social como fOl'DliL de queima :oecessária do excedente geza
do pela acumulaçao capilalista, na faha de melhar opção de que;. 
ma. repetindo o Presidente-intelectual: ''Neste pooto, alguns auf<>. 
res consideraram o fortalecimento dos laços entre a expansio mili
tar e o ref~ do controle militãr sobre a soc;jedade, através de 
uma economia de gueua. c:omô o meio básico da rea:Iiuçio doca
pital Cano segundo argumento, mas ainda como fatci: impottan· 
te. Os Gastos do Estado com o Bem·&lar são focalizados como 
saídas altemativas para. a Acnnndaçio de Capital''. 

A Ie$$Ull'CÍçio da ideologia neoclássica, enteuada com a 
crise de 1929, é um dos sintomas de que esta é a crise rmai e c:om: 
pleta do capitalismo: ela 6 o fiDl da linha do capitalismo keynesia.
no nas países capitalistas adiantados (ACC); tambémna União So
viética c na periferia subdeseo.vplvida a •cmnnlação capitalista ~ 
deparou com um beco sem saída a não ser a falsa solução do retor
no ao passado. A crise da década de trinta, ao contJ:ário do quo 
previa a maior parte dos marxistas e dos sociais-demo:mta$. ao in
vés de CllCOIIU'ilr sua solução no socialismo. encontrou-a no m:::ra
descimento da SDpe!IOSIIutura polltico-ideol6gica do pn1prio capi· 
talismo, o nazi-facismo. De novo, facilitada pela crise do socialis
mo real no leste europeu, a cütadma do mercado livre poden\ r&

coner. COillO SCIDp'C. ao despotismo político. ao IlN'II'!•ziqno. Mas. 
se a "sai:da" da crise for esta. a solução autoritária tem pooca dum
ção: o despotismo estatal moderno se apoiou no aumento da dívida 
pública, que sus..,cu os govemos de ffil!e<, de MuSsolini. de F. 
D. Roosevelt etc. A divida plblica E o sustentáculo indispensável 
para qoe a autonomimção relativa da esfera polftico. se verifique 
com toda estrutura militar, com todo aparato publicitário, cxnn f<>. 
dos os instrumentos de cooptação c de sustentação do Estado for
te,polnmente apoiado na divida pública e no papel-mooda- Mas, 
desta vez. a dívida pública e as emissões de papel-moeda não mais 
podetio sustentar a cohma de Hércules do fascismo. pois elas Dio 
passam de uma viga pocl:re que já nio suslenta sequer seu plÓpÔO 
peso. A faha de possibilidade de superilção verdadeim em cliioçio 
ao socialismo internacional e democrático e os J.i:mi1es estreitos 
impostos pela divida pública ao =descimento fascista do Esta· 
do CODStituem uma das caracterlsticas mais inéditas da atual crise 
econômica capitalista. 

A fase de acumulação que agora se~ disto Femmdo 
Henrique Cardoso tem consci6ncia cbua. foi sustentada pelo go. 
vemo que, para isto, se manteve no pSlo da aa:umlaçio. ccmo 

. acontec:eu entre os sobsenvolvidos e na União Soviética. 

Quer o Estado fosse um auxiliar indireto do processo de 
aa1mulação. como oc.or:reu nos Estados Unidos e nos contextos 
social-deiDOCI3.tas. de qualquer fOima, o processo conduziu à mo
nopolização ''de tal modo que o mercado competitivo é substituído 
nos seus ramos básicos pelo IllC1'C3do monopolista". E mais: quem 
con.Cordacoml.enin, em seus avanços na estrada. aberta por Mmx. 
em que o processo de aaimula.ção capitalista conduz " a formação 
de um eslzato financeiro entre os empresários. mas também a uma 
mucante preeminência do sistema bancário no modo capitalista de 
produção" sabe que a privatização das empresas estatàis acabará 

. por sub$:tituir a tccnoburocracia que as dirige pelos banqueiros 
cada dia mais proprietários e gestores das trê$.formas de existência 
do capital No Brasil. o Govemo de FHC prepara a doação das 
empresas estatais aos banqueiros nacional e ·aos estrangeiros, em
pruas que seriam trocadas pela divida pública mobiliãria detida 
pelos Baucos. Uma vez realizada a opexação de mudança de mãos 
dos m.onop6lios e liquidada a dívida pública, como sobreviveriam 
os bancos que têm no serviço da dívida pública sua principal fonte 
de lucro? No regime bancocrático brasileiro a dívida pública. res
surgiria como fonna de alimentação direta dos lucros dos bancos 
que os repartem com os industriais e comerciantes, portadores dos 
papéis da imensa e caia dívida. 

"Além disto", contimJa o leninista Femando Henrique Car
doso, "a fusão do capital industrial com o capital financeiro, sob o 
controle deste último, tanoo-sc fator decisivo nas relações políti
cas e econômicas entre as classes capitalistas, com todas as conse
qG.ências práticas que tal sistema de relações apresente em termos 
de organi'lllção estatal. da política e da ideologia." 

O Governo FHC compre a previsão de Marx e de Lêni~ 
ne e usa a doação das empresas estatais aos bancos, a 6m de 
consolidar o capitaJismo financeiro periférico. 

FHC assume a Presidência e não pode deixar de perceber 
que as empresas estatais se:r.lo vendidas. não porque sejl&m mal ad
ministta,das, inefJ.Cientes. ou para que seu governo social-demoéra
ta "queime" oo social os recursos obtidos por meio da troca do pa
t:rimônio das estatais por títulos da dívida mobiliária. salvando. de 
início. os bancos privados. O capitalismo fmanceiro brasileiro, que 
:resultam da doação de empresas esratais aos banqueiros nacionais 
e estmngeiros, só garaDtirá sua sobrevivênCia na. medida cm que a 
dívida pública se recompuser e. com ela. a seiva de seu serviço 
m:idásico, alimento principal dos lucros dos bancos, sem os quais 
os bancos quebrariam,. como já ocorreu na Venemela. Os gastos 
da pWprla receita monetária adicional. extraordinária. obtida pelo 
govetno como :resultado da venda das empresas estatais. que fos. 
sem feitas ''no social11 ou em qualquer rutro emprego. obrigariam. 
em DOme do controle da inflação. a fim de "enxugar a Base Mone
tária" alagada pelas despesas do govemo estroina, neo-desenvolvi
mentista, vendedor daqueles ativos públicos, a que o Banco Cen
tml veudesse titulos da dívida pública, reiniciamlo o processo de endi
vidamcmo do selo< público._ Sem as esrara;s, o govemo teria trocado 
o ps1rim11nio coletivo de hoje pelas dívidas renovadas de amanhã. 

A atud crise demonstrou que, apesar de terem vivido "ma
:mmdo nas le as do govemo'', como declarou Delfim Netto, até es
gotar-lhe o úbexe, os empresários brasileiros sempre foram incapa
zes de se manterem nos mercados sem o auxílio constante dos estí
mu1os,. incentivos. perdões de dívidas- por meio de eotreções mo
netárias dos débiiOs abaixo da taxa de inflação. doação de teiTenos 
e plantas, taxas cambiai$ favorecidas e arrocho salarial permanente 
-. respaldado pela Iustiça empresarial e governista do Trabalho. 
~ em nome de uma maior eficiência da administração priva
da, entregar a direção das empresas estatais exemplarmente lucra-
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tivas aos empreiteiros e industriais brasileiros falidos. ou a cami
nho da insolvência apesar do amparo do BNDES? 

Alguns sociais democratas que coosideram que o govemo, 
ao gastar na saúde, na educação, na cultura. está "queimando o ex
cedente no social", dizem que desta. vez as privatizações contem
plarão os trabalhadores, e a venda de ações será feita._ nos Correios, 
nos bancos, livre e demoa:aticamente- Esta visão caolha e calhor
da do prt?CeSSO não teria o respaldo da percepçãO dialética de Fer
nmdo HCorique Cardoso. Pulverizada ms mãos individuais de pe
quenos possuidoms. cada ação significa apenas um empdstimo 
feito à grande empresa monopolista: esta é uma verdade partilhada 
por Marx e por Keynes. As alterações quantitativas, a detenção de 
um grande número ou da maioria do capital acionãrio omda quali
tativamente o significado da. ação. conf~ poderes espociais à di
reção, htcro real e acesso ao caixa dois aos reais doo.os das socie
dades anônimas. Da mesma fODDa que o aumento dos graus de 
lempet3tUia da água acaba por transformá-la em vapor, com outras 
propriedades e obedecendo a outras leis que não à dos líquidos. as
sim também o aumento da quantidade apropriada de ações nas 
mãos de um só grupo provoca sua metamod0$e, a mudança de 
suas qualidades e podele~ . 

No Brasil,. cude as bancos govemam o govemo, não se ve
rificou a fusão das três formas de existência do capital a que sere
fete Femando Henrique Cardoso. É que a taxa de juros se mostroo. 
sempre tão elevada que. ao invés_ de investimentos nos setoR:s in
dustriais e no cometcial, os b3DCOS, até recentemente, s6 investiam 
no tc6prio setor, banco comprando banco. Os mais de seiscentos 
estabelecimentos existentes nos anos sessenta se reduziram a cerca 
de duzentos. sendo que os seis maiores se _apropriam de 90% do 
mercado fmanceiro~ -

A metamotfose de Femando Henrique Cardoso em FHC SÓ 
pode ser comproendida por meio da releitura critica do sociólogo 
paulista. Ela adota de forma defmitiva as det~ de Lênine 
que considen que o circuito e ;t reprodução ampliados do capítal 
imperialista. em escala mundial, obedecem a alguns poucos e fun
damentais motivos. ''Collvém esclarecer, para evitar equívocos, 
que a expansão capitalista intemacional contemporânea, e o con
trole das economias dependentes que dela decorre. não dissolvem 
o caráter imperia.IiSta da dorii]iiaÇio eoon&ilica.". Para Femando 
Henrique Cardoso, o capitalismo :intemacional arrasta consigo e 
llDiversaliz:a as contradições fundamentais do sistema capitalista. 
A produto de um valor excedente que encontra n~ "gastos milita
res outros meios que propc:m::ionam novas válvulas de escape ao 
capital", e os investimentos diretos. nas economias dependentes, 
do capital produto excedente. "Se existe sob o capitalismo monop
olista, um real problema de realização, a DOVa arma da dependên
cia ir.í aumeD.tar a neceSsidade de eDCODtrar novos campos de apli
cação para o capital acunmlado nas economias centrais". Havendo 
ocupado entre 80 e 90% do campo produtivo_ brasileiro,_ '!5 se kns 
principais de Pz"odtição - carros, duráveis. químico-farmacêutica, 
metais-mecânica, produtos de limpeza. artigos de beleza e higiene, 
alimentos. frigorificos" etc.- quanto mais acumula. mais necessi
dade tem o capital monpolista de ocupar novos campos. Fernando 
Henrique Cardoso, ciente do poder inexorável das relações imer
nacionais de dominação do capital monopolista. abre o espaço re
siduaL o do subsolo. do petióleo. das telcconnmicações, dos mi
crorganismos. da engenharia genética. das fibras 6ticas,dos rerur
sos da flora medicinal etc., par.1. ajldar a ampliar o campo de ocu
pação do capital imperialista voraz e insaciável 

Fernando Henrique Caidoso coosidera. como todo bom 
marxista., que existe uma contradição fundamental entre as condi
ções de produção e as coodições de Ieafu2ção do capitaL Mas, 

muito partirulannente, ao contrário de Rosã Luxembuz::g e ootros 
.-que explicam as guenas de conquista como forma de ampliação de 

novos mercados, expressã.o daquela necessidade de rea.liza.ção do 
metcado de mercadorias, de prcxlutos ímais. o sociólogo brasileiro 
percebe. com razão. que a ampliação do espaço mundial para o ca
pital produtivo constitui uma m.anifestação inequívoca daquela 
mesma contradição. "Se existe. sob o capitalismo monopolista. um 
real problema de realização de capital acumulado nas economias 
centrais". Isto significa que, o transplante de capital ocOirido para 
a periferia mtlildial e, em especial para o Bxasil. na década de cin
quenta, é apenas a ponta do iceberg. um momento do procsso con
tínuo de invasio do espaço hospedeiro pelo capital monopolista. 
Como o mercado nacional já foi completamente ocupado pelo ca
pital transplama.do a.nterioxmente, em consequência do êxito da 
acumulação nos setores de produção de luxo, de duráveís., novos 
setores deverão ser abei:tos para dar vasão ''ao capilai excedente no 
centro mundial". 

Fernando Henrique Cardoso consideta que "o aumento de 
empréstimos e ajudas (loans and aid) é, corno já foi dito, de im
portância crescente no imperialismo econômico". Assim, a dívida 
externa flui e cresce como respaldo para a ampliação do campo de 
domiliação do capital imperialista e de suas neces$idades de reali
zação. O capital d.iDheiro de empréstimo, cêntrico, tanto quanto o 
capital produtivo e o capital mercadoria, apresentam a mesma pul
são intemacionalizante e dominadora. de acordo com FerttaD.do 
Henrique Cardoso. Seu governo deverá abrir mais o espaço econô
.mico brasileíro à "colaboração COncotreD.cial" da banca mnndia.l, e 
ao "auxilio complementar'' do capital produtivo à acumulação pe
riférica. selvagem ataviada com o nome de desenvolvimento eco
nôinico-sociaL 

A visão henriquianã é a maiS completa e m:Us fechada con
cepçãO do circuito intemacional do capital e de sua necessidade de 
acumulação jamais esciita pof qualquer cientista social nas econo
mias periféricas e hospedeiras das três formas de existência do ca
pital O ·pessünismo que emana dessa visão que Fernando Henri
que Camoso fomrula é aterrador. A cotJ.cepçâó-de um modelo her
mético. sem janelas e 'Sem portas de saída para a situação de misé
-ria perifericamente produzida pelas relações imperialistas. s6 
aponta para a salvação de uns poucos eleitos. os cap~ btasi
leiros, sócios menores do grande capital transplantado, fornecedo
res de partes e peças paza a gxande indústria e para os montadores 
de comp.Itadores. telefones celulares etc. Não há como escapar de 
uma das três formas de existência do capital. proteger-se contra os 
efeitos espoliadores de algumas, remendar as manifestações de ou
tras:· as três partes do capital constituem uma unidade na diversida
de das formas de existência do capitaL Mas o capital-dinheiro, o 
capital produtivo e o capital mercadori~ fazem parte do circuito do 
capital DecessáriO paia qUe- ele recobre e abandone suas sucessivas 
formas de existência. E o produto fmal destas relações internacio
nais imperialistas não é o "ftm do imperialismo". ''Pelo contrário", 
afiiiDa Fernando Henrique Cardoso, "a inferência mais adequada é 
a de que as relações entre países de caPitalismo avançado e nações 
dependentes leva de preferência à marginalização dessas últimas 
no siStema global de desenvolvimento ecanômico (como frisou 
Anibal Pinto)". As análises de Fernando Henrique Cardoso indi
cam sempze a vitória esmagadora das forças capitalistas central
mente dominantes sobre o resto da humanidade. A modernidade 
das relações imperialistas centxada.s nos Est;ados Unidos permite 
que os velhos imtru.mentos de dominação e de exploração sejam 
abaD.donados. ''Na prática'', afu:ma o pessimista Fernando Henri
que Cardoso, "esta pluralidade de vias para o capitalismo tem ser- . 
vido na América Latina, como a versão contemporânea da Real· 
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po6tik, Dão IlllÜs aquo)a dó Big Stick, que se lomou desnecessária 
porque atualmente·se dispõe de bastões locais com CCiltmle remo
to. SeJ::tqre se soube o nome dos brasileiros que se colocaram 
como testas de ferro.lobbistas e sócios menoo:s. os ''bastões locais 
com controle remoto" a que Fernando Hemique Cardoso se refe
riu. Agora, movido pela completa desesperança de que uma via in
depeDdente seja encon!rada pela periferia, nosso Presidente-inte
lectual se junta a Roberto Campos, a Delfrm Neto, a Roberto Si
monsen, aõ PFL. igualando-se a eles em seus: objetivos e em sua 
servil mancipação aos interesses do velho imperiaHsmo, ncoma
quWlo. Como "" p6rtico do infemo de Dante. o capitalismo glo
balizante. modemoso, i.mperiaiista., teria ins:crito em sua fronte: 
Jasda1 gU spenlll2le o 'VOi eh' entrai. 

Aos trabalhadores biasileiros cujas organizações sindicais 
teriam um poder desprezivel diante da organização e das técnicas 
de dcminação e manipulação da opinião pública, resta um fututo 
ele dexrotas inglórias... Talvez a opção que eles poderão exetcitar 
seja. pouco mais do que a de engraxar sapatos em Nova. Iorque ou 
naPraçadaSé.- -

Conseqüêo.cias P9Iíticas do capital-imperialismo sobre o 
poder periférico 

"Capital é poder sobre coisas e pessoas", poderia ter Cardo
sO Iepelido de Mlux para melhor sintetizar as conseqüencias politi
cas que o capital tmnsplanta.do passa a exercer sobre o países hcJs.. 
pedeiros- Para o ilustre manista paulista. 'parte da ''bw:guesia na
ci<mal" (a principal em termos de poder ecmômico-agrirla. co
metcial, industrial ou flllliiiCOiia) 6 a beDeficiária cllim, como par
ticipante miDoritária. do interesse esmmgeiro''. O processo de en
volvimento dos nativos nas novas telaçõcs de exploração "ainda 
vai alm., e não somente parte da 'classe módia' (intclectuais, bu
rocracias estaiais, forças annadas ele.) está envolvida no novo sis
tema, mas inclusive parte da classe t:tabalhadom- Os trabalbadOies 
e-dos no setor 'intemacionalizado' pertecem estruiUialmen
te a este grupo", como se alertaSse a CGC e a CUf acerca. de seu 
processo de cooptação e envolvimetno pelo grande capital As 
conseqüEncias políticas do processo de dominação imperialista so
bre o estado periférico levam 1 formação do antiestado periférioo, 
da aminação, e a um cont1ito eniie a nação e o estado e seu com
ponente oposto em expansão"- "Na medida em que progride o pro
cesso de intemaciooalização das nações dependentes, toma-se di
ficil perceber o processo politico em termos de um cooflito entre a 
nação e a aDtinação, sendo esta última concebida como o poder 
externo (intemacional), do imperialismo. A aDtinação estam den
tro da 'nação'- por assim dizer- no seio da pop1laçio local e em 
diferentes estratos sociais". 

Femando Henrique Cardoso Dão põe fé na capacidade de
fensiva dos síndicatos e das organizações populares no enfrenta
mento com o '~"'mimigo" que, como ele diz. se misturou mediante a 
cola dos interesses econômicos e políticos com os setmes nativos 
da popolação- As re!açõcs de dominação se lrallsfotmam em gri
lhões s6Iidos diante dos quais os esforços dos Tll'3dentes: nativos 
se baterão em vão. Os Silvérios dos Reis venceião sempre, parece 
advertir o pessimismo bemiquiano. 

Com o transplante do capital dntrico e suas alianças com a 
bUiguesia naciooa.l. os limites à acumulação estio cravados tanto 
quanto sua dinâmica. A:; ccooomias hospedeiras não podem teotar 
livrar-se de suas con1Iadições por meio de recriação de relações 
extemas que reproduzissem o imperialismo cêntrico e que teriam 
dado certo, lá. Além disto, "em termos do esquema ma.rxista de te

produção de capital, isto significa que o setor I (produção dos 
meios de produção)- a parte estratégica do esquema reprodutivo-

virtualmente pOde não existir nas economias dependentes, ou 
quando eriste., não se desenvolve plenamente". Assim,. a depen
dência técnica em relação à matriz se reproduz e se transforma em 
necessidade técnica, mas as ecooomias semi~iotegra.das passam a 
sofrer de uma maior dificuldade de reali2ação do que as caracteris
ticas do centro, porque uma parte do valor total produzido deve 
realizar-se no departamento I onde os IIabalbadotes ali OIIlj1Iega
dos e os capitalistas CalStituem um m.ettado pam as mercadorias 
do setorH. 

Fernando Henrique Cardoso detecta as gr.mdes dificuldades 
que envolvem a a.ammlação periférica de capital na fase imperia
li.âa atual. Na periferia s:e constroia o capit.a.lismo dificil. quase iJ:n.. 
possfvel, mas é esta a única altmlativa que possui o trabalho cole
tive oos trópicos espoliados. Sua obra Dão deixa esperanças de 
COilStrução indepememe de uma sociedade industrial periférica 
voltada para o bem-estar da gr.mde massa da popo!ação. A estrita 
dinâmica da arnmnlação dependente, apelidada ideológica e falsa
mente de desenvolvimento. está determinada de fora,. pelas multi
nacionais transplantadas 011 associadas ao Estado por meio de 
joint ventares enterprises. 

Ver~se-á,logo adiante. que o antiestado periférico que é co
mandado de fora, pelo FMI, Banco Mundial e ovtms orga>Umçõ
es poJUtS a serviço dos ÜJiere~es imperialistas,diri.ge a antinação 
peneirada pelo capital e pelo poder impetialisJas, perde todo o po
der e o controle de suas variáveis ccõnômicas estmt6gicas:: não 
pode determinar o volume dos gastos póblícos e Demo conespon
dente volume de emp<ego, porque o FMI e o Banco Mundial im
põem a peia do equilibrio ~etitário ~ ação dinamizadora do 
Estado; Dão pode dcte!minar o volumo de suas exportações, e, pol"
tanto, a quantidade de meios de coosumo que comporá a oferta 
global imema, potque o FMI obriga a coosecução de superâvits de 
exportações, por mais: inflacicmários que eles: sejam. a fm de pa· 
gar o serviço da dívida extema; tal supetávit cometcial provoca a 
entrada de dólares e seu câmbio pol" moeda Dacional, encharcando 
a base JDO!lOtária que setá xeenxugada mediante IlllÜs amx:ho sala
rial, demissão de funcionários, mlução de gas!Os em consumo e 
elevação da. taxa de juros e da carga tributária. sobre pessoas fisi. 
cas. Os fundos obtidos mediante CODtribuições dos trabalbadOies 
dccluzidas de suas folhas de pagamento, o Fundo Social de Emor
~ o FAT e tudo IlllÜs é saqueado pelo Governo e pela bur
guesia. impunes e queimado na fogueim social democrata do "ex-
cedenle''. 

A.bie-se um fosso cada dia maior entre o dis:curso gmndilo
qúente e a prática avillada e avillante. As palavras perdem credibi
lidade e o espaço político. ·o locus do diálogo e do verbo enttam 
em total descredibilidad As velhas formas de cooptação politica 
adquirem modemidade. mas o evangelho é o velho: é dando que 
se recebe-

Sem saber at6 quando poderá contar com os novos Crist:ios, 
FHC ~a desoonstitucimalização a ÍD:D. de podei-mudar as :n> 
gms pétreas da Constituição u 1988 pol"maioria simples e sabuja, 
dos politicas que não abandonalll.m o baioo das l!nl:or.!s petdidas. 
O "é dando que se recebe" continua sendo a lei e os p:ofetas dos 
adeptos da Idigião cujo deus de rutro se eDOOIIIIa no altar do For
teKoox. 

A concepção da histlíria que se formcu na cabeça de Fer
DaDdo Henrique Canloso abandona a percepção dial6tica, iniciaL 
Para ele, a abolição da escravidão resultou do fato de que aquelas 
relações de trabalho não pemlltiam uma explo!ação tão grande do 
escravo quanto as relações de assalariamento pennite:m. Foi para 
"aumentar a mais-valia -relativa". para explorar mais intensament~ · 
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o uabalhador brasileiro é que a escravidão teria sido "superada"._ 
Emancipados para uma mais intensa, dura e modema escravidão, 
os trabalhadores brasileiros não poderão, em r iizonte temporal 
visível. ser 5eJJhores da hist6ria, prognostica FHC. já eln procesSo 
avançado de metamorfose. Fernando Hemique Carooso não Pode 
esperar o futuro incerto e sofrido. Na Presidência efe vai referir-se 
aos esquerdistas brasileiros que não percebem o tamanho dos obs
táallos e a dificuldade da luta pela independência e pela dignidade 
social dt "esquerda bu~m". A inteligente. adete à correnteza. e, ao 
invés de dar IIl1IJ:'IO em ponta de faca, segura no cabo do punhal. 

Vejamos, agora. se uma visão marxista da dívida pública, 
da._ dívida ex tema. da política salarial, das possibilidades reais de 
estabili.zação soCial em plena convulsão pcderia injetar Otimismo, 
nacionalismo, vontade de proteger as riquezas e as potencialidades 
econô.micas e humanas do País. 

O equihôrio orçamentário numa sociedade desequili
brada 

Se FHC não tivesse esquecido tudo que Femaildõ HenriqUe 
Cardoso aprendera. então a GUestãO do equihôrio orçamentário 
não estaria sendo tratada nos teonos primárioS e· autoritários como 
uma verdade indiscutívêt Tr311Sfonnado em tabu. o fetichismo de 
déflcit orçam.C:OláJ:íO-zei"o passã: a jUstificar tudo e qualquer coisa: 
os fms justificam os meios. O aumento da c:uga. tributária. tal 
cano ocoz:re com o imposto de xenda sobre pess~ f'JSicas, ape
nas, é a pedra de toque do govemo FHC. Se tivesse sobrado alguM 
ma memória de Femando Hemique c.rdoso na cabeça menor de 
fHC, ele saberia que não é possível entender-se a questio do equi
librio orçamentário sem referência à mais--valia, pois "só a partir 
daquele conceito é possívCI entender o sistema capitalista ccmo 
uma totalidade concreta". Porque não se pcx1e determinar o pape~ 
o funciOJJatD.ento, a natureza das questões orçamentárias. partes da 
totalidade concreta, sem levar em conta o conceito fundamental de 
mais-valia? É que, se o sistema não fosse produtoc de mais-valia 
("a produção de mercadorias cessa quando cessa a produção de 
mais-valia", confonne Ma.Ix), a reprodução dp sistema estaria as
segurada diante do equilíbrio orçamentário. E a mais-valia, valor 
extraído do lnlblaho vivo sem qualquer pagamento, que impõe a 
ptesença do desequilíbrio orçamentário pennanente. Os moneta
ristas, os partidários do Currency Principie, os discípulos de Jean 
Baptiste Say, os Caballos perif6ricos consider.un que a produçãO
de produEos eleva a reii11lllCtaÇão dos ''fatores". cria mnda disponí
vel em quant.idaee e poder de compra exatamente iguais ao acres.. 
cimo da oferta de produtos. "A produção gera seu próprio merca
do", donde decone que Dão há limites l. expamio do capitalismo. 
segundo eles. Não pode ocom:r um general glut, um problema de 
real.ização~ ima crise de insuficiênCia relativa de demanda. Se o 
govemo se apropria de parte da renda disponível sob a fOima. de 
impostos. s6 não baverâ problema de inflação ou de deflação se 
ele gastar um montante exatamente igual ao azrecadado. 

O pressuposto deste raciocínio é que os produtos Dão têm 
mais-valia. que ela não existe, que o sistema não -é Capitalista, que 
a "taxa nonnai de lucro é zero". conforme afirmava Leon Walrãs. 
ilustre neoclássico e monetariSta. Se cada merCádOria contém. 
além dos valores ccnrespondentes aos salários (V) e dos valores 
cot'Iespondentes aos custos das matériãs-primas e das máquinas 
desgastadas (C). uma parcela de valor (S) produzida sem paga
mem:o, acima do preço de custo despendido pelos capitalistas. en
lilo o valor da m=adoria (C+ V +S) é superior ao dos pagamentos 
efetivados "aos fata:es". A produção não aia seu pr6prio merca
do, ao contrário do que afJima Say. monetaristas, caballistas e neo
nadas. A defiCiência de demanda efetiva, a contradição entre mer
~ e dinheiro, decotre da produção de mais-v- valor que 

se ttau.sformará em.J.ucro quando e se a mercadoria for vendida. Se 
a economia não fosse capitalista. se o lucro Dão fosse eSsencia.l à 
reprodução do sistema. então FHC teria razão em liquidar o déficit 
OJ:Çamenlário' as IOlldas gendas na produção gamntiriam as ven
das (a realização),logo, a oferta e a demanda global se igualariam. 
em qualquer nível de emprego e produção. Mas ele e todos os mo
netaristas, neonadas e pacoteiros. deveriam, necessariamente. 
combater com o mesmo vigor: o superávit na balança comen:iaL tão 
ou mais desequilibmme e inflaciooário do que o déficit OtÇ3Dlelllário. 
Deveriam liquidar, também, o serviço da dívida pública. que leva pam 
os bolsos dos baDqueiros mais de 60% da-. da União. 

No sistema capitali~ déficit zero conesponderá sempre a 
uma taxa de lucro próxima de zero, A redução dos gastos do go
vemo agravará, certamente. a crise de realização e o caráter exclu
dente e desumano da produção de mercadorias. Se os gastos do 
govemo, causadores dos déficits orçamentários permanentes. fosM 
sem provocados por investimentos produtivos do govemo, o que 

- para os pacoteiros incrementaria. a produtividade e a eficiência do 
Estado. o espaço e as oportunidades de inveslim.entos privados e a 
"eficiência" privada seriam estr.mgulados. Por isso. Keynes acon
sellia o govemo capitalista a reali:lJlr despesas não apenas parcial
mente dissipadoras, mas completamente dissipadoras (wholly 
wasteful). O sistema capitalista Dão elimi.11a ao momento da produ
ção dos investimentos. Ele é uma totalidade em que os diversos 
momentos - a produção. a circulação, a distn'buição e o COllSUmO 

são mutuamente dependentes. O govemo capitalista, para assegu
rar a reprodução do processo contraditório, deveria corrigir as con
tradições que surgem entre a produçio e o consumo~ entre a distri
buiçf!o, a produção e o consumo, enlre o consumo e a produção 
etc. E por isto que o governo capitalista não pode ser míope. redu
zir as necessidades do sistema ao momento dos investimentos e da 
acumulação centrado em São Paulo. O sistema capitalista eleva ao 
máximo a extração' da mais-valia relativa. aumenta a efiéiência. da 
produção, intensifica o processo de tD.balho, desenvolve ao máxi
mo as {~ produtivas e, com elas. as contradições enb:e seus 
momentos. Por isto, se as fOIÇ3S produtivas crescerem a taxas in
contidas. as contradições entre produção e consumo entre o capital 
coostante e o· variável, entre meteadorias e dinheiro etc. levariam o 
capitalismo ao colapso. Por isso, o sistema capitalista não pode, 
sob pena de entrar em crise. desenvolver as forças produtivas se
não dentro de limites mais estzeitos. O govemo capitalista é obri
gado a patrocinar a ineficiência. reiD1.1Der.i-la muito bem. fazer 
despesas completamente dissipadoras. em guen-a, em espaço. em 
funcionários piblicos. em pilâmides. pam evitar que o sistema ca
pitalista se destrua pelas forças que ele é capaz de produzir, mas 
que ele Dão pode comportar. Fernando Hemique Catdoso sabia 
disto. No enlallto, FHC opta pelo irrealizável. pelo incompatível 
com o desenvolvimento sustentado que, paradoxalmente. diz ter 
cano meta de seu governo. 

Fernando Henrique Cardoso diante da imperialismo de 
Lêuine e da destruição do excedente. A dlaléúca esquecida 
por FHC como único método capaz de determinar as contradi
ções nas relações internacionais. 

Se cada mercadoria contém. além dos valOI:CS correspon
dentes aos salários M pagos com a importância em dinheiro DI. 
e dos valores OJllespcudentes ~os custos da matérias-primas e má
quinas desgastadas, pagas pelos capitalistas com a quantia em di
nheiro 02. uma parcela de valor (S). produzida sem pagamento aJ. 
gum. enlilo o poder de compra gerado na produçio (01+02) Dão é 
suficiente para adquirir, p3ra demandar o valor das -mercadorias 
C+V+S 'De onde vem o dinheiro?", ã. quantia 03 necessária para 
que o valor da produção. C+V+S, po$$8. ser vendido. ~ao vem; a · 
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demanda gerada numa sociedade mercantil capitalista (01+02) é 
insuficiente para comPtar o valor dai mercidoiiãs (C+ V +S). 

tria.s, de edificios. navios, estradas de fexro etC., ainda não teriam 
receitas, ê a mais~valia uni àado essenclal para a compreensão da 
totalidade capitalista e de ~s componentes e momentos contradi~ 
t6rios, entre eles a dívida pública. 

Ao longo de todo o tomo H do Capital, Mux topete esta in· 
dagação paia demonstr.u" que a contradição entre mercadoria e di
nheiro não encontra solução numa. sociedade mercantil. desenvol
vida, capitalista. produto:ra de mercadorias. ''O objetivo do capita- Como,. a partir da côse de 1929, os governos de Roosevelt. 
lista não é igualar sua oferta e sua demanda. maS Ci de tomar a de- de Hitler, de Mussolini etc. fonun obrigados a incorrer em enor
sigualda.de entze elas.. o excesso de sua oferta sobre sua demanda 0 mes despesas capazes de elevar o nível da combalida demanda 
maior pÕssível", maxDllizando o lucro. O capitalista é 0 ponto dC efeti.va. os forne<:edores do govemo, empreiteins, Indúsnias béli
partida do c:b:cuito, vende metcadorias e lança dioheiro em circula- cas e semelhantes. aproveitar.un as benesses do consumidor sobe
ção, cria demanda (Dl+D2) ao pagar C+ V, mas a cria em volume rano verdadeiro, o govemo deSpótico-comprador. A moeda de 
iDfcrior ao valor da oferta, (C+ V+S). Falta a quantia 03, que não ouro se tnnsfonncu num empecilho para o aumento dos gastos do 
foi lançada em circulação. de vez que o valor S. a mais-valia, não govemo. O papel-moeda mostrou-se muito mais funcional, dinhei
foi paga. Do ponto de vista do circuito, Marx detecta a mesma ro facilmeme produzido, sem os limites do sistema metálico. Ao 
contradição: os capitalistas investem a quantia D, em dinheiro, incor:rer_ em déflCit ~. o govemo ã.ritiCíclico emii.e pa
igual a Dl+D2, e venÇem as suas mercadorias por D+d". De onde pel-moeda para instilar D3, para cobrir o déficiL De início. parece 
vem o acréscimo, o lucro, d", que não foi lançado no circuito? "De que as emissões podem ser controladas de forMa a petmitir que o 
onde vem 0 dioheiro adicional necessário para realizar a mais-va- nível da demanda efetiva se desloque do nível de subemprefgo 
lia adicional agora contida na fonna de mercadorias?'', pergunta para o de "pleno emprego" keynesiano. As indústriãS, empreiteiras 
Marx, desafiadoramente. Não vem, a não ser pqr acaso, xesponde e prestackns de serviços ao govemo arunmlam capital rapida~ 
Mazx. Ele se refere exf)I'essamente, à página 481 do citado tomo mente., Dão têm probl:mlas de realizaçã~ de falta de mexcado sol
II, aos investimentos em maturação, à construção de fenovias, às - -vente.. Elas se transfonnam no setor dinimico da economia, capita
obras públicas, romo supridons de porte de 03, ge!lldoms de ..,. neada pelos setores bélioos. O govemo não pode mais limitar seus 
das adiciooa.is. às quais não cco:espoode, ainda, net!hum acrésci· - gastos ao montante sufJC:iente para elevar o nível de demanda efe. 
mo de pnxlução e de oferta de mercadorias. "Durante este pe.riodo tiva asse~doc do "pleno emprego", isto é, a quantia 03 capaz de 
(de lllllDmiÇão, esclareça-se), 0 dinheiro lançado pelos capitalistas permitir a venda do wlor WS, da mais-valia. Se o govemo é abri
em circulação serve para converter 0 valor-mercadoria, incluindo a gado a abandooar o antigo parâmetro keynesiano. teá:ico (limitar 
mais-valia nela objetivada, em dinheiro. Este fator se toma muito seu déficit orçamentário ao quantum necessário pua que a econo
importanle num estágio avançado da produção capitalista 00 caso mia atinja o "pleno emprego'~. pam elevá-lo ao nível capaz de as
de empreendimentos de longo perlodo de maturação. tais como os segmar a reprocklção. a não-falêocia das iD.dústrias e dos Comece
realizados por sociedades anônimas etc., por exemplo na constru- dores do governo ~- Se o governo equilibrar o orçamen
ção de estradas de feno, canais, docas, grandes edificios-Públicos, to, aquele setor entra em falência e esta se espalha por toda a eco
construção nava], drenagem de terras ein larga escala etc." Sio as nomia. O Dível de gastos do governo, capaz de garantir a teprodu
obraskeynesianas,a:sjafunçãoMaotcldmnii'V'II'noséculopassado... ção ampliada dos setcres que têm o governo como seu principal 

Rosa Luxembmg pensa qu. e as ex......-..... n- n.o>t'l'l'1;tiriam. en- comprador, produz uma elevação do nível da demanda efetiva que 
J"""•-.......- r-- conesponde a uma i:nf1a.çAo crescente. A solução keynesiana. a su-

contr:ar nos mercados ex temos, coloniais. ou em setores atrasados. plementação de demanda efetiva, a injeção de D3. poc meio do dé
agricolas, o dinheiro (03), que não foi lançado em circulação pe- flcit orçamentário, se transforma em problema. A tendência à de
los capitalistaS. K.alecki não chega sequer a perceber que os ca.pita· fiação, presente nos Estados Uoidos até 1937, se transfonna em 
listas são o ponto de partida da circuJação de mercadorias e do di- :inflação ameaçadora. o govemo~ que pode emitir dinheiro, não 
nheiro, sim, mas que as im.poitâncias em dinheiro (Dl+D2) pagas tem porque tomar em.préstimos. 0 papel-moeda deveria ter elimi
aos "fatores", o preço de custo, são inferiores ao valor das merca.,- nado a dívida pública: 0 governo que pode criar dinheiro, Dão feria 
dorias (C+V+S~ que deveriam ""' vendidas não apenas por poxque elevar a divida pública, tomar dinheiro emprestado. Mas 
Dl +02, mas por Dl+D2+D3. Se "os capitalistas ganhassem o que ao elevar seus gastos a um nível cr.::. garanta a reprodução de seus 
gastam", eles não seriam capitalistas. O problema é que ele têm de fomeccdores, 0 govemo cria uma crescente pressão inflacioo.ária., 
ganhar (01+02+03) mais do que gastam (01+02), a fundeobte- sendo obrigado a relir.orparte do poder de compra que ele teve de 
rem bJcro. ''De onde vem o dinheiro?", contim:ia MaiX a pergunt:r. lançar em cin::ulação. Ele é obrigado a vender títulos da dfvida pú
para realizar o valor total elas mercadorias? Não vem, a não ser por bli~ bonds, para evitar a pm;são inflacionária que 0 nível de 
acaso. Este acaso OCOITe quando os investimentos em maturação, seus gastos, impostos pelos pagamentos a empreiteins, fomecedo
acima referidos, mais os gastos do govemo em obms. de maturação res de annas etc., provocaria, fatalmente. A divida píblica passa a 
longa ou infmita (despesas bélicas, espaciais etc.), geradoras do ser 0 COD!!3pOlo do dinheiro-estatal: se a divida Dão esterilizar 0 
déficit orçamentário, criarem uma renda disponível para o consu. excesso de 03, de dinheiro-estatal ~ acima do nível que as-
mo DUma quantia equivalente a D3. Assim, S poderia se realizar, segmaria 0 ''pleno emprego", a. taxa de inf1aç1o se elevaria expo
assumir a forma dinheiro. ser comprada por D3. - oencialmente. A dívida pública tem de aumentar para esterilizar 0 

Quando o governo periférico, aO contrário do no:rte-ameri- diDheiro-estatal: se a dívida pública não anmenta, a inflação dispa
cano, do japonês do cêntrico em geral, corta gastos, CDXUga, reduz ra. atinge a biperlnllaçio. Par.> tentar controlar a inllação decor
a demanda e o consumo coleüvos, a crise de rea.lizaçio se apro- rente da dealplica.ção dos gastos bélicos do governo federal dos 
funda e o FMI bate palmas. A cootmdição entre JDeiCadoria e di- Estados Unidos em 1939, a divida pública se elevou a 120% do 
Dhciro é que se rilanifesta sob a forma de défiCit orçamentário ne- Pm norte-americano. em 1945. Se a dívida pública não tivesse se 
cessário. Equilibrado o orçamento, a crise de insufl.ciência de de- elevado àquele nível. para esterilizar parte do poder de compm ge
manda. "efetiva" s6 não se manifestaria se grandes investimentos - tado pelos gastos do governo, a inflação DOrte-americana teria 
em matmação fOssem feitos pata lançar dinheiro em ciiculação, atingido. sem dúvida, os três dígitos. se o orçamento se equilibras-

. ~gar os fatores. sem retirar dinheiro algum dela, pois as iru:hís- se, por meio de cortes de despesas, os Estados Unidos teriam per- , 
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elido a segunda guerra mundial. Os monetaristai-Cquilibram o or-
. çamento, mas perdem as gueii3S contra os adversários extrenos. 

contra o desempiego. contra a fome etc. Hitler elevou a dívida pú
blica a níveis bimabiaooc;, dívida contia a qual o mooetarista Dodge. 
usando os braços das fOIÇaSde ocupaçl<>, deu o calote em 1948. 

da de S, a realização da mais-valia, e, também. a compza intema 
d.as mercadorias cujo valor de importação supera o valor das ex
portações, isto é, o montante do déficit da balança comerciaL 

Será que o capitalismo b!asileiro poderá viver sem o oxigê
nio do déficit spending enquanto a dívida pública dos Estados 
Unidos ultrapassa os 4.S trilhões de dólares e o déficit orçamentá-

A mais-valia, como Femando Hemique CardoSO escreveu, - rio de 250 bilhões anuais? Não é claro que o défiCit orçamentário 
é conceito essencial para qUe se cOmpreenda o -~cit público. Se_ --do governo federal dos Estados Unidos tem por razão de ser a ne
S, a mais-valia, foi produzida de graça, nada custou aos capitalis- cessidade do sistema de elevar o nível da demanda efetiva, criar 
tas. não houve qualquer pagamento conespoo.dente àquele valor, o D3 em ~ necessária para permitir que S, a mais-valia, seja 
sistema não gera um "aebouché", um mercado, uma demanda final i:ealiza.da. vendida, juntamente com as mercadorias importadas em 
correspondente ao valor S. O déficit do governo federal. na falta valor superior ao das exportações dos Estados Unidos? 
-de outras fontes gerada:as de D3, deverá alcançar um montam.e Na mesma semana em que Femando Henrique Cardoso 
igual ao de D3, instilar poder de compra mflcieute para (pieS pos- mobilizava suas tropas pacoteiras, partidos e seguidores do feti-
sa ser comprada por 03, suprindo a defiCiência capitalista de de- chism.o do "débito orçamentário zero", a ava1anche real do dinbei-
manda. As contra.dições Dltemas entre mercadoria e dinheiro, que ro extemo, especulativo. hot money, e a decotrente dos fantásti
se refletem nas contas píblicas, se somam às contradições presen- cos saldos externos, fazia elevar a taxa de juros a mais de 50% ao 
tes nas relações capitalistas intema.cionais. Matx dizia que eia jls- mês. Esta avalanche c::erregou consigo o diretor ITmto do Banco 
tamente nas relações intemacionais que as contradições do eapita- Centml e demonstrou que não adianta fmgirque um problema não 
Iismo se concenti3.m e enCOillram na violêDcia suas soluções. Sem existe, "afogando--o no poço do coeteris panõus", para que ele 
cavalgar as contradiçõe.s que impulsionam 0 comércio e as f~- deixe de convulsionar a realidade ideologicamente simplificada. 
ças internacionais, é impossível entender como tanto um superavrt Na mesma semana agitada, os latifundiários e os grandes fazendei
na balança comercial quanto um déficit da mesma provocam uma ros conseguem fazer passar na câmara da decrepitude um perdão 
resposta única do governo capitali~: o aumento da dívida pública sobre a COireÇão monetária das dívidas por eles contraídas junto ao 
interna. Um superavit na balança comercial produz .um efeito in- Banco do Brasil, no montante de 97 bilhões de dólares. do "fundo 
fiacionário Visfvel e dual O sup!rávit na balança~ desfal- do poço do coeteris paribus", onde os neoclássicos afogam as va
ca a oferta interna de mercadorias, provocando uma pressão infla- riáveis incômodas. smgem penubações insopitáveis capazes de trans... 
cionária por escassez -de niercadorias; mas, ao elevar a renda dos foanar sonhos ideológicos "de equilíbrios em pesadelos sanhudos. 
exportadores, outra pressio inflacionária é criada, por excesso m-
lativoderendadisponível.Ogoverno.atravésdoBancoCenlral,é Crise e dissolução do sistema como revelação de sua 
obrigado a ''lutar contra a inflação", que, no caso, signiÍlca. vender anatomia interDa: de Fernando Henrique Cardoso a FHC 
títulos da dívida póblica a flDl de retixar o excesso de dinheiro pro- Fernando Henrique C:udoso sabia que a crise e dissolução 
vocado pela cámbio de dólares proveniemes das receitas de expor- do sistema ~velam sua anatomia interna. sua realidade dissimula-
tação, por reais. Se os dólares que entmm no sistema supeiavitário da pelo auge e pelo vigor da versão ideológica equilibrista, positi-
na balança comercial pldercm ser depositados livremente em ban- vista. "Retoma-se a discussão sobre o sistema esc:ravocrata". escre-
cos naciona.is, quanto maior ma pennanência na fonna de depósí- veu FemaDd6 Henrique Cardoso, "porque só. na desagregração do 
tos, menor a pressão inflacionária que os supef.ívits comerciais - slSiema Ievelam-se de forma nítida as condições, fatores. proces
provocariam. Na medida em que a pnSpria unidade monet.úia bra- sos e mecanismos que interferem no seu funcionamento: A violên
sileira for o dólar, ninguém pode assegurar que o direito de abertu- cia como vinculo básico da relação escravista aParece claramente 
ra de depósitos bancários em dólar. no país. possa exercer o papel na antiviolência, tam~m violenta, do escravo que se rebe~ e, por 
de substituto do aumento da dívida píblica (venda de títulos), no outto lado, as condições de funcionamento do sistema evi4en
enxugamento da base monetária. Logo, os superávits comerciais ciam-se, para os Coevos, nos· riiomei:itos de sua desagregação: a 
produzem, em última instância, um aumeittó da divida plblica in- impraticabilidade do capitalismo expandir-se além de certos Iimi
tema. O país que boje melhor evidencia esta relação interna é o tes através da escravidão demonstra-se no esforço ingente dê cria
Brasil. Os países da OPEP. há vinte anos atiás, diziam que seu ção de formas de retribuição pecuníáría aos- escravos no periodo 
maior problema era o excesso de dólares Iecebidos da exportação de dissolução do regime". Isto é. Femando Henrique Cardoso a.Ítt· 
do petrÓleo e que provocavam uma. invenclvel pressão inflacioná- ma que a economia de mercado, capitalista, é capaz de explorar 
ria e o aumento da dívida pública. da venda de Utulos que se mos- mais os trabalhadores do que a escravidão podia fazê-lo. FHC está 
trava insufteiente para "emugar a base mooetária". Mas, se o su- perdendo a oportunidade, que esta crise apresenta. de determinar 
perávit comen::ial tem este efeito pervezso intemo, o déficit na balan- as fonnas assumidas pelas contradições internas e interoa:cionais, 
ça comm:ia.l, por caminhos e motivos diferentes, acaba obrigando go- de entender as crises capitalistas como um processo movido por 
vemo a aumeiJl.U" a dívida píblica e o déficit açamentário fedeml. contrad.iões crescentes, cada vez mais completas tanto no poeto 
ccmo ocorre com os Estados Unidos desde 1971. Acootece que uma de visla da estrutura quanto das relações internacionais de mútua 
econom.ia nacional, que importa um valor superior- ao de suas exporta- dependência, de polarização e de exclusão reciproca. Se FHC não 
ções de mm:adorias. deve, inrmJamente, tealizar nio apenas -os valo- tivesse se tomado prisioneiro do modelismo neoclássico e dos cli-
res C+ V, canas quantias em dúlbeiro autcmaticamente geradas.- chês mentais fabrica4os pelo FMI, talvez ele pudesse compreender 
Dl+D2,mastambémovalornãopagoS (queoãogerw-D3),eosva- criticamente o arual momento da crise completa~ capitalismo. 
lon:s importados a maior do que os expc<tados. O déí!Cit Da balança Quando os estados periféricos,- a oomeçar pelo Panamá, seguido 
comeiCiai obriga o pais defiCitário a realizar, a vender. em seu merca- pela Aigenti:oa, pelo México e pelo Brasil. abrem mão de sua moe-
do iil1emo o valorconespoodeme ao excesso das mercadorias impor- da nacional da contralização trilntária, reduzida ao "equilílrio" 
tadas sobre o valor das exportações. O govemo de uma economia orçattlentário que toma os governos nacionais inermes. completa-
nacional que apreseDta um déficit em sua balança comercial é ob- mente incapazes de planejar seus gastos necessários. talvez Fer-

. ~_gado a criat um poder de compra que permita. não apenas a ven- nanclo Hemique Cardoso percebesse que ele está contribuindo 
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para a dissolução dos estados nacionais que se formaram como 
conchas protetoms da acumulação capitalista. Sem a "dívida públi~ 
ca. o protecionismo, a exploração colonial'~ e poder-so-ia acres
centar, sem a moeda nacional, o exército penna.DCD.te e centraliza~ 
do, o poder de pesquisa., os estados naciooais jamais teriam surgi
do, pelo menos como os conheceraos hoje. As "alavancas da cha
mada acumu~ primitiva- a dívida pública, o protecionismo a 
exploraçio colOnial'\ a moeda, o exército nacional e a acumulação 
estatal (a" partir das compollhias de navegação c das empresas Ié
gias c privilegiadas do tempo de Colbcrt)- estio sendo sucatoada 
na periferia e se concentrando nos Estados UDidos. Se aqueles ele
mentos são constituintes e fOI3.m indispensáveis para a fOl'DlaÇão 
do capitalismo em todas as latitudes, o projeto neoliberal aplicado 
na periferia mundial pode estar cooduzindo à dissolução dos Esta
dos Nacionais, confOime a pevisão de Mmc.. Mas esta destruição 
dos Estados Nacionais não virá ccmo superação, mas como tragé
dia e barbárie ditadas pelos :interesses do capitalismo cêntrico em 
crise. Como a atual crise do capitalismo cêntrico é uma crise de 
sobrea=lação e de tealização, de falta de mercado pata a esca
la mundial de produção, o capital produtivo, que não emigroo para 
o espaço da CEI, não.emigrará, senão cm doSes homeopáticas, 
para a periferia, cujo mercado foi destruido pela pob<cza c pelos 
juros escorcbaxttes das dívidas intemas e extemas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suasstma)- Sobro a mesa. ,._ 
querimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, 
Senador Pedro Simon. - . 

São lidos e aprovados os seguintes= 

REQUERIMENTO N" 821, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Requeilo, nos termos do.art. 13, § 1°, do Regimento Interno 
do Senado Federal, que sejam considetadas licenças minhas au
sências dos trabaihos do Senado Federal nos dia 26 do conente 
mês, quando ~tarei na Cidade de Chapec6, no Estado que repte~ 
sento, participando do Encontro Mi~gional do PPR. e dia 29 
do mesmo. quando estarei na Cidade de Florian6polis por ocasião 
da reunião do Dimório Estadual do PPR com membros das banca
das estadual e federal. 

Sala das Sessões. 25 de maio de 1995.- Scoador Esperi
diãoAmin. 

REQUERIMENTO N' 822, DE 1995 

SCIJbor Presidente, 
Nos tennos do art. 55, m, da Constituição Fcdetal. e para 

fms do disposto no § 1° do art. 13 do Regimento Interno do Sena
do Federal, requeiro seja considerado como licença autorizada o 
meu afastamenlo dos trabalhos da Casa no dia 26 de maio do cor
rente ano. 

Sala das Sessões. 25 de ,;,.;o de 1995.- Senador José Ro
berto Arruda. 

Ao contráiiO do que "pensam" os "idiotas da objetividade" 
da FIESP, a invas3o do subsolo pelo capital estrangeiro, a apro
priação indébita. de em~sas estatais e as privatizações da saúde. 
da educação. da aposentadoria, que já começam a mostrar seus 
problemas e aplicar golpes em seus clientes e assegurados, ajuda
rão no processo de destruiçãO do mercado interno: as despesas 

com saúde, educação, aposentadoria privada reduloem as =>elas 
disp:míveis para outros fms. agravando a crise de insufici,Sncia de 
demanda, de realização As empresas privadas não poderio ser in
def'midamcnte sustentadas pelo BNDES, pelo assalto ao FGTS, 
pela expropriação do FAT etc. Falidas as,cmprcsas naciOIIliÍS, se
remos otrigados a importar as modernidades que provocam a crise 
de realização cêo.trica, que sobram no Japão depois de temm inva
dido a Europa e os Estados Unidos. O NAFTA. ampüado para a 
América Latina (naftalina?), obriga!>~ a periferia sucatcada a vol
tar-se paxa as atividades extrativas, agropecuárias, primárias, de 
onde saiião os pm:os mcursos para a elite importar o luxo e a mo
dernidade do"""""· 

A meio caminho do famigerado Cruzado I. João M. Canfo.. 
so de Mello, acompanhado de sua inscpaiivcl empár13, veio à TV 
anunciar que. com a adoção dos emptéstimos compuls6rios e do 
FDE, "a dívida p:íblica foi liquidada para se~- podem come
momr'', dizia o ilustm campineiro. Agora. ~C repete o mote se
diço e afiiiOa. que sem o Fundo Social de Einergência o "plano" 
não datá certo. Mas., com esses ~ exb.'as, com esta fatia 
maior da massa de mais-valia aprop:iada pelo govemo que ele diz 
ser totalmente ineficieme. a dam.da da. inflação seri entetrada e os 
problemas sociais sCtão resolvidos. 'Tudo pelo social", sempre 
cmorgcncial .. 

Os pacoteiros que cercam FHC conseguíram eleger vinte e 
um governadores do PMDB, ao tempo de Samey. Sua econcmia 
não é politica, é ea>nomics politiqueha. Desejam tepctir a mágica 
cm proveito do PSDB, após o congelamento de preços no zêcite, 
no teto. para onde o governo os espantou, e de saLmos no nactir, 
no piso, oode a correção defasada e a inflação de mais de 40% ao 
mês os fez caD:. Como sabia Femando Henrique Caidoso, a histó
ria só se topete cano fma. Desta vez, é a faisa do plano FHC 2, que
rendo repetira fa=do CruZlldol Tristehistéria, ''tristes tropiOoo" •• 

.REQUERIMENTO N'823, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Pata fms do disposto no§ 1• Jo artigo 13 do Rcgimenlo ln
temo, requeiro seja caosidetado como licença autorizada, o dia 26 
do corrente mês, quando participarei do Encontro Regiocal do 
PSDB no Estado do Pará. 

Sala dis Sessões. 25 de maio de 1995.- Senador Sérgio 
Machado. 

REQUERIMENTO N" 8:14, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, que seja considerado 
como licença autorizada o meu afastament.o dos trabalhos da Casa 
no dia 26·5-95, para participar -da reunião com os municípios da 
fronteira, na cidade de Ponta Pori, tratando de interesses: relativos 
a Cljação da Zona d~ !ivre Cométdo. 

E. ainda, reqUeiro seja Considerado licença autorizada o 
meu afastamento no dia 29-5-95, ocasião em qUe estalei em Cam. 
po Grande/MS para proferir palestra sobre a Refom:Ja Tril:utárla 
paírocina.da pelo Centro de EsiUdos PolíticOs da Universidade Fe
deral de Matro Grosso do Sul- UFMS. 

Sala das Sessões, 25 de maio de !99S: - Senador Ramcz 
TebeL 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Ficam eon=Jidas 
as licenças na forma solicitada. 
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Sobre a mesa, requ~rimento que será !:kk? pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, SsnadOr Pedro Simon. 

É lido o seguinte~ 

REQUERIMENTO N' 825, DE 1995 

Sr. Preside!l.t.e. 
Nm termos do disposto no art. 50, § 2°, da Constituição Fe

deral, e110s arts. 216 e 217 do Regimento lntemo do Senado Fede
ral. requeiro seja encaminhado ao ;Exm0 Sr. Ministro de Estado 
dos Transportes, Odacir Klein, o seguinte pedido de infC<IDliÇÕCS: 

Tendo em vista a refonna adr:lliDistra.t.V3. que vem sendo 
implementada no .ãmbito da Rede Fmoviária Federal, visando .i 
redução de custos opetacionais, i. elevação das receitas com traDs- · 
portes de cargas e racionalização adminlstrativa, peço um Posicio-
113.Illel110 daquela Pasta com Ie!ação às medidas a seguir C!JilDlel3das: 

1) retomo da Regiooal de Recife à c:oodiçio de sede da 
Regiooal do Nordeste, consideraodo que há iDtençio de se redu
zir as doze superintendências amais pua seis . .Essa modifiCaÇão 
a.io.da não foi formaljzada. Defendo essa medida porque a SR.l 
ainda mantém a infra-estrutura (edificações e demais Úlstalações 
f'ISicas) da época cto. que as regionais do Nordeste foram desmem
bradas (janeiro de 1990),além de cootarcomumccniro de proces
samento de dados com uma estrutura de computadores montadas 
que. até hoje, realiza trabaJhos parn .as três mgíonais; 

2) rtgu!arizaçio do Orçamento SR.1 aprovado para 
1995, uma vez que com as medidas admin.i.str.ttivas adotadas para 
redução dos custos, foi instituída uma política de diminuição gra
dativa do OIÇameoto que tem acelerndo o processo de degru!açio 
do sistema fem:wiário do Nordeste. A situação chegou ao ponto da 
dotação orçamentária, para este. ano, exaurir-se nos: quatro primei
ros meses. sem expectativa de reve:rsio do quadro. Ao meu ver, 
essa medida se conflita com a política de privatização pretendida 
pelo Governo Federal, porque o sucateamento do sistema ferroviá~ 
rio itá desvalorizá~Jo, facilila.ndo a sua aquisição ou concessão às 
empresas privadas por um preço baixo, mas que certamente causa~ 
rá um grande prejuízo ao Pais, 

3) rewperação da malha ferroviária do Nordeste. A rede 
ferroviária notdestina necessita de recursos urgentes para a sua re
cuperação, adequação e manutenção, mas em conseqüência da cri
se econômico-fmailceitã que enfrenta o Pafs, esses teCUISOS não 
são liberados, agravando o seu estado de degrnda.ção. Jnfeli2meme 
a mídia não dá o destaque que este enfoque merece, preferindo 
lançar a culpa dos insucessos do transporte ferroviário nos empre
gados da RFFSA. Tenho a convicção de que não será. p::issível en
tregar uma parte on tcxlo o sistema ferroviário do Nordeste à ini~ 
ciativa privada. sem que antes- se promova a sua recuperação e 
complementação, sob pena de assistinnos a um grande desmanche 
de ferrovias na região; ---- - · 

4) retomada nos investimentos da Ferrovia Transnor
destina. A maior parte da malha ferroviária dó Nordeste foi im
plamada no século passado, quando a economia da região se ba
seava exclusivamente na culrur.t. aa cana-de..açúcar e, por isso, o 
alcance das vias férreas se xestringe à Zona da Mata. Além disso, a 
interiorização da fettOVia no NOtdeste se deu de forma lenta. e 
muitas das linhas flCar.lm com suas extremidades iso~ sem li-

gações das l.i:ohas de um mesmo Estado, como 6 o caso de Pemam
buco, onde o percurso interiorano Petmlina-Salgueiro não é con
templado pela malha a1Ual. Esses fatos demonstram claramente a 
necessidade de se completar a maJba da Região para viabilizar o 
seu~. conferindo-lhe competitividade. 

Sala das Sessões, 2S de maio de 1995.- Senador Roberto 
Freire. 

(À Mua para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuoa) _ O requerimeuto 
lido se11i despachado à Mesa par.!. decisão, nos termos do inciso m 
do art. 216 do Regimento Intemo. -

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. _I 0 Secr:e
tário em exercício, Senador Pedro SimOn. 

É lido o seguinte: 

REqUERIMENTO N" 1126, DE 1995 

Senhor Presidente, 

À vista de notícias veiculadas no dia 23-S-95 nos jor
nais O EStado de S. Paulo e Jornal de Brasilia (anexos), e 
fundamentado nos termos regimentais do artigo 215, inciso 
II, alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, re
queiro sejam prestadas pela Administração da Casa as se
guintes informações: 

I _ Há pn:Visio no Orçamento da Uirião'1995 de vetbas 
para Institutos e Fundações ligadas a Partidos Políticos? Quais sãO 
os valores. per entidade? O que já foi hõerado? 

2 __ Quais os valores previstos e repassadoo aos exerclcios 
de 1991, \99;!, 1993 e 1994? 

3 _Quais os valores alocados e repassados, nos orçamentos 
dos exercícios: de 1991 _ 1995 a_grupos inter-parlamenlares e ins
tituições assemelhadas? 

Senador Esperidião Amin 

SENADO CORTA SUBVENÇÃO SoCiAL PARA PARTIDOS 

O Senado suspendeu o repasse de R$ 1,16 milhão de sub
veuçiles sociais à Fundação Pedroso Horta, do PMDB, ao Instituto 
Taoc=lo Neves, do PFL, à Fundação Mi!IOD Campos, do PPR, ao 
Grupo lnlerparlameotar, ao Grupo Brnsileiro do Parl37!!•nto Lati
no-Americano e à Associação lnteq>arlamentar de Thrismo. Tais 
entidades, de acordo com a Secretaria de Controle Intemo do Se
nado. não estariam habilitadas a receber _as subvenções até que o 
Tribunal de Coutas da União (TCU) dê o pa=er final Todas as 
subveuçiles são haocadas pelo Tesouro. 

Com o corte do pagamento da:; subvenções pelo Senado, os 
ma.icli'Cs partidos políticos do País passam por uma siblação com
plicada além de suas fundações e institutos ~m fl.Cado sem o di
nheiro, eles estão ameaçados de despejo, pois, junto com o PSDB 
e o PL, O<Upam il:regularmeote salas do Senado e da Cãmara. 

Por sugestão do primeiro--secretário do Sena~ Odacir Soa
res (PFL - RQ), ~tá sendo feito um levantamento sobre todos os 
partidos_ e entidades que ocupam as salas do prédio-sede do Poder 
Legislativo. Os esb.ldos Í:teario prontos dentro de 30 dias. 
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O Estado de S. Paulo- 25105195 (pag.A6) 

Subvenções Sociais 

SENADOR CONIESTA VERBAS 
A FUNDAÇÕES DE PARTIDOS 

Supficy alega que institutos 
são entidades de dinilo 
priJitldoeniiopotkm 

receber 00 OrçamenJD. 

Brasllia - O Senador Edoaido Soplicy (PT - SP) requereu 
ontem à Mesa Diretora do Senado Fcdeial es_clarecimentos sobre 

. os recm:sos públicos ,.pa.Sados à Fundação Pedro Horta do 
PMDB ao Instituto Ta.ncrodo Neves, d_o PFL, e a Fundação Milloo 
Campos, do PPR, nos últimos dez anos SllJ)Iicy baseou seu Jledido 
de informações em notícia publicada ontem pelo Estado sobre o 
corte de R$1,16 milhão de verllas do Orçamento Geral da Uniao a 
estas e outras três entidades parlamentares. 

De acon:lo com o Senador as fundações e o instituto pertencen
tes acs partidos são entidades de ditúto p:ivado, e não poderiam estar 
recebendo verbas do o,.memo. Soplicy perguntOO ainda quais fim. 
damentos legais respaldaram o repa= do dinheiro até agom e que 
oouas entidades privadas se beoeficiarun das verbas públicas. 

O Senado suspendeu o repasse das subvenções sociais para 
as Ftt!ldações Pedroso Horta e Milton Campos, pua o instituto 
Tancredo Neves, para o Grupo Jnu:xpalamentar, para o Grupo bra
sileiro do Parlamento Latino-Americano e para a Associação In
tezpalamentar de Turismo porque sua Secretaria de Controle Inter
no deu parecer pelo corte. Ministros do Tribunal de Cootas da 
União (TCU) em contato com o primeiro-secretário do Senado, 
Odacir Soares (PFL.RO), disseram infotmalmente que a c:ooces
são dos repasses é ilegal 

Outro problema constatado pela direção do Senado refere
se ao uso irregular das dependências do Congresso pua abrigo das 
presidencias de partidos políticos, entre eles o PMDB, o PFL~ o 
PSDB, o PL, e o PPR. O Senador Odacir Soares informou que o 
estudos sobre as ocupações irregulares ficarão prontos em 30 dias. 
Em seguida, a lista dos partidos e das instiwições ser.lentn:gue à 
Mesa do Senadoy para que se dê início ao processo de despejo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) O "'QUerimento 6 
deferido pela Mesa Diretorn. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secte
tário em exercício~ Senador Pedro Simao.. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 174, DE 1998 

Altera disposições do Códtgo Civi~ rdatlva· 
mente à m9ioridade e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O Código Civil Brasileiro, Lei n° 3.071. de 1° deja

neÍro de 1916, passa a vigorar com as seguintes redações: 
I- O inciso I do art. 6°: 

''Art. (I>-·---··::...·---·------·---~-
! - Os maiores de dezesseis e os menores de de-

zoito anOs (arts. 154 a 156). .. 

-------·---·---··---------·-
II- O caput do art. 9": 

''Art. 9° Aos dezoito anos completos acaba a me
noridade, ficando habilitado o individuo para todos os 
atos da vida civil. 

m-o incisai do§.1•doart. 9~ 

"Axt. go ·----·-·--·-.. -·-·-·-------~ 
§ 1• ---·---·---·------·---·---
1 - Por concessão do pai. ou. se for morto. da 

mie, e por sentença do juiz. ouvido o bltor, se o menor 
tiver dezesseis anos cumpridos. ...................... ~ .................... _ ........ _______ .. 

N-O c:aput do art. 154: 

"Art. 154. As obrigações contraídas por menores. 
entre dezesseis e dezoito anos, são anuláveis (arts. 6° r 

84), qu·~-~~-~-~-=-eles pra1:~.~~-·--·" 
V- O c:aput do art. 155: 

"Art. 155. O menor, entre dezesseis e dezoito 
anos, não pode, para se eximir de mna obrigação, invo
cara sua idade. se dolosamente a ocultou, inquirido pela 
ou na parte, ou se, no ato de se obrigar. espontaneamente 
se declarou maior." 

VI- O c:aput do art. 156: 

"Art. 156. O menor, entre dezesseis e dezoito 
~· equipara-se ao maior quanto is obrigações resul
tantes de atos ilicitos. em que for culpado." 

vn- o caput do art. 1ss: 
"Art. 185. Pam o casamento da menor de 18 anos 

é mister o consentimentO de ambos os pais/' 

vm- o c:aput do art. 1.298: 

"Art. 1.298. O mai<r de dezesseis e menor de de
zoito anos, não emancipado (art. 9", n•l), pode ser man
datmo, mas o mandante não tem açao contra ele senão 
de confatmidade com as regms gerais, aplicáveis às ob
·rigãções conrmfdas pOr- metlO!te&." 

IX- O inciso I do art. 1.325: 

"Art.l.32S. --------··-·-----
1- Menores de dezoito anos, não emancipados oo 

não declamdos maiores. 

Art. 2° Esta lei cntr.a. em vigor na data de sua publicaç§o. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em coo.trário. 

Justificação 

O Código CiVil Brasileiro regula os direitos e obrigações 
coocementes às pessoas. aos bens e às suas relações, tendo sido 
instituídopelaLein°3.07l.de l 0 dejaneirode 1916. 

Estãbclecc o C6digo, nos termos do seu art. 90, que aos 21' 
anos completos acaba a menoridade, ftcando o indMduo habilita
do para todos os atos da vida civü. 

Entende a lei que até os 21 anos a pessoa. não atingiu, ainda, 
o_grau:âe dc;sen,volvimento intelectual. ou seja. a maturidade ne
cessária pila que se CCilSidcte dotada de capacidade civiL Entre os 
16 e os 21 anos de idade, considera. que a pessoa. já. tem a noção de 
~bilidadc dos atas que pratica. mas não totalmente, motivo 
pelo qual é tida como ''Ielativa.mente capaz", devendo ser assistida 
peiópai, llltoroo curador, cooformeocaso. 

Impossível deixar de considerar que do inicio do século até 
os dias ccmentcs., houveram nnmcrosa.s e significativas mudanças 
:na sociedade, influenciadas e impulsionadas pelos avanços tecno
lógicos nos campos das teleccmnnicaçõcs. influenciando usos e 
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costumes, e, priDci~ente. a velocidade no desenvolvimento in
telectual dos jovens. É inegável que uma pessoa de 18 anos é mui
to mais coo.sc:iente do qu~ um jovem do início. ao mesmo meados, 
do séaJJ.o passado com a mesma idade. 

Essa tr:msfonuaçáo é =nbecida par todos e a pn5pria 
Constituição da República,. viva e atuante, mudou, facultando o 
voto pant os maiores de 16 anos. Por outro lado, verifica-se a exis
têocia de projeto de lei que tramita DO Congresso Nacional com o 
ínn de se coo.ceder habilitação para a condução de veículos auto
motoies aos maiores de 16 aoos. 

Alnalmente, aos 18 anos de idade, a pessoa é penalmeote 
I<SpODSável, sujeita às penas previstas pela lei e esta menoridade 
penal tende a desaescer. 

Assim, justifica-se a adequação da legislaçáo civil ii. realida· 
de da; tempos modemos, passando a maioridade civil a = adqui· 
rida aos dezoito anos ccmpletos. idade em que a pessoa poderá 
exexcer1 pessoalmente. os seus diieíto$ civis. 

E de se considerar que o ordenamento jurídico é vivo c di
nâmieo, devendo refletir as =danças que o passar da; tempos de
sencadeia na sociedade. 

Em fac:e a todo ~exposto, cspetamOS con1ar com o apoio de 
nossos Pares para aprovação deste~ que sem dúvida cm mlito 
cootri.hrilá para o aperl"ciçoamento de vida em JlOSS8. sociedade 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995. - Senador João 
França. 

lEGISlAÇÃO CJTADA 

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 

LEIN"3.07l,DE l'DEJANEIRO DE 1916 
(Corrigida pela Lei n'3.725,de IS de janeiro de 1919) 

Disposição Preliminar 

Art. I' Este C&ligo 10gula os dire~os e obrigações de or· 
dem privada concementes às pessoas. aos bens c às suas ~Iações.; 

uVROI 
Das Pessoas 

TITuLo! 
Da Divisão das p.,.,... 

CAPÍruLOI 
Das Pes:soasNaturak 

Art. 6' São incapazes, reblivamente a certos atos (art. 147, 
D0 1), ou à maneim de os excn::er: 

I - os maioxes de dezesseis e menores .de vinte e um anos 
(arts. 154. 156). 

Art. go Aos vinte e um anos ca:npletos., acaba a menoridade, 
í:teando habilitado o indivíduo para todos os aros da vida civ:iL 

§ I' Cessaxá, pata os metiO<OS, a incapacidade: 
I - par concessão do pai, oo, se for morto, da mãe, .e poi-. 

sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezoito anos 
cumpridos. 

Art. !54. As obrigações conlraldas po< mCOOlOs, entre de
zesseis e vinte e um anos:, são amlláveis (artigos 6° e 184), quando 
resultem de aios par eles pruieados: 

I- sem aut<xi73çie de seos leg!timos rqaesemantes (art. 84); 
n- sem assisrência do curador, que neles houvesse de in

tervir. 
Art. 155. O menor, entre dezesscis e vinte c um anos. não 

· ~para se eximir de uma obrigação. invocar a sua. idade. se do-

losamei:irc a ocultQu, inquirido pela outia parte,. ou se, no ato de se 
obrigarespootaneam.cnt.e se declarw: maior. 

Art. 156. O menor, entte dezeSseis e vinte e um anos. equi
pata·SC ao maior quanto às obrigações resultantes de atos ilí~, 
em que foc culpado. 

Art. 185. Para o casamento dos menores de 21 anos, sendo 
filhos legítimos. é mister o conSeD.timento de ambos ·os Pai$. 

Art. 1.298. O maior de dezesseis e menor de vinte e um 
aoos, não emancipado (art. ~. n° I), pode ser mandatário, mas o 
mandante não tem açio contra ele senão de. confoanidade com as 
I<giaS SCJ;3is. aplicáveis às obrigações cooti:údas po< metiO<OS. 

Art. 1.325. Podem ser procuradores em jllzo todos os legal
mente habilitados que nio forem: 

I - menoms de vinte c um auos, não emancipados ou não 
dccbuados. maiores. 

(À. Comissiio Temporrúitt destintuhz. a examUuzr 
o ProfrU de Lei da canum. .. 118 de 1984, que insti
bd o Código CMI) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O projeto de lei 
· que acaoo de ser lido sem despachado à Comissão Tempórâria 
destinada a examinar o Projeto de Lei da Câmara n° 118, de 1984, 
que instituiu o C6digo Civil. 

Sobre a mesa. oficies que sezão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador Pedro Simon. 

São lidos os seguintes:: 

OFÍCIO N' 483195 

BJ:aSilia, 11 de maio de 1995 
Seohoc Presidente, 
Tenho a hom:a de iDdicar a Vossa Excelência pelo Partido 

P,.!l"'ssista Reformador - PPR, os Deputados Jlrlr Bolsooaro e 
Célia Mendes para integr.lmn, 10spedivamente como titular e SU· 

plente, a Comissão Especial Mista destinada a ap<eciar a Medida 
Provis6ria D0 996. de 11 de maio de 1995 (convalida a MP D0 

971/9S),que "dispõe sobre as aliquotas de contribuição para o Pla
no de Seguridade Social do servidor público civil ativo dos Pode
res da União, das auU!rquias e das fundações públicas, e dá outiDs 
providências". Em substituição aos Deputados Ricardo Izar e Ernl· 
do Trindade. . . . 

Alenciosamentc. - Deputado Francisco Dornelles, Líder 
doPPR. 

OFÍCIO N' 478195 

Senhor!'rOsídente, 
Btas!lia, 15 de maio do 1995 

TCDho a boma de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 
P,.gressistaReformador- PPR, os Deputados Wa~ Salustiano 
e Gerson Peres para integtaiCm. ~spec:tivamentc como titular c 
~lente,. a Canissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
ProvíslJria n• 991, de 11 de maio de 1995 (convalida a MP n• 
966'95)~que "estabelece Il01lllaS para outoiJ!a e pronogaçáo das 
concessões e permissões de serviços públicos, e dá ootias provi
dências", em substituiçáo ao Dep!tado Francisco Dome!Jes como 
titular. 

Atenciasametrtc, - Dcpltado Francisco Domelles, Líder 
doPPR. 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Seriio feitas as 
substituições solicitadas. 

Volta -se à lista de oradores. 
Concedo a palavta ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PfL.Mr. Proouncia o seguinte 
discurso)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em face da per
III.allente investida. da marginalidade, que não oferece nenhuma tré
gua à p!itica diununa das agressões ilimitadas à ordem pública. 
torna-sê necessário o cumprimento do COnveD.io celebrado entre o 
Governo do Rio de Janeiro, a Prefeitnra de sua ~ital e as Forças 
Aimadas do Pais. 

O acordo objetiva conter a i:xwx:ha da violência que infelici
ta cariocas, fluminenses e quem mais. em desavisada viagem. visi
te o belo e outrora hospitaleiro Estado do Rio de Janeiro. 

Já não é sem tempo. As patrulhas militareS do Exército. di -
Aeronáutica e da. Marioha praticamente reco1bet2m-se aos quartéis. 

Tanto bastou para que toda sorte de crim.in~s~_ voltassem _ 
mais agressivamente ainda às suas condenávciiS atividades, dado 
que a ausência de reação policial efetiva gar.mte-lliis a impunida
de das investidas contra" o patrimônio e a vida do. cidadão. 

Confonne sentencia oportuno editorial de recente edíçio 
do Jornal do Brasil, vive-se no Rio em veldadeiro "estado de 
sublevação". 

A beligerância mostrou-se mais exaltada no tiroteio de que 
foi alvo, em pleno ar, um helicóptero da Polícia Militar, causando 
a amputação traumática. do braço de um de seus oílCÍaiS-trip.llan~ 
tes. Na mesma operação. que ~tendia aprisionar crlminosos alo
jados no mono da La.goinha.. um soldado foi morto, atingido na 
cabeça por disparo de fuzil AR-15, mesma arma que. no dia se
guinte. servíu para a execução sumária de um jovem empresário, 
ante a primeira dificuldade de se o seqüestrar. 

Lá já não se contam atos de violência como ocorrências po
liciais~ adicionam~se os :números de mortos, em cada dia. resumin~ 
do-os nas baixas semanais de uma guezra intermináVel, deflagrada 
pelo crime organizado. O ato inofensivo de anda:r pelas roas é uma 
temeridade; os morros foram dominados pelas quadrilhas de uafi
cantes. que exploram os Illtt3dores submetidos pelo terror. 

As crianças transportam drogas nas .lancheiras que simulam 
levar para a escola~ multiplicam-se casos de estupros. A vida ou
trota pacífica de quem lá reside não tem qUalquer valor, sob a tira
nia dos chefes do tráfico, axvaados em juízes de tribunais sumi
rios, carrascos frios e sanguinários que forçam a convivência. im
põem a ''lei do silêncio", determinam as execuções. 

Ora, Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores, para o editorialis
ta, os episódios locais antecipam ''uma tendência que se espalha 
pelo País: o esfacelamento do Estado e a sua incapacidade de ga
rantir segurança mínima aos cidadãos". Preocupa a todos. com 
efeito, a reprodução de chacinas. seqüestros cm séries, roubos à 
mão annada e ootros atos de violência que, infe~. fazem. 
parte do cotidiano do Rio de Janeiro, em outras unidades da Fede
ração. enlre as quais o meu Estado de Mato Grosso. 

Aí se configuram gmvíssimas demonstrações da Ómissão do 
Poder Público, indicativas de que está em aJiso um processo en
démico de convulsão social. Deve ser tratada como ques~ de se-: 
gur.mça. nacional a convivência da sociedade organizada, cujos 
membros trabalham e honram os seus i.Jxq:xlstos, com a marginali
dade que reina desafiadora nos ma:ros e coleciooa vitilnas indefesas. 

A esse propósito- da necessidade de se garantir a seguran
ça do organismo sociãl frente à invasão desestabilizadora da vio
lência -. estuda a Sociologia o elenco provável das causas deter-

lllÍna.Dles da criminalidade, transitando desde a situação de miséria 
em que vive parcela ponderável da população, passando pela for
Itiação escoLar e familiar inadequadas. chegando, até mesmo, à in
fluência muitas vezes nefasta dos meios de comunicaçio, em espe
cial da televisão, na construçllo "do indivíduo. 

Pesquisa da Secretaria de Justiça do Rio de Janeiro, há pou
co divulgada. demonstra que apenas na progrnmação :infantil de 
uma 6nica emissora foxam apresentadas 58 cenas de violência, 
cotrespondentes a pooco menos de 35% das mais de ISO imagens 
violentas exibidas num s6 dia. Vejam bem. mlm programa infantil 
focam apresentadas 58 cenas de violência. 

Os capítulos das novelas, em uma semana, retrataram !50 
-crimes; os seriados, 79; e outros programas, 74 cenas de: violência 
e terror. 

Tçmsmitidos cerca de 80 progr.unas, for:am exibidos 288 
homicídios e tentativas de homicídio, 386 ~sões. 248 ameaças, 
6 seqUestros; 11 crimes sexuais; 71 casos~ de condução de veícu
los, com risco para terceiros, por motoristas drogados; 7 cenas de 
uso ou tráfico de drogas; 65 de formação de quadrilha; 43 roubos; 
16 furtos; 7 estelionatos e 183 outros ilícitos penais. totalizando 
1.377 cenas de crimes cm uma s6 semana na televisão brasileira. 

Raciocinem bem. Srs. Senadores, o que significa isso! La
mentavelmente, os programas direcionados às crianças btasileiras 
exibem mais da metade das cenas de violência contadas em toda a 
programação. Então, se esses dados correspondem a mais de cem 
episódios de violência por dia, podemos calcular que, a cada ano, 
36.708 dessas cenas são exibidas à nossa inf""ancia. O que será da 
nova geração de brasileiros? 

Por sua vez, o Mestre J. Cretella Júnior, da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, Ieciona que: 

···- a segur.mça das pessoas e das coisas é elemento básico 
das condições universais, fator absolutamente indispensável para o 
naturn.l desenvolvimento da personalidade humana." 

Trata.ntio-se de bem inviolável resguardado pelo Direito, até 
mesmo por defmição, nem por isso está imune às pressões pes
soais e impessoais originadas do contexto social. 

Por isso, Sr~ Presidente. Sr-s e Srs. Senadores, ~ agressões, 
aí implícitas, representam perigo a ser enfrentado pela Jr6pria for
ça do indivíduo agredido, num primeiro instante, e pela "força or
ganizada do meio social", em segufda, já que a ameaça. a uma pes
soa constitui intimidação ao total da coletividade, exigindo repres
sãO. Decotre. daí, o conceito de "ordem pública'', instituto que em 
si mesmo encetra as condições mínimas "essenciais a uma -vida so-. 
cial conveniente". 

Segue-se que o Estado, detendo o "poder de polícia", exer~ 
ce-o, em sentido amplo, para "restringir a atividade nefasta do ci
dadão", quando esse a outro - ou à coletividade- prejudica. A ri
gOr, -a-manutenção da ordem p6blica, interiwnente. é da compe
tência das políticas milititles estaduais, enquanio a segurança do 
País -iolma_ o inimigo extemo, as invasões e as guenasy reserva--se 
àS F0xças Annadas. 

--Na -Federação brasileira, o ~ercício do poder de polícia, em 
cada Unidade, não pode ultra.pa:ssar as garantias de direitOs do ci
~o. as preiTOgat~as e _as liberdades. confOIID.e ditam a Consti
tuição e as leis. Nada- impede, porém, o socorro da União, quando 
evidenciada a incapacidad.C de o Estado-membro exercer eficiente~ 
menr.e a manutenção da ordem pública. 

Em função disso, não prosperou a intenção governamental 
d~ de~ o estado de defesa no Rio de Janeiro, visando à capta· 
ção de recursos pant combater o crime organizado. ~~smo porque_ 
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a Prefeitw;a deve obter .a liberação de el!lpléstimo superior a 
R$100 milhões pm:a essa fmalidade. e o SenhOr PriSidente daRe
pública nada opõe. à Operação Rio II. a ser desencadeada pela For~ 
ças Aimadas. 

Conclusivamente, os acontecimentos do Rio de Janeiro, m
novados em maior ou menor grau em dezenas de outras gcmdes 
cidades brasileiras - entl;e as quais a capital do meu Estado, Cuia
bá. que ultimamente tem sido alvo também de aumento brutal de 
assassioa"tos e ootros tipos de crimes que ocorrem no País -, de
monstraram a incapacidade de a autoridade pública local garantir a 
seguiança da população, o~':'ldo-a à formalização de convênios 
com o Poder Central. Foi necessária a ajuda de oficiais e soldados 
do Eotéicito. da Marinha e da Aerolláutica, para conter, embora 
por mve peúodo, a açio das quadrilhas de trafiCalltes e de ladrõ
es. misturados a outros tipos de malfeitores. 

Não obstante o Senhor Presidente da República e o Govet
,naQor do Estado do Rio de Janeb:o terem restabelecido o convênio, 
no último dia 28 de nwço, pua dificultar ou mesmo eliminar as 
ações criminosas no Rio de 1 aneiro, remanesce insatisfeita a exi~ 
gência ~ serem viabilizadas as medidas que, a nível nacional, de
tenham a queda dos nívbis de segurança e o cresçimcnto da violên
cia nas DUmerosas outras grandes cidades brasileiras. 

Na conjmlura ora vivida pela sociedade, em que os atos de 
violência n:petom-se nas ruas e nos lares, a qualquer hora do dia 
ou da noite, a cidadania teve revogados os seus mais elem.entares 
direitos, como, por exemplo, o de ir e vir nas praçaS e vias públi
cas, sem ser molestado. Entendemos. por isso, que se deve promo
ver, com a urgência urgentíssima, uma atuaçio con}mta do Go
vemo Federal, das FOIÇaS AI:madas, dos Executivos Estaduais e 
Municipais e da própria Polícia Federal brasilella pua canbater o 
crime organizado em todo o País, não s6 no Rio de Ja.neiro. 

Não se pode desmentir a existêocia de um quadro de violên
cia urbana, que ademais promete transbcxdar das: grandes capitais 
para as regiões interia:anas, priÍlcipalmeme pela maneira com que 
a televisão biasileiia vem fazendo sua progmmação. com cenas 
brutais de violência no decoaer do dia todo. Lamentavelmente, a 
televisão brasileira. hoje, não ensina nada, pelo conttário, apenas 
prejudica a formação moral de nossa juventude. Por isso, nesta 
oportunidade, impõe-se ao Estado a. correção de sua incapacidade 
para garantir a segur.mça dos cidadãos. ~ ~ 

Não queremos que volte a censura paxa os veiados de co
municação ~. mas teria de haver um conseiho de ética para fa
zer com que a l;)I'Ogramação de nossas emissons de televisão res
guardasse a fonnação ma:a1 da nossa j.Iventude.. 

Durante o discurso do Sr. Júlio Campos, o Sr. 
Eduardo Suplicy dl!ixa a cadl!ira da presidência, que é 
oapada pelo Sr. Ney Suassut14, Supknl< <k Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a pala
""' ao oobre Senado< Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PI' ..SP. Prommcia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o que diz 
o art. 220 da Constituição da República Federativa do Brasil é o 
seguinte: 

Art. 220- A manifestação do pensamento, a cria· 
ção, a expressão e a informação. sob qualquer forma. 
processo ou veiatlo não sofretão qualquer restrição; ob
=vado o disposto nesta Constituição. 

§ I'- Nenhuma lei conterá dispositivo que possa 
coostituir embazaço li plena liberdade de informação jor. 
na1ística em- qualquer veículo de comunicação social, 
observado o<f!spostn no art. S0,N, V, X.xm e XIV. 

§ 'lfJ- E vedada toda e qualquer censura de natu
reza política, ideológica e artística. 

Ora. estamos Vivendo, nestes dias, um momento sério de 
decisão da Iustiça sobre um episódio no qual está inserida a Rede 
Bandeirantes de Televisão, porque esta Rede, no programa Do
mingo 10. lem realizado inUmems reportagens de informação de 
grande utilidade pl1blica e acaba de sofrer uma censura prévia. 

Uma açio caulelar impetrnda por uma empresa de mad<e
ting de IOde impediu a veiculaçio da edição do Programa Domin
go 10 do dia 21 de maio e abriu caminho para o rmaheleci:mento 
da censura prévia à .impiclsa DO BrasiL Mais do que ferir um di
reito constimcional de uma emissora de televisão, o embargo da 
reportagem abriu seúlssimo poecedento judicial que, a prevalecer, 
atenta contra a própria democracia. 

Há duas semanas uma equipe do Jrograma se dedica a in
vestigai o mârketing de =le, couceito de marketiug amplamente 
difundido no nnmdo, mas que agoza se apresenta como novidade 
noBxasil 

A técnica consiste basicamente em montar redes de vendas 
de estrutum piramidal, transfounando o coosumidor' em vendedor 
dos produtos distneufdos pelas redes. 

O que fez a Rode Bandeirantes? Preparou uma reportagem 
sobre a maior empresa do nnmdo nesse ramo de atividade: a norte
americana AMW A Y, que também opera no País desde 1991 e é a 
priDcipal responsável pela difusão do conceito. Aliciou = de 
300 mil "distribu~" - assim são ch2mados seus consumido
res-vendedores - e fez seu fab.llameiUo crescer 1.550% em tão 
curto espaço de tempo. A AMW A Y vende bapcamen•e produtos 

Cumpre ao Estado encontrar os mecanismos condicionado
res de uma reação íttme, enérgica e deciSivii contra a onda de cri
minalidade, hoje avassaladcxa e impune, que tantos cidadãO&, pres
tantes e inocentes, têm-se engolfados no& últimos dias. 

~ de limpeza e cosméticos fabúcados pela matriz nos Estados Uni
dos da América e im.poitados para o Brasil com exclusividade. 

Por isto, neste instante. quero fazer meu protesto pela ma
neira com que as: televisões brasileims vêm fazenàO sUa programa
ção e cuto.p:imeiltar o -Governo Federal e o Governo do Estado 
pelo convênio assinado, para dar maior segurança ao povo do Rio 
de Janeiro. Espero que convênios Como esse possam ser .i.mplanta
dos em outros Estádos da Federação. a fim de dar segurança ao 
povo brasileiro e, em especial. ao povo matogrossense. 

D-uranze o discurso do Sr. Júlio Campos, o Sr. 
Ney Suassuna, Suplente de Secretário.- tkixa a cadeira 
da presid<ncia, que i ocupada pelo Sr. Edatudo Suplicy. 

~o se pede compzar os seus produtos em nenhum estabe
lecimento comercial, apenas através da rede. A .uregjmentação de 
novos distnOuiclcxes é feita pelo método boca a boca, com a divul
gaçio do negócio sendo atriooição dos que à rede se incotporun. 

Cada novo consumidor que ingressa tem que convidar ou
tros. e estes. por sua vez, chamam coiros. Fonna-se uma pirâmide 
na qual os que esrão IlOS níveis superi<ns recebem comissões pe
las compras dos que estão abaixo. Para ~ssar rias conentes oo 
redes de marlreting. o candida!o a distribuidor é obrigado a adqui· 
rir um kit de produtos que serve como mostruário e material de 
trei.oamento fornecido por uma emp«Sa chamada PRONET, rujo 
único cliente é a AMW A Y. 
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Esse material consiste, basicamem.e, em frtas de estfinulo e 
livros de auto-ajuda, como os escrito:; por Og Mandino e Lair Ri
beiro. Semanalmente é levado a adquirir uma fita cassete com de
poimentos de pessoas que enriqueceram no negócio e peri
odicamente é levado a participar de seminários, eventos e conven
ções, que servem como estímulo para _os vendedores. Ora, com isso 
gastam-~ 2500 anualmente cOm a -aquiSiçio de suporte ~c:la
gem do treinamento. A xepetição dos estimules é coosider.!da por 
especialistas COI!l.O uma clara fOIIWl de lavagem cerebmi. 

O problema é que, para aliciar novos ve~. a AM
WAY e a PRONET garantem que, com aplicação, todos os que 
aderirem as suas com:ntes vão ganhar muito dinheiro, suficienf.e 
pn ett.i.- um período de 2 a S anos, mllizar sonhos de consumo, 
absobJtamente reais como comprar euros importados. iates e aviõ
es. Promessas que especialistas em matemática. marketing e psi
cologia social afli'IllllDl ser i.!I!pOSSfveis de se cumprir para. todas, 
independentemente do grau de aplicação individual. 

É aproximadamente assim a 1iiiha. da reportagem em ques
tão. Depoimentos de pessoas que ganharam dinheiro, que pexde
ram. entrevistas com uma professora de psicologia social. um pro
fessor de matemática. um consu.ltor em marketiug e, inclusive, a 
palavta da Pzópria emp<esa, os presidentes da AMW AY e da 
PRONET; ambos foram entrevistados e, portanto, têm o seu direi
to assegurado de expor o seu ponto de vista. nessa reportagem. 

Octtrc que, na antevéspera. da veiculaçio do pro~ se
gundo infoona a Rede BaDdànmtes, ela foi surpreendida pela 
presença de um oficial de justiça com uma citaçio determinando o 
emb:uj:o da reportagem. A AMW A Y, mesmo desoonhocendo o 
conteúdo da reportagem, obteve liminar a uma açãó caUtelar impe
trnda. junto à Primeira Vara Cível do Fórum de Pinheiros, _e_m São 
Paulo, e a limioar foi concedida pelo Juiz Edison Blanes. · 

A empresa. mesmo reconhecendo a seriedade da TV Ban· 
ddnmtes e do seu programa Domingo 10, alega que poderia so
fru prejuízo iiiepaiável a sua.imagem caso a reportagem fosse 
veiculada. 

Aca!ando a decisiio judicial, a Rede BaDdànmtes deixou 
de exibir a edição do Domiogo 10 progmmada para o dia 21 p.p, 
levando ao ar uma Ieprise. 

A Diieção da emissota acatoo. a deteiiD.iDação. mas :repudia, 
desde o início, as alegações que fimda.mentaxam o ato de censura 
ptivia. O Departamento Juridioo tonta, por todos os meios legais 
disponíveis, obter a xevogação da ·liminar. O Juiz Edisou Blanes 
negou a reb:xtsidera.ção pedida na última terça-feiril e manteve a 
liminar. Nesta quinta-feira, o Departamento JUlÍdico entra com um 
agravo junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São ~lo. 

O Diretor de JOIDalismo, Fernando Mitre, estabele=~ que a 
matéria será exibida assim que houver a liberação do embargo ju
dicial. Diariamente. cinqüenta pessoas têm ligado para a emissora, 
para manifestar indignação oontra o que juristas do quilato de 
Walter CeneViva e José Roberto Batochio consideram o :restabele
cimento da censura prévia no País. cx~scência jurídica sepultada 
com o fim do regime militar. 

Ontem, à noite. no jornal da Rede Bandeirantes,. assisti aos 
depoimentos dos juristas Walter Ceneviva e José Roberto Bato
chio. em que ressaltaram os postulados da Constituição, no seu art. 
220, que acabo de ler, e da Lei da Imprensa, em seu§ 1°, que ve
dam ex~ente qualquer tipo de censura pr6via à mat6ria jor
nallstica. 

A prevalecer a vontade da corporn.ção AMW A Y e mantido 
o impedimento, estar.i firmada jurisprudência sobre um assunto 
gravíssimO. Assim, qualquer cidadão que se sima ameaçado, justa 

ou injustamente, poderá embugar a circulaçio dos jamais. os tele
jomais e noticiários do rádio. 

Levada a extremos, a medida, caso já vigorasse como juris
prudência no País em passado recente, poderia ter impedido a vei
culação de todo o material jomallstico sobro a CP! do Orçamento, 
bastando pua isso que um dos acusados -o ex-deputado Joio Al
ves oo. lbsen Pinheiro- encontrasse pela frente um }Iiz como o Sr. 
Edison Blanes. Talvez nem houvesse coo.dição de se promover o 
impeac:hment do ex-p!esideDte Collor se, por exemplo, as demín
cias de Pedro Collor de Mello l_Revista Veja tivessem sido em
bargadas pelo Presidente F..,.,W Collor. attavés de ação cautelar 
COlltra a Revista Veja. Não teríamos tido a oportunidade de conhe
cer a força daquele depoimento oom. tudo o que acontcceu poste
rioanente e que contribuiu para que a história do Brasil fosse mo
dificada. 

Como se vê, o episódio JXO!agonizado pela Rede Bandei
rautes abre um precedente com s6rias ~ na tXdem. ins
titucional, uma vez que cerceia o direito llivre infon:nação, condi
cionando a veiculação de qualquer assunto aos humores de instân
cias inferux.s do Poder Judiciário. 

O Sr~ Lauro Campos- Permite--me V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita homa, Sons
dor Lauro Campos. 

O s •. Lauro Campos - Nolre Senador, parece-me que a 
sua presença na tn"buna neste mo:mento se reveste de uma impor
tnncia lDllito grande. Realmente, o Bmsi! tem estado aberto às 

. mais estrnnhas modemidades. Esta prática não se restringe apenas 
! organização citada por V. Ex•. também outras, do mmo de cos
méticos, por exemplo, criam, no antigo sentido da palavza, uma 
verdadeira corrente, à qual as pessoas vão-se filiando na esper.mça 
de obt=m resultados mirabolames. Entretanto, acabam sendo vi
timas da quebra da c.ozreo.tc e,. finalmen~ pelo menos como pare
ce ser o caso dessa e de outras, traba.lbando completamente de gra
ça como Venaedotes dessas crganizações A denúncia que seria 
feita, e que foi embargada pela Justiça. rePresenta o direito inques
tiooáve~ inalienável, pétreo de que as informações feitas por essa 
emissoia fossem veiculadas e al.eda.da a população da existência 
dessa ativida.de modemosa que penetra en.D:e nós para causar da
nos: in'epaiáveis. De modo que, no seotido mais amplo, 6 reaJnten
te uma ameaça a esse direito de expn:ssão, a essa liberdade devei
culaçiio de informações que devem sec cortadas pela Illiz. O pro
nuilCÍallleWO de V. Ex .. tem por objetivo justamente impedir-que o 
mal se alastre.. Poc outro lado, enfatiza que a nossa libeirlade de 
expressão, a nossa fala. dos pequenos partidos, é difícil de ser vei
culada por esses meios de comunicação, verdadeiros monop6lios. 
Agora, vemos que eles ~já estão 'com a sua libetdade de 
cmnmicação ameaçada per essas medidas que, infelizmente, a 
Justiça de São Paulo, attavés desse juiz. veio dar respaldo. Con
gxatulo-me com o prommciamento e a denúncia de V. Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a V. Ex' pela 
solidariedade e clam ~ de que não podemos admitir, 
em nosso País~ uma intetp:retação que não guazda relação com o 
espírito dos Constituintes de 1988, pois, quando colocaram no arL 
220. § 2•. da Constimição que: ''É vedada toda e qualquer cimsura 
de natureza política,. ideológica -e artística", estava-se pensando em 
asseguiir, iiíclusive, que não pOssa haver atentados A liberdade de 
informação jomalística em qualquer meio de romnnjcação. 

Há um outro fator inportante: a Rede Bandeinmtes tem se 
caracterizado por reportagens sérias, contribui.ado para que o inte
iosse pu'blico seja defendido. No caso, a Rede Bandeinmtes está 
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prestando um serviço à populaç§o.lnclusive o programa Domingo 
10 tem, hoje, em Fábio Paounzzio um editor de extrema responsa· 
bilidade. exemplo de coragem. Lembro que aqui. no Distrito Fede
ral, foi um dos responsáveis pela demíiicia da máÍla de grileiros 
que agia impunemente, por 10 aJlOS. 

Foi exatamentC a rep:>rtagem da Rede Bandeirantes, de 
Fábio PaJJllll2Zio que levou, hoje, a Assembléia Distrital de Brasí· 
lia a realizar uma CPI. que está desvendando a fundo os fatos le· 
vantados·porele. 

Também. o pzóprio progrnma Domingo 10 logrou mudar a 
estória do acidente mclear de Goiânia. quando forneceu elementos 
que forçcu a :reabertura de processos há ,muito cuquivados. 

Aí estão alguns exemplos dos serviços prestados pelo joma
Iismo da Rede Bandeirantes. Tenho certeza de que sobre esta de
cisão todas as emissoras de televisão, mesmo as competidoras, a 
Rede Globo, a. Rede Manchete,. a Rede Cultura. o SBT, a. CBN, 
todas devem estar iima.nadas à i..mprensa brasileira, com o objetivo 
de a Rede Bandeirantes ter o seu direito à informação, assegunm-
do o <llieito de defesa à AMW A Y. 

Portanto, é importante que toda a. defesa da empresa esteja 
lá assegurada. Tenho cêrtcu de que os editores.e os responsáveis 
pela Rede Bandeirantes assegurado esse direitõ à AMW A Y e a 
qualquer pessoa que, porventura, seja objeto de deuúncia. 

Sr. Presidente, gostaria, na minha conclusão, de di= uma 
palavza sobre o pronunciameDto de V. Exa na tmle de hoje. fre.. 
tendia apartei-lo, mas não pude f~lo em 1\mção de provid2ncias 
que estava tomando relativamente à greve dos petroleiros, no em
penho para que possam ser superados os obstáculos. 

Primeiro, no Diret6rio Nacional do Partido dos Tmbalhado
res, sábado e domingo último, houve uma resolução, do referido 
diret6rio, lembrando a todos os militantes e participantes da im
portância de que as manifestações, as mais democráticas, as mani~ 
festações de crltica, de protestos, sobre a poHtica do Governo Fer
nando Henrique Cardoso sejam:realizadas sem violência, de forma. 
pac!Hc:a. 

Segundo, gostaria de ressaltar a questão da violência com o 
uso de pedras: Ainda, ontem, telefonei para a Sz& Ana Tavares, que 
conheço d~ décadas, expmss.ando meu sentimento de solidariedade 
e de carinho, potqUe nio estou de acordo com procedimentos de 
violência física, como os que camcterizamm as mariifestações con~ 
tra o Senhor Presi.deDte Femando Hem:ique Caxdoso. 

Penso que os protestos são próprios da. democracia e devem 
ser realizados por todos aqueles que, como nús da cur e do PT, 
têm divergências. E hoje fazemos um apelo para que o Senhor 
Presidente crie a condição necessária para a volta dos petroleiros. 
Inclusive, Sr. Presidente, acabei de falar com o Sr. Ministro José 
Ajuricaba, Presidente do Tn"buDal Superior do Trnbalho, apelando 
sobre o quanto aeredito pode o TST, no dia de amanhã, chamar as 
partes e colabotar para que haja um entendimento que possa coJ.o.. 
car um fim a esse problema tão sério da greve dos petroleiros. 

A Sr-' Júnia Marise- Petmite.me V. Exaumaparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY -Senadora Júnia Marise, 
ouço V. &•, commuitahoma. 

A Sr" Júuia Marise- Agradeço, Senador Eduardo Suplicy, 
pelo aparte que V. exa ora me concede. Acabo de chegar de Belo 
Horizonte, cmde acompanhei o nobre Senador Dmcy Ribeiro, que 
está sendo bastante homenageado em nosso Estado. mineiro que é. 
Hoje S. Exa recebeu a homenagem da Assembléia Legislativa de 
Minas e o título de Dootor honoris causa da Universidade Fede
ral. Gostaria de pontuar o meu aparte em duas questões importa.n-

tes: primeiro, com relação à. ceDSUia de veinculação de matéria na 
TV Bandeirantes. Como ex-joma.lista dessa emissora, em Minas 
Gexais. oode, por dois anos, tive a oporu.u:Udade de fazer um pro.. 
grama diário de segunda a sexta-feira, quero·; nesta oportunidade, 

-solidarizar-me com a direção da TV Bandeirantes, com o seu jor· 
nalismo que é, sem dúvida alguma, um jomalismo efiCiente, pro
fiSSional, respaldado na informação, nas criticas, nas deiiiíncias, 
certamente fundamentadas em fatos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuua)- Perdão. nobre Se
nadora Iúnia Marise, a Presidência infoiiDa que a sessão encerrar
se.á deDtto de um minuto. 

A Sra. Júnia Marise - Muito obrigada. Sr. Presidente. 
Com relação à greve dos petroleiros e a ocupação das refmarias 
pelo ExércitO, qUero lembrar aqui - para restringir meu aparte ao 
tempo determinado pela Presidência- um fato ocorrido em Minas 
Gerais. na gestão do governador Newton Cardoso. Os servidores 
plblicos de Minas Gerais estavam em greve há muitos dias reivin· 
dicando melhorias sa1ariais e o cumprimento do acordo por parte 
do governo, quando alguém sugeriu ao Govemador que ele man
dasse a Policia Militar receber os grevistas que iriilm. Se posrar em 
frente ao Palácio da Liberdade. Pois bem. A decisão histórica do 
Governa<!« Newton Cardoso, que passou inclusive para os Anais 
da história política de Minas Gerais, foi a seguinte: "Ao invés de 
mandar a Polícia, mandarei o trem pagador". Foi com. a intenção 
de buscarmos o entendimento. o diálogo, que estivemos, na qtrin
ta-feiia, em audiência com o Presidente Femando Henrique Car
doso. É importante, $enador Suplicy e Srs. Senadores, neste mo
mento. buscarmos esse entendimento para que se possa pôr fim à 
paralisação dos petroleiros. Entendemos que deva haver um gesto 
de grandeza. E um Presidente da República, quando adota um ges· 
to de graodeza, ele não se hu:miDJ.a: ao contrário, ele se engrande
ce. E este é o momento paza esse gesto de grandeza: o gesto de 
grandeza de um presidente ele.ito pelo povo. Eu • assim como V. 
Ex·~ também condeno os excessos. Estamos solidifl.Caildo a deJDOo. 

. cracia em nosso País. conquistada após 20 anos de autoritarismo. 
Queremos consolidá· la com movimentos democráticos, saudáveis. 

. salu~s. por meio das reivindicações dos nossos trabalhadores e 
servidores. dentro da ordem e obedecendo aos preceitos da Coosti· 
tuição. É o que pregamos, Senador Eduardo SUplicy, e é por isso 
que me incluo entre aqueles que buscam o eDtendimento pua que. 
na questão dos petroleiros, nio haja vencidos e nep:t vencedore"s. É 
preciso que haja apenas um vencedor. o BrasiL E o que o Brasil 
espera do Governo. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Agradeço o aparte de 
V .Ex• que tão bem soube compreender. até como jornalista da 
Rede Bandeirantes, a importância desse episódio, para que a Jus
tiça compreenda o desejo dos Constituintes em assegurar o direito 
de ioformar a opinião pública, garantido o direito de defesa dê 
quem esteja envolvido na notícia veiculada. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassun.a) - Concedo a pala
VI3. ao nobre Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Prommcia o se
guinte discurso. Sem revisão do =dor.) - Sr. Prosidente, Sr's e 
Srs. Seuadotes., ao autorizar a ocupação de qua~ refwarias por 
tropas do Exéicito, o Prosident.e da República apenas cumpriu a lei 
e impediu que se estimulasse no país a opção anárquica pela deso
bediência civil Governo demOCiático saído das umas. ele exerceu 
o papel de líder da Nação que Jhe confiou os seuS destiD.os e colo
coo. em vigor o principio de Montesquieu. que subotdina. o exercí
cio do poder aos intere~ po. Em São Paulo, centro econ6-- · 



350 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

mico em tomo""do qual gravita todo o movimento nacional de ri
quezas, já faltava óleo ccmbustívei em 70 por cento dos postos de 
venda. mostm.odo que o desabastecimento em questão de horas. 
Em todo o país, as íllaS imensas de famílias em busca do gás, mos
travam o caráter acintoso de uma greve política con.tm-o cidadão 
humilde. Indústrias inteiras estavam parando, rompendo o ciclo 
de produção e acumulando prejuíros que se refletem por toda aso
ciedade civiL Eoillll, o pais estava par.mdo. 

AÕ assumir a decisão mais grave de seu govemo, o Presi
dente Fernando Hemiqoe Om!oso fechou uma rota sinistra em 
que toda a população submetia-se, indefesa, à situação de refém. 
Bloqueando o prosseguimento da ~se, o Presidente eliminoo a 
ameaça maior de desestabilização social, que exigiria o uso de ins
trumentos mais duros que estão presentes no texto constituciooal. 
Agiu como estadista, e disse. a quem interessar possa. que existe 
govemo neste pais. ApueDlememe, o impasse era o objetivo das 
minorias que jogavam no esgotamento da capacidaàe-do governo 
para. negociar, quando n3o houvesse mais nenhum estoque de 
combustíveL Seria a submissio l chantagem. ou o caos. Ocupando 
as refinarias de fOIIDa pacífxca,. o Presidente pres,ervou um grande 
patrimônio que ctistou décadas de sacrifício de toda a sociedade e 
cujas instalações :aio estavam livres da violência: 

A palavra da Lei já estava impressa na decis30 da Justiça. 
qÜe considerou a greve abusiva. O direito amplo de greve, previsto 

Era o que ti:aba a dizer. 
Muito obrigade. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Nada mais haven
do a tratar, a Presidência vai en.cenar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
EMENDAS DA CÂMARA AO PROJEI'O 

DELEIDOSENADON" 110, DE 1988 

Discussão., em turno único, das Emendas da Câmara ao Pro
jeto de Lei do Senado n° 110. de 1988 (n° 3.803/89. naquela 
Casa), de autoria do Senador Jarbas Passarinho. que dispõe sobre 
o depósito legal de publicações na Biblioteca Nacional, e dá outras 
providências, tendo 

Parec«sobn"204,de 1995, da Comissão 
-de Educação, favorável às Emendas nOs 1 e 2, e à Emen

da ii0 3, de Redação; e contrário à Emenda. n° 4, de Redação. 

na Constituição, protege a reivindicação, mas não prOtege os m~ -2-
vimeDtos ~ ao arlepio da lei. Ainda ass\m, o governo PROJEI'O DE LEI DA CÂMARA N" 103, DE 1993 

mostrou a :sua disposição pua 0 diálogo, desde que os petroleiros Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
voltassem ao trabalho, mnna exortação própria de sociedades civi- 103. de 1993 (n° 553/91, na Casa de origem), que isenta -do paga
Iizadas. Os grevistas, porém,. radicalizaram sua proposta,. exigindo mento anual da taxa de inscrição prevista no Decret~Lei D0 221, 
que, primeiro. o govemo deveria patrccinar o descumt;rimento da 9ó 
lei. pom depois conversar. 0 bom-senso foi rejeitado. apesar da se.: - de 28 de fevereiro de 1 7, as embarcações de pesca de até 10 

(dez) metros de comprimento, tendo 
rcnidadc do Ministro das Minas e Energia, quando afliDlOU que Parecer favorável. sob no 155, de 1995, dã Camissãõ 
as negociações seriam :retomadas ap6s a volta ao trabalho, sem _ de Assuntos Econômicos. 
que houvesse vencedores ou "!encidos. Com isso, procurav~ o 
governo oferecer aos comandos sindicais uma generosa contri
buição para evitar o desgaste de suas lideranças. Mas apesar de 
todos os esforços de tolerincia., a radicalização IeCIUdesceu, 
deixando o Presidente da República sem alternativa. De tão ex
posta. e inquestionável para os olhos da Nação, a posição irre
dutível dos petroleiros ficou tão clar.t que a decisão do Presi
dentt da República foi recebida com allvio e com aprovação UllâDi
me, de acordo com o DOticiário. 

Hi muitas lições a retirar desse episódio lamentável 
em que o corporativismo tentou mais uma vez submeter os 
interesses da sociedade aos seus próprios interesses. O mais 
importante deles é que faltou sensibilidade para avaliar os 
custos desse movimento para a grande massa dos trabalhado
res. Creio que haverá uma inibição natural para a eclosão, 
no futuro, de movimentos reivindicatórios legítimos. A sín
drome do desastre imposto por cúpulas sindicais movidas 
pelo maniqueísmo e pelo sectarismo vai estimular o medo de 
novos movimentos, em função do saldo de aventura que res
tou dos últimos acontecimentos.- Meus votos sinceros são de 
que as ruínas dessa implosão não desanimem a força do sin
dicalismo puro, que é uma grande arma democrátiCa para a 
almnação da cidadania. 

Eu nio gostaria de ver no meu país uma vida sindical 
manietada ou temerosa. Mas também não gostaria de í.magiuar 
o dia. seguinte de uma nação sem comida, sem transporte, sem 
condições par.1 trabalhar. sem hospitais. Por tudo isso, acho que 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso fez o que tinha que 
fazer. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 103,DE 1991 

Discussão., em tumo único. db Projeto de Decreto Legislati
vo n° 103, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corr&. que 
susta o Decreto n° 177, de 17 de julho de 1991, que "aprova oRe
gulamento dos Serviços Limitados de Telecomunicações". tendO 

!'=, sobn"4l!7,de 1991, e200,de 1995, dasCom;ssõe~ 
- de Constituição, Justiça e Cidadania,. favorável; e 
- de Serviços de lnfra·Estrutu~ contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Está encenada a 
sessão. 

(I..evanta~se a sessão às 18h35min.) 

ATADA6~S~O,REAL~A 
EM 24 DE MAIO DE 1995 

(Publicada no DCN, Seção II, de 25 de maio de 1995) 

REITFICAÇÃO 

Na pági!la S670, 2' coluna, 

Oodese lê: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 64. DE 1995 

PROJEto DE REsOLUÇÃO N" 65, DE 1995 ·--...... _, ___ ,_, __________ ,_, ___ _ 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 351 

Ata da 71a Sessão, em 26 de maio de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Renan Calheiros, Ney Suassuna e Antonio Carlos Valadores. 

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

Bello Parga- Beni VOC!S ~ Beawdo Cabal- Carlos Wilsoo.
Casildo Maldaner- Edison Lobão- Eduardo Supücy- E1cio Alvares 
- Epiticio Cafeleim- E=mdcs Amoóm- Femaodo BOZOIIa- Fnm
celli!o Pereim- Geraldo Melo- Gerson Camata- Gilberto Mmmda
Gilvam Bo<ges-GuilbcrmePalmcirn-1-fugo Napaleio-lrisRe=
de- Jader Batbalbo- Jefferson Pe= -João França- JosaP>al Mari
nho -José Alves -José Bianco -José Fogaça -José lgnácio"- Júlio 
Campo&- Lamo Campo&- Lúdio Coelho- Luiz Alberto - Marlnce 
Pinto - Mauro Mir.mda- Ney SuassuDa - Odacir- Soares- Osmar 
Dias- Pedro Simon- Rénan Calbeiros - Roberto .Freire - Roberto 
Requião- Romeu Thma- ToeLéloio Vilela FUbo- ValmirCampelo
Waldcck Omelas.· 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A lista de pre
sença acusa o coiTlpUOCimento de~ Srs. Senadores. HavCD<Io nú
mero regimental tal, declaro aberta. a sessão. 

Sob a pnXoçio de Deus. iraiciim.os nossos-tr.a.balhos.. 
O Sr. 1° Secretário em exerciciO. Senador Ney Suassuna, 

procederá à. leitura do Expediente. · · . 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM N"l94, DE 1995 

(n°574195,naorigem) . 

Excelentissimos Senhotes Membros do Senado Fecl=l 
Nos termos do parágrafo único, in fine, do artido 104 da 

ConstituiÇão. tenho a boma de submeter à aprovação de Vossas 
Excelências o nome do Doutor ARI PARGENDLER. Juiz do Tri
bunal Regional Federal da 4• Região. com sede em Porto Alegle..:.. 
RS, para ex=r o cargo de Ministro do SUperior Tn'bunal de Jus
tiça.. Da vaga reservada a juízes dos Tn'bunais Regionais Federais, 
decorrente da aposentadoria do Ministro Francisco Dias Trindade. 

Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho desse elevado cargo, coost3m do ---ªJlexo gJrricu~ 
lum vitae. 

Br.asília- DF. em 2S de maio de 1995.- Fernando Heuri
queCardoso.. 

CURRICULUMVITAE 
I. DADOS PESSOAIS 
I.I.ARIPARGENDLER 
1.2. Filiação: Paulo Pargendler e Colina Pargendler 
1.3. Data de nascimento: II de outubro de 1944 
1.4. Local de nascimento: Passo Fundo- RS 

I.S Estado Civilo Divoo:iado 
1.6 Residência: Rua Cel. Lucas de Oliveira n° 1656/901 · 
Porto Alegre . 

1.7 Endereço proÍISsional: Tribunal Regional Fecl=l da 4' 
Região- Rua Mostapieiro n° 483 -Porto Alegre 

2.FORMAÇAO ESCOLAR 
2.1 Primário 
Instituto Eduacional de Passo Fundo 
2.2Ginãsio 
t• Série- Instituto Educacional de Passo Fundo 
2• e 3 .. Séries- Colégio Nossa Senhora da Conceição- Pas-

so Fundo 

4' série- Colégio Estadual Jólio de Castilhos Porto Ale!ll" 
2.3 Colégio . 
Colégio Estadual Júlio de Castilho 
Porto Alegre 
2.4 Universitária 

Faculdade de Diroito da Univ=ídade Fecl=l do Rio Gran
de do Sul- Porto Ale!ll" 

3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
3.1 Apovado no OOllalrso pt!blico para provimento de car

gos de Auxiliar de Admini~ da Prefeimra Municípal de Por
to Alegre- 1965 

3.2 Nomeação e posse no cargo de Auxiliar de Administra· 
ção da I'Iefeitura Munícipol de Porto Ale!ll"-1965 

3.3 Advogadonoperiodode 1969 al972 
3.4 Aprovado no COilCUISO pdblico para provimento de car

gos de Procurailorda FazendaNacional-1971 
3.5 Aprovado no concurso póblico para provimento de =· 

gosde Procurador da República-1972 

3.6 Nomeado para cargo de Procurador da Rept!blica -
1972 • 

3.7 ~ Procurador-Chefe da Procuzadoria da Repú
blicanoRioGr.wdedoSul-1975 

3.8 Nomeado para o cargo de Juiz Fecl=l- 1976 
3.9 Diretor do Foro da Scção Judiciária do Rio Grande do 

Sul no biênio 1971!11979 

3.!0 Membro do Tn'bunal Regional Federal- 198011982 
3.11 M::mbro da Comissão Examinadcva do concurso pú

blico de Juiz Federal. promovido em caráter nacional. pelo Tribu
nal Fecl=l de RecuiSOs- 1981 

3.12 Aprovado no conCUIS<? pt!blico para provimento do 
cargo de professor Auxiliar da UniveiSídade Fedetal do Rio Otan
de do Sul- 1984 

3.13 Professor da Univexsidade Fecl=l do Rio GtaDde do 
Sul a partir de 1985 

3.14 Juiz do TnOunal Regional Federal !h 4• Região a partir 
de 1989 

3.15 Presidente da Comissão que elaborou o Regimento In
terno do Tribunal Regional Federal da 4• Região -1989 

3.16 Membro da Comissão Examinadota dos 2°. 3° e 4° 
concursos públicoS pari pi'ovimento ae Ca;gos de Juiz Federal no 
âmbito da 4s RegiãO- 1992 . 1993 e 1994 

-..., .... ~-,----:"""' 
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3.17 Diretor da Revista de Jurisprudência do Tn'bunal Re~ 
gional Federal da 4"" Região- 1995 

4. TRABALHOS PUBUCADOS 
4.1 "Assistência da União Federal", Coleção AJURIS- 14 

-Porto Alegre, 1979 

4.2 "A Supressão de Liriiiliares -por- Medida Provis6ria10 
-

LEX - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tnõu.oais 
RegionaiS Federais ~o 16, p. 7/!7- 1990 

5. DISTINÇOES -

5.1 Oiador da Turma de 1968 da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

5.2 Medalha "Mérito S:m.tos Dumont'' do Ministério da 
Aeronáutica--1976 

5.3 Vencedor do concurso de Moo.ograflas Des. Celso 
Afonso Pereira, promovido pela Associação dos Juízes do Rio 
Gr.mde do Sul- AJURIS- 1978 

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 1995. Ari Pargend!er. 

(À C<nnis3ãcd< Constituiç'io,Justiçae Cidadania.) 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

~ 139/95, de 23 do corrente, comunicando ao Senado Fe
deral a {Rjudicialidade do Projeto de Lei do Senado n° 11, de 
1991 (n• 2.963/92. naquela Casa), de autoria do Senador Wilson 
Martins, que altera a Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1%7, que 
dispõe sobre a proteçáo à fauna e di outras providências; e 

,NO 147195, de 23 do cmrentc, comunicando o arquivamento 
do Projeto de Lei do Senado n• !3, de 1992 (n" 4.138/93, naquela 
Casa). de autoria do Senador João Franç:a, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Superintendência das Áreas de Livre Comércio 
4e Pacamíma e de Bonfim e dá outras providências. 

PARECERES 

PARECER Nº- 337, DE 1995 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÔM!COS sobre o Projeto de Lei do 
Senado n• 65, de 1995, que "cria crmdições 
para a descnncemração industrial e 
estabelece sistemática de preços dos
produtos sidertírKfcns. " 

RELATOR: Senador ARLINDO PORTO 

É submetido ao exame desta douta Comissão de Assuntos 
Econômicos o Projeto de Lei do Senado no 65, de 1995. 

A proposição, de autoria do ilustre Senador Pedro Simon, cria 
condições para a desconcentração industrial e estabelece sistemática de preços 
dos produtos siderúrgicos. 

Em 1976; o Governo Federal, através da Resolução n• 35/76 do 
CONSIDER - Conselho Nacional de Sidemrgia - estabeleceu os preços de 
vendas dos produtos siderúrgicos para todo o Brasil. 



.,·. 
Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Assim, foi adotada uma política de preços uniformes onde os 
diferenciais de fretes eram cobertos por um adicional ad valo rem, acrescidos ao 
preço uniforme dos produtos praticados. nos estados onde estavam sediadas as 
Usinas Siderúrgicas. 

Entretanto, a Portaria fnterministerial n° 670, de 9 de novembro de 
1990, suprimiu o "Sistema CIF- Cliente Uniforme" equalizador, sob o argumento 
de que não se justificava mais a manutenção de regras próprias de 
comercialização de produtos para as empresas siderílr!,'Ícas estatais. federais. 

A proposição sob exame pretende, especificamente, restabelecer a 
sistemática de preços determinada pela Resolução no 35, de I 976, apregoando 
que a Portaria Intenninisterial no 670, de I 990, "veio criar sérios prohlemas pdra 
o setor. ·caminhando aceleradamente no sentido inverso de uma política de 
equilíhrio do setor pro~lutivo. ou :çe,ja. a inevitâ1'l!! concentração industrial nos 
centros econômicoç já imerisçmente saturados. em detrimento das demais 
regiões um tanto necessitada.\' -de investimentos de e,(eito multiplicador 
económico e social". 

Não obstante o elevado interesse do autor em contribuir para 
preservar a equalização dos preços para os produtos siderí1rgicos entre as regiões 
do País, a nosso ver, o retomo á sistemática adotada há 19 ( dezenove) anos atrás, 
carece de argumentos técnicos que a justifiaue. 

' . . . . . 

353 

Atuahnente, vemos . reforçado o Programa Federal de 
Desregulamentação para o fortalecimento da iniciativa privada e a conseqüente 
redução da interferência do Governo na vida e' nas atividades econômicas não- -
típicas de Estado. 

A ·atividade econômica privada deve ser regida, basicamente, pelas 
regras de. mercado, mantidos somente os controles e as formalidades 
imprescindíveis, tais como o "Protocolo de Entendimento" referido pelo autor, 
entre o Governo e as Usinas, em 1991, contemplando, por um determinado 
período, com desconto. nos fretes de aços planos, os consumidores das regiões 
menos favorecidas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País. 

Face ao exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n° 
65, de 1995. • .. 

Sala das Comissões, em 23 de maio de 1995. 
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GILBERTO MIRANDA, Presidente JEFFERSON PERES 

ARLINDO PORTO, Relator EDISON LOBÃO 

P.EDRO PIVA LEOMAR QUINTANILHA 

OSMAR DIAS JOÃO FRANÇA 

EDUARDO SUPLICY FRANCELINO PEREIRA 

GERALDO MELO LÚCIO ALCÂNTARA 

BELLO PARGA ESPERIDIÃO AMIN 

NEY SUASSUNA JOÃO ROCHA 

PARECER Nº 338, DE 1995 

Da. COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, 
-sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 66, de 1995, 

que "Modifica o Decreto-Lei n~ 2.404187, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n~ 
2.414188 e pela Lei n~ 7. 742189, na parte referente 
à isenção do Adicional ao Frete para Renovação 
da Marinha Mercante - AFRMM". 

RELATOR: Senador OSMAR DIAS 

I - RECAiÓRIO 

O Projeto de Lei do Senado n°. 66, de 1995, de autoria do 
nobre Senador LúCio Alcântara, acrescenta lliciso VI ao art. 5°. do Decreto
Lei n°. 2.404, de 23 de dezembro de 1987, com vistas a incluir entre as 
cargas isentas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante -
AFRMM, as de "arroz, feijão, trigo, milho, leite em pó e insumos 
agricolas". 
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O autor lembra que o citado decreto-lei, no tocante às isenções 
previstas no seu art. 5°., não discrimina os produtos e insumos agricolas 
passíveis de isenção. E assim se expressa: 

"O projeto de lei visa a corrrg1r esta distorção, 
limitando aos produtos discriminados. _aquele beneficio. Hoje, 
essa carga tributária vem sendo repassada ao consumidor, 
através do aumento no preço final do produto. Tratando-se de 
produtos de primeira necessidade e básicos à alimentação da 
população de um modo geral. e da carente de modo especial, é 
esta medida oportuna e urgente". 

É o relatório. 

II- VOTO DO RELATOR 

.. 
O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio 

econômico - modalidade prevista no art. 149 da Constituição Federal -
destináda a atender aos ell.caigos da Ullião e!Jlapoio ao desenvolvimento da 
marinha mercante e da indústria de construção e. reparação naval Brasileiras. 
Consiste erri .um adicional ao . frete cobrado pelas empresas . brasileiras e 
estrangeirás 'de' navegação que opê.reni 'em porto brasileiro,_ pelo transporte 
de carga de qualquer natureza. A contribuição é devida na entrada no porto 
brasileiro de descarga, e calculada sobre o frete, à razão de 25% (vinte e 
cinco por cento), l 0% (dez por cento) ou 5% (cinco por cento), conforme se 
trate, respectivamente, de navegação de longo curso, de cabotagem, e fluvial 
ou lacustre: 

O produto da arrecadação do AFRMM é destinado, em sua 
maior parte~ ao Fundo da Marinha Mercante - FMM, e, em menor escala, às 
empresas brasileiras de navegação. Os recursos do· FMM são aplicados, 
principalmente, em financiamentos concedidos: I) a empresas brasileiras de 
navegação, para construção, reparo, manutenção ou modernização de 
embarcações próprias, quando realizadas por estaleiros ou empresas 
brasileiras; II) a empresas óll entidades brasileiras, para projetes de pesquisa 
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e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação de recursos 
humanos voltados para os setores da marinha mercante, construção ou 
reparo naval. 

Não há dúvida de que a isenção proposta terá impacto 
-favorável no preço final dos gêneros alimentícios de primeira necessidade 
listados no projeto de lei, uma vez que o transporte, intemacion'\{ ou interno, 
por água, tem um peso relativamente alto na composição do custo total de 
tais produtos. E o AFRMM agrava, ainda mais, o peso do frete. Redução 
ainda maior de custo favorecerá os insumos de aplicação na agricultura, em 
especial os fertilizantes, defensivos· e as matérias-primas para sua produção 
no País, importados em. larga escala por via maritima. A diminuição de 
preço dos insumos agricolas, por sua vez, potencializará efeitos idênticos 
nos produtos agricolas, em cujo cultivo foram aplicados. O esforço de 
diminuição da carga tributária incidente sobre os bens q~e compõem a cesta 
básica de alimentos é hoje consenso nacional, haja vista a redução do ICMS 
por parte dos Estados. 

A perda de receita não ocasionará problemas financeiros para o 
FMM. Em primeiro lugar, porque o aumento vertiginoso das importações -
principal fonte de recursos para o Fundo - tem garantido, nos últimos anos, 
aumento correspondente de suas receitas· que cresceram, -de US$ 199 
milhões, em 1992, para US$ 243 milhões, em 1994. E, em segundo lugar, 
porque o FMM, sendo de caráter rotativo, é auto-sustentável, tanto mais que 
a Lei n° 8.032, de 12 de abril de 1990, vedou a concessão de recursos a 
fundo perdido. É de se ressaltar, ainda, que o maior fornecedor de grilos 
para o Brasil é a Argentina, e esta goza de isenção do AFRMM, em 
decorrência de acordo preferencial, datado de 1991, e consolidado pela 
união aduaneira, que passou a vigorar a partir de "I o de janeiro de 1995. 

Somos, pois, favoráveis, no mérito, ao presente projeto de lei.· 
Pronunciamo-nos, igualmente, pela sila constitucionalidade, uma vez que se 
encontram atendidos os pressupostos constitucionais inerentes à 
-competência (arts. 22, inciso X, 24, inciso I, e 48, mciso I) e ao processo 
legislativo ( arts. 59, inciso m, e 61 ); pela sua juridicidade, por ser 
consentâneo com a ordem jurídica nacional e, finalmente, pela téCnica 
legislativa, adequada aos fins da proposição. 



.. ·-
Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Em vista do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n°. 66, de 1995. 

Sala das Çomissões, em 23 de maio de 1995 • 
.-

357 

PEDRO PIVJ\, Presidente em exercício LúCIO ALCÂNTARA (sem voto) 

OSMAR DIAS, Relator GERALDO MELO 

JOÃO FRANÇA JEFf=ERSON PERES (vencido) 

ESPERIDIÂO AMIN ARLINDO PORTO 

.. BELLO PARGA EDUARDO SUPLICY (vencido) 

AD EMIR ANDRADE . EDISON LOBÃO 

VALMIR CAMPELO JOÃO ROCHA 

LEOMAR QUINTANILHA 

PARECER Nº- 339, DE 1995 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

Da Comissão designada para 
apresentar projeto de resolução de 
reforma do Regimento Interno e criada em 
virtude da aprovação do Requerimento n° 
201, de 1995 

I - Introdução: 

Antes de entrar na análise, propriamente ·dita, do projeto ora apresentado, 
como conclusão de nosso relatório será de bom alvitre esclarecer a mecânica adotada 
~ ~ua elaboração. 
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Inicialmente verificamos os projetas em tramitação que tinham por 
objetivo introduzir alterações no Regimento Interno. 

O mais amplo, de n° 46, de 1995, de autoria do nobre Senador Beni 
V eras, serviu-nos, em grande parte, de base para o início de nossos trabalhos 

Concomitantemente, foram elaborados questionários, distnbuídos a todos 
os Senadores, a fim de melhor nos situarmos quanto ãs tendências e aspirações que 
estivessem relacionadas com o funcionamento das atividades-fim do Senado Federal. 

Foram ouvidos, ainda, vários servidores, cujas atnbuições estão 
relacionadas com a inte~pretação e a aplicação das normas regimentais. 

Tivemos, ainda, a preocupação de verificar o resultado de pesquisa 
elaborada pelo Grupo de Trabalho de Reforma e Modernização do Senado, naquilo 
que se referisse ãs disposições próprias do Regimento Interno. 

Ouvimos, também, informalmente, vários Senadores, auscultando-lhes as 
dificuldades de entendimento e pretensões de alteração relativas ãs disposições 
regimentais, e consultamos, ainda, projetas arquivados ao final da legislatura. 

Do cotejo de todas essas informações, ·aquelas que Pos pare~eram mais 
lógicas e viáveis foram aproveitadas no projeto apresentado como conclusão deste 
parecer, tendo, sempre, a preocupação da obediência ao texto constitucional e ao 
melhor e mais prático entendimento na aplicação da Lei Interna. 

II - Análise dos projetos de resolução que se encontram em tramitação: 

Foram encaminhados ã Comissão 14 projetes de resolução regulando 
matéria regimental, e que passaremos a analisar: 

I -no 103, de 1991, de autoria do então Senador Maurício Corrêa, visa a regular o 
prazo para a apresentaçã9. de emendas p,~:rante a comissão pelos seus membros. 

A preocupação do· autor da proposição tem toda procedência, uma vez que, 
embora o Regimento pemúta aos membros da· comissão, a apresentação de emendas, 
em todos ·os casos, não estabeleceu uma ocasião determinada para o uso dessa 

. prerrogativa. 
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Assim considerando, propusemos, em nosso projeto, um acréscimo de 
parágrafo ao art. 122, sanando, com nova redação, aquele lapso regimental; 

At~ndido o objetivo que levou aquele Senador a apresentar o projeto, fica 
ele pr~judicado. 

2- n° 14, de 1995, de autoria do nobre Senador Pedro Simon, pretende criar mais uma 
comissão permanente, sob a denominaç~ de "Relações com a Sociedade Brasileira." 

A princípio, somos contrários à criação de quaisquer comissões 
permanentes, não só por mera formalidade, mas, principalmente, considerando a 
otimização dos- trabalhos das cómissões já existentes. 

Em. verdade a criação de grande número de comissões inviabiliza a 
assistência que· deve ser dada, a· cada uma delas,· pelos seus membros, tornando-se, 
assim, contraproducente para os seus trabalhos, uma vez ocorrer um processo 
naturalmente dispersivo, independentemente da vontade do Senador. 

Acreditamos que, a par das competências das comissões já existentes, 
poderão ser introduzidas outras, sem necessidade da criação de novas comissões . 

. O projeto que ora se analisa se aprovado acarretaria uma superposição de 
atnbuições CJ;ltre as comissões, uma vez que, aquelas por ele pretendidas, em grande 

· parte, já estão inseridas nas atnõuições de comissões já existentes. 

o· nosso parecer, portanto, é contrário ao projeto de r:esolução. ltl 

3- no 15, de 1995, também de autoria do nobre Senador Pedro Simon, determina que o 
calendário mensal das matérias a serem incluídas na Ordem do Dia seja submetido ao 
Plenário e divulgada não só através do Diário do Congresso Nacional, mas, também, 
pela "Voz do Brasil." 

Independentemente da existência de norma regimental, a atual Presidência 
tem-nos fornecido, ao final de cada mês, agenda especificando, minuciosam~nte, as 
matérias que constarão das Ordens do Dia de cada uma das sessões ordinárias do mês 
seguinte, sendo essa agenda publicada, invariavelmente, no avulso das Ordens do Dia 
de tôdas as sessões ordinárias. 
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Entretanto, para estabelecer cunho oficial ao que jã vem ocorrendo, o no~so 
parecer é no sentido de aproveitar, em parte, a intenção contida no projeto ora em 
exame, acrescentando novas disposições na Lei Interna, nos termos do disposto no 
art. 162-A do projeto, e alteração proposta ao' seu art. 163. ficando, assim, 
prejugicado o.Projeto de Rsolução n° 15, de 1995. 

4- n° 16, de 1995, ainda de autoria do ilustre Senador Pedro Simon, veda ao Senador 
deixar o País sém autorização do Plenãrio do Senado, estabelecendo regias para a 
concessão dessa autorização. · 

O nosso parecer lhe é contrário, à vista não só do disposto no art. 5° inciso 
XV da Constituição Federal, "in fine", como também princípio adotado na Lei Magna 
que, alterando norma anterior,· permite que mesmo o Presidente da República deixe o 
País, por até IS dias, sem autorização do Congresso Nacional. 

Hã, entretanto, ponto favorãvel inserido em seu projeto, art. 6°, e que 
aproveitamos no projeto, como parágrafo único do art. 67, estabelecendo a 
obrigatoriedade da apresentação de relátório, quando do retomo do Senador designado 
representante do Senado em ato internacional. 

5- n° 18, de 1995, de autoria do nobre Senador·Côutinho Jorge, não se atém a uma 
única disposição regimental. 

Inicialmente aborda a questão da pauta mensal da Ordem do Dia e que jã foi 
objeto de nossa apreciação quando do exame do Projeto de Resolução n° 15, de 1995 
( arts. 162-A e 163 do anteprojeto ). 

Pretende, ainda, criar a Comissão de Desenvolvimento Regional e Urbano e 
de Meio Ambiente. 

Jã · extemamos nossa opinião quanto à criação de novas comissões 
permanentes ao examinarmos o Projeto de Resolução n° 14, de 1995. 

Acresce a circunstância de que as atribuições previ!'tas para essa comissão 
podem ser inseridas, perfeitamente, entre aquelas estabelecidas para as Comissões de 
Assuntos Econômicos, de Serviços de Infra-Estrutura e, nesse sentido, foram 
aproveitadas no projeto nos arts. 99 e 104. 
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Do mesmo modo, manifestamo-nos favoravehnente ao aumento para três, as 
comissões a que o Senador pode vir a integrar (art. 77, § 2"). 

Somos também favoráveis à alteração da denominação e das atribuições que 
se sugere para a Comissão de Educação, acrescentando-lhe a expressão "Ciência e 
Tecnologia." · 

Preferimos, entretanto, permanecer com as atuais disposições regimentais no 
que se refere.às reuniões das comissões, acatando, entretanto, a questão do "quorum" 
de presença e de votação, nos termos estabelecidos no art. 108, "caput", do 
projeto.que ao final apresentamos. 

Quanto à realização· das sessões do Senado, na forma, por ele proposta, 
nosso parecer lhe é favorável, nos termos do diposto no§ 2° do art. 162A 

Uma vez aproveitadas lio projeto que apresentamos como conclusão desse 
parecer, as partes acima referidas, é de se considerar prejudicado o Projeto de 
Resolução n° 5/95. 

6 - n° 20, de 1995, de autoria da nobre Senadora Benedita da Silva, cria comissão 
permanente de "Direitos HI.IIOanos" . 

. De todo elogiável a iniciativa da ilustre Senadora. Realmente, não se 
entende a inexistência, nos tempos atuais, de menção expressa aos direitos humanos na 
lei que rege os trabalhos de qualquer parlamento. 

Entretanto, os objetivos que, através do presente projeto, se quer alcançar, 
poderão ser obtidos com a inclusão de atnbuição específica entre as competências 
conferidas à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, inclusive com a alteração 
da sua designação para Comissão de Constituição, Justiça e Direitos Humanos, 
conforme propomos na redação dada ao art. I O I constante de nosso projeto, e uma vez 
que alcançado o objetivo pretendido pela nobre Senadora, é de se considerar 
prejudicado o projeto por ela apresentado. 

7 - n° 21, de 1995, de autoria do ilustre Senador Eduardo Suplicy, estabelece a 
obrigatoriedade da designação do relator nas comissõés por sorteio, retirando, assim, 
. essa competência das atnbuições do Presidente da Comissão. 
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Em nosso questionário foi incluída essa perspectiva, rejeitada pela maioria 
dos Senadores. 

Há, portanto, de.--prevalecer as atuais disposições regimentais, sendo o nosso 
parec~r contrário ao Projeto de Resolução no 21, de 1995. 

8 - n° 25, de 1995, de autoria do nobre Senador· Pedro Simon, pretende criar a 
Comissão de Agricultura. 

Mantemos nosso ponto de vista quanto a constituição de novas comissões 
permanentes, acrescendo a circunstância de que as atribuições, estabelecidas no 
projeto para q referida comissão, já estão inseridas naquelas das Comissões de 
Assuntos Sociais e Assuntos Eéonômicos. 

O nosso parecer lhe é, assim, contrário ao Projeto de Resolução n° 25, de 
1995. 

9 - no 26, de 1995, de autoria do nosso. ilustre Presidente, Senador Ney Suassuna, 
retira a competência da Mesa e dos líderes na apresentação do requerimento de 
urgência para as matérias que envolvam perigo para a segurança nacional e para 
atender a calamidade pública, prevista no art. 336, "a~·. . 

· Ao justificar a proposição, o nobre Senador ressalta a necessidade de o 
próprio Senado, através da maioria de seus membros, se responsabilizar pela medida. 

Não podemos concordar com os objetivos do projeto e não encontramos 
razões favoráveis que o justifiquem. 

O fato da pura e simples apresentação do requerimento não caracteri7Jl a 
exclusão da competência do Plenário que, em última análise, é que vai resolver se o 
aprova ou rejeita. A responsabilidade do Senado é estabelecida no momento em que o 
Plenário delibera sobre a necessidade ou não da urgência. 

À vista do exposto, nosso parecer é contrário ao Projeto. 

10 - n° 27, de 1995, também de autoria de nosso ilustre Presidente, Senador Ney 
Suassuna, ao orooor a revogação dos incisos IV e V ~o art. 193 do Regimento 
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Interno, pretende o nobre Senador que o pec;lido de verificação da votação possa ser 
feito seguidamente e por wn só Senador. 

Em defesa de seu ponto de vista, faz referência expressa aos procedimentos 
recomendados pelo art. 412 do mesmo Regimento, que trata dos princípios gerais do 
processo legislativo, especialmente nos princípios básicos inseridos em seu inciso I, 
"verbis": 

" I. a participação plena e igualitária dos Senadores em todas 
as atividades legislativas, respeitados os limites 
regimentais. 

Esclareça-se que os: "limites regimentais" estabelecidos naquele inciso -
exigência da vontade de, pelo menos, quatro senadores, para o pedido de verificação e 
i.D.terregno de wna hora entre un:ta verificação e outra - resultaram da necessidade 
premente de se utilizar medida que garantisse o nonniü funcionamento do Plenário, 
sem propiciar a sistemática utilização das normas regimentais para fim de obstruir os 
trabalhos da Casa. 

Essas as razões pelas quais, com o apoio também naqueles princípios 
básicos, o nosso par~er lhe é contrário. 

11 - n° 28, de 1995, ainda do nosso Presidente, Senador Ney Suassuna, amplia o poder 
terminativo das comissões, a fim de estendê-lo a todos os projetos de lei ordinária e 
não só àqueles de autoria de Senadores. · 

. Na redação que oferecemos ao art. 91 foi aproveitada, em parte, a sugestão 
contida no Jirojeto, exCiuindO.:.se da competência terminativa das comissões, no que se 
refere ãs leis ordinárias, apenas os projetes que, na outra Casa do Congresso, tenham 
sido submetidos ao Plenário. Assim, serão automaticamente distribuídos, sob poder 
terminativo, ãs comissões, todos os demais projetos de lei ordinária, tanto os que se 
iniciarem no Senado quanto aqueles que lhe forem encaminhados para revisão, e, wna 
vez atendido o objetivo do projeto em referência, fica ele prejudicado. 

12 -no 29, de 1995, de autoria do nobre Senador Coutinho Jorge, pretende incluir a 
possibilidade de ser submetido à apreciação terminativa das comissões, por decisão da. 
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Presidência. os projetas de decreto legislativo de outorga e renovação de concessão, 
permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens e, 
ainda indicações e proposições diversas. 

De acordo com o disposto no art. 49, XII da Constituição Federal, é da 
competência exclusiva do Congresso Nacional apreciar os atos de concessão e 
renovação de concessão de emissoras de rádio e teleVisão e, não nos parece que essa 
competência possa ser delegada. mormente se considerarmos a vedação prevista no § 
1 o do art. 68 da Constituição e o disposto em seu art. 223, § 2° e 3°, na concepção que 
lhes deu a Comissão de Constituição, iustiça e Cidadania em seu parecer de n° 252/93 
aprovado pelo Plenário. 

É de se considerar, ainda. que a competência tenninativa conferida, 
constitucionalnÍente às comissões, apenas recai eril "projetas de lei" (Constituição 
Federal, art. 58, § 2°, I). Essas às razões-pelas quais o nosso parecer é .contrário ao 
projeto. 

13- n° 30, de 1995, ainda do nobre Senador Coutinho Jorge, tem por objetivo permitir 
que a comissão de mérito se pronuncie sobre propostas de emenda à Constituição. 

Acolhemos, no projeto que apresentamos como conclusão deste parecer, o 
pretendido pela proposição ora em exame, sem entretanto estarmos seguramente 
convencidos de sua necessidade. 

Esta é matéria sobre a qual, embora emitindo parecer favorável, 
recomCJidamos-um exame mais acWado dos ilustres membros do Senado Federal. 

14 - n° 42, de I 995, de autoria do nobre Senador Odacir Soares, determina a 
obrigatoriedade de o chefe de missão diplomática apresentar relatórios anuais de suas 
atividades no exterior à Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. 

Vê-se que se trata de estabelecer obrigações a servidor do Poder Executivo 
o que, em nosso entendimento, não pode ser objeto de resolução interna-da Casa. e 
sim de projeto.de lei. 

Razão por que o nosso parecer lhe é contrário. 

Além dos projetas por nós referidos verificamos, ainda, através dos avulsos, 
os termos do de n° 44, de 1995, de autoria do nobre SenadOr Antônio Carlos 
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Valadares. encaminhado ã douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. por 
determinação. da Presidência. para que tivesse tramitação isolada. 

Chamou-nos a atenção as disposições da proposição que. em nosso 
entendimento. vêm suprir lacuna evidente do Regimento. tais sejam aquelas que 
permitem o licenciamento do Senador por motivo de doença ou morte de pessoa da 
família Parece-nos perfeitamente viável estender ao Parlamentar as disposições 
insertas na Lei n° 8.112. de 11 de dezembro de 1990, e no Regulamento 
Administrativo do Senado Federal. conforme redação proposta no art. 43-A de nosso 
projeto. . 

III - Sugestks enca~inhadas pela Senadora Marluc:e Pinto 

1) Pretendendo criar Comissão Permanente denominada "da Amazônia". 
Sobre os inconvenientes da criação de novas comissões já nos manifestamos quando 
do exame dos projetas. 

2) Regulando os horários de .realização de reuniões extraordinárias das 
comissões. sugestão esta aproveitada. em parte. na redação dada ã alínea "b" do art. 
107 do projeto. 

3) Estabelecendo quais os membros da comissão que devem assinar os 
pareceres. Sugestão acolhida. na redação dada ao art. 136 do projeto. 

IV- Pesquisa do Questionário 

Do cotejo das respostas dadas aos itens do questionário. fica patenteada a 
preocupação dos Senadores ãs questões relacionadas: 

a) com o agrupamento mais equânime das matérias constantes do 
Regimento. de maneira a simplificar. dar maior clareza e facilitar o seu manuseio, 
ordenando as matérias segundo a sua natureza; 

. b) com a impossibilidade de os Senadores atenderem aos seus 
compromissos nos estados de origem. tendo em vista a realização ininterruptas das 
.sessões plenárias e reuniões de comissões. 
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As sugeStões são as mais variadas e na maior parte sugerem a alteração do 
art. 154 do Regimento, de maneira a reservar-se, pelo menos, uma semana por mês 
sem a realização de sessões plenárias e reuniões de comissões; 

c) com a elaboração de calendário que contemple as sessões plenárias e 
reuniões das comissões em semanas alternadas; 

d) com o uso da palavra pelos líderes nas sessões, em detrimento dos 
oradores inscritos; 

e) com o voto do líder nas votações simbólicas; 

f) cóm a impossibilidade de a minoria (pequenos partidos) poder fazer-se 
representar em, pelo menos, uma comissão, como titular. 

g) com a indefinição de prazo e ocasião para apresentação de emendas nas 
comissões, pelos seus membros; 

h) com a questão referente aos destaques. 

A maioria manifestou-se contrariamente à indicaçzo dos relatores pelo 
critério de sorteios. 

Todas essas questões foram examinadas e, em sua maioria, atendidas no 
projeto. 

Assim, apresentamos, no art. 4° do projeto, esquema que possibilita o 
atendimento das sugestões referentes à alínea "a" deste inciso, dando nova ordenação 
às matérias constantes do Regimento. 

Quanto à não-realização de sessões, em determinada semana de cada mês, 
acreditamos que a redação, sugerida ao § 2° do art. 162.A poderá, atender ao objetivo 
pretendido. 

A participação do Senador, integrante dos pequenos partido!i .que não 
alcançarem a proporcionalidade exigida para sua participação nas comissões, é 
assegurada, expressamente, no art. 78 do projeto. 
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Foi também sanada, no projeto (art. 122, § 1°) a indefinição sobre o prazo e 
a ocasião para a apresentação de emendas perante a comissão, pelos seus membros, 
aplicando-se o mesmo princípio estabelecido para a apresentação das emendas em 
Plenário, qual seja, nos cinCQ dias que se seguirem ao conhecimento do relatório. 

Quanto aos destaques, para aprovação ou rejeição de matéria, há muito que 
a prática recomenda a sua extinção, permanecendo apenas o destaque para votação em 
separado, revogando-se, assim, as disposições regimentais contidas nos arts. 312 e 
314 referentes ãqueles destaques. · 

IV -Emendas apresentadas pelos membros da comiSsão (RL art. 122, I) 

As emendas de parecer favorável de autoria do Senador Waldeck Ornelas e 
da Senadora Benedita da Silva foram inseridas no art. 48, I; § 3° do art. 65; art. l62.A, 
caput, §único-do art. 258; art. 316; art. 14, V; art. 293, II; e§ 2° do art. 336. 

V- Conclusies do Relatório 

1 o - foi inserida no Regimento Interno disposição, ainda que reproduzindo 
norma constitucional, estabelecendo a composição do Senado Federal- Art. 3°A 

2° - deu-se nova redação ao art. 8", tornando oficial o registro da presença 
do Senador em Plenário; · 

3°- a redação dada ao art. 14, inciso II, atende aos reclamos dos Senadores 
quanto ao uso da palavra pelos líderes; 

4° - a redação dada ao art. 38 é consequência da supressão do art. 13, que 
trata da "remuneração". Sugerimos, sejam as suas disposições transferidas, no que 
couber, para resolução específica, considerando, ainda, que a fixação da remuneração 
do Senador já é estabelecida em Decreto Legislativo; 

5° ~ a alteração introduzida no art. 43 tem por escopo adaptá-lo ao princípio 
constitucional e ordenar a apresentação de requerimento · de licença para trato de 
interesse particular, 
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6° ·- rio art. 43A foram inseridas as disposições referentes à licença para 
tratamento da saúde ou morte de pessoa da família, já objeto de apreciação anterior; 

JO - o regimento prevê em seu art. 44A, licença autorizada, para todos os 
efeitqs, ao Senador candidato à Presidência e Yice-Presidência da República. 
Achamos por bem estender esse privilégio àqueles que se candidatarem aos cargos de 
Governador e Yice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

go - é visando apenas o melhor entendimento do seu texto que alteramos a 
redação do art. 49. . 

9° - deu-se melhor disposição aos artigos que tratam dos blocos 
parlamentares,. da maioria, da minoria e das lideranças, obedecida uma sequência 
lógica e introduzindo novas diSposições, tais sejam a existência do bloco circunscrita à 
legislatura (art. 61, § 2°), normas dispondo sobre a sua extilição (art. 61, §§ 3° e 4°) e 
defidção mais precisa de "maioria e minoria" (art. 64). 

1 O - as disposições referentes às lideranças foram também reformuladas e 
deverão constar de capítulo próprio (art. 65, 66 e 67). 

11- a redação do art. 67 foi alterada em virtude do sugerido em projeto de 
autoria do Senador Pedro Simon, já por nós analisado; 

12 - as alterações introduzidas nos arts. 72 e 77 decorreram da nova 
denominação dada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à Comissão de 
Educação e da introdução da Comissão de Fiscalização e Controle. · 

13- foram substituídas no Regimento a denominação "Comissão Diretora" 
por "Mesa", uma vez que, segundo propomos, as referências à Comissão Diretora, 
órgão de cunho nitidamente administrativo, deverão constar do Regulamento 
Admüllstn.ti.vo da Casa. 

14 - com a criação da Comissão de Fiscalização e Controle, sentimos a 
necessidade de permitir ao Senador participar de, pelo menos, três comissões 
permanentes, o que, alíás, já vem, de'fato, ocorrendo; 

15 -o adendo ao art. 78 já foi objeto de nossa apreciação quando da análise 
dos quesitos do questionário; ' 
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16 - o § único acrescido ao art. 82 supre lacuna existente, estabelecendo 
prazo para que os líderes indiquem à Mesa os integrantes de suas bancadas nas 
comissões; 

17 - inovam os §§ introduzidos no art. 87, estabelecendo nonnas aplicáveis 
ao membro titular de comissão que, sistematicamente, faltar às suas reuniões 
ordinárias; 

18 - o art. 91, que regula o poder terminativo das comissões, foi úiteiramente 
reformulado, visando ao seu melhor entendimento e, ainda, acrescentado de novas 
disposições quanto às providências adotadas no caso de pareceres divergentes e de 
tramitação conjunta de proposições (art. 91, §§5° e 6"). 

19 - ãs Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Educação e de 
Serviços de Infra-Estrutura foram dadas novas atribuições decorrentes das sugestões 
apresentadas nos projetas de resolução já analisados (arts. 101, 102 e 104) .. 

20 - incluíram-se no texto regimental, devidamente adaptadas, as 
disposições referentes às competências da Comissão de Fiscalização e Controle, 
constantes da Resolução n° 46, de 1993 (art. 102.A); 

21 - atendendo à necessidade de as co~~. em caráter excepcional, se 
reunirem em local fora das dependências do Senado, disposição nesse sentido foi 
incluída no art. 106, como parágrafo único; 

22 - a redação dada ao art. 108 decorreu da aceitação de proposta constante 
de projeto, já analisada, fixando em três o número de presença de membros para as 
reuniões das comissões; 

23 - a alteração constante do art. 119 tem por objetivo agili:zar o 
procedimento dos trabalhos, quando uma das comissões ultrapassar o prazo que lhe é 
destinado, evitando-se que os processos nela permaneçam em detrimento do exame da 
proposição por outras comissões; 

24 . - a introdução das disposições constantes do art. 122, na redação 
proposta, estabelece prazo e fixa a oportunidade para a apresentação de emendas na 
c<>missão pelos seus membros, solucionando, assim, lacuna· regimental e preocupação 
de vários senadores e dos próprios funcionários que assessorain aqueles órgãos 
técnicos; 



370 -- ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

25 - as disposições do art. 162.A estabelecem, de direito, a obrigatoriedade 
da elaboração do calendário mensal das matérias a serem incluídas em Ordem do Dia e 
que já vem sendo, de fato, elaborado, permitindo, ainda, que se determinados períodos 
do mês seja!I). destinados, exclusivamente, a Trabalho das Comissões. 

26 - as disposições do § 1• do art. 172 suprem omissão do Regimento, 
fixando prazo para a inclusão de matéria que tenha perdido o prazo nas comissões, na 
Ordem do Dia, em decorrência da aprovação de requerimento; 

27 - inovação introduzida no § J• do art. 172 transfere, de maneira lógica, 
para o plenário da comissão, a apreciação de projeto de lei de sua competência 
terminativa e que ali tenha ultrapassado o prazo destinado à sua votação, devendo, 
·nesse caso, o r~querimento ser -dirigido ao Presidente da própria comissão; · 

28 - outra inovação de monta foi introduzida cqm a nova redação dada ao 
"caput" do art. 210, que trata da transcrição de documentos nos Anais da Casa. O 
propósito foi o de só permitir essa ~rição como parte integrante do discurso do 
Senador; 

29 - a redação dada ao art. -254 permite o arquivamento definitivo de 
proposição que tenha recebido parecer contrário em decisão unânime da comissão; 

- . -
30 - a nova redação proposta ao art. 258 regula, de maneira prática, o 

processo inicial da tramitação conjunta das proposições, permitindo um seu exame 
mais acurado, evitando a necessidade da apresentação e deliberaçã9 de requerimento e 
estabelecendo determinada fase, na tramitação das matéri3s, para que essa medida 
possa ocorrer, de maneira a evitar que sua apresentação se dê quando uma das 
proposições já esteja em fase final de tramitação; 

31 - atendendo a reclamos da maioria dos Senadores, conforme o já 
esclarecido, foi suprimida do Regimento (art. 293) a faculdade de os líderes votarem 
pelos seus liderados, processo polêmico que, há muito, reclamava solução e que já 
provocou até me~mo debate de nossa mais alta Corte de Justiça (Mandado de 
Segurança n° 20.499-1-DF- D.J. de 06.11.87 ementário n° 148~-1). Houve, entretanto, 
a preocupação de permitir aos líderes o uso da palavra para orientar a sua bancada ao 
se anunciar a votação; 

32 - como o Regimento não limita, nos projetas em tramitação normal, o 
. número de Senadores que podem encaminhar a votação, passando a matéria à sessão _ 

I 
3?< 
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seguinte sem ter sido completada a sua votação por falta de "quorum", os mesmos 
Senadores que a encaminharam na sessão anterior, voltam a usar da palavra para esse 
mesmo fim. 

O que ocorre é que, nos projetos mais polêmicos, esse fato se repete em 
todalt as outras sessões, provocando o seu adiamento "involuntário", sem mesmo ter 
havido decisão do Plenário. 

O acréscimo que propomos ao art. 308 tem por objetivo estabelecer que o 
uso da palavra, para encaminhamento da votação, somente poderá ser concedido uma 
vez a cada senador, conforme, aliás, já está previsto no inciso V do art. 14; 

33 - a retirada de requerimento, de maneira geral, depende, apenas, de 
despacho ela Ptesidência, e há. também, estabelecida no Regimento, uma oportunidade 
própria para a sua apresentação. O requerimento de destaque deve ser apresentado ao 
ser anunciada a votação do projeto ou das . emendas, conforme se queira destacar 
partes daquele ou destas. 

A retirada do requerimento de destaque, uma vez passada a fase de sua 
apresentação, impede que outro, no mesmo sentido, possa ser recebido, frustrando a 
intenção de outro senador que, só não o apresentou na ocasião oportuna, para evitar a 
duplicidade do pe<fido. Nesse caso, acreditamos que a retirada do requerimento deve 
ser decidida pelo Plenário, e é o que propomos na rédação dada ao inciso V do art. 
314· > 

34 - houve casos de se considerar rejeitada proposição já aprovaQa, 
rejeitando a sua redação final. Ora. a redação final consubstancia a vontade já 
mairifestada pelo Plenário quando da deliberação sobre o mérito da proposição, não 
podendo esta ser simplesmente arquivada em virtude da rejeição de sua redação final. 
Dai as disposições que sugerimos para o parágrafo único do art. 325; 

35 - as alterações propostas aos arts. 332 e 333 consubstanciam decisão já 
formalizada pela Mesa, tomada por provocação do então Presidente da Comissão 
constituida para emitir parecer sobre o Código Civil e. também, no sentido de suprir 
lapso regimental quanto ao não arquivamento, ao final da legislatura, das matéria da. 
competência exclusiva do Congresso Nacional e da competência privativa do Senado; 

36- nas alterações propostas ao art. 334, suprime-se a obrigatoriedade de 
_se incluir na pauta cla sessão matéria a ser declarada prejudicada. A declaração será 
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feita pela Presidência, em plenário, assegurada, entretanto, da declaração, recurso i. 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 

• 37- as disposições do ari. 347, na redação oferecida no projeto, estabelece 
o mesmo praZo para o uso da palavra na discussão e no encaminhamento da votação 
de todos os projetas em regime de urgência e não só para aqueles do art. 336, "a"; 

38 - aos arts. 356 a 364, que tratam da proposta de emenda à Constituição, 
adotamos, como já foi dito, a sugestão contida em um dos projetas já analisado'!, 
inovando também, quanto 'Pas assinaturas necessárias para a apresentação do parecer 
das Comissões: -

39 - o Regimento não contempla a hipótese do procedimento a ser adotado 
quando da rejeição dos projetes de decreto legislativo referentes a acordos 
internacionais e concessão para serviço de radiodifusão. Os acréscimos propostos aos 
artigos 375 e 376 procuram suprir essa o~ssão regimental; 

40- o art. 401 foi alterado no intuito de permitir às comissões permanentes 
e à Mesa proporem àlteraÇões no Regimento Interno;. 

41 - tendo em vista que a Constituição Federal, em seu art. 50 (emenda 
constitucional n° 2, de 1994), permitiu a convocação, pelas Casas do Congresso 
Nacional, não só dos Ministros de Estado, mas também de quaisquer titulares de 
órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, propomos nova redação 
dos arts. 397 a 400, a fim de adaptá-los ao texto constitucional. 

42 ._ As demais alterações, sugeridas, em sua maioria por funcionários, não 
demandam justificação, uma vez que não adentram no mérito da matéria, tratando-se 
mais de redação para facilitar o entendimento das disposições. 

Acreditamos que, com a apresentação deste trabalho, não se esgota 
o tratamento da matéria, servindo ele apenas de base para o estudo mais aprofundado 
pelos ilustres membros do Senado Federal que, naturalmente, irão aprimorá-lo. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº-66, DE 1995 

Altera Regimento Interno do Senado 
Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1° O Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

Art JC'A • O Senado Federal comp6e-se de trés representantes de 
cada Estado e do Distrito Federal, eleitos para mandato de oito 
a,os; segundo o principio majoritário. 

Parágrafo único. A representaç:Jo de cada Estado e do Distrito 
Federal será renovada de quatro em quatrti anos, 
alternadamente. por um e dois terços (ConstituiçSo, art 46) • 

.. Art 8" O Senador deve comparecer ao ediflclo do Senado à hora 
regimental, registrando· sua presença no Plenário, e tomar parte 
nas sess6es da casa e nas reuni~es. das comissiJes de que seja 
membro, cabendo-lhe:• 

•Art 14. O Senador poderá fazer uso da palavra: 
.................................................................................................................. 

11 - se l/der, ou pela liderança, uina única vez. para 
comunlcaç:Jo de Interesse pártldflrio: 

a) por cinco minutos, em qualquer fase da sess:Jo; 

b) por dez minutos, após a Ordem do Dia, em a/ternlncla com 
os oradores Inscritos:• 

··················································-························································· 
. VA. Pará declaraçlii' de voto, uma única vez, por dois 

minutos; 
........................................................ ~ ............................................................... . 
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"'Arl. 38. Considera-se ausente o Senador cujo nome nlo conste 
da lista de comparecimento, ou que, estandO presente na Casa, 
nlo compareça .is votaç6es. 

. § 1° Ntlo se computará como falta a ausência do Senador: 

1 - em misslo oficial externa ou integrando delegaçflo .i 
conferência interparlamentar (art. 40); 

11- por raz6es de saúde (art. 43-A, I); 
III - por doença ou morte. de pessoa da famOia (art. 43-A, 11 e 

III). 
N- nos sessenta dias anteriores ãs eleiç6es gerais. 

§ 2" Havendo votaÇio pelo processo nominal, a frequência 
ser.t apurada por meio da listagem especial a que se refere o art. 
294, "g", exceto para os Senadores em obstruçlo parlamentar, 
para os quais prevalecerá a lista de comparecimento. 

•Art.39. o Senador deverá comunicar o Presidente sempre que: 
............................................................................................................ ~ ........................................... . 

c) ocorrer a hipótese prevista no ar.t. 44-A." 

"Art.43. Para os efeitos do disposto no art 55, III, da Constituiçlo 
Federal, o Senador poderá solicitar, previamente, licença, sem 
remuneraçlo, para tratar de interesses particulares, desde que o 
afastamento nlo ultrapasse cento e vinte dias por sesslo legislativa 
(CF, art 56, 11). • 

Art. 43-A - Sem qualquer prejufzo, poderá o Senador requerer 
licença para se ausentar dos trabalhos da Casa: 

1- quando por motivo de doença, comprovada com laudo de 
inspeçlo de saúde, se encontre impossibilitado de comparecer 
as sess6es do Senado; 

11- por até noventa dias, por motivo de doença do cfJnjuge ou 
companheira, ascendente ou descendente, comprovada 
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mediante laudo de junta médica oflclal, desde que seja 
indlspengvel a assistiJncia direta do Senador; 

III- por até oito dias consecutivos, em virtude de falecimento 
de c6njuge ou companheira, ascendente ou descendente. 
. 

§ 1° O quorum para votação do requerimento•é de um décimo da 
composição do Senado 

§ 2". Apresentado o requerimento e não havendo quorum durante 
duas sessc5es ordln~rlas consecutivas, será ele despachado pelo 
Presidente. 

Art. 43-B. ê permitido ao Senador desistir a qualquer tempo de 
licença que lhe tenha sido concedida, salvo se, em virtude dela, haja 
sido convocado . suplente; quando a desistência somente poderá 
ocorrer uma vez deconido o prazo superior a cento e vinte dias. 

"Art. 44-A. Considera-se como licença autorizada, para todos os 
efeitos, a ausência às sessões de Senador candidato à Presidência 
ou Vice-Presidência da República, Governador ou Vice-Govemador · 
de Estado ou do Distrito Federal, no perlf?dO compreendido entre o 
registro da candidatura no Tribunal Eleitoral respectivo e a apuraç!o 
dos pleitos correspondentes. • 

"Art. 49. Na distribuição das matérias subordinadas .i. apreciação 
terminativa das comissiJes, o Presidente do Senado, quando a 
proposição tiver mérito vinculado a mais de uma comisSão, poderá:" 

Art. 61. As representações partidárias poderão constituir bloco 
parlamentar. 

§ 1°. Somente será admitida a formaç!o de bloco parlamentar que 
represente, no mlnimo, um décimo da composição do Senado. 

§2". O bloco parlamentar tem existiJnci:J circunscrita .t 
legislatura em que for constitufdo, devendo o ato de sua criação 
ser apresentado .i Mesa para registro e publicação. 

375 
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§ 3". Extlngulr-se-á o bloco parlamentar se o desligamento de 
uma bancada Implicar a perda do número estabelecido no § 1°. 

§4". Extinto o bloco parlamentar. consideram-se vagos. para 
efeito de nova lndlcaçao, os lugares ocupados nas com/ssiJes 
pelos representantes dos partidos que o Integraram. 

Art. 62. A representação partidária que se desligar .do bloco 
parlamentar é vedado integrar outro bloco na mesm.1 sessão 
legislativa. 

Art. 63. Aplicam-se ao bloco parlamentar. no que couber, as 
disposiçiJes estabelecidas neste Regimento e no Regulamento 
Adminisúativo para as representaçiJes partidárias. 

Art. 64. A Maioria é exercida por representaçao partidária ou 
bloco parlamentar com maior número de integrantes. 

§ 1°. Formada a Maioria, a Minoria ser.t aquela integrada pela 
maior representação ou bloco parlamentar que se lhe opuser. 

. . 

§ r. A constituiçao da Maioria e da Minoria ser.t comunicada 
à Mesa pelos lideres da representaçao partidária ou do bloco 
parlamentar, para efeito de publicaçao. 

"Art. 65. A representação partidária e o bloco parlamentar terfio 
lfderes e vice-/fderes. 

§ 1°. A indicação do lfder partidário será feita no prazo de dez dias 
úteis contado do infcio da primeira e da terceira sessces legislativas 
ordinárias de cada legislatura. 

§ ,20. O lfder será indicado em documento subscrito pela maioria 
dos integrantes da representação partidária ou do bloco parlamentar, 
podendo, a mesma maioria, substitui-lo em qualquer oportunidade. 

§ 3". O lfder do bloco parlamentar será indicado dentre os 
membros das representaçóes partidárias que o integram. 
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§ 4°. O l/der da Maioria e da Minoria serao os lideres das 
representações partidárias ou dos blocos parlamentares que as 
compõem. · 

. § 5°. Assumirao as vice-lideranças do bloco parlamentar os 
demais lfderes das representações parlamentares que o integram, na 
ordem estabelecida pelo titular da liderança. 

§ 6". Os vice-líderes das representações partidárias serão 
indicados pelos respectivos · lfderes, na propprçáo de um vice-líder 
para cada grupo de trés integrantes, assegurado pelo menos um vice
lfder e nã~ computada a fraçáo inferi~r a trés. 

§ 7". As lideranças das representações partidárias que se 
coligarem em bloco parlamentar ·perdem suas atribuições e 
prerrogativas regimentais. 

Art. 66. ~ da competéncia dos líderes das representações partidárias 
e dos blocos parlamentares indicar os representantes das 
respectivas aQremiações nas comissões. 

Parágrafo único. Ausente. ou impedido o L/der as suas atribuições 
serao exercidas pelos Vic&-Lideres na ordem por . ele indicada, 
quando da designação destes. . · . ·. · · 

•Art. 66-A. O Presidente dà República podeiã indicar Senador para 
exercer a função de L/der do Governo. 

Parágrafo único - O L/der do Governo pOderá inéticar vice-lfderes 
dentre os integrantes das representações partidárias que o apóiem, 
obedecido o disposto no § r' do art. 65. • '· · 

... Art. 61. O Senado, atendendo a convite, poderá se fazer 
representar em ato ou solenidade de· cunho ·Internacional, 
nacional ou regional, mediante deliberação do Plenário, ouvida a 
comissão competente. • ·. 

377 
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. Parágrafo único. No caso de representaçlo para ato de cunho 
intemacionai, o Senador deverá apresentar relatório das 
atividades desenvolvidas, no prazo de quinze dias úteis contado 
do seu regresso. 

•Art 72. As Comissões Permanentes são as seguintes: 

1- COmissão de Assuntos Econ6micos- CAE 
2- COmissão de Assuntos Sociais- CAS 
3- ComiSSio de Constltulçlo, Justiça e Direitos Humanos- CCJ 
4- Comisslo de Educaçlo, Cii!ncia e Tecnologia - CE 
5- Comi~o de Fiscalizaçlo e Conúole- CFC 
6- Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional- CRE 
7- Comissão de Serviços de Infra-Estrutura- C/ 

•Art. 77.As Comissões Permanentes têm os· seguintes números de 
membros: 

a) Comissão de Assuntos Ecof16micos, 27; 
b) Comissão de Assuntos Sociais, 29; 
c) Comisslo de Constituiçlo, Justiça e Direitos Humanos, 23; 
d) Comissao de Educaçlo, Ciência. e Tecnologia, 27; 
e) Comlsslo de Flscalizaçlo e Conúole. 17; 
f) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 19; 
g) Comissão de Serviços de .Infra-Estrutura, 23; 

§ 1° - Nlo poderá fazer parte de Com1S$1o Permanente o 
membro da Mesa; 

§ 2" - Cada Senador podetá integrar até úls comissões como 
titular e úls como suplente. • 

•Art. 78. Os membros das. comissões ser.Jo designados pelo 
Presidente, por indicação escrita dos respectivos /!deres, assegurada, 
tanto quanto passivei, a participação proporcional das repiesentações 
partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado 
Federal, garantido ao partido que nlo alcançar representaçlo, 
pelo menos, participar de uma comisslo permanente como 
titular. • 
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"Art.B2 A designaçao do membros_ das comissões temporárias será 
feita: 
..................................................................................................................... 

. Parágrafo tinlco. No caso do Inciso I, a lndlcaçlo dos lideres 
deverá ser encaminhada ã Mesa denúo dos trls dias (Jte/s que se 
seguirem ao recebimento da sollcitaçlo da Presldlncia. • 

•Art 83. A" CofiJ/sstJes Permanentes terao suplentes em ntimero 
Igual ao de titulares•._ · · · 

"Art.B4.Cpmpete ao suplente substituir o membro da comissão: 

a) eventualmente: -nas suas taliás, ausênciils ou ifnpedimentos, -
para "quorum" _nas -~Ufliões;~ 

"Art. 87.......................................................................................... _ 

. § 1° s_~ desligado da Comisslo o titular que deixar de 
comparécer,- ·sem· -· prévia justiflcaçlo, a tr1s reunitJes 
consecutiva$ óu:~e/s alternadas, na mesma sesslo legislaüva. 

§ 2" Para efeitéi do _·disposto -no parágrafo anterior, o 
Presidente da ComiU~o comunicará, imediatamente, ao Uder do 
Partido ou Bloco Parlamentar rf~Specüvo, para que seja 
j:irovldiméiadà "à stibsiltuiçlo. -

"Art. 90. . .................................................................................. -.......... . 
III - Convocar Ministro de Estado ou· titular de órgão diretamente 
subordinado à Presidência da República para prestar informações 
sobre assuntos inerentes às suas atribuições e ouvi-los, nos termos e 
para os ~ns do disposto no § 1 o do art. 397 ." 
'' ' -.' ' .. ' ' -

' ..................................................... _ ................ ._ ................................................. . . - ' . 

"Art. 91. As comissões, no Smbito _de suas atribuiç{)es, cabe, 
dispensada a competência do Plenário, nos termos do art 58, § 2D, I, 
da Constituiçlo, discutir e votar os projetas de lei a elas distribufdos, 
exceto: 
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380 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

1- complementar (CF, art. 69); 

11- de código; 

III- de autoria de comi~o; 

tv·- relativos ãs matérias que nlo possam ser objeto de 
delegaçlo (CF, art. 68, § 1°); 

V - oriundos da CiJmara qos. Deputados, ou por ela 
emendados, que tenham sido aprovados em Plenário de qualquer 
das Casas. 

§ 1° ·Encerrada a apreciação terminativa a que se refere este 
artigo, a decisão da comissão será comunicada ao Presidente do 
Senado Federal para ciência do Plenário e publicaçiJo no Diário do 
Congresso Nacional. 

§ 2" No prazo de tr(M; dias úteis, contado a partir da 
comunicaç:Jo a que se refere· o parfJgrafo anterior, poderfJ ser 
interposto recurso para apreciaç:Jo da matéria pelo Plenário do 
Senado. 

§ 3° O recurso, assinado por um décimo da compos/çlo do 
Senado, será dirigido ao Presidente da Casa. · 

§ 4° Esgotado o prazo previsto no § ~ sem interposiçiJo de 
recurso, o projeto será, conforme o caso, encaminhado à sançiJo, 
remetido à Câmara ou arquivado. · 

§ SO No caso de projeto de lei que tenha recebido pareceres 
divergentes das comissões, serfJ ele apreciado pelo Plenário 
Independentemente da apresentaçlo de recurso•. 

§ ~ Aplica-se o disposto no parfJgrafo anterior, quando em 
tramitaçlo conjunta proposições em regime normal e em rito de 
aprec/açlo terminativa nas comissóes • 

.. Art. 92 Aplicam-se aos projetas submetidos ã dellberaçlo 
#t:!rr •/nativa das comissões as disposições relativas a turnos, 
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prazos. emendas e demais formalidadeS e ritoS exigidos para as 
matérias submetidas à apreciaç:lo do _Plenário do Senado. • 

"Ait 99.A Comiss:lo de Assuntos Económicos compete opinar sobre 
~s proposiÇ{Jes pertinentes ao seguintes assuntos: 
................................................................................................................... 

III- problemas económicos do Pafs, polftica de crédito, cambio, 
seguro, de transferência de valores, de cooperaç:lo da ,Uni:lo com 
os Estados, o Distrito Federal e Munlcfplos, desenvo 'vlmento e 
lntegraçiJes de regiiJes, Incentivos regionais,· comércio exteriOr e 
interestadual, sistema monetflrio, bancáriO e qe medidas, tftulos e 
garantias. de metais, sistema de poupança, consórcio e sorteio e 
propaganda comercial/ 

"Art 101 A Comis~o de Constliuiçlo, Justiça e Qireitos 
Humanos compete: 

11-

5A - atos da vida pública que agridam. desrespeitem e 
causem lesiJes aos direitos humanos. do. cldad:Jo. grupos e etnia 
e que contrariem os preceitos da cidadania 

VIII - opinar sobre solicitaç:lo do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal para instaurar processo criminal contra 
Senador.• 

"Art. 102 A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia compete: 

V- planos e programas de dese~volvimento cienUflco e 
tecnológico; estrutura institucional e instrumentos de fomento 
cientifico e tecnológico; atividades de pesquisa e 
desenvolvimento em áreas estratégicas e prioritárias; politica 
nacional de Informática e automação; modemlzaç:Jo tecnológica 
do setor produtivo; aspectos c/entlflcos e tecnológicos das 
politicas social, industrial, de comércio exterior e de 

. desenvolvimento regional; 
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VI- atividades nucleares de qualquer natureza, transporte e 
utiliza~o de materiais radioativos; 

VIl- outros assuntos correlatas. • 

•Att. 102- A. A Comissão de Fiscalização e Controle compete, sem 
prejufzo das atribuiç{jes das demais Comissões, exercer a fiscaliza~o 
e o controle dos atas do Poder Executivo, inclufdos os da 
administra~o indireta, podendo para este fim, além do disposto no 
att. 90: 

I) avaliar a eficácia, eficiência e f]conomicidade dos projetas e 
programas de governo no plano nacional, no regional e no setorial de 
desenvolvimento, emitindo parecer conclusivo; 

lf) apreciar a compatibilidade da execução orçamentária com os 
planos e programas governamentais e destes com os objetivos 
aprovados em lei; 

III) solicitar, por escrito, infonnações <t administração direta e 
indireta, bem como requisitar documentos públicos necess;lrios à 
elucida~o do ato objeto da fiscalização . . 

IV) avaliar as contas dos administradores e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e 
indireta, inclufdas as fundações e sociedades institufdas e mantidas 
pelo Poder Público Federal, notadamente, quando houver i"dfcio de 
perda, extravio ou irregularidade de qualquer natureza de que resulte 
prejufzo ao erário; 

V) providenciar a efetivaçlo de perlcias bem como solicitar ao 
Tribunal de Contas da União que realize inspeções ou auditorias de 
natureza éontábil, financeira, orçamentária, of)eracional e patrimonial 
nas unidades administrativas da União e demais entidades referidas 
.no inciso anterior; ' 

VI) apreciar as contas nacionais das empresas supranacionais de 
cujo capital social a União participe de fonna direta ou indireta, bem 
assim a aplicação· de quaiquer recursos repassados mediante 
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convênio, acordo, ajuste ou ouúos instrumentos congéneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Municlpio; 

VI/) promover a interação do Senado Federal com os órgãos do 
f?oder Executivo que, pela natureza de suas alivie/ades; possam 
dispor ou gerar dados de que necessita. para o exerclcio de 
fiscalização e controle; 

VIII) propor ao Plenário do Senado Federal as providências 
cablveis em relação aos resultados da avaliação, inclusive quanto ao 
resultado das diligências realizadas pelo Tribunal de Contas da União. 

§ 1° V.erificada a existência de irregularidade, selá remetida cópia 
da documentação pertinente ao Ministério Público, a fim de que 
promova a ação cabfvel, de natureza cfvel ou penal. 

§ 2,0 As comiss6es permanentes e tempo/árias, incluldas as 
comiss6es parlamentares de inquérito, poderão. solicitar éi Comissão 
de Fiscalização e Controle a cooperação adequada ao exerclcio de 
suas atividades. · 

Art. 102 B- A fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, 
incluldos os da Administração indireta, f)ela Comissão de Fiscalização 
e Controle, obedecerão às seguintes regras: 

1- A proposta de fiscalização e controle poderá ser apresentada 
por qualquer- membro ou senador, à Comissão, com especifica 
indicação do ato e fundamentação da providência objetivada; 

11- a proposta será relatada previamente, quanto à oportunidade e 
conveniência da medida e ao alcance jurfdico, administrativo, politico, 
econOmico, social, ou orçamentário do ato impugnado, definindo-se o 
plano de execução e a metodologia de avaliação; 

III- aprovada a proposta pela Com{ssão, o relator poderá solicitar 
os recursos e o assessOI'Bmento necessários ao bom desempenho da 
Comissão, incumbindo à Mesa e à Administração da Casa o 
atendimento preferencial das providências requeridas. Rejeitada, 
aplicar-se-é o disposto no art. 254.; 
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IV- o relatório final da fiscalização e controle, em tennos de 
comprovação da legalidade do ato, avaliaçSo politica, administrativa, 
social, e econOmica de sua edição, e quanto él eficácia dos resultados 
sobre a gestso orçamentária, financeira e patrimonial, obedecerá, no 
Cf..Ue conceme él tramitação, as normas do artigo seguinte .. 

Parágrafo Onico. A Comissão, para a execuçSo das atividades de 
que trata este artigo, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União 
as provid~ncias ou informaÇ{Jes previstas no art. 71, IV e VIl, da 
ConstituiçSo Federal. 

Art. 102 C. Ao término dos trabalhos, a Comissao apresentará 
relatório circunstanciado, com suas conclu~s, que será publicado 
no Diário do" Congresso Nacional e encaminhado: · 

1- él Mesa, para as providências de alçada d~sta, ou ao 
Plenário, oferecendo, conforme o· caso, projeto de lei; de decreto 
legislativo, de resoluçSo ou indicaçSo; 

11- ao Ministério POblico ou él Advocacia-Geraj.da UniSo, c:Om cópia 
da documentaçso, para que promova a respqnsabilidade cM/ ou 
criminal por infrações apuradas e adote. outras medidas: étecorrentes 
de suas funções institucionais; · · · 

III- ao Poder Ex.ecutivo, para que . adote as providências 
saneadoras de catáter disciplinar e administrativo decorrentes do art. 
37, §§ 2" a 6", da Constituição Federal, e ·demais · dispositivos 
consitucionais e legais aplicáveis; 

IV- él Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização e ao Tribunal de Contas da União, para as provid~ncias 
previstas no art. 71 da Constituição Federal. · 

Parágrafo único. Nos casos dos incisos 11, III e V deste artigo, a 
remessa será feita pelo Presidente do Senado. 

Art. 102 D - Ocorrendo a hipótese de exerclcio concorrente ,de 
competência fiscalizadora por duas ou mais comissões sobre os 
mesmos fatos, os trabalhos se desdobra~o em reuniões conjuntas, 
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por iniciativa do Presidente de um dos órgãos ou de um ou mais de 
seus membros. 

Art 102 E- A Comissão de Fiscalização e Controle poderá, se houver 
motivo suficiente, comunicar fatos investigados à · comissão 
coneseondente da Gamara dos Deputados, para que esta adote 
providências que lhe afigurar cabfvel 

"Art.104 .. A Comissão de Serviços de lnfra-Esúutura compete opinar 
sobre as matérias pertinentes à: 

1- politica de desenvolvimento e infra-estrutura urbana, 
saneamento básico, politica habitacional, urbanismo e 
arquitetur.a, uso e ocupação do solo urbano, direito urbanfstlco e 
municipal 

11 - transporte de terra, mar e ar, obras públicas em geral, minas, 
recursos geológicos e hfdricos e serviços de telecomunicações: 
III- outros assuntos conelatos. 

"Att 106 .. As comissões reunir-s~ nas dependências do Senado 
Federal · 

Parágrafo único. Em caso de necessidade, assim considerado 
por deliberação da comissão, esta poderá reunir-se em· local 
diverso do estabelecido neste artigo, para instrução de matéria 
de sua competência." 

"Art. 107. As reuniões das comissões iJermanentes realizar-se-ao: 

a) se ordinárias, semanalmente, durante a sessSo legislativa 
ordinária, nos seguintes dias e horários: 

3- Comissão de Constituiç:lo, Justiça e Direitos Humanos: às 
quartas feiras, às dez horas: 
...................................................................................................................... 

6- Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia: às quintas 
feiras, às quatorze horas: 

7- Comissão de Fiscalizaç:Jo e Controle: às terças-feiras às 
17:00 horas. 
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b) se extraordinárias, mediante convocação para dia e horários 
indicados, desde que não coincidentes com o das reuniões ordinárias 
das demais comissões. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese. as reuniões das 
càmissões não pode~o coincidir com o tempo destinado à Ordem do 
Dia das sessões ordinárias do Senado . 

.. Art. 108. As comissiJes e subcomissiJes reunir-se4o com a 
presença mfnima de trls membros e deliberarao por' maioria de 
votos, presente a maioria absoluta de seus membros. (CF, art. 
47). 

Parágrafo único. A pauta dos trabalhos das comissiJes, salvo em 
caso de urgência, será distribulda, com antecedência mlnima de dois 
dias úteis, aos respectivos titulares e suplentes, mediante protocolo 
con'lfencional ou eletr6nlco ... 

"Art 118 ......... ; ............................. ·-························································ 

§ 5° O prazo destinado ~ comissão não poderá ser alterado e 
nem se suspende nos projetaS sujeitos a prazos de tramitação. 

§ 6" o Plenário, a requerimento de comissão, considerado o grau 
de complexidade e a importancia da matéria a ser examinada, poderá 
fixar prazo diverso dos referidos nas allneas •a• e "b" deste artigo. • 

"Arl. 119. Quando a proposição for despachada a mais de uma 
comissão e a primeira esgotar o prazo sem sobre ele se manifestar, 
poderá ser dispensado o seu parecer por sollcitaç4o de qualquer 
Senador, devendo o processo ser encaminhado à Mesa para 
remessa imediata à comiss4o seguinte ... 

· "Arl. 122.Perante as comissões pode~o apresentar emendas: 
•. ·················-··························································· .................................. . 

§ 1° - no caso do inciso I, conhecido o relatório, abrir-se-;t o 
prazo de cinco dias para a apresentaç4o de emendas, findo o 
qual a proposiç4o emendada voltará ao relator para exame, 
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podendo este subemendá-las, sendo-lhe, entretanto, vedado 
apresentar novas emendas, salvo disposto no parágrafo fiO do 
art. 133; 

• § 2" - no caso do inciso 11, o prazo para apresentação de 
emendas é de cinco dias úteis contados a partir da publicação da 
maténa no Diário do Congresso Nacional. 

§30- nos avulsos da Ordem do Dia consignar-se-fi a existência de 
projeto em fase de recebimento de emendas, com a indicação da 
comissão que deverá recebê-las, do prazo e do número de dias 
transcorridos•. 

•Art. 132. Udo o relatório, desde que a maioria se manifeste de 
acordo com o relator, passará ele a constituir parecer da com/ssao, 
que conterá as conclus6es desta, com as manffestaç6es de 
votos, nelas incluldos os votos em separado, vencidos, com 
restriç6es, pelas conclus6es, bem como as abstenç6es. 

§ 1°, Sem prejulzo da apresentação de emendas, o pedido de vista de 
· ·processo somente poderá ser aceito por uma única vez e pelo prazo 

máximo e improrrogável de cinco dias, devendo ser formulado na 
oportunidade em que for conhecido o relatório apresentado pelo 

. relator, obedecido o disposto no § 4° deste artigo. 

§ 2°. Estando em apreciação na comissão matéria em regime 
de urgência (art. 346), a vista somente poderá ser concedida: 

. "Art. 133. Todo parecer deve ser conclusivo em relação à matéria a 
. que se referir, podendo a conclusão ser. 
········· .................................................................... "" ......................................... ~ .................................... .. 

f) pela prejudicialidade; 
g) por diligência." 

"Art. 136. Uma vez assinados pelo Presidente e pelo Relator, os 
pareceres serão enviados à Mesa, consignando-se os membros 
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presentes .:) reunião, juntamente com as emendas· relatadas, 
declaraçlJes de voto, votos vencidos e em separado". 

,. Art. 140. . .................•........................................................................ 

· § 1° Se, ao ser chamado a emitir parecer, nos casos do art. 172, 1 
e 11, o relator requerer diligência, sendo esta deferida, o seu 
pronunciàmento dar-se-á, em Plenário, após o cumprimento do 
requerido, desde que, no caso do Inciso 11, o prazo da diligência. 
ntlo ultrapasse os três últimos dias estabelecidos para a sua 
tramitaçtlo. 

"Art. 162-A. Ao flnal de cada mês, o Presidente estabelecerá 
calendário, a ser publicado no avulso da Ordem do Dia, contendo 
as matérias a serem apreciadas nas sessc5es ordinárias do mês 
seguinte.• 

§ 1°. O calendário selá acrescido de novas matérias que, 
recebidas pela Mesa, estejam em condiçc5es de ser inclufdas em 
Ordem do Dia. 

§ r. Na eiaboraçtlo do calendáriÓ o Presidente. ouvidas as 
lideranças e os Presidentes das Comissc5es, poderá reservar 
determinados periodos, consecutivos ou ntlo, destinados, 
exclusivamente, a trabalhos das Comissc5e5. 

f/\ 

"Art. 163 As matérias setao inclufdas em Ordem do Dia segundo sua 
antiguidade e import~ncia, observada a seguinte sequência:• 
................................................................ ..._ .... - .......... ..-............................................................ . 

§ 3°- Nos gropos dos incisos III e VI obedecido o disposto no § 10, 
observar-se-á a seguinte sequência: 
................................... u.... . ................................................................................. . 

"Art, 166. Constatao da Ordem do Dia, as matérias não apreciadas da 
pauta da sessão ordinárirranterior, observada a ordem estabelecida 
no§ 5" do art. 163." 

"Art. 170. ············································-··-···-······ 
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§ 2".Nos avulsos da Ordem do Dia deverão constar: 
........................................................................................................................................................................ 

b) os projetas em fase de apresentaçfo de recurso;" 

•Art. 172. A inclusão em Ordem do Dia de proposição em rito normal, 
sem que esteja instruida com pareceres das comissões a que houver 
sido distribufda, só é admissivel nas seguintes hipóteses: 

i- por decisão do Plenárioh a requerimento de qualquer senador, 
se a única ou última comissão a que estiver distribufda a matéria náo 
proferir o seu parecer no prazo regimental; 

11- por ato do Presidente, quando se tratar: 

d) de projetas com prazo. se faltarem dez dias para o seu término. 

§ 1° Na hipótese do Inciso I, a matéria ser.llnclulda na Ordem 
do Dia da J- ses&fo ordinária que se seguir ã aprovação do 
requerimento. · 

§ 2" Nas hipóteses do inciso 11, o projeto emendado voltará ii 
Ordem do Dia na segunda sessão ordinária subseqaente, salvo se o 
encerramento da discussão se der no penúltimo dia do prazo ou da 
sessão legislativa, caso em que a matéria terá a mesma tramitação 
prevista no inciso I do art. 348. 

§ ~ O disposto no inciso I deste artigo nfo se aplica ãs 
proposiç6es a que se retere o art. 91, devendo o requerimento, 
nesse caso, ser dirigido ao Presidente da respectiva comissão ... 

.. Art. 210. A transcrição de documento no Diário do Congresso 
Nacional, para que conste dos anais, é permitida quando 
constituir parte integrante do discurso do Senador. 

Parágrafo único. Se o documento corresponder a mais de cinco 
páginas do Diário do Congresso Nacional. o espaço excedente desse 
limite será custeado pelo orador, cabendo à Mesa orçar o custo da 
publicação. • 
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"Art. 215 . ...............•................................................. ~ ......................... . 

IV- dependente de votação com a presença da maioria absoluta da 
composição do Senado, requerimento de informação que implique a 
q_uebra de sigilo bancário. • 

"Art. 218 .................................... - ....................................•................... 

g) personalidade de relevo na vida politico-administrativa e 
cultural regional, nacional ou internacional. • 

.. Art. 234. Quando houver dúvida sobre se a emenda apresentada 
como de- redaç:Jo ati"ge o mérito da proposiç:Jo, ouvlr-se-á a 
Comissão de Constltuiç:Jo, Justiça e Direitos Humanos. • 

'"Art. 235.A apresentação de proposição será feita: 

I - perante a comissão, quando se tratar de emenda apresentada 
de acordo com o disposto no art 122.; · 

11 - perante a Mesa, no prazo de cinco dias úteis, quando se 
tratar de emenda: 

111 - em Plenário, nos seguintes casos: 

c) após a Ordem do Dia, requerimento de inclusão em Ordem do 
Dia de matéria em condições de nela figurar; 

d) na fase da sessão em que a matéria respectiva for anunciada, 
requerimento de: 
................................................................................................................................................................. 

6- destaque de dispositivo, emenda ou parte de emenda para 
votação em separado ou constituiç:Jo de proposição autiJnoma; 
.................................................................. ~· ·-· ............................................ ··--· ............................................. -· ................................. .. 

"Art. 245.Considera-se de comissão a proposição que, com esse 
caráter, for por eia apresentada. 



Maiode199S ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Parágrafo único. ét proposiçao de comi5sao aplica-se, no que 
couber, o disposto no art. 136. 

"Art. 246. As proposiçfJes serão numeradas de acordo com as 
seguintes normas: 
-~~~············································································~--~--~· .. ·················· 

§ 2" Nas publlcaç~es dos projetas em revisao, mencfonar-se-á 
o seu número no Senado e, em seguida, entre parénteses, o 
número na Casa de origem." 

"Art. 254. Quando a proposfçao receber parecer contrário, quanto 
ao méritó, das comissDes a que for dlstrlbufda, será considerada 
rejeitada e definitivamente arquivada,· por despacho do 
Presidente, salvo, nao · sendo unanfme o parecer, recurso 
Interposto, nos termos do § 4° do art. 91, no sentido de ser a 
proposiçao submetida ao Plenário. 

Parágrafo único. A comunica~o do arquivamento será feita pelo 
Presidente, em plenário, podendo o recurso ser apresentado no prazo 
de trfs dias úteis a partir da comunicaç~o. ~ 

"Art. 256. A retirada de proposiçao em curso no Senado é permitida: 

a) a de autoria de um ou mais senadores, mediante requerimento 
do único signatário ou do primeiro deles; 

b) a de autoria da Mesa ou de . comissao, mediante 
requerimento de seu Presidente, com a declaraçao expressa de 
que assim procede devidamente autorizado." 

c) a de autoria de lideres, mediante requerimento do primeiro 
signatário da proposição. 

§ 1°. O requerimento de retirada de proposiçao só poderá ser 
recebido antes de iniciada a votaçao da proposiçao e, quando se 
tratar de emenda, antes de iniciada a votaçao da proposiçao principal. 
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§ 2°. Lido, o requerimento será: 

a) despachado pelo Presidente, quando se tratar de retirada de 
requerimento ou indicaçSo, salvo o disposto no at1. 314, v, ou se a 
proposição que sé pretende retirar constar da Ordem do Dia; 

b) submetido à deliberaçlo do Plenário: 

1- imediatamente se a proposição que se pretende retirar 
constar da Ordem do Dia; 

2- mediante incluslo em Ordem do Dia, se a proposição nlo 
constar d~ pauta da sesslo, com prévia distribuiçlo dos avulsos do 
requerimento e da proposiçlo. • 

"At1. 258. Havendo em curso no Senado duas ou mais 
proposições da mesma natureza regulando matéria análoga ou 
conexa, é licito ao Presidente da Mesa promover a sua 
tramitaçlo em conjunto, de oficio ou mediante solicitaçlo de 
comisslo ou senador" 

Parágrafo único ·A tramitaçlo em conjun~o somente poderá ser 
solicitada antes da votaçlo na primeira ou única Comisslo 
incumbida de examinar o mérito das proposições, vedado, em 
qualquer caso, o pedido de tramitaçlo conjunta quanto cts 
proposições em fase de reexame pelas ComissiJes. M 

•Art. 259. Na tramitaçSo em conjunto, após comunicaçlo ao Plenário, 
as proposições serlo encaminhadas à Comissão de Constituiçlo, 
Justiça e DireitOs Humanos, se sobre algumas delas for neeessária 
a apreciaçlo dos aspectos constitucional e jurldico, ou à Comissão 
campetente para exame do mérito•. 

•Art. 277 - Lidos os pareceres das Comissões sobre as proposições, 
em tumo único, e distribuldos em avulsos, abrir-se-á o prazo de cinco 
dias úteis para apresentação de emendas, .findo o qual a matéria, se 
emendada, voltará às comissões para exame. 
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Parágrafo único. Nilo sendo emendada, a proposição estará 
em condiçfJes de figurar em Ordem do Dia ... 

WArt. 279 . ............................................................................................ . 

§ fiO. Não havendo número para votação do requerimento previsto 
no parágrafo anterior ficará este prejudicado. • 

wArt 280. ~ de três dias úteis o interstlcio entre a distribuição de 
avulsos dos pareceres das comissões e o inicio da discussão e 
votaç~o correspondente•. 

•Art 281. ·······················-~---·································································· 

Parágrafo único. AprQvada a dispensa de interstlcio, a matéria 
será ·;nclufda na Ordem do Dia da sessão subsequente. .. 

"Art. 293. No processo simbólico observar-se-~o as seguintes nonnas: 

1- aos lideres será facultado usar da palavra para orientação 
de sua bancada; 

11- os Senadores que aprovarem a matéria deverão 
permanecer .sentados, levantando-se os que votarem pela 
rejeição, proclamando o Presidente o resultado manifesto do 
plenário, permitida a declaração de voto (art. 316);" 

Art. 308 . ....................................................................................... . 
Parágrafo único. A votaçilo de proposição nilo conlufda por falta 
de quorum, nao poderá mais ser encaminhada por senador que, 
para esse fim, já tenha usado da palavra em outra sessao . 

. "Art 314.Em relação aos destaques, obedecer-se-ão as seguintes 
nonnas: 
....................................... _.. .............................................................. U: •• -' ...... .._ ............................ '"' ............ ... 
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v - a retirada do requerimento de destaque dependerá de 
deliberaçSo do Plenário e resultará no retomo da matéria destacada 
ao grupo a que pertencer. 

Art 316. Proclamado o resultado da votaçSo é licito ao Senador 
proferir sua declaraçSo d~ voto ou encaminhá-la por escrito para 
publicaçso. 

Art. 321. A discussso e a votaçSo da redaçso final poderão ser feitas 
imediatamente após a leitura do parecer, nSo havendo objeçSo do 
Plenário.: 

•Art. 324. ········-·················································································· 

Parágrafo único. A rejeiçSo da redaçso final nso prejudica a 
proposiçSo quanto ao mérito, cabendo él Mesa apresentar, dentro 
de dois dias úteis, nova redaçso. • 

•Att 325. Verificada a existência de erro em texto aprovado e com 
redaçso definitiva, proceder-se-á da seguinte maneira: 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que 
couber, éls proposições submetidas ao Presidente do Senado 
para promulgaçSo. • 

Art. 332. Ao final da legislatura serão arquivadas todas as 
proposições em tramitaçSo no Senado, exceto as originárias da 
C:Jmara dos Deputados, ou por elas revisadas, e as constantes dos 
incisos I a XI do art 52 da ConstituiçSo. 

"Art. 333. Serão automaticamente arquivadas as proposições que.se 
encontrem em tramitaçso no Senado há duas legislaturas, salvo os 
projetas de código referidos no parágrafo único do art 374 e as 
proposições sobre matérias constantes do art 49 da 
ConstituiçSo, excluldas as de autoria de Senador. • 
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Parágrafo único. A proposição arquivada, nos termos deste e do 
artigo anterior, não poderá ser desarquivada. 

"Ary. 334. O Presidente, de ofício ou mediante consulta de qualquer 
senador ou comissão, declarará prejudicada matéria em curso no 
Senado: 

§ 1° Em qualquer caso a declaração de prejudicialldade serã 
feita pelo Presidente em Plenário" 

"Art. 33S ..................... ; ..................................................................... . 

§ ~- Somente se admitirá urgência se .a proposição estiver há, 
pelo _menos, dois dias úteis em tramitação no. Senado. 

•Art. 338. A urgência pode ser proposta: 

IV- Pela Mesa ou por comiss~o. nos casos do art. 336, "b• e •c•. • 

"Art. 340. O requerimento de urgência será submetido~ deliberaç~o 
do Plenário: 

1- imediatamente, nos casos do art. 336, •a• e "b,.; 

11- na sess~o seguinte, incluldo em Ordem do Dia, no caso do art. 
336, •c•. 

"Art. 347. Na discussão e no encaminhamento de votação das 
proposições em regime de urgência, só poderão usar da 
palavra, e por metade do tempo previsto para as matérias em 
tramitação normal, o autor da proposição e os relatores, além 
de um orador de cada partido". 
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•Art. 352. Extingue-se a urgência: 

1- pelo término da sess~o legislativa; 

. 11- mediante deliberaç~o do Plenário, a requerimento dos 
autores do pedido de urgência, conforme o estabelecido no art. 
256, '"a'" e '"b'", apresentado antes de ter inicio, a votaçêlo da 
matéria. 

Art. 356. A proposta será despachada à Comissão de 
Constituição, Justiça e Direitos Humanos, para exame de 
constitucionalidade e jurlcldade, e à Comissão Permanente a 
que a mátérla for pertinente, nos termos dos arts. 98 a 104 deste 
Regimento, para análise do mérito. 

§ 1° As Comissões terão o prazo concomitante de trinta dias, 
contado do d.espacho da Presidência, para emitir parecer, 
procedendo-se as autuações necessárias. 

§r O parecer das comissões que concluir pela apresentação 
de emenda ·ou substitutivo deverá. conter a assinatura da 
maioria absoluta dos membros da comissão 

"Art. 357. Após a publicação dos pare<:eres no Diário do· congresso 
Nacional e sua distribuição em avulsos, a matéria poderá ser 
incluída em Ordem do Dia, obedecido o interstfcio regimental." 

"Art. 358. Decorrido o prazo de que trata o§ 1° do art. 356 sem que 
uma das Comissões, ou ambas, haja proferido parecer, a proposta 
de emenda à Constituição será incluída em Ordem do Dia, para 
discussão, em primeiro turno, durante cinco sessões ordinárias 
consecutivas." 

§ 1°. No caso deste artigo a proposta será instrurda conforme 
o disposto no artigo 140, vedado ao Senador designado 
apresentar emendas. 
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"Art. 359. Encerrada a discussão em primeiro turno com a 
apresentação de emendas, a proposta voltará às comlssoes a 
elas assegurado o mesmo prazo e condlçOes estabelecidas no 
art. 356." 

"Art. 360. - Lidos os pareceres na Hora do Expediente, publicados no 
· Qiário do Congresso Nacional e distribuídos em avulsos com a 
proposta e as emendas, a matéria poderá ser incluída em Ordem do 
Dia, obedecido o lnterstfcio regimental." 

"Art. 361. "caput"- Esgotado o prazo das Comissões, proceder
se-á .na !orma do disposto na caput do art. 358 e seu § 1°." 

"Art. 364. Encerrada a discussão, em segundo turno, com 
apresentação de emendas, a matéria voltará à Comlsslo de 
Constituição, Justiça e Direitos Humanos, para emitir parecer em 
cinco dias úteis improrrogáveis, após o que será incluída em 
Ordem do Dia, em fase de votação." 

"Art. 37 4 .............................................................................................. . 

XV - não se fará tramitação simultânea de mais de dois projetas 
de código." 

Art. 375 ..................................................................... ·--................... . 

Parágrafo único. Se aprovado, o projeto de decreto legislativo 
vai à promulgaçao. Se emendado, voltará à Câmara dos 
Deputados. Se rejeitado, o Presidente baixará ato declaratório 
consubstanciando a decisilo do Plenário e comunicará o fato à 
Câmara dos Deputados. 

"Art. 376. O Projeto de Decreto Legislativo referente a atos 
internacionais terá a seguinte tramitação . 
................................................................................ ~--····························· 
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Parágrafo único. Rejeitado, apllcar-se-á o disposto no § único 
do artigo anterior. 

"Art. 397. O Ministro de Estado .ou o titular de órgão diretamente 
subordinado à Presidência da República comparecerá perante o 
Senado, por deliberação do Plenário, mediante requerimento de 
qualquer Senador ou Comissão, para prestar, pessoalmente, 
informações sobre assunto previamente determinado '(Const., art. 
50, "capuf') 

§ 1°. O Ministro de Estado poderá também comparecer ao Senado 
Federal ou a qualquer de suas Comissões por sua iniciativa e 
mediant~ entendimento com a Mesa respectiva, para expor assunto 
de relevância de seu Ministério. (Const., art. 50,§ 1"). 

§ z>. O Ministro de ·estado ou titular ·de órgão diretamente 
subordinado à Presidência da República comparecerá, ainda, 
perante comissão, quando por ela convocado, ou espontaneamente, 
para prestar as informações referidas no "caput" deste artigo (Const., 
art. 50, "capuf') · 

§ 3° Sempre que as autoridades referjda.s neste artigo prepararem 
exposições, por escrito, deverão encaminhar o seu texto ao 
Presidente do Senado, com antecedência mínima de três dias, para 
o prévio conhecimento dos Senadores". 

"Art. 398. Quando houver comparecimento de autoridades do Poder 
Executivo referidas no artigo anterior, perante o Senado Federal, 
adotar-se-ão as seguintes normas: 

I) nos casos do "caput" do artigo anterior, a Presidência oficiará à 
autoridade, dando-lhe conhecimento da convocação e da lista das 
informações desejadas, a fim de que declare quando comparecerá 
ao Senado, no prazo que lhe estipular, não superior a trinta dias; 

11) nos casos do § 1° do artigo anterior, a Presidência comunicará 
ao Plenário o dia e a hora que marcar para o comparecimento; se, 
entretanto a autoridade desejar falar sentado no mesmo dia em que 
o solicitar, ser-lhe-á assegurada a oportunidade após as 
deliberações da Ordem do Dia; 
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III) no Plenário, a autoridade ocupará o lugar que a Presidência lhe 
indicar; 

IV) será assegurado o uso da palavra à autoridade na 
~PQrtunidade combinada, sem embargo das inscrições existentes; 

V} a sessão em que comparecer a autoridade será destinada 
exdusivamente ao cumprimento dessa finalidade; 

VI) se o tempo normal da sessão não permitir que se conclua a 
exposição da autoridadé, com a correspondente fase de 
interpelações, será ela prorrogada ou se designará outra sessão 
para esse fim; 

VIl) a autoridade ficará subordinada às normas estabelecidas para 
o uso da palavra pelos Senadores; 

VIII) a autoridade só poderá ser aparteada na fase das 
interpelações, desde que o permita; 

IX) terminada a exposição da autoridade, que terá a duração de 
meia hora, abrir-se-ã a fase de interpelações, pelos Senadores 
inscritos, dentro do assunto tratado, dispondo o interpelante de cinco 
minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, 
após o que poderá este ser contraditado pelo prazo máximo de dois 
minutos, concedendo-se à autoridade o mesmo tempo para a 

· tréplica; 

X) a palavra aos Senadores será concedida na ordem de inscrição 
, intercalando-se oradores de cada partido; 

XI) à autoridade é licito fazer-se acompanhar de assessores, aos 
quais a Presidência designará lugares próximos ao que deva ocupar, 
não lhes sendo permitido interferir nos debates." 

"Art. 399. Na hipótese de não ser atendida convocação feita de 
acordo com o disposto no art. 397, "capuf', o Presidente do Senado, 
de ofício ou por provocação do autor do requerimento, promoverá a 
instauração do procedimento legal cabivel ao caso." 

399 
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"Art. 400. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, 
aos casos de comparecimento das autoridades de que trata este 
título à reunião de comissão." 

"Art. 401. O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado 
por proposta de qualquer Senador, da Mesa, de Comissão 
Permanente ou de Comissão Temporária para esse fim criada, e da 
qual deverá fazer parte um membro da Mesa: 

§ 1 o Em qualquer caso, o projeto, após publicado e distribuído em 
avulsos, ficará sobre a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de 
receber emendas."· 

§ 2" ....... ·················································· ................................ . 

b} à comissão que o houver elaborado, para exame das emendas; 

c) à Mesa, se de autoria de Comissão Permanente ou de iniciativa 
individual de Senador. · 

Art. 2° As disposições do Regimento Interno relacionadas neste artigo, 
passam a integrar, no que couber: 

1- o Regulamento Administrativo do Senado Federal: 
a) a composição (art. 77), atribuições (art. 98) e demais referências à 

Comissão Diretora; 
b) as atribuições do Secretário de Comissão (art. 114); 

11- a Resolução no 20, de 1993, que institui o Código de Ética e 
Decoro Parlamentar: 

a) as medidas disciplinares (arts. 22 a 25); 
b) a suspensão das imunidades (arts. 36 e 37); 

III- resolução específica a ser elaborada pela Mesa: 
a) os assentamentç:>s (arts. 1 O e 11 ); 
b) a remuneração (art. 12); 
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Art. 3°. São revogados do Regimento Interno os seguintes dispositivos: 
§ único do art.. 2"; § 1 ° do art. 7'"; art. 13; § 6° do art. 132; art. 168; alínea "a" 
do inciso 11 do art. 172; n° 2 da alínea "c" e n° 7 da alínea "d" do inciso III do 
art. 235; arts. 247 e 248; alínea "e" do art. 312; incisos IV e VI do art. 314; 
incisç 11 do art. 340; art. 344; e § único do art. 352. 

Art.. 4° .. As matérias especificadas no Regimento Interne obedecerão à 
seguinte sequência: 

Título - Do Senado Federal 
Capítu[os -da sede (art. 1") 

-das sessões preparatórias (art. 3") 
- das sessões legislativas (art. 2") 
- da composição {acréscimo) 
-da representação externa (arts. 67.a 70) 

Título - Dos senadores 
............ Capítulos- da posse (arts. 4° a·7") 

-do exercício (arts. ao e SO) 
-·das vagas (arts. 28 a 31) . 
- da ausência e da licença (arts. 38 a 44A) 
- da convocação de suplente (art 45) 

Título - Dos órgãos do Senado 
........... Capítulos- da Mesa (arts. 46 a 48 e 58 a 60) 

- dos blocos parlamentares, da maioria e da minoria (arts. 61 
e seguintes) 
- das lideranças (arts. 62 e seguintes) 
- das comissões (art. 71) 

____ ... __ • __ ,_ .... _ ..,.~ ~..,. ~ .... - l'tl'l .......... - ,.,.., -- - --· 

•. n::;IIIICIIICIILC~ \CII~. ~~. 11, /til~ ou, O.l a Of, 00 e l:S!:::I, 
90 a 92, 109, 97 a 104) 
temporárias (arts. 74 a 76, 82 e 105) 
parlamentares de inquérito (arts. 145 a 153) 
subcomissões (art. 73) 
disposições gerais (art. 78 e 81) 
audiência pública (arts. 93, 94, § único do art. 90, 95 
e 96) 
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Título- Dos princípios gerais do processo legislativo (art. 412) 

Título - Dos trabalhos 
............. Capítulo- do funcionamento das comissões 

Maio de 199S 

- das reuniões (arts. 106 a 108 "capuf', 11 o e § único do art. 
108, 111 a 113,115 a 117) 
-dos~os(arts.118a 121) 
-das emendas (arts. 122 a 125) 
- dos relatores (arts 126 a 129) 
-dos relatórios (arts. 130 a 132) 
-dos pareceres (arts. 133 a 141) 
- das diligências (arts. 142) 
-dos documentos (arts. 143 e 144) 

........... Capítulos- das sessões plenárias (art. 154) 
-ordinária (art. 155 e§ único do art. 154) 
. extraordinária (art. 187 a 189) 
secreta (art. 190 a 198) · 
especial (art. 199 e 200) 
dali atas e dos anais (art. 201 a 21 O) 
da divulgação da sessão (art. 186) 
da assistência ã sessão (arts. 182 a 185) 

.......•••.. Capitulo -do funcionamento das sessões 
-da hora do expediente (art. 156 a 161) 
-da ordem do dia (arts. 162 a 167, 169 a 176, 2n e 278) 
-do intersticio (art. 280 e 281) 

. : da prorrogação da sessão (att 180) 
-do término da sessão (arts. 177 a 179) 
-do uso da palavra na sessao (arts. 14 a 21) 
- da questão de ordem (arts. 403 a 408) 

Título - Das proposições 
Capítulos- das espécies (art. 211) 

- proposta de emendas ã Constituiçlio (art. 212) · 
- projetas (art. 213) · 
- requerimentos 

disposições gerais (arts. 214 e 215) 
informações (arts. 216 e 217) 
homenagem de pesar (arts. 208 a 221 e 26 e 27) 
voto de aplauso (arts. 222 e 223) 

............ urgência (arts. 336 a 344) 
........ da apreciaçlio de matéria urgente (arts. 345 a 351) 
........ da extinçlio da urgência (art. 352) 
........ das matérias com urgência automática (art. 353) 

- indicações (arts 224 a 227) 
- pareceres (arts. 228 e 229) 
- emendas (arts. 230 a 234) 
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Capítulos - da autoria (arts. 243 a 245) 
- da apresentação e do recebimento (arts. 235 a 242) 
- da numeração (art. 246) 
- da publicação (arts. 249 e 250) 
- da retirada (arts. 256 e 257) 
- do sobrestamento (art. 335) 
- da prejudicialidade (art. 334) 
- da proposição de legislaturas anteriores (arts. 332 e 333) 
- dos processos (arts. 261 a 268) 
- das sinopses e resenhas (art. 269) 

Capítulos -da tramitação (arts. 251 a 255 e 258 a 260) 
- da apreciação 

•.••..... dos turnos (arts. 270 e 271, 282 a 284} 
da discussão (arts. 272 a 276 e 279) 
da votação (arts. 288 a 315) 
da declaração de voto (art. 316) 

Capítulos- da redac;ão do vencido e da redação final (art. 317 a 324} 
·. dos autógrafos (;~rts. 328 a 331} 

da correção de erro (arts. 325 a 327} 

Art. so. A comissão criada pelo Requerimento n• 201, de 1995, é autorizada a 
elaborar o novo texto do Regimento ·Interno consubstanciando as alterações 
decorrentes desta Resolução, podendo, sem modificação do mérito, proceder 
às correções que se tomarem necessàrias. 
Parágrafo único. A Mesa do Senado Federal providenciará, de imediato, a 
publicação do novo Regimento Interno elaborado pela Comissão. 

Àrt. s• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7". Revogam-se as diposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 24 de maio de 1995 

Ney Suassuna, Presidente 
Lúcio Alcãntara, Relator 
Beni Veras 
Waldeck Ornelas 
Mauro Miranda 
João Rocha 
José Eduardo Outra 
Benedita da Silva 
Lucídio Portella 
Hugo Napoleão 
Renan Calheiros 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros.) - O expediente A adaptação a uma economia com moeda estivei - neste 
lido vai à publicação. ~- ~ ~ cUrto pedodO~dC vigência do Real- ainda llio está li= de sobres-

Sobre a mesa,. oficias que serão lidos pelo Si. 1°-SecretátiO saltos, como um certo descontrole no consumo e uma euforia até 
em exercício, Senador Ney Suassona. certo pon10 justiílC8da. 

São lidos os seguintes Não há cblvida. Sr. Presidente. de que os níveis civilizados 
da inflação na5 dias de hoje constituem éxito inquestionável da 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS politica econômica do Govemo Femando Henrique Cardoso, ca

OFJCAJ!/29195 

Senhor Presidente, 

Brasflia, 23 de maio de 1995 
paz de viabilizar o!Uetivos pennanentes de =imento e justiça 
social. 

Nos teimos do§ Z' do art. 91 do Regimento Inlemo, coiiiU
nico a V. Ex• que esta. Comissão rejeitou o PLS n° 65, de 1995, de 
autoria do Senador Pedro Simon, que "cria condições pua a des- -
concentração industrial e estabelece sistemática de preços dos pro
dutos siderúigicos'', em reunião realizada.em23 de maio de199S. 

A estabilidade monetária é requisito indispensável pam res
taurar a cooflança dos investidores brasileiros e estrangeiros:, pos
sibilitando investimentos que. com certeza. levarão o Brasil a des
Ianch~ o seu processo de desenvolvimento auto-sustentado. 

Pamlelamenl<:, também mmce aplauso a determinação do 
Governo de dar prosseguimento efetivo ao programa de privatiza
ção em bases consistentes e definitivas, retirando-se de atividades 
que devem ser deixadas a cargo da iniciativa privada. Atenciosameme, - Senador Gilberio Miranda Balista, 

Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OFJCAF/30/95 Brasília, 23 de maio de 1995 

Senhor Presidente, 
Nos teimos do§ Z' do art. 91 do Regimento Inlcmo, COIIIU

nico a V. Ex-que esta Comissão aprovou o PLS n°66, de 1995, de 
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que "modit1ca o Deaeto-Lei 
n° 2.404187, com as altemções Dltroduzida.5 pelo Decreto-Lei n° 
2.414188 e pela Lei n° 7.742189, na parte refe:reute à isenção dO 
Adicional ao Frete. para Renovação da Marinba Mercante -
AFRMM'', em reunião realizada em 23 de maio de 1995. · 

Atenciosameme, - Senador Gilberto Minmda Batista, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Reuan Calheiros)- Com refen!ncia 
aos expedientes que acabam de ser lidos, a Presidência comunica 
ao Plenário que, nos termos do-art. 91, §§ 3° aso. do Regimento 
Intemo, abrir-so-á o pmzo de ciuco dias úteis para inteiposição de 
recnrso, por um décimo da composição da Casa, para que as se
guintes matérias sejam apteciadas pelo Plenário: · 

- Projeto de Lei do Senado n• 65, de 1995, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que cria condições para a desconc:enttaçã 
industrial e estabelece sistcmãtica de preços dos produtos siderúr
gicos. 

- Projeto de Lei do Senado n• 66, de 1995, de autoria do 
Senador Lúcio Alcântara., que modifica o :Doctcto-lei n° 2.404187, 
com as altemções introduzidas pelo J:>ecmto-Iei n° 2Al4/88 e pela · 
Lei n• 7.74'1J89, na parte referen~<: à isenção do Adicional ao Frete 
para Renovação da Marinha Mercante- AFRMM. 

O SR. PRESIDENTE (R= Calheiros) - A Presid&lcia 
recebeu, do Banco Ccnlr.ll do Brasil, o Oficio n• 1.181/95, de 24 
do ca:rente, attavés do qual encam;nha ao Senado re1açio das 
op=ções de Antecipação de Receita Otçamentárili. (ARO) anali
sadas no mês de abril de 1995. 

· O expedienl:e será encaminhado à Comissio de Assuntos 
Econômicos, para conhecimento. 

(DIVERSOS N" 80, DE 1995) 

O SR. PRESIDENTE (R= Calheiros) - Há oradores 
inscritos. 

Concodo a palavra ao nobre Senador Valmir Capelo. 
O SR. V ALMlR CAMPELO (PTB-DF. Pnmuncia o se

guinte discmso.) -Sr. Presidente, Sr's c Srs. Senadores, após lon
goS anos de convivê.acia com a inflação, o povo brasileiro tem 
agora uma noção saud.Wel do valor da moeda. 

Com tais medidas. o Governo dá mostras de que pretende, 
vetdadeirnmente, exexcer o seu papel de fomentadcr do cresci
mento econômico, ·orientando seus esforços pam. seteies essen
ciais. bem como para o fmanciamcnto de projetos de ponta. para 
os quais o capital privado nacional não dispooha de volume de :re
cursos sufiCiente e nem se possa atnür capitais de fom. 

Tudo isso, Sr. fusideote, naturalmente,. é muito estimulaDI:e 
e COD.Stitui um lampejo de luz no Íl!ll do t6nel,. capaz de dar alento 
a uma população que hã décadas vem sofrendo os efeitos de uma 
crise que se julgava intemrioáveL 

Mas. em que pese tudo isso, é impossível dCsco:Ditecer que 
uma enorme paroela da pop1laçio continua a sofrer níveis aviltan
tes de pobreza e miséria.. Sintomaticamente, para citar uma Ieali
dade que salta aos nossos olboo, pesquisa ICCeD.te da Com:pauhia 
de Desenvolvimento do Plaualto Cemral- CODEPLAN, ll<aba de 
revelar um contingeule de 118 mil desempregados no Distrito Fe
deral. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores~_ na verdade, o povo 
lmisileiro nãó pode mais aguàrdar pelO efc:tivo resgate da divida 
Social e por uma melhor distribuição de renda neste País. Someme 
de brasileiros indigentes - assim considerados os indivíduos que 
no máximo conseguem satisfazer suas necessidades diárias búicas 
de alimentação- ~<:mos 32 milhões de pessoas. Essa é, sem dúvi
da. a mais contundet!te e amai:; vergonhosa das estatísticas nacio-
nais! - - . 

Frente a essa realidade, não é mais possíVel. Sr. Presidente, 
alimentar a sociedade apenas COJJl esperanças e expectativas. ven
dendo-lhe ilusões hTealizáveis. E chegada a bom de passar-se da 
ret6rica para a ação concreta. 

O que produz a fome, a miséria e -a pobreza nO BraSil é ob-
viamente um certo modo de organização da nossa oconomia. Na
turalmente. como bem sabem os Srs. Senadores, um medeio eco
nômico, embora tenha seu ceme constituído de variáveis econômi
cas. sofre a influência de fatores políticos, sociais e cultumis da 
sociedade. 

Amiúde. tem-se ~do_ as taxas de jlros: como respon
sáveis por uma crise que cOnlcça a ganliar corpo nos se~ da in
dlistria e principe.lmeote do comércio em u.osso país. 

A laXa de ;nos elev~ sem dúvida. repteSCDta hoje um pe
sadelo I""' a classe ~ brasileiia, especiaimenl<: I""' os 
médios, pequenos e microempresários, que são respalSáveis pela 
parcela mais expressiva do nosso men::ado de trabalho, ou seja: 
são gmdore< majoritários de emprego e, nessa condição, p:m:ei
ros indispensiveis no ci>mbate à pobreza e à mistria. 

Com relaçio i pequena e .à microempresa. aliás, se quere
mos efetivamente diminuir as injlstiças Sociais. com melh()[' distri- , 
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buiçio de renda e mais enqxegos par.o a população, o Governo 
precisa se coosc:i.entizar, urgentemente. de que cabe ao sistema fi
nanceiro a função básica de promover o financ:iameuro das ativi
dades do setor. S6 assim sen:mos capazes de gerar um novo ciclo 
de crescimento econômico, ampliando a oferta de empregos e for
talecendo o mercado intemo. 

Entretanto, ccmo pode o pequeno empresário sobreviver e 
obra financiamento com taxas de juros tão elevadas? 

S!g1llldo os ecooomistas, inflação alta 6 o combustível que 
alimenta. a ciranda financeim. e impede o cteScimento ~mico 
sustentado, além de promover a elevaçio das taxas de juros. A in
flação, como já disse, está pucialmente controlada e em níveis 
bastante civilizados. 

No que se refere especiflCillilenl.e às taxas de juros, a opi
nião dos especialistas 6 nmilo mais cabalística do que propriamen
te científica: fica--se numa discussio estéril para se saber se é a in
flação que cansa joro alto ou se é o juro alto que causa a inflação. 
Não sendo economista. mas um curioso contumaz, entendo que in
flação alta c juro alto se retroalimentam continuamente. num efei
to, digamos assUn. citcular. 

O Sr. Pedro Simon- Pemlito-me V. EX• Um aparte? 
O SR. V ALMIR CAMPELO - Ouço V. Ex' com muita 

ateuçãu,nobre Senador Pedro Simon. 
O Sr. Pedro Simon- A poq;unla que V. Ex' estava fa2eudo 

seda importaole hli dez meses, po<q~~e t!nhamos iuflação alia e }Iro 
alto. Dizia-.. que, com uma illflaçãó daquelas, SOO>COI!e seda poosivel 
aquele jiro. Mas estamos com umaiullação de 3% e um }Iro de 16%. 
Isso é que Dão $e CXlllSOgUe eulendez: Essa 1"'Q!1Da. hoje, não cabe 
mUs. A poq;unta é outta: como 6 poosiveL uuma iuflação de 3%,,... 
se um juro de 16%? Com:> podem oo bancos cobmr }lros de 16% 
quando pedimos diuheiro enqxen.do, se noo dão 3% de """""""''º 
quaDdocokxamosodiDheirona.prupmça.? · 

O SR. V ALMIR CAMPELO- A pergt111la que V. Ex' faz 
é em sentido conlrário e causa o mesmo efeito. Desejo louvar a 
sua interferência. que incorporo. com muita propriedade, ao meu 
prouuuciamento. 

Contiuuaudo, Sr. Presidente. à parte a cabala dos ecooomis
tas., interessa mesmo é saber que as elevadas taxas de juros pratica
das atualmente estão provocando o pânico_ eDtie os nossos cmpte
sários, notadamente nos de pequeno c médio portes. 

A impossibilidade de an:ar oom taxas de )lro> elevadas está 
levando muitos empresários à falência Bmsil afOJ:lL, 

O resultado dessa~ das ati.vidades da indústria e 
do cométcio. cuja única altcmativa ~ reduzir a produção. demitir 
eiÕpregados ou fechar as portas defmitivamcnte. oão intCiessa ao 
Brasil. 

Sr's e Sn. Seuado=, uio piOtendo discutir se as elevadas 
taxas de juros têm por objetivo manter a inflação em níveis civili
zados ou :se visam conter o consumo, como já anunciar.un alguns 
JliÓC= da nossa economia. 

O Sr. Gerson Camata -Petmife..mc V.Ex•umaparte? 
O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço. com atençio, V. 

Ex•. nobre Senador. 
O Sr. Gerson Camata- Seuador Valmir Campelo, acom

panho o pronunciamento de V. Ex•, que o iniciou observando que, 
se e:üste a crise dos juros elevados, que ameaça- c já ca:neçamos. 
a pczccber p:oblemas ~05 na indústria. no cométcio. enfim. nas 
empresas brasileiras -, há também algum siual, algum horizoDtc 
bom à flOII!e; a inflaçio está mais ou menoo domada. o progruna 
de privatização continua. começando a se acelerar agora. Ou seja, 
apesar do quadro negro. V. Ex•, logo no início do seu discurso. 
afirmou que no fundo do túnel vê-se uma luz. Torcem.os per.t que 
não seja um outro trem vindo em direçio conlr.iria. Mas gostaria 

de dizer que a preocupação de V. Ex' e do Seuador Pedro Simon 
advém de um fato: no momento em que a inflação foi domada- c 
scmpe OCOIIe isso no Brasil-, houve t1!Jla e:~tplosão de consumo. 
T'mhamos reservãs monetárias- razoáveis c começamos a suprir 
esse aumento violento do consumo pol'meio da eficiência dos: ou
tros: se o arroz DO Brasil está caro. t:razemas ~da China, ou da 
Indonésia: se o antomóvel do Bmsil está caro, trazemos automóvel 
dos Estados Unidos, ou do Japão; e começamos a trazer água mi
neral, batata frita. produtos nem tão essenciais ao cOnsumo nem às 
necessidades básicas do País. Num detemrl:nado momento, as te
servas começaraw a se esgotar, c não podi'amos mais combater a 
inflação em cima. da cfJCiência dos outros; temos que pioinover a 
nossa eflc:iencia. E como fazemaç isso? Ao invés de impcrtar o au
tomóveL temos de produzi-lo em maior quantidade e mais barato
maior produtividade, preço mais baixo. Da mesma fcmna, na agri
cultura, na indústria do vestuário e em todos os setores da ativida
de produtiva nacional Os )lro> subiram porque o Banoo Ceulral 
colocou um aspiiadcr na ccooomia. A cada R$1 ,00 que se coloca 
no depósito a vista, o Banco Ccntml mcolhe R$0,90; _a cada 
R$1.00 aplicado em poupança, o Banoo Ceulral recolhe R$0,60; a 
cada ~que um hauoo faz de R$1,00, o Banco Ceulral 
suga IIWs R$0,60. Portanto, o Banoo Ceulral- o 1ÍIÚCO lugar do 
Brasil onde existe hoje muito dinheiro - está mgando toda a eco
nomia com esse aspiiador gigante. provocando a elevação dos ju
ros. E o que existe atnis disso? O Governo tentando conter o con
sumo, porque nio há um apuelho produtivo capaz; de atender à 
demanda com a nossa eficiência brasilcim. E o que o Govemo está 
perseguindo agem? PCDSO que seja o progmma. acelerado das pri
vatizações, par.o fi== e repor, acertar e alougar o periil da 
divida intem.a, par.l poder ir abrindo os juroo. As empresas br.osi
Icitas começam a produzir com mais cfici&Jcia., atendendo a essa 
demanda de coosumo. Ou tamb!:m pode incentivar as expcxtaçCSe$, 
para que tenhamos divisas para comprar Já fota aquilo que a :in
dústria brasileira Dão consegue atender, a um preço justo. aqui 
dentro. V. Ex• tocru em um outro ponto_ importante,. o~ 
da privátiZaçâo. Exlamos agora oom a greve da PEI'ROBRAS. Há 
quatro 011 cinco auos, havia as constantes greVC$ da CSN, que 6 
uma sideruigica localizad• no Estado do Rio de Janeiro, mas que 
abalava a Repó.blica quando entrava em greve. Foi privatizada e 
nunca maís houve uma greve. FJ.a está pagando os rributos atrasa
dos que ant:erion:oeute não pagava., quando estatal. Melhorou Q Df
vcl salarial dos: seus empregados. No Espírito Santo, temos a 
Compauhia Siderútgíca de Tubar.lo. Etam greves selvagens: ape
drejavam os ômõus, quebravam. pamlisavam o minsito no centro 
ela cidade, quando ela em do ''Povo". Agora, uão é nWs do povo, 6 
privatizada. Nunca mais houve uma greve, melhoraram os salários 
e os direitos: sociais dos t:r.tbalhadores, como atendimctlto médico. 
A privatização, no minÍmo, alivia as tensões sociais, nas duas poli
tas, e permite que o Govemo dedique-se a promover o que deve: 
sa!ldc, eàlcaçio, segur.mça e os ateudimenlos das IleCeSSidadas 
básicas dessa populaçio que V. Ex' cita, 40 milhões de bmsileiros 
que estão fora do convívio da nossa coiDililidade. Nessa empresa 
estataL a CST - Compauhia SideiÚigica de Tuborilo, o Governo 
teve US$2 bilhões de prejuízo. Imagine V. Ex• se o Govcmo. ao 
invés de ter eut=ado US$2 bilhões ua sidmlrgica deficitária do 
Espírito-Santo. tivesse-os investido em programas de educação, de 
desenvolvimento. de infra-estrutura. para o povo do Espírito San
to; o nosso Estado seria hoje o primeiro mundo, seria um Estado 
europeu dculro do Bra-ill. No eutanto, jogoo-os fora, no lixo. E as
sim p Brasil joga diDheiro no lixo na 1ELEBRÁS. na FEIRO
BRAS. É preciso parar com esse sangramcnto que o Brasil so
fre c levar o País a sério. como V. &.• prega no seu discurso. 
Muito obrigado. 
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O SR. V ALMIR CAMPELO - Olxigado a V. Ex•, nobre 
Senador Ger5on Camata.. Suas palavras complementam o meu JrO
IlllJlciamento e fico muito homado pela sua experiência. pela sua 
vivência, principalmente no seu Estado. 

O Sr. Geraldo Melo -Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. V ALMIR. CAMPELO - Ouço V. Ex• com mnilo 

pmzer, nobre Semdcc Geraldo Melo. 
O Sr. Geraldo Mdo - Senador Valmir Campelo, omp••b. 

me com V. &•. que dá ;mdamento às manifestações de pmcx:upação 
Olllem iniciadas-. Casa pelo Senador P<dro Simoo, cpe já aflaava 
ca:n a sua autoridade. com a sua R'SpC'Illsahi'HclacJe, a questão da p:Jlítica 
de jlros no Brasil. AssociarvJo..me a essas_~ ~ ape
nas de xegist!aro seguinte: na reaJid3.de, as autoridades f'O"!'l&nicas ele
vam a taxa de juros o:::mo uma fama- já foi dito aqui- como fama 
de~ da dcmauda. Pa cpc isso ó ne<essÚi<J< pna baixar.;,. 
tJaçOO cu para !Dlllll6-la sob C<ldrolo? Isso é '"""'"rio poojlle existe 
um dese<juilíbéo ...re as dois fluxoo, de of..,. e de dcmauda. excesso. 
de demaoda elev:mdo "' preços. Se o aDa!ista cpjs<r, pode colocardes
ta maneira ou dizer que há excesso de demanda w deficiência de afer
Ia. O """"' j:roblema é que s6 sabemos aluar sob a dcmauda. O a&a· 
nim:Jo econ&nicc no Bm:>iJ. está nitjcl:nnepe cem. infecção e o seu sin
tóma ó a f.C.., ou seja. a izlflaçio. A infJaçio tem causas que poicisa. 
mos o::mbatér cem amibiliticm.. mas esta:mcs cxmb:atavJo com ant:it6-
n3Joos. oa,;,o 30 gotas cie Novalgina e a feixe baixa, daqui a uma se
mana a fel:e volta e damos 60 gaas. uma St.maDa depois a febre vo~ 
o passamos a dar um vidro de NovaJgina. No t!lODlOll!o, Jl'I1""' cpc es
tamoo dando Um li!ro de Novalgina de cada vez, até que """""""' o 
doem.e. A !l1'Ilde questiio seria, na mima manoim de ve1; desoolxir o 
linritC, Pqr.quO, oodo as pessoas tim jdm, a taxa de jiroo fica ao IOda. 
can.moeda estável, de 10% a 12% ao ano, cpc já é <OilSidel3da mu:ilo 
elevada. A do Brnsil está em 15% ao:t:rlês. Não sei como isso se dJama, 
porque, elevada. é 12% ao ano. Ainda lemos que criar um adjetivo. 
Nolxe Senador ValmirCampelo,jáque niohãlimi!e. poderiamos aW
~se é mais,imprntante di2cr cpe -~hã demanda. pxJeáamos proi.
birqualcporpesooa de COOljr.lr. Rotim·se totalmente o diDbeiro de cir
culação. cccsidera-se aime capitulado m C'm..ditnjçãO alguém cam
pmruma caixa de f6sfa:o cu um quilo de feijão.l'rovavelmeme. ...,.. 
~uma~~. potém feliz per não haver iDIIação o· 
pela; preçosestam:n todos baixoo.Façoessa~apenaspam as
sinalar que o objetivo da atividadc; «ooômica não é~ no fim 
do mês, bcuitas taxas para os jcmais plblicarcm. A lnnnanidade crial 
• atividade eon'lmica pata que se ).XOduzam os bens e s..viçxlo de que as pessoas neCes.m.in. Em out= palavms. é mais impatame gmm<ir 
que as pessoas dispoobam doo bens o scMçcs de cpe rroossitam do 
que gamntir que as taxas estejam bem ''fxxritinhas" pam. a satisfação 
dos cieWotas em serviço. Portanto,. com essa obo:!vação, cano disse 
ool<tti, pt<tCldo ioclcir-me eme aqueles que vio OOJPU a tribuna
não com o brilho do Ser!adoc Pedro Simcn e de V. &•-. paradisaltir 
esta ma1éria · ·- mnSc;eore de que eStou pertmbandÕ o seu bri1baute dis
cm:so. Gooiaria Wnbém de deixar a mioba palaYla pna <:omjic<aro m
c:ioánio de V. &•. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Nobre Senador Gecaldo 
Melo, a contribuição de V. Ex• tem sido muito importante não s6 
neste proiillllCÍamcnto. mas em t.Odas as~ 

V. Ex• tem-se destacado pela sua capacidade e pela sua in~ 
teligência, -do pela amiude e respeito que lhe dedicamos. 

Vai ser muito importante ouvi~ lo sobre qualquer tema, pelas 
ftmções que já exerceu como ParlameDtar, cano Govemador de 
seu Estado e brilhante Senador, qoe está se destacando aqui. 

Fico lllllilo feliz, potqUe, realmente, as observações feitas 
po: V.~·. nesta manhã, coincidem com as minhas. 

E muito melhor o bem-estar da população. do povo, que os 
. números baixos para satisfazer meia dllzia de economistas. 

- Parabéns a V. Ex-. 
Sr. Presidente, goslaria de finalizar dizendo que é impossl

vel a sobrevivência do setor produtivo com juros tão elevados. 
N"mguém poderá ínvestir ou captar financiamentos para IXOdozir e 
gerar empregos com taxas de juros absurdas cano as praticadas 
hoje. 

A propésilo, no <lia 31, -.nos um sinal incomeste da msa
tisfaçio do empresariado: o cométcio de Brasília vai fechar as per
tas, em IXOtcsto ca1tta as altas taxas de juros. 

Urge, St's o Srs. Senadores, muito além da neoessidade de 
debelar essa crise eme:gencial das elevadas taxas de juros. exccu:~ 
taimos uma reforma profunda desse nefasto s6cio das gcmdes ma
zelas cconômicas nacionais, que 6 o sistema (mmceiro. Os ban
cos, que se capitalizaram exti:aord:inariam nos últimos tempos: 
à custa do setor indnstriale dos tr.Walhadoms em geral, p<ecisam 
c:ompn:ender que no horizonte na•l...,, sem inflação. eles terão qae 
mudar, nem que seja p<r focça da !e;.· 

Eta o que tinha a dizer, Sr. Presidente.. 

Durante o disCUTSo do Sr. Valmir Camji(!lo, o Sr. 
Renan Calhdros, 2° Secretiirio, deixa a cadeira da pre· 
sidencia, que 6 ocupàda pelo Sr.1ú/i.o Campos, 2"' V ice· 
Presiden~e. - · · 

O SR. OSMARDIAS -Sr. Presidente, comollder, peço a 
palavnL pat:a uma canunicação ina.ditvel. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Coocedo a pala~ 
vm.. como Uder. ao nobre Senador Osmar Dias.. · 

O SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Como lidor. Pam uma co
municaçio inadiável Sem :mvisão do omdor)- Sr. Pxesidcnte, Sn 
e St>. Senadores, oo<em. informado que fui pelo Ministerio da Fa
zenda sobre as últimas medidas que. seria adotadas paill a agri<:u!
tura.. recebi também uma_ solicitação pan. que explicasse.- as medi· 
das que estio sendo anunciadas, potqUe não há um entendimento 
por parte de alguns Parlamentares, e isso está con.timdindo algu
mas lide<m>ças do setor agropea~ário·e, princij)lllmentt, ds agricul
tores quenio:"""'ber.un ainda as infonoaç&s mais detalhadas.: De 
qualquerfonna, acm:iito que o Presidente Fernando ~e Car
doso, qaaDdo assumiu para si a tomada: de decisão a respeito deste 
assunto, deu um grande passo para o entendimento com o campo. 
Sua Excelência ammcia. nestes dias, a· seguinte política para a sa~ 
fra 95/96: para os financiamentos de custeio, a taxa. referencial 
será de 16% ao ano. com juros fixos. Evidentemente, um fato que 
devo ser constatado .. ·p~bli<:ado·é-a COOÍillllÇ& do Presidente da. Re
pública de que a inflação perm•"'"""'- baixa. potqUe, casoCOIIM-· 
rio, não teria a oo.sadia de estabelecer, como taxa refereucial, 16% 
ao ano, que é muito menor, eviden•emeure. dO que a incidéncia da 
TR nm- financi"mmros agrícolas. Portanto, foi mn passo positivo' 
que o Presidente da República deu. · · 

Pam os pequenos JX0C1ut.o=. a taxa ref-pode ser 16% 
oo a equiva1ênciafproduto no seguinte caso: quando a moda 1mra 
anual do produtor Dio nltrnpossar R$30 mil E. aqui. hã uma coofu. 
são. pcrque a ÜDjnllsa divuJBou e alguns parlament,.. também es

tio divulgando cpc "" """""""' de até R$30 mil ledo ecpival&!t:ia. 
quando, na verdade, não se ID!Ia do valor: do CXIIlralo e, sim. da ....:la 
bruta anual do produtor. Esse terá direito a assinar- CXllll o·~ 
tema o!icia! de cr6dilo pela equivaiSncialpr desde cpe também 
ca:I~proVe que a sua n::nda familiar seja 80% proveniente da sua pro
priedade. Os demais prodotaes teriio um teto. 

Gostaria de cumprimentar o Senbor Presidente Fernando 
Henrique Caidoso pm:que. (malmente, me parece que o Banco do 
B=il vai empt<Star dinheiro paill quem precisa enio paill os ba· 
rões da agricolrura. que são os grandes devec:Icmo, os maus paga~ 
dores que. na vetUade. estão manchando o nome da agricultu:m_ 
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brasileira indevidamente. Os pequenos c médios agrialltores. 
quando tomam OIDpi6stimo. vendem a sua propriedade, uma junta 
de bois. enfim. muitas vezes o que não têm. mas pagam a dívida 
em dia. Os maus pagadores são aqueles bari5es da agricultum que 
agon. terio dillwldades, potq~~e o teto de e~timo do Banco 
do Brasil será de R$150 mil per JXOduto por produtor, finandando 
o uroz,. o milb~ O feijão, a mgndicw:a, O aigodio e O trigo. Com 
preoa~paçlo, cito, priDcipalme'"e pal1l as "'giões onde a wbura 
da soja ~ impcxtlmte, como o C<mio-óeste do nosso Senador Iris 
Rezeude, o nosso Sul, o pOOprio Mato Grosso, do Presidente da 
Mesa.. n6s temos uma lftOCUP4Ção: a soja foi. excluída. E esta é 
uma dÍscussão que deve c:antmuar. 

En1.eudo que o Govemo deve "'JllllSSr essa m.dida, porque 
a cubura da soja 6 de esll'aonliuma ~ pam o desenvol
vimeuto econ&::tico dessas mgiões enio pode ficar fora dos finan
c:Wneutos. Esse fimmciamonto de 11!6 RS !50 mil6 por produto e 
produtor, ou seja, um produtor que vá tiJJanciar feijão e milho, ele 
pode pegar at6 RS ISO mil pam o feijão e at6 R$ ISO mil pam o 
milho. 

Essa poHtica que está seudo divulgada agom pat1>1»-me 
muito melhor do que 'lqDOla que vinha seudo praticada. Foi um 
avanço. Louvo a atitude do Seuhor PresideDte da República que 
fez o mlDcio ao c:catrário das J!ft'leusõcs do ~ Ministro di 
Agric:ul!ma, que cHsse uo Paraná Dio se preoa1par com a redoção 
de áiea IICDl com as pequenas propriedades rurais. poll!UC elas 
cmm inviáveis. 

Graças a Deus o Presidente da República pousa dif...,te, 
que as pequenas propriedades 6 que devem r=ber o ct6dito rural 
em oquival&cia/produto. 

A propósito disso um grupo de Semldolos está prepomndo 
um Jl'Ojeto pua cncamiobar, primeiro l (".cmjsgjio de ÁSSUDtos 

Ec:a!&nicos, depois ao Pl..WX. do Seuado, ..,.beleoeudo "'gms 
para a questio do cz6:tito rmal, a fim de qoe os recursos oílciais 
sejam aplicada;, dirigidos para quem J!ft'cisa do a6dilo. 

A]ijs, com "'Jação l inf<lnnaçio de que RS 3,2 bilhões se
riO aplicados no costeio da safra pelo Banoo do Brasil, ctcio que 
esse valor, dadas as Hmjtações que são colocadas no Clédito. será 

· suflcionte paD, ateuder 4 maioria dos pequeuos e m6dios proprietá
rios rumis do País. 

Quanto 4 dlvida passada, 20% a 30% podetio ser .,finan. 
_,ciados com ~ de um ano e pm210 paD, pagamento de dois 
Imos- Pouso que o Govemu deve pousar muito som pmticar al
gum privil6gio aos devedotos. porque, caso isso ocona, os paga
dores 6 que sedo iqjustiçados. 

Em o que tinha adi=, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Some a mesa, co

momicaçio que SOiá lida pelo Sr. t• Secretirio em exetclcio. Sena
dor Ney Suassuna. 

É lida a seguinte: 

Brasllia, 2S de maio de 1995. 

Seob.OI' Presidente, 
Para os fiDs do disposto no § 2• do art. 13 do Regimento lu

temo do Senado Fedem!, comomico a Vossa Excelência que me 
ausenta,j dos tmbalhos da Cas;l. no próximo dia 29 de maio, em 
nrlssio oficial do meu Partido. 

Atcncios!!t!IC"'e. Senador Hugo Napoleão, Líder do Par
lido da Ftmel..ibeml- PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A comomicaçio 
lida vai ii publk:açio. 

Foi encaminhado i poblicaçio o pan:cer da Comissão Tem
. poória, criada-v6s doRoquerlmeuton•20!,de 199S,quecon-

clui pela apresentaçio do Projeto de Resoluçio n• 66, de 1995, que 
altera o Regimento Jntemo do Senado Fedetal. 

A proposição ficam sob.. a Mesa, dumnte cinco sessões oc
dinárias, a fiDl de receber emendas, nos temlOS do arL 235, do Re
gimento Jntemo.. 

Volta-se à lista de omdo=. 
Concodo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, que dU

põe de 20 minutos para. o seu t=mmmciameoto 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem "'visão do orador.)- Sr. PresideDte, Sr's e Sm. Se
nadores, volto a esta tribuna pelo IDC$lDO tema do dia de cdem: o 
problema dos jlros. 

As manchetes de hoje ..a.tam que, em meio u negociações 
para a votação das refODil.IS, os produtores rurais mnsegnjmm o que 
parecia impassível, uma taxa de juros mzoável-de 18% ao IDO. 

Repare, Sr. Piesidente, como • .DDma hora como esta. o Go
verno encootra uma saída., embora o objetivo tenha sido o apoio da 
baucada agricola, que""" amplo peso na Omara dos Deputados e 
sei que tamb6m tem no Seuado Fedem!. 

Mas volto a dizer: o Govemo bmsileiro caaseguiu um fato 
excepciooal, que foi o Plano Real. o Senhor FODWX!o Henrique 
Caedoso, como Ministro da Fazmda, participou, elaborou, esteve 
p..sente, foi o grande l<Spo~~Sável pelo Plano Real, pela sua aia
çio e pela sua implantaçio. A difeiença do Plano Real paD, o Pla
no Cruzado, Plano B=ser, Plano Vetio e Plano Colla-, 6 que o 
Plano Real não teve aquilo que se chama de imposiç!o. O Plano 
Cruzado, dizem o Dr. Delfim Netto e o Dr. Roberto Campos, ,-,.: 
punha, alterava, violentava as "'gms do m=ado, pcxque-amgela
va salários e pt<ÇOS, illdependente das leis da oferta e da proa111. 
E assim filzendo, criava situações que, ao lougo do tempo, temli
nariam por explodir. como explodiu o Plano Cmado e explodi
ram os outros p1anos. 

O Plano Real foi diferente, porque Dio COJI80]ou salários, 
não congelou p;oços; o Plano Real foi um plano hl.biL intellgente, 
canpetente, que adaptou a economia ao diálogo, ao entendimento. 
• preselfça de" trabalhadores, de empm;ários, do Govemo, do Coo-
8I"SS0 Nacional Os outros Planos vinham de cima para baixo. O 
Plano Real foi vot>do DO Cong=so Nacional, na Cimara o no Se
nado, com mais de 60 emeudas. 

E deu certo: a inOaçio baixou de 50% paD, 3 ou 4% ao 
D!Ss; c isso acotJh'IC•cn sem violentar as regm.s de mcn:ado. O lb:a
sil, que tiuba ums inflação galopante, a mais alta do mundo, tem 
hoje uma inOaçio de primeiro muudo, de 3% ao me.. 

Mas o Govemo foi além. n:solveu criar uma moeda, e uma 
moeda forte, que se chama ReaL Uma moeda quC o Govemo teve 
o peito de dizer que seria mais forte do que o dólar. Um Ral vale
ria US$ !,!S. 

Lembro-me que o PT, os OCOI101IIistas da esqueeda o da di
reita acharam o plano maluco. Perguntavam. ''O que 6 isso? Vio 
ÍlXar o valor do Real em medida provis6ria?t" 

Lembro-:me do disau:so do QaéEcia. como omdidato à Pm
sidêucia da República, DO progmna elei!otal gmlllito, que, com 
muita mallcia, dizia: ''O Jap&> pmfeu a gueua. Dunmte cinqilema 
anos, o Japão vem ecooomizando, acsc::eDdo, desenvolvaldo-.se, 
proguodindo, e hoje atiugio nm grande estágio: um dólar vale 80 
ienes. O Brasil, cm 24 horas. fez: c:om. que um real valesse um d6-
Iar c quinze centavos. Isso é um absurdo!" 

Lembro-me dos que diziam qoe o govemo9 que estava c:om. 
US$ 40 bilhões de =erva, ma queimá-los pam manter a "'laçio 
um real/um dólar •!é as eleições e, depois, seria o que Deus qui
sesse. Passaram as eleições~ o govcmo-revc até que queimar reser
va. mas não foi para m3ntcr a cotação do real. foi por causa das 
importoções exageradas que fez. dos equívocos que caneteu. 
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E hoje temos um real valendo um dólar e quinze centavos. 
Como. num país que tem ·uma inflação de 3% ao mês, que tem 
uma moeda forte que vale mais do que o d61ar, é ab$olutamentc 
l10IDlal que o dinheiro que teDho aplicado na poopança do Banco 
do BtasiL renda 3% de juros. Isso está certo! Por que as poupan
ças, por que os títulos a crédito. à vista ou futuros. estão rendendo 
3% ou 4% de juros? Porque é esta a inflação! O juro que o banco 
está pagando ao dioheiro que tomamos está Certo. está absoluta
mente certo! Não di para nos queíxaiiil:OS, poiqUC está ligado 1 in
flação. Aquilo de que temos que nos queixar é: porque o diDb.eiro 
que depositaroos no Banco do Brasil rende 3%, c por aquele em
ptestadc pelo Banco do Brasil é colrado juros de 16%? Isto Dão 
dá pam explicar, i'=id<nle Fmumdo Hemique Oudooo! Se a in
flação é 3%, se a moeda é fa:te,porque pagam pelo meu dinheiro 
3%eeu pagopelodinheirodoBrasill6%? 

O Sr.Jeft'ersou Péres-Pemli.to.me V. &-um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex" com prazer. 
O Sr. Jell"erson Péra- Desculpe-me intelrolllp€-Io, SeDJ!.

dor Pedro Simon. V. Ex• não está satisfeito ca:n. as taxaS de juros, 
eu Dão estou e, a rigor, ninguém está neste País: elas são obcenas. 
O ~ Govemo IOCpl!bece que as taxas de juros silo obscenas. 
No entanto, o Govemo Diio as estabelece evjdmt•mentc por sadis
mo. V. Ex' já disse, e at6 Íepetiu, que nem os bmqueiros .estão sa
tisfeitos, porque dois banqueiros, pelo menos- e V.Ex"é tcstemu
:oha -. são ca::ttr.a. taxas exccssivamette altas de juros. Por que as 
taxas silo altas? Explicar isso vale uma confez&cia. Hi vários fa
tores, enio toma.Ici o tempo de V. Ex.'. A taxa de juros é.~~ 
médio nmito fa:te, que, aplicado em dose exagerada. mata o doeu
te; mas se esse remidio nio for aplicado, o doentelllOil"e do doen
ça. O problema é aplicar a dose eaata, é o meio !emlo. Acredito 
que toda esta disc:ussio vai ser muito ótil para que as autoridadi:s 
da átea ecooômica acabem alcançaDdo esse nlvel ideal. Muito .o!>-
rigado pelo aparte. . 

O SR. PEDRO SIMON -Agr.wleçoa V.Ex",.c.V.Ex"tem 
a IO&!idade, a gr.mde IO&!idadc. Fui MiDimo da Agricultnm, soo 
umParlamen1l!rdo Rio Grande do SuL a agricultura~ vital no mou 
Estado, e :mmca se conseguiu equacionar o probleDlll dos~ da 
agriculblla. ~tem =olvcmn esse problema. Na vósi>em do vOtà
ção. Deus me perdoe, cu não quero avançar nada, mas ua.véspera 
da votação consegulmm rcsolv!-lo. Se o Senhor Femimdo .Henri
que Carooso achou tio imporointe =olver o problema dos juros 
na agricultura na v6spem da votação, par.t ter os VOO>! Pim à telé
fonia, etc., por que Sua Excelência não tem a mesma :.;apidez e a 
mesma profundidade par.t ICSO!ver o problema doo juos com.rela
ção ao coo junto da sociedade? Se encontrou Uma soluçio ali. pode 
encontmruma solução para o con;mto da sociedade! 

O Sr. Ney Suassuna-Permite-me V. &--um aparte, riobte 
SemdorPedroSimon? . 

O SR. PEDRO SIMON- Com mnito JliliZOl", nob!;O ~
dor Ney Soassuna. 

O Sr. Ney Suassnna - Ouço, com atenção, o di=o de 
V. Ex• e me preocupa mais ainda ver que as pala~ São~· 
ao vento, mas a açio continua sendo a mesma. E ~OD:azJ!e 
que o Govem.o to~ simult4n.ca. e concomitantemente. duas medi
das drásticas:: o cãmbio e o jaro. Neste País bons houve que .usa
mos o câmbio, horas tivemos qoe usamos O juro. Pela primeira vez 
usam-se o câmbio e o juro :simultaneamente. Creio que a dose esti 
sendo excessiva. A xevista Veja da :semana próxima, que vai sair 
no domingo,. ao que me consta está tiazendo uma matéria extcma 
sobre a quebmdeir.t geral no Pais. E eu pergunto: a quem interessa 
a queb:tadeir.t? Ela lnu'á. desemprego. miséria, desolação e esse nio 
6 um quadro que nos alegre, pelo conaário, é um quadro recessi
vo, que nos trará mais p:oblemas do que ~grias. 

O SR. PEDRO SIMON - Semdor. o Govemad<r do meu 
Estado. Amônio Britto, esti fazendo uma excepcional administra
ção. Em dez dias de governo, poE' unanimidade na Assemblé~ ele 
coaseguiu extinguir cetea de 7 a 8 estatais que deveriam ser extin
tas. E eu fui Governada:, e o desentendimento do Govemo do Es
tado com o funciooalismo vem de a.nos e anos. de govemos e go
vernos. Ele apresentoo uma lei de entendimento entnl o Governo 
do Estado e o funcionalismo, aprovada Por 45 contra 2. Ele está 
fazendo um grande Governo. Agora, ele diz o seguinte: são 115 
nnltlicipios do Rio Grande do Sul que decretaram. ou estado de ca
lamidade pública, ou algo parecido, porque a quebradeiza é quase 
geral, porque nos muniápios a 8.ll'eCadação desapareceu, pcxque o 
Banco do Bmsll e os bancos particulares estão processando prati
camente todos. Houve ptefeitos, como o de São Gabriel, que clc
cmtou como de utilidade pública, para fins de desapropriação, to-
das as miquinas dos proprietários rurais, a f.tm. de Ccntarevitarque 
o banco .as tomasse. Ele tentou criar um caso- repare V. &•-, de
CretOu !!c utilidade pública todas as máquinas agricolas, naquela 
região. para, com isso, evitar que, indo à. falência. quebre a agn.. 
culblla. 

No Rio Gr.mde do SuL com a. crise na agriwltura, a indús* t;1e ~~~cola, a agroindastria, uma indúslria de pri
meira gnmdeza, tamb6m es~ quelrando. Temos indústrias ÍIDJX'r
tantes- não vou nem citar o nolllC, porque são tio importantes que 
não ~bem dizer aqui que elas estão numa situação tão ruim
que estão ils v6spems piaticamente de quebru'em por causa disso. 
o com&t:io paroo. & am=dação dos municípios desapareceu; "" 
~~ ni_o estão produzindo, porque o comércio não vende.. 

Mas será que o Senhor Femamlo Henrique Camoso Dão en
tende que essa situaçio não pode continuar? Volto a tepetir: Presi
dente Fmumdo Henrique C:udoso, quando Vossa Excelência as

. sumiu, '!" ~""!" fu!mar Fr.mco, a inflação era de 40% ouSO% e 
çs juos ~de 50%. Mas o Plano de Vossa Excelência IOduziu a 
inflação p~ 3%. Por que os juros ficar.un. em 16%, P=idente 
Fernando Henrique Qu:doso. se a inflação é de 3%? Per causa do 
aquecimento: Porque se os juos forem 3%, e Dão 16%, todo nmn
do vai ter diDheiro no bolso, todo IJlllildo vai ccmprar, e a oferta 

. sé:,;( mén6r do que a demanda, disse o Sr. José Sena, ali naquela 
tn"bu:na. E não podemos crescer mais do que 5% ao ano, porque a 
econcmia não rem condições de aescer •. 

. :Volto a xepetir:. o projeto que apresentei ontem xegul~ 
isto, e ele nio 6 novidade. Não estou criando ou altenmdo um im
·posto. ~-eX~~~ u:f... 4° •. 4a Lei n~ 1.199: 

"Art. 4°- O Poder Executivo, em relação ao 1m
. posto sobre ProdniDs. Industrializados., quando se tome 
necessário atingir os objetivos da política ccooômica go
vernamental. mantida a seletividade em função da essen
cialidadc do produto, ou, ainda, parn conigir ~
fica autodzado: 

.. I- a reduzir allquotas até O (21:ro); 
II- a majorar aliquotas, =tando até 30 

. (trinta) unidades ao pen:entual de incidência fixado na 
lei;" 

Estou xeguJamentando esse artigo, estou entiegando h câ
!Dai3S setoriais a opottunidadc de, via Imposto som Produtos In
dustrializados. ao inv~ dos juros.. o Govemo C()(l["()enar. Fica-se 
sabendo que está munentando demais a procura de tal produto, que 
ele vai cair no men::ado ne.gro. Aumenta-se o IPL O PRÇO do pro
duto sobe, cümimli a demanda e isso leva as fábricas a pt'Oduzi:mn 
mais,. porque se produzirem mais o Govemo garante que. aumen
tando a. of~ baixa de novo o IPL 
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Fica o Governo com o controle da situaçio. e fica o Gover
no com o dinheiro do IPI para si. e fica o Oovemo com a respon
sabilidade de criar uma simação que diflculte a demanda onde foc 
necessári~ mas não pata todo mmdo, como está acontecendo.. 

O Sr. Osmar Dias-Permite-me V. Exaum aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Com o maio< prazer. 
O Sr. OsllliU" Dias - Senado~" Pedro Simon, eu s6 queria 

acrescentar alguns dados ao seu pronunciament~ porque acho que 
são de eltMma .i:mportincia. Quero estudar esse projeto de V. Ex• 
para poder apoiá-lo. Mas li no meu Estado~ o Pamná., uma flbrica 
de coiheitadeiras foi instalada, a FOld-New Holland. Ela. estA hoje 
com mil colbeitadeitas no pátio. estocadas, porque não há merca
do. Notmalmente. o Brasil cometcializa SOO colheitadeiras por 
mês. No mês de abril fornm vendidas 30 colheitadeiras. No mês de 
março foram 50; oo mês de abril. 30. No Bnsil in~. 50 em 
março e 30 em abril. o que demonstta que o mercado parou. As fá
bricas vão dar férias coletivas, pela primeira vez, cm 35 aoos de 
fabricação de máquinas agricolas no Brnsil: uma fllbrica, em .iu· 
nho, e outra, em jllbo. O desemprego começou a OCOIICr, porque a 
f'abrica de lr.Uores do Paraná já <lispensou 400 funcionárioo, mlme
ro que vai chegar a mi\. demitidos até o fmal deSte mês. Portanto. 
este projeto de V. Ex" precisa lramitar em regime de UIJ!Ôilcia, e 
todos ll6s precisamoo enlelldê-Io para apoiá-lo. Cumprimento V. 
Ex". 

O SR. PEDRO SIMON- O que V. Ex" acaba de cüzer me 
deixa muito satisfeito, póiqoe V. Exa foi um gtaD.de Scaetário de 
Agricultura do Paraná., em !r& govemoi düeientes. e todos reco
Dhecem a excepcionalidade da competência, do dinamismo c do 
coohecim.ento que V. Ex .. tem nesse setor. Muitos. eram aqueles 
que consideravam V. Exa um grande oome parn o Ministério da 
Agrialllllra. 

Tenho muito carinho po< FemaiK!o Henrique Cardoso, é 
meu amigo. Claro que hoje. Presidente da Repolblica, Sua Exce
lência é muito mais amigo do meu amigo Anta:úo Carlos-Maga
lhães do que meu. Eu em afasto das pessoas quando estJo no po
der. Se me chamam. eu vou; se não me chamatn, eu~ vou~ M~ 
mo quando chamado, eu s6 voo se achar que ht alguma coisa sé
ria. Por mais 4e uma vez. falei pessoalmente com. o Presidenré' da 
República, inclusive falei sobre a questão dos petroleiros, de Volta 
Redonda, porque era minha obrigação. 

Na última. ele~ eu Votei, tranqüilo, em Femando Hemi
que. Na anterior, votei no Lula. porque .Dão havia outra opçio. Eu 
gosto do Lula. pcxque 6 um homem compcteute, msponsável. sé
rio. Em tomo da figura do Lula, criaram um fantasma ~ não 
existe, pois Lula 6 uma grande pessoa. Votei Dele, porque eu nio 
tinha nenhuma dúvida entre o Lula e o ColiOl". Na última eleição, 
havia duas grandes opções, dois grandes brasilci:nx;, pua escolher
mos um. Eu escolb.i Femand.O Hemique Cardoso porque o conhe
ço, li sua obta, convivi com Sua Excelência e sei que tem todas as 
condições para fazer um grande govemo. 

Acompanhei Femando Henrique no Govemo Itamar Fran
co. Sua Excelência, Ministro, eu, Líder do Govemo. A meu v«, 
Sua Excelência fez um grande trabo.Iho. Há coisas que nio vi Por 
exemplo. nunca ouvi, no Governo Itamar FiaDCO, Femando He:ori
que falar em privatização -da Vale do Rio Doce. Nunca ouvi, na 
campanha política, Fernando Henrique Qudoso falar em privatiza. 
ção da V ale do Rio Doce. Essa é uma questão que aiDda teDhoquc 
discutir, p:>is tenho dúvidas tremendas. Acmlito que alguns seto
res da Vale do Rio Doce podem ser)XÍVatÍ71dos.Pod&-se privati. 
zar. por exemplo. o Porto de Tuba!i.o. 

Tudo que tema. em tecnos de tecnologia de IIIÍilmlção, 
tOdo o conhecimento cientiflco sobre o subsolo brasileiro está na 

· Vale do Rio Doce; cientistas, tecnicos, tudo está lá. Privatizar? 

Vamos flCar com o quê? Vamos coordenar como? O Brasil vai ter 
. como flSCalizar num sistema capitalista? Existe isso nos Estados 

Unidos, existe nos Estados Unidos uma empresa que conheça todo 
o subsolo? Existe em algum país do mundo uma empresa como 
essa? Privatizar setores, pode ser. Privatizar a Vale do Rio Doce 
toda? Pegar a memória de 50 anos do nosso tetrit.6Iíó? Eu não 
coocado. 

Fernando Henrique fez um acordo com. o PFL para chegar 
ao governo. Eu em oontrário, oo melhor-, eu queria um acordo 
mais amplo. Na reunião de que participei, junto com Fernando 
Henrique e o Presidente Itamar Franco. eu disse que Sua Excelên
cia deveria fazer uma aliança com a socialdemoctacia. Mas a 
aliança foi com o PFL, e foi uma aliança competente, porque Fer
nando Henrique IDCisava de tempo na televisão, e o PFL tinha o 
segundo maior tempo; Femando Henrique precisava de estrutw:a, 
e o PFL tinha estrutnra.; Femando Henrique precisava de compe
tência em coonienação de campanha, e o PFL t.itilia. Ficou prova
do que,. em t.eJmos de vitória, Fernando Henrique Cardoso estava 
certo: foi uma grande vit6ria. 

Fez--se o entendimento, a aliança PFL-PSDB. 
Eu, do PMDB, nio tenho nenhuma autoridade, embora te

nha votado em Fernando Hemique. embocl. desde ó primeiro dia, 
teDha divergido do PMDB, tenha dito que não votaria em Quércia 
em hip6tese nenhuma - fui a primeira pe$.$00 do PMDB a fazer 
~so -• zW:> tenho autoridade p:axa Ibe pedir que cumpra alguma 
parr.. do programa do PMDB. Ele cumpre se quiser, porque não 
tcni nenhuma obrigação com o meu Partido. 

· · A impiensa. publicou que houve um entendimento entre ·o 
PSDB c o PR.... E uma aliança prevê que o governo execute o pro
gmma da ali.onça. Então, ll6s não podemos exigir que o Fernando 
Henrique Cardoso execute o progràma ·do PSDB nem que execute 
o prOgrama do PFL.. Sua ExcelêDcia tem que eXecutar uma parte 
do programa do PSDB e uma parr.. do progxama do PFL. Sua Ex· 
celên.cia tem que fazer uma adaptação. Tem: que haver um entendi
memo e.utre·os dois Partidos e os dois programas. 

· ·Meu amigo Fernando Hem:ique CardOso, confesso que no 
·seu Govemo, até hoje, s6 vejo sendo exerutado o programa do 
PFL. Eu Dão vi, ainda, nada do programa do PsDB. Eu gostaria do 
sabei-. eu gostaria que" me contassem como foi feito esse entendi
mento.. O que tem de PSDB e o·que tem de PFL? O qile não está 
sendo executado do PSDB e o que não está sendo ex~ladq do 
PFL? Ontem. eu assisti ao progrilma do PPR e vi o Deputado Ro
bertO Cainpos. Eu nUnca havia visto S. fua tão alegre. nem nos 
~ em que foi o grande ministro· de Castello Branco. S. Exa 
dizia: "A vida inteira pteguei essas reformas. E a vida inteira o 
Brasil não entendia,. o Congresso e os políticos não entendiam. 
Hoje. tudo aquilo que eu dizia está sendo executado. Eu não aderi 
ao Govemo. O Governo aderiu ãs minhas reformas." O Presidente 
do PPR, Senador Esperid.ião Amm:_ disse a mesma coisa: ''Nós es
tamos votando com o Govemo, porque o Governo adoEou as nos
sas reformas". Femando HenriqUe está executando muito do plano 
doPFL. N""aosei~qoeponto. mas o plano do PSDB.Aí. fizeram 
uma piada rimito sem graça: "A divisão foi feita sob o compromis
so de que SO% seria ·PFL e SOo/a_ PSDB. da seguinte maneira: o 
Pmsidente da Rep.íblica executa o programa do PFL~ e a mniber 
dele. a Primeira-Dama. ·o programa do PSDB. através do programa 
CoiilllDida.de Solidária." Então a divisão é por aí, o Presidente está 
executando o progranla: do PFL e a D. Ruth, o do PSDB. Eu ar:é 
aceitaria, porque gostO demais da D. Ruth e acredito que ela vai 
desenvolver um grande trabalho. 

Eu teDho uma proposta a fazer. O problema todo não é o 
Presidente executar o·Programa,do PFL e a Primefra-Darila, o do 
PSDB. O problema é que quem tem a caneta é o Presidente da R e- , 
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pública e não a Primeira·Dama. Aceito que Femando Henrique, 
dos "canetaços" que der, dur.tnte um mês, uns vinte S_ua -~celêJl
cia deixe· para a Primeira-Dama aplicar no Conuurldade Solidária. 
Milhares de coisas podem ser feitas. e tenho certeza que a Primei
ra-Dama quer fazer. E o Presidente da República também quer. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos. Fazendo soar a cam
painha.) 

O SR. PEDRO SIMON -Já estou encexrando, Sr. Ptesi
dente. • 

Antonio Carlos Magalhães disse uma grande veniade; ''O 
Femando Henrique é um homem bom demais". Isso é verdade. S. 
Ex• se equivocc::u quando disse que é por isso que não abm proces-
so. Femando Henrique é um homem digno,. honesto, vai aJ.mprir 
seu mandato com dignidade e vai processar quem quer que seja. 

Perdoem-me os membros do PSDB, perdoe-me, meu queri
do Senador Jefferson Péres, mas devo dizer que o péssoal do PFL 
é muito Inais competente do qUe V. Exts do PSDB. Tem muilQ 
mais história. tem tarimba. O Partido existe há mais de trinta anos.. 
Coitado do Senhor Fernando Henrique. Está sentado, maravilhado 
com os gestos, com as genuflexões, com o-carinho, o afeto, com a 
admixação do PfL. • ~ 

O Sr. Jefferson Pércs- Eu tomo isso como uni elogio ao 
PSDB. 

O SR. PEDRO SIMON-:- O PSDB é um partido c:anplica
do. O PSDB está nos jamais xeclamando que os juros estio dema
siadamente altos e que isso tem ser resolvido. 

O Sr. Jefferson Péres - O PMDB é nm Partido ccmplica· 
do também. com os "quércias" que p:>SSUÍ. 

O SR. PEDRO SIMON - O PSDB. para votar sobte as 
privatizações, quer discutir. Alguns meJ:!lbroS não .acampan~am a 
posição do Partido. O PFL não é assim. E Partido solidário. E ami
gão do Femando Henrique. Só quero· que o Senhor Femando Heu-
rique saJ."ba qu~ o PFL é am.igio do ~sidentc ccmo era do Collor, 
dos generais. E amigão do Govemo. E amigão do poder. . · 

O seu Partido, oPSDB.pode divergir porque tem idéias. Os 
seus amigos do PSDB ainda coohecem as idéias de ontem. porque 
o Partido a vida inteira foi oposição.. 

O Sr.Edisoo Lobão -0 PfLéamigodoPaís. 
O SR. PEDRO SIMON - Collcordo o quero repetir aqui 

que o PFL é grande amigo do País, e eu sou grande admimdor des-
~e-~~~'---------~------- ----- ---.-

0 PFL entendeu - o que talvez o PMDB e o PSDB não tc
Ilham entendido- que a melhor maneira de ser amigo do Pais é es--
tar no Governo. O PFL, em qualquer Governo. está lá. pmque 
quer ajudar o Governo. 

Tenho que admirar o Partido. Mas levo daqui ao meu amigo 
Fema.ndo Henrique esta pergunla.: será que a brincadeir.t é verda
deira? Que o seu programa de Governo está dividido eotre Sua 
Excelência e a mulher? Que Sua Excelência executa o programa 
do PFL e a mulher, o do PSDB? Se for assim. tudo bem! Passami 
a defender aqui a O. Ruth, mas ela tem que ter direito ao- "Caneta.
ço". De todas as ações do Govemo, ela deve ter direito a umas 20, 
onde ela vai dizer o que é necessário o Presidente fazer para exe
cutar o programa do PSDB na entidade comunitária. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA -Sr. Ptesidente, peço a 

palavra, para uma comtmicação de liderança. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavza 

ao nobre Senador Epitacio Cafeteira, Líder do PPR. para um co
municação, nos termos do art. 14. 

DiSpõe V. Ex.• de cinco minutos pua sua comunicação. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Como Lider. 

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente. Sr-s e SIS. Senadores. há 

poucos dias usei a tribuna pom falar sobte a chegada de M3radona 
ao Brasil,. num conlr.Uo :milionário para a Tdemarke«ing Sport uti
lizar o cidadio como pmpaganda. E eu me perguntava se era Jm
paganda do jogado< ou -gaoda da coc:alna. Afinal de CXll1faS 
estamos no MERCOSUL, mas- o MER.COSUI.... a meu ver, é para 
mereadorias sérias, não para entorpeoc:ntes e Dem. para intetdmbio 
de usuários de droga. 

Não sw. puritano. As nossas crianças, entzetanto, JRCisa:fn 
saber o que deve ser alltua.do: se é cheirar a droga. ar. se é mspei
tar a legislaçio e se portar como pessoas sérias. 

Na ocasião, eu nio fazia nenhuma cdtica ao cidadio Edsa:J. 
Arantes do Nascimento. O que eu dizia é que, boje, o cidadio Ed
son Arantes do Nascimento é Ministro de um Govemo que se pm
tendo sério. 

O Govemo está apoiado pelo PfL e por outros Partidos. 
Como o meu Partido está hoje apoiando o Govemo, sinto-me na 
obrigação de zelar pelo nome desse Governo. 

A parte lucrativa de um hOJ:Dem. de IDIIketing é diferente da 
de um Ministro que tem de. apesar de não obter lucro, respeitar o 
Governo. . 

O Jornal de Brasilia de hoje registra palaVIaS do Ministro 
dos Esportes, quando da assioáura de coovônio para patrocútio 
dos DOSSOS atletas do~ amador, diwxlo: 

".-0 Ministro aproveitou a opotttmidade para !C

bater a critica de parlamcntaros C<ll1lórios i vinda de 
Mazadona ao Brasil." 

""V~ tem que ver o lado humaoo de qual'f)er 
pessoa. Todos n6s emLIJlOS e devemos ter uma segunda 
c:hanoe.10 

Ora. Sr. Presidente. o Sr. Maradona saiu da D.áiia pelo uso 
de drogas. Teve uma segunda chance. Drogou-se na Argentina; na 
Argentil!a atirou em jomalistas, fato este registmdo na televisão. 

~ Foi jogar a Copa do Mundo e drogou-se. Eotio a segunda chance, 
elo já teve. O Ministro parece que quer dar uma telt:oim chance ao 
jogadm' argeÜtino. ~ -

. O mesmo Ministro na IstoÉ, do dia 24 de maio, o• 1338, 
referjndo-se ao Sr. Mar.t.dooa diz= "Mara.dona é um drogado." 

Quem diz 6 o Ministro, Dio .00 eo. A populaçio toda esti 
assistindo a isso est:axtecida. Dá diuheiro importar Ma:radona? Dá. 
Per isso o V.mi..'i:ro quer impvr'..ã .. Jo. · 

Podo, no meu entender, importar ~os drogados quiser, 
pode patrociDar quantos '~as'' existirem, mas Dão enqwm-
10 Ministro deste Govemo. 

É ~so haver respeito pelo Govemo e pelos nossos jo
vens. Ele não pode. ao mesmo tempo em que assina convênios 
para ajldar o nosso espo!1e amador, tratar da vinda de drogados, 
como ele mesmo mcoohece. 

Mas, Sr. Presidente, eu Dio quero manter polômicas. O que 
quero é alertar o Govemo - o Governo. e nio o Ministro dos Es
portes- para o falO de o mesmo poder estar servindo de tnmpolim 
para grandes negócios que vão enriquecer, mais ainda, este ho
meQJ. que já está rico. Ele não pode fazS..lo 1 custa dos nossos jo
vens, dando esse exemplo às crianças do BrasiL 

Era. o que eu tinha a dizer. 
Obrigado, Sr. P=identt. 
O SR. MAURO MIRANDA - Peço a palavra para uma 

comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a palavta, 

para uma comunicação inadiável, o Senador Mauro Minmda. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pam uma co

nnmicaçilo. Sem revisão do or.odor.)- Sr. Presideme. compareço a 
esta tribuna pom uma nota de pesar. Faleceu na última segw.da-
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feira,. no Hospital Benefio5ncia Portuguesa. em São Panlo, o Dr. 
CI6vis Aragão, engeoheiro do quadro do GEIPOT, que muito tr.l
balbou DO Mioistério dos Tr.msportes:. Desfrutava de elevado con· 
ceita proflSSioDai entre os técnicos brasileiros especializados em 
política de transportes.· Aos 57 anos, seu coração parcc quando 
passava por cirurgia delieada, decidida poucos dias antos, quando 
fazia um exame de rotina em Brasília. Deixa a nmlber, Dona He· 
loísa, os filhos Na, Clóvis Jllnior e Lucian&, além de um grande 
Itú.mero t1e amigos que sabia conquistar mpidamente, como acon· 
teceu comigo que o conheceu há pouco tempo, já no cumprimento 
de meu mandato de Senackr. 

O Dr. Clóvis Ara.F}..o levou para o tiínmlo uma gtande frus
tração profissiooal. Idealista e fortemente engajado à causa dos 
transportes, em um homem inconfotmado com o sucateamento 
crescente do pa.t:rimônio brasileiro nesse setor, que calculava em 
US$200 bilhões. Era um homem que defendia suas teses. com pai-· 
xão, e cheguei a me Servir de seuS Cooliecimeni:Os em algumas 
ocasiões." ~ao era de "cultívai &mbi.çõCs pesso"als, mas sua: compe
tência profissional chegoo a levá-lo à Secretaria-Executiva, o se
gundo cargo na hieraxquia do Ministério dos TillilSJ>Od= .AjJ1es da 
posse do Presidente F.,.,,. Hemique Caroóoo, foi procurado 
pelo nr: Pàuló ReiJatO de SoUza, a!6 eniio fai3do pa12 o MinistériO 
do Planejamento, e hoje Ministro da Educação. Seu nome foi indi
cado para. o ~ ~SOJ; do futuro. ~dente como alguém que 
n:unia a melhÇl!' s~ de cophoc.;imentos sobre as várias modalida
des do setor de transportes no País. , 

o Dr. Clóvis Aragão cumpriU a missão, ·eliiliomndo um 
diagn6stico meticuloso som. os problemas ~ indicando soluções 
que eritendia viáveis. dentro da atual carência de n=cursos par.1 in
vestimentos de gnmde escala. ~ao teuho conhecimento dos resul
tados e,. por isso, 'pretendo .levar pessoalmente ao Presidente uma 
cópia desse dOOlDletl.to, numa homenagem a esse amigo que desa
pareceu prematu:ramente. Perdemos o amigo, o téalico; o especia
lista de grande.prestfgio entre seus colegas.. mas Luemos o possí
vel para que· não se ·percam as. .i~ de um homem que era tido 
como grande .inovador pelos que o conheceram de perto •. 

Nascido em Sena Madmeira, no Acto, ein 1938. o enge
nheiro C16vis.Aiagão gradilou-se pela Esco!a'Politéarica de Per
nambuco e fez meslr.ldo em tr.mspartes na lnglat=a. Na SUDE
NE.. fez porte ela primeira· equipe de planejamento regional de 
transportes e ocupou divctSOs caigos.de dircçio naquele Ol"g3Ilis-- · 
mo. O.cupoú a P=idencia do GEII'OT e. sua posição de lid=nça 
assegurou-lhe lugar de destaque nas campanbas que fomm n:a!iza. 
das CO!ltra a extinção desse 61Eão. doianle o gnvemo Collo<. Em 
Wdo: o· que fazia.. ·segundo o depoimento dos amigos, seu estilo era 
o de,cntrega total à causa. No convívio social era o homem de tra
to fácil. COid.ia.l. afável, alegre e denatuzeza matt:adamente otimis
ta. Foi com essa leveza. de espírito que ele viajru- pua São Paulo, 
afin;nando que voltaria. a rever os amigos brevemente. Isso não 
aconteceu. psza nossa tristeza. · 

. Eu não' podia deixar de fazer esse registro. numa .homena~ 
gem a um homem. que foi.exemplo pam a sua geração. 

·Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigndo •. • 
O SR. ROBERTO FREIRE -Sr. Presidente, peço a pala

vm, como Líder, para uma comunicação de urgência. 
, O SR. PRESIDENTE (Jtílio Cimpos)- Concedo a palaVra 

ao notm:. Líder Roberto Freire. 
·V. Ex' dipõe de S minutos. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Como Lider. Para 

uma camunicação de urgência.) - Sr. Presidellle, SI'> Senadaas e 
Srs. Senado!es. eu gostaria de dar couhecimento à Casa de reqoe

, rimento, na confomridade dos arts. 222 e 223 do Regimento Inter-

no, para que, ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, o Senado Brasileiro, expresse o seu repúdio ao Projeto 
de Lei He!ms/Burton, em tramitação no Congresso dos Estados 
Unidos, que incide em profundas violações aos principias básicos 
do direito intemacional e à conviVência pacífica e de cooPeração 
entre os povos. 

É o seguinte o requerimento: 

REQUERIMENTO 827,DE 1995 

Requer Voto de Censura ao Chamado Projeto 
de Lei. HelmsiBurton, em tramitação no Congresso 
Americano, que se reveste de expressas ameaças aos 
princípios do direito internacional e à mnvivência 
mundial paáfica. 

Na conformidade do que f<> ·':l .. llt.a.o art. 223, combinado com 
o art. 222 e seu ·pãri.grafos do Regimento Interno, formulo o pre
sente REQUERIMENTO pua que ouvida a Comissio de Rela
ções ExteriOIU e Defesa Nacional, o Senado bmsileiro expresse o 
repúdio ao Projeto de Lei HelmsiBurtoo, em tramitação no Con
gresso dos Estado Unidos, que iDcide em profundas violações aos 
princípios básicos do direito intemacional e a convivência paáfl.C3. 
e de cooperação entie os povos. 

Justificação 

O BiliSil tem desempeohado papel de destaque no cenário 
hemisférico-e de lidemnça na ca:nunidade latino-americana de na
ções, cabendo observar que o Presidente Fernando Henrique Car~ 
doso, legitimamente, vem encamando esse ideal naciooal de pro
mover a hanncmia dos povos i:r:mãos do Continente. Não é sem ra
zão, portanto, que a insetção inlernaciaoal do BiliSil está halizada 
pelo art 4° da Constituição, que nobremerite proclama: 

Art. 4° A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
re.Ia.ções intemacionais pelos seguintes princi:pios: 

I independência nacional; 
II- prevalência dos direitos humanos; 
m- autodeterminação dos povos; 
IV- não-intervenção; 
V- igualdade entre os Estados; 
VI~ defesa da paz; 
VII- solução pacifica dos confihos; 
vm- repúdio ao tem:rismo e ao I3ciSmo; 
IX- cooperação entre os póvos para o progresso da. huma

nidade; 
X - concessão de asilo politico. 
Parágrafo llnico. A República Federativa do Brasil buscará 

a integração econômica, política, social e culbJ:ral dos povos da. 
América Latina. visando à fOIIDação de uma comunjdade latiiJ.o.. 
americana. de nações. 

Com essas responsabilidades regionais e intemaciona.is, o 
Brasil não podetá ficar inerte ao que está prestes a ocorrer. com a 
possível edição de uma nonna. americana que põe por ten:a todos 
os princípios jurídicos erigidos e respeitados no âmbito do direito 
intemacional, no DlOIJlCDt.o em que, por três anos seguidos, tem a 
Assembléia-G=l das Nações Unidas se pronunciado pela elimi
nação do bloqueio CODlia Cuba. Trata-se ela Lei Helms!Burton, 
que temo seguinte escopo, com repercussões ilegais não só no ter
ritório americalio mas em todo o mundo: 

Pela primeira vez. nesta lei, coloca-se o tema das 
reclamações por expropriações de bens de aluais ci<ladi
os norte-americanos naturalizados, que. DO momento da 
nacionalização dos bens, eram cidadãos cubanos. Essa 
definição não possui precedentes no direito intemacio-
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na!, nem no próprio ordenamento jurídioo in1crno dos 
Estados Unidos, podendo, ademais, ser eslendida para 
tett:eiros países que não Cuba. 

Determina ao Representante dos Estados Unidos, 
no Conselho de Segumnça das Nações Unidas, que de
fenda um embargo intemacional obrigatório contra 
O.lba e, ao R~tantc ~ à OEA, que vote contra 
a readmissão de Clba. esta Ó<ganização. 

Determina aos representantes americanos nas ins
tituições fmanceiias iulel'Dacionais que vetem a possível 
àdesio de OJ.ba a elas e estabelece que, em caso de as
sistência a Clba. os Estados Unidos deduziriam igual 
quantia de seus apartes à instituição que prestasse til as
sistência. 

Determina o P=idente dos Estados Unidos que 
adote medidas imediatas para a aplicaçJo de um ool~Pn
to de sanções contra OS países que-jlrestam aSsjsrência a 
Clba. 

Proíbe qUalquer cidadão americano de fom.ecer 
crédito ou facilitbdes fmanceims para pessoas ou em
presas estrangeiras que comercializem cõm emp:eendi
meD1os expropriados pelo govemo rubano e que esrejani 
sendn =!amados por cidadão americano. 

Não permite a entrada nos Estados Unidos de 
açúcar e derivados de cana.-dc-açúcar provenientes de 
paises que importem esSe produtos -de Cuba, "a menos 
que tal país certifique ante o Presidente dos Estados 
Unidos que uão coctim.wá. com tais-~ até que 
se oolebrem eleições justas e livn:s na ilha, sob a snper
visão de observadores .intemacionais". 

Estabeleoo a penalização para qualquer Esl>do da 
Uniio Soviética que cootime picstando assessoria t6cni
ca ou militar a Cuba,. :referindo-se especif:teamCJlle à 
CeDtta! Nuclear de Cienfuegos e ao Centro de lnleli8ên
cia de Lourdes. 

Estabeleoo penalização aos govemO. que reali
zem "atividades de exportação, importação, int=âmbio 
ou ~quer outro anaujo que resuhe em abastecimento 
de bens e serviços em favor de Olha.. incfu.indo COillOOs
tíveis e derivados de petróleo(-.) em termos mais favo
ráveis do que os que COJllliJ:Dente se apliquem nos mer
cados intemaciooais''. · 

Aqui. "' gostaria de fazer um parêntese. Isso é diretamenÍe 
em relação ao Canadá. cujas empresas. inclusive privadas, ·de pc> 
tróleo, estão colaborando e coopc:rando com a ecoaomia cubana. 

Obriga o Presidente dos Estados Unidos a apre
sentar um infotme anual ao Cougresso sobre as Ie1ações 
mantidas pelos govemos estrangeiros com Cuba. O mia
tório conterá dadoS sobre as relações bilaterais. assistên
cia prestada ("mclusive huDJ.aDi.tária), atividades: comer
cial, investimentos conjuntos. alianças estratégicas e dí
vidaS de Cuba com o pais estmngeiro e vice-versa. 

Proíbe a ent:tada. nos Estados Ullido5 de todos 
aqueles estrangejros. incluindo familiares, que estejam 
envolvidos na comêrcia.lização oo uso de pqriedade 
expropriada. quando esta esteja sendo reclamada a Cuba 
por cidadio americano. 

Não apenas Cuba sofm com essas ameaças de formidiveis 
opresálias contidas no projeto de lei- As implicações negativas 

:resvaiam. para todos: os demais paí'ses. elltte as quais se destacam: 
~ violo::-:2o de suas soberanias em virtude do caráter extraterritorial 

,.,,...,..~nc1·· ·m. seus interesses cometcia.is; e o unilatemlis-

mo do poder de sanção. ooma faculdade que se outorga o govemo 
americano para utilizar a lei oonlm qualquer pafs nos iDumc!áveis 
casos de reclamações que possam f<nllll!ar alUais c:idadãoo ameri
canos contm ex_propriações que tenham sido exerutadas em qual
quer país. 

Por esses m.ctivos, o :mtmdo todo começa a se levantar con
tra esse projeto antes que seja tarde. Por enquanto, temos: coohec:i
mento de <f1e a Uni.io Européia já manifestou sua "'jeição. consi
derando uma inger&cia indevida contra os indivfdaos e empn!:sas 
que realizem negócios oom Clba. O govemo do Canadá tambênl 
fez saber ao govemo americano sua oposiçio a esta lei, pelo seu 
caráter extra.tenitorial. Rcx:ememme. em 3 de maio di; 1995, o 
Cong=so do Equado< aprovoo =olução ,.n,açando o projeto le
gislativo americano. ''pot at.entat6rio h IeSOloções da .A ssembléi•
Geml das Nações Unidas e de oulros foros intemaciooais, que 16m 
C<llldenado de maneira categórica a poHtica de bloqueio eoonâni
co, financeiro e comercial" contm a R.epóblica. de Olha. e mandan
do "participar esta resolução ao Parlamento Latino-Americano, as.. 
sim como ao Coogn::sso dos Estados Unidos". Nas considcraçio 
do ~lo desta Resolução equatoriana, registra-se que o pro
jeto de lei. entre outros aspectos, cortará as "relações COIIIe1ciois 
da Repúbliea de C.ba com mais de 2.500 empn!SaS de 109 países, 
600das quais estão estabelecidas de fOil!la permanente na ilha". 

Convênl por último ressaltar que não apenas ""''""SU bra
sileiras IDIUlf6m IOlações COIIIe1ciois oom a República de C.bo. 
mas hoje também gove:mos estaduais.- e ~firo-me espe:cificamen..: 
te ao Govemo de Pemambuoo -, institnições e ._..._puD!icas 
se relacionam e estreitam laços de coopeDIÇão nos mais div=os 
campos e atividades econ8micas. cientfficas e cu1tumis com aque
le PaiS-

São esses os subsídios, Sr. Presidente. que ofereço no pre
sente Requerimento. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- O ""!Ucrimento a 
que se refen: o nobre Senador Roberto Freiie sml publieado e I&

meúdo à Comissio de Rebções Exterion:s e Defesa NacicnaL 
Tendo "em vista a ap<esenlaÇio do Projeto de Resolução n' 

66, de 1995, que altera o Regimento Jn_, do Senado Feden.l, a 
Presidência. em reti:ficação a. despacho anterior, encaminha ao 
exame da Omissio de Constituição. Justiça e Cidadania. e da Co
missão Dne- o PrQjeto de Resolução n' 60, de 1995, de mtoria 
do Senadcr Casildo Maldaner, que altera os artS- 91, 101 e 3~ do 
Regimento ln!emo e regula os Jll"OC""imentos de apreciação de in
dieação de suplentes de Ministros Classistas do Tribunal Superior 
doTmbalho_ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esgol>do o tempo 
-destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

llan I: 

EMENDAS DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 110, DE 1988 

Discussão. em tumo único. das Emeodas da Câ
mara ao PrQjeto de Lei do Senado n• 1!0. de 1988 (n' 
3.803189, naquela Casa), de autoria do SeDada" Jarllos 
Passarillho. que dispõe sobre o dep6sjto legal de publi
cações na Biblioteca Nacional, e dá outtas providEncias. 
tendo 

Plll"OC« sob n• 204, de 1995, da Comissão 
- de Educoção, favolável às Emeodas n"s !e 2. e 

à Emenda n• 3, dO Redação; e cotJ!Ijírio à Emenda n• 4, 
deRedação. 
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Sobre a mesa. requerimento que sem lido pelo Sr. 1 • Secre-
tário em exercicio, Senadcr Ney Suassuna. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 828, DE 1995 

Nos termos do § 1• do art. 279 do Regimell!o Intemo. ,._ 
queiro adiamento da disalssão das emendas da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado n• 110, de 1988 (n~ 3.803/89 na Casa de ori
gem). a tun de .ser feita na sessão de 22 de junho. 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1995.-Senador Hugo Na
poleão Lldea do Partido da Frente Liberal- PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - N""ao há quorum 
psr.1 votaçãO. O requerimento fica prejudicado. 

Passa-se à discussão da matéria. (Pausa) 
Nio havendo quem peça a palavra, encen-o a disrussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 2: 

PROJETO DELEIDACÂMARAN" 103. DE 1993 

cações, flquei a imaginar como é grande a dificuldade de se gover
nar um país desse tamaubo CODJ. tão poucos lectliSOS. 

O""'m, o Senador Esperldião Amin falru que SaDia Carari
na- Estado que todos temos como modelo de desenvolvi:meoro e 
de acerto, uma área do País que deu certO- Dio obstante o fato de -
~mensalmente cerca de R$170 milhões, passa por uma sé
rie de dificuldades: quebradeira de ea:opresas, problemas com a 
agriculiUia. 

O nobte Senador Pedro Simon acaba de ttazer ao conheci.
rilento desta Casa que o Rio Grande do Sul também está atmves
sancfo· uma fase muito ruim. E vejanr para nós. na:destinos, para 
n6s, brasileiros. o Rio GrnDde do Sul também é um Estado que 
dru certo, de grande agricultura. de grande peçuária, de grande in
dustrialização, enfim, um Estado oode se verifiCa progieSSO

Comparativamente, voo ao meu ~~-a Palaíba. Enquan
to Santa Catarina arm:&da mellsalmente R$170 milhões e tem S 
milhões de hab;lantes, a Paraibo =olhe =oa de R$55 milhões ao 
més e tem 3.2 milhões de hab;rantes. 

O grande problema do meu Estado e dos demais Estados 
nordestinos é a dívida arumulada, dívida oriunda da época do mi
lagm brasileiro, quando se podia tomar emprestada qualquer quan
tia a um custo mínimo de 6% anuais. Os árabes dispuDham de 
muito dinheiro, o mercado intemacio:nal· em farto e os empnSsti
mos podiam CJCOI1tt c:a:n muira faNlidade 

Esses juros salWam psr.~.22% e exponeociBrain essas dívi
das. Hoje, o meu Estado deve cerca de USSI.S bilhão. Foi feiro 

Parecec favcrivel, sob D0 155, de 1995,_ da Co~ __ um acordo para que ~ ICDegociar a dívida. No primeiro 
sio momeD.to, a renegociação da dívida ocupava 9% da nossa aneca-

Discussão, em turno único, do _Projero de Lei da 
Câmara n• 103, de 1993 (n• 553/91, na Casa de origem), 
que isenta do pagamento anual da taxá de inscriçlo !=
vista DO Dccreto-l;ei D0 221, de 28 de fevereiro de 1967. 
as embarcações de pesca de ate 10 (dez) metros de com
primento, tendo 

-de.Assuo.tosEconômicos. .dação. A a.tm:adação caiu, e a dívida passou a ocupar-lhe 11%. 
Em disalssão o projeto, cm turno único. (PauSa) Veio a "crise do bicudo" e acabou c:om uma riqueza excepciooal 
Nãohavendoqoempoçaapalavra.en<:eJIOaclisrussão.. do Estado, o algodão. Depois, uma soca teaível reduziu o nosso 
A votação fica adiada po< falta de quorum. rebanho a um décimo. Hoje, o pagamento da rolagem da dívida 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 3: ocupa exalos 25% da DOSsa an=tdaçio."lsso é insuportÍveL 

PROJE:IO DEDECUITOLEGISLATIVO N" Hll.DE 1991 Como a PamlbO. a maioria dos Estàdos do Noroeste vive o 
. mesmo drama: cai a anecadaçio, e proporoioo.alme a dívida 

Discussio, em lllmO l1nico, do Projeto de Decreto - eleva-se a: níveis imuportá.veis. N"ao sobra um ceotavo para inves
Legislativo n• 103, de 1991, de autoria do Senador Mau- limento. ~ pela qual 0 Estado, em vida vegetativa. mal an-eca
rício Couêa, que susta o Decreto n° 177, de 17 de julho da para pagar a folha de pagamento e cumprir os conqnmrissos 
de 1991, que "aprova o Regulamento dos&rviços Limi- cano, por exemplo, <>darolagemda dívida. 
todos tk Tekcomunicaçôes"? tendo Mais preocupante ainda é a situação nos mmicípios do meu 

P""""""",sobn"s487,de 199I,e200, de 1995, Estado • dos demais Estados do Noo:leste. Enquanto o Ftmdq de 
das Comissões: Participação dos Municípios, mm Estado com.o Sio Paulo, ocupa 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. favorã- l.S% da =cita. na Paraiha esse percentual sobe a 92%. Nio bas-
vel; e lasse a complexidade dessa situação, hã fatores que pxeocupam 

- de Serviços de Infra-EsU-otura. cootnlrio. ainda mais. 
Emdísalssão o projeto. em turno único.(Pausa) O último recenseameolo do IEGE comprovou que as popu-
Nio havendo quem peça a palavm, encerro a discussão. lações diminniram. Segundo opinião da maioria dos prefeitos, 
A votação fica adiada por falta de quorum. houve int:eesse em diminuir, ou seja,. houve anumações prévias 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esgotada a mafb. psr.l que se chegasse a esse número. dimim!do, de habjrantes. 

ria constante da Ordem do Dia. Muitos desses prefeitos inclusive mandatam fazer pesquisas para 
Há orado= inscritos. mostru- que a população não era aqilela dec1aiada pelo IEGE, que 
Concedo a palavm ao nobre Senador Ney Suassuua. houve até =imento em relação ao penúltimo recenseamento. 
O SR. NEY SUASSUNA (PliiDB-P!!: Pronuncia o seguin!<' Com o número menor de habilantes, o que aconteceu, Sr. 

te di=. Sem tevisio do ondor)- Sr. Presidente. Srs. Senado- Presidente e Sxs. Senadotos? Diminuiu..., o pe=ntual de partici
res, cosiUmo dizer que este País é talvez o último paraiso da Tena. pação dos Municípios no Fundo. E o que é pior: o próprio Fundo 
Ttata-se de um pais de gigantesco poteociaL mjo povo tem calor de Participação também caiu na sua an=tdaçio. Hoje os munici
humano, mas que conjmluralmente passa por uma fase ruim. pios atmvessam situação calamitosa A urec:adaçio não é suficien-

Há prucos dias, ruvi do proprio Presidente da Repúbli<;a te psr.l P"!l8l" nem sequer os funcionários quelr.lbolham na Educa
que o BiaSil arrecada mensalmente ccn::a de R$6 bilhões e gasta, ção, Saúde e demais atividades. 
can despesas gerais- excluindo-se os Mil!istérios -. R$5 bilhões. Alerto o Senado Fcdezale a P=idéocia da Repúbli<;a psr.1 
Solram, portanto, RS! bilhão psr.1 operar os Ministérios. Com a as conseqüências desse fenómeno: mais pessoas migr.uio, mais 
Saúde. sio gastos RSSSO milhões, e sobnun R$450 milhões psr.~. familias seriio fiagmentadas no Noroeste e. com toda a certe72, 
~demais Ministérios .. Quando ouvi de Sua Excelência essas colo- problemas sociais virão em avalanche sobre as gtandes cidades do . 
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Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. É uma situação iDsusteDtá.Vei! 
Faço um alerta às autoridades, pois essa situação não pode conti
nuar. É pteciso que se encontrem soluções. 

O Illllcicipio, Sr. P=ideute, é a cdlula matei- de um país. O 
lllllllÍclpio, o lmgo, a cidade pr=deu ali ......., il criação do estado. 
Não há pols que vá bem quando as partes do "" rodo- os lllllllÍclpios 
- estão cJetericnnio e passando JOC«<lCC!ÍÍS de calamidade. 

~ao sei se nos ootros Estados, como Peinam.OO:co por 
exempld, o fenômeno se repete, se a gritaria e a quebradeiia tam
bém estão OCOill!lldo. Outro dia estive em Macei6 e lá oovi de Par
lamentues que a situação do Esl>do é até pior do que a da Parafba; 
sei que o Rio GtaDde do Norte também está_ vivendo dias_ dif"xceis. 
Sergipe. um pouco DlCDOS. Mas sei que todos os IIlllliicípios estão 
extiomameDte preocupados cem a queda da participação do Fundo 
dos Mímiápios. N'"ao sei que solução vamos enccntrar, mas sei que 
os problemas se avolumarão, principa1mente daqui a algpns anos. 
quando esses municíPios tiverem que arcir ió.tegralmente com a 
aposentadoria de seus fimcionári.os. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- Concede-me V. Ex ... um 
aparte, Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA- Com muita hõm., Senador AD.
tonio Carlos Valada=. . 

O Sr. Antouio Carloa Valadan:s- Seoador Ney Suassuna, 
em seu discurso. V. Ex• c:li.scoml. em profundidade, sobre os pro
blemas bruileiros, enfalizsndo ptiDcipalmentc o da aaocadação 
da União, dos Estados e dos M1lDicípios nessa crise avassaladora 
que abart:a a todos e atinge diretamente os Esl>dos mais pobres da 
F«lemção. Posso testemunhar que no Estado de Sergipe, Uuidade 
da Federação que tepreSento nesta Casa. a situação não é diferente 
da dos demais Estados que sofrem o impacto da crise, com a falta 
de aaocadação, cem a queda do Fundo de PartícipOção dos Esta
dos c Muniápios e ca:n essa ttansfcnSncia constituciooal que o 
Govemo Fedetal é obrigado a fazer todos os meses. Tudo isso iro
plica tam~ a queda brura de investimentos e, comeqüentemen
le, no desemprego e na falta de pagamento dos funcionários. Há 
mnnicípiOs- p:>SSO-dizer que. na soa grande maioria. do Nordeste 
- que pagam salários ini.sórios~ vergoobosos mesmos. na base de 
50% ou até 30% do salário mínDDo. Na verdade, issO é um crime 
cometido contra o ll3balhador, que deco= justamenle da inade
quação entre a coriiiaiiçiO de setvidotes e a receita pública muni
cipal. Desor:te que quero lÚWlÇ31' a V .Ex-:. o Bmsil,efetivamente, 
vive um momento de diflCilldades, acrescido da falta de investi
memos. do aumento da taxa de juros. que impõem às indústrias 
muitas limitações 1lOS seus investimentos. na CODt:Iatação de pes
sool. gerando dese_.go, PIÍJ!Cipabnente nos centros urbanos 
mais adiantados do nosso País. E preciso que a equipe ecaoômica 
do Governo avalie essa situação. reflita, peme no Brasil. deixe de 
planejar e execute todas aquelas promessas que foram feitas no 
ano passado. A<=lilamos ainda que o Presiden<e Fernando Henri
que Cardoso está com o propósito de executar tudo aquilo que 
pmmeleU dur.mle a campanha eleitoial. Mas as dificuldades pteci
samser superadas.. c são muitas. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado a V. Ex' pelo seu 
aparte, nobre Senador Antcuio Carlos Valadares. Ouvi-o com 
atenção c o inc:o:rjxxo ao meu discurso. 

Lembro a V. Ex• que outro fator pre}.tdicou ainda mais o 
Nonlcste: o Fundo Social de Emezgéncia. Esse Fundo tirou =eita 
de todos os muniápios e de todos os Estados. No caso dos Estados 
do Sul e do Sudeste, essa rctúada foi de pouca moota. Mas foi 
grande no caso específico dos Estados nordestinos. Isso posso ava
liar pelo meu Estado. onde perdemos US$17 milhões. Isso é retiiar 
de quem não tcDL Em uma am:cadação de US$55 milhões men
sais. retizar-se US$17 milhões par.t partiCipar de um Fundo. que, 

cail certeza. será aplicado muito mais no Sul e no Sudeste do que 
no Nordeste. criará uma situação extremamente dificil 

~ao bastasse isso. vem_ agora uma medida provis6ria que. 
se aplicada in totum, nos retir.ui :r:xiais US$7 milhões de uma arre-
cadação já magra, parca e dificuhosa. Como disse~ vamos ter pro
blemas se continuarmos pagando 25% da nossa anecadação para 
~dar o serviço da dívida. 

Não sei como será. o futuro. mas ~_que. quando se aplicar 
essa medida provisória, o Fundo Social de Emerg&lcia. a aplica
ção da aposentadoria no caixa único, com toda certeza, vamos ter 
a quebradeira gexal dos municípios do interior. E são essas institui
ções dos municípios que ainda retêm uma grande quantidade de 
pessoas. Isso signif1catá uma avalanche de m.igrnnt:es sobre as 
grandes cicladcs.. aumentando os problemas de infra-estrubna, de 
violência e tantos outros mais. 

Por isso, deDto, desla TrlOOna. um alerta aos Srs. Parlamen
tares. ao Presidente Femando Hemique Caxdoso, ao Ministro Pe
dro Malan, ao Ministro José 5emL S. Ex's, que têm as Iédeas de 
toda a política econõmica, não devem descuidar dos municípios. 
principalmenle nonlestinos, porque, com a queda precipitada da 
an-ecadação do Fundo de Participação dos Municlpios, eles estão 
vivendo" dias de calamid3de Está se tomando inviável ma.otec as 
prefeituras do interiOl'. E. ainda mais. se nio Ítzermos a mnegocia
ção da divida. dandoumpr.IZO maioc,daquia pouco rambém esta
Ião em situação falin>:ntar nmitos Estados da Federação. 

Era o que ti.oha a dizer. Sr. Presidente. deixando aqui o aler
ta que salvem as nossas prefeit'DI3s. eellula mater deste País. e a 
economia de Estados, que boje estão marchando para o caos. se 
não forrefommlada a política ecooômica do País! Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavr.o 
ao nobre Senador Antonio C3rlos Valã.dares. · 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP-SE. Pro
nuncia o seguinte discUiso.) - Sr. Presidenle, Sn e Srs. Senado
res. gostaria de falar ainda sobre a greve da PElROBRÁS, que 
conti.mJa repen:utiodo e d:Iamando a atenção de todo o povo brasi
leiro. Não pódemOs subestimar. Sr. Presidente, a crise que vem se 
avolumando devido à falla de diálogo para que se coloque um 
ponto final nessa questão. 

O Govemo, aílt'J:IWldo que pmcisava adot.ar ou tomar uma 
ação preventiva pua proteger o patrimônio d3. PEIROBRÁS e re
tomar a produção, delenuinou a ocupação, por forças tniJitai<s. de 
diversas mfmarias. Em SãO Paulo, a Reímaria PaulíDia. Capuava e 
Henrique Lages, e. no Pawlá. a Refmaria Getúlio Vãrga$. tainbém 
coohecida como Araucária. 

É bom que se frise que. apesar dessa deteaniDação do Go
verno. tanto as forças militares como os petroleiros. nessas refina
rias, não estabeleceram ccnfronto algum. não praticaram. qualquer 
violência ou JrOVocaçâo; uma ação civilizada, que está sendo 
mantida até o momento graças ao cqoih'brio dos petroleiros e à 
tranqüilidade com que se cooduzcm as FOIÇaS Amladas. 

É .lamentável. Sr. Presidente, que essa situação. que provo
coo a falta de abastecimento regular de~ óleo diesel e gasolina. 
notadamente nos centros mais populosos do País, como São Paulo 
e Rio de Janeiro. tenha se originado tio-sa:nente pela falta de diá~ 
logo e de compreensão, onde predomiDaiam. acima de tudo, a to.. 
lerância e o oportunismo. 

Q.ego a pensar. Sr. Pn:sidente,. pela persistência com que se 
nega o diálogo, nesse instante,. ao set(l[' grevista. que setoms do 
Governo estão mais do que interessados na coatinuidade desse 
movimento, a f1D1 de que a reforma que acaba com o monopólio 
da PEIROBRAS, estimulada pela opinião pu'blica, que não está 
vendo com bons olhos a greve. pelo desencamo de alguns Parla~ 
memares.. venha a ser aprovada DO âmbito do Congresso NacionaL 
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É lamentável que o Jomal do Brasil de hoje faça um c:a:nen
tário como esse. atmvés da "Cohma do Cast.ello", escrita pelo jomalis.. 
ta Marcelo Pomes- um dos meibaes jomaiistas do nosso Paí$- que 
faço -questão de requerei: a sua inscrição nos Ana.is desta Casa: 

"GOVERNO ABRE DIÁLOGO PARA ACABAR GREVE 

Finalmente? tem gente do governo, com autoriza
çao do Presidellle da República. conversando nos basti

•dores com os petroleiros para encontrar uma saída políti
ca parra a greve nas Iefinarias. Já era tempo de se fazer 
isso. Essa gteve se caracterizou nOS últimos dias pela in
transigência dos dois lados - tanto dos petroleiros quan
to do govemo. 

Em principio, o góvenlO -estava cheio de razão: 
exigiu o cumprimell!O da decisão judicial de volta des 
grevistas ao t:ra.ba.lho, e s6 a partir daí admitia. negociar 
com eles. E, também cumprindo decisão da Justiça do 
Trabalho, exocut.ou demissões por justa causa e cortoo o 
ponto dos faltosos. 

Os petroleiros peideram a batalha em quatro flan
cos: deútro de governo. com o desprezo ao acordo fll'
mado ano passado na mesa de um ba! de Juiz de Fora 
com o Presidente ltamat Fran.co; na Justiça trabalhista; 
na opinião pública, castigada com falta de gás de cozi
nha c ameaça de colapso de combustíveis; e no palco 
político em que eles mais queriam afJI'llJM-se., o da defe
sa do mcaopúlio do petrole<>- Não se coosegue apoio po
lítico pua uma causa punindo primeiro a pop..Iação. 

A vetda.deira ba.~ por trás da greve é a do mo
nopólio da PETROBRAS- Grevistas e govemo agimn 
em .função dessa bandeira. O governo ablou tledUas for
mas: enquanto sufocava a greve com todos os seus re
cursos, inclusive com a ocupação de ref:uW:ias por lro
pas do Exército, fecbava acordo com os parlamentares 
rurali.stas, uma bancada de 140 votos no CongieSSO. para 
votar na próxima semana a quebra do monopólio da PE
TROBRAS. 

Pouco se ligou para"' perigo e o cUsto desses dois 
lances: o objetivo a atiJJgir era- muito mais importante 
para o governo. O Presidente Fernando Henrique Cardo
so caiu na tentação de botar soldados e tanques do Exér
cito em algumas Iefmarias. c:onVencido de que seria a 
única maneira de garantir o direito de grevis~ que que
riam voltar ao trabalho. 

N""ao se duvide da. boa imenção do Presidente.. mas 
não se pode deixar de estranhar que logo ele. com a bio-
grafia que tem, tenha recotrido a um vício da época da 
ditadura militar de chamar o Exén:ito para :resolver con
flito sõcial. O último ditador, o Genern.l João Figueiredo, 
que saiu pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, 
ameaçava "chamar o Pires". o Ministro do Exército, 
Walter Pires. a cada desafw mais grave vindo da socie
dade. 

Os petroleiros. tão denotados nessa greve. ao me
nos podem comemorar o feito de terem provocado a per
da da virgiJldade do Governo Femando Henrique: o Pre
sidente chan:iou o Zeoildo, o Ministro do Exército, Ze
uildo Lpcena. na primeira hora mais delicada. 

E claro que o Presidente fez tudo dentro da lei e 
das fe'gms que a democracia perm.ite. Mas riada: impedia 
que conseguisse organ:im a- eutrada nas reímarias dC 
grevistas urependidos usando apenas tropas da Policia 
Militar. Tanto que quem ficou do lado de fora. enfrentando 

os grevistas, fornm PMs, o não soldados do Ex&cito, es
tacionados nos pitios das refmarias. _Usa-se para,chamar 
o Exército o pretexto de que as PMs não são confiáveis. 
Os goveman1es JIJ.ilitam; diziam a mesma coisa.. 

O risco de jogar o Exército nas Iefinarias é o de 
transferir o fracasso da greve do lado dos traballlador<s 
para o do govemo. O que interessa à população é se o 
gás de cozi.oha vai voltar. Se, mesmo com o Exército lá 
dentro das reímarias, o gás continuar faltando, o Gover
no e o Exército ficam desm.otaliza.dos. A sorte das tropas 
é que a greve está deímbando não por pavor dos tan
ques, mas por cansaço e desgaste dos grevistas. 

Tudo chegou a esse ponto por causa da intransi
gência de lado a lado. O govemo. com o andar da gteve, 
acabou tornando-se tão radical quanto os grevistas. De
morou a perceber que saiu vitorioso. E há um momento 
em que os vitoriosos devem ser generosos com os derro
tados. Não precisa humilhá-los. 

A idéia transmitida pelo Presidente de que o 
governo chegaria ao ÍlDl se sentasse para negociar 
com os grevistas das reímarias é retóriCa de combate. 
Um presidente que se senta para negociar com ruralis
tas que dão calote no Banco do Brasil não poderia ja
mais deixar de conversar também com Vicentinho~ o 
presidente da Central Única dos Trabalhadores. As 
agressões de lado a lado dificultam, no momento, o 

- diálogo. Mas há bombeiros no meio do incêndio. E 
nio S!ri. SUip!C's.a um gesto generoso de Femando 
Henrique em breve". 

Tomam que assim seja, Sr. Presidente, que o ~sidente 
Fernando Henrique Cardoso se sensibilize. Dão apenas ame o so
frimento da comunidade brasileira, que está recebendo as conse
qüências dessa parnlisação mais do que qualquer um de n6s. mas 
também ante a PE1ROBRÁS. que está sofrendo COD1_ a falta de 
produçãO e c:üjos servidores receberam no dia de ontem o contia
cheque zerado. 

É preciso que o Plesidente da República. a maior autoridade 
deste País. eleito por milhões de votos-com a esperança da implan
tação defmitiva no Brasil de uma democracia pennanente, solidá
ria. onde predcrninasse o diálogo, cooverse c-om as lideranças dos 
petroleiros e, por fun, termine coin a greve, pois o povo brasileiro 
já nãO uiais suporta ial situação. 

Leio ainda no Jomat do Brasil que o Presidente, em um 
ato de boa vootadc. recebeu os ruralistas que faziam reivindicaçõ
es, ameaçando fazer greve no Congresso Nacional e não votaiem. a 
favor das refonnas. Eles foram recebidos. O Banco do Brasil está 
com um rombo que não tem mais tamanho, graças aos ruralistas, e 
o Presidente m:el:eu-os:, porque têm voto no Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, neste momento, não Se trata de apoiar a qual
quer custo a refonna. Temos de-apijiai·a qualquer custo o BrasiL 
que está perigando com essa greve. É preciSo que encontremos o 
camiDho da conciliação. da paz e do trnbalho. O nobre Presideme 
Fernando Henrique, de um passado de luta e de sofrimento, nesta 
hora não pode destoar de seu c01Dportamen10 de tanta contribuição 
ao regime democrático. 

O Sr. Romeu Tuma- Pennite-.me V. Ex• um aparte? 
O SR. ANTOno CARLOS VALADARES- Cooc.ed!!.o 

a~ ao nobre Senador Romeu Tu~ com ID.Uito prnzet. . 
- O Sr. Romeu_ Tuma-:- Muito obrigado, Senador Antonio 

Carlos Valadares. -Estou ouvindo atexlto a exposiçãO de V. Ex• e 
até sinto nas suas palavras uma forte dose ·de emoção. Isso de
monstra a sua preocupação e de vários membros desta Casa com a · 
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siruação da greve dos petroleiros. Das palavras de V. Ex• me vem 
uma intell'Ogação. -Neste instante. poderlamos imaginar - é um 
questionamento que faço - a angústia e a situação em-que se en
contra o Presidente da Rep6blica. que, ao se ater à lei vigente. é 
obrigado a ter proce'"mc:ntos que gamnt.am a defesa da Oidem pd~ _ 
blica. Os Senadores Pedro Simon, Ncy Suassuna e V. Ex• se Rlfo
riram. hoje ao emprego de forças no controle e na manutenção da 
otdem intema das :reímarias. V. Ex• levantou um tema que foge 
umpoucb a essa simação. mas que me preocupa, sobre o qual con
versava eu com o Senador José Fogaça. Esta Casa não tem se 
preocupado como deveria com a evolução dos sistemas de segu
rança. Algumas coisas tratamos como tabu. por serem sigilosas. 
secretas; às veies. trata-se de uma facbada que nos impede de nos 
cfOOicaO'J'\OS a elas. Pergunta-se: por que não foi chamada a PM. 
mas. ,;,. o Exército? Infolizmeme, demro da sua atividade, a PM 
vive em. cOllflito pennanente com grevistas e com decisões de Go
vernadores para o conlrole dos <Üsbhbios públicos. O Exército foi 
chamado para gar.mtir o pat:rimônio. a entrada e a segurança dos 
que queriam trabalhar. Isso nos traz essa preocupação. Temos que 
defmir o papel de cada força que representa o Estado na defesa da 
Oidem..pública e dos ~itos legais. Não podeJJlos mais nOs afas
tar dessa realidade. Vou propor, juntamente com o Senador José 
Fogaça, a criaçio de uma. Subcomissão da Se~ a fim de que 
possamos acompmlhar a evolução dessas diswssões. Aqui já dis
cutimos o processo do SNAM/SIPAM e não enttllmOs 110 limago 
da questão, porque é rotulado de secreto e ICSetVado. V. Ex• levan
ta esse assumo no seu discur.ro. Cumprimento V. Ex• pela exten
são sociopolítica do seu prcmmciarnento. alcançando algumas te
ses que ainda não foram discutidas neste plenário. ~polmente 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES -Com muita 
honra. concedo o aparte a V. Ex", nobre Senador Pe<lro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Senador Antonio Carlos Valadares, 
creio ser muito impcxtant:e o pronunciamento de V. Exa, principal
mente pela expectativa em que nos encontramos nesta sexta-fei:r.t., 
sabendo que, daqui a duas horas. o Tribunal Superior do Trabalho 
estar.t reunido. Provavelmente, pelo que a imprensa está. notician· 
do, haverá uma luz de paz e entendimento brotando da decisão do 
Tribunal Superior do Trabalho. O Senador: Romeu Toma fez um 
aparte muito impcxtante a V. Exa. Desejo salientar, mais uma vez, 
a conoçl!o do Senador Romeu Tuma. O Senado da República tem 
uma Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Pode 
ser ctiada uma subcomissão? como disse S. Ex•. não tenho nada a 
opcx. Mas, seja uma subcomisst.o ou a Comissão que existe hoje, 
ela tem a obrigação de agir, e o Oovemo tem obrigação de a ela 
prestar contas. N:a instalação da(. .>missão, eU diZia que, no Gover
no Itamar Fr.mco, houve praticamente uma intervenção no Rio de 
Janeiro. O Govm:10 assinou um entendimento, com a concordâ.n· 
cia do Governador do Rio de Janeiro, mas, na verdade. as Forças 
Aimadas. per determinação do Senhor Presiden~ intervieram 
nesse Estado paJa tentar apaziguar a situação de guena provocada 
pelas quadrilhas. Oiganizadas que com=ializam drogas. E o Sena
do Fedem! não tomou conhecimento do assunto, não houve um 
prommciamento com relação ao que estava acontecendo. E não me 
dei conta disso, como Líder do Governo. Não tenho nenhuma dú
vida de qu'e o Piesidente da Rep6blica teria a maior satisfação em 
receber os membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional do Senado para conhecere debater o tema,. e até para co
laborarem nessa questão. Agom. acooreceu a mesma coisa. O Pre
sidente Femando Henrique toma uma decisão da maior importâno desdobramento político que quer se dar a essa greve. De um 

lado, os que queR:m a quebra do monopólio e, do ootro, os que 
não queR:m. ~ao acmdito que essa seja a _:razão de nenhuma das _ 
partes. Pata mim, isso é mais especulaçio do que tealmen.te o pen
samento do Presidente ou dos ~istas. Estes tomamm uma atitu
de coaeta ao reconere:m da sentença, aceitando, em tese. a decisão 
do Tribunal A expeetativa do julgamento de hoje é de que, seja 
qual for o resultado. os grevistas retomado ao_tra.ba.IQ.o._porgue a 
sentença será ,passada em julgado. E eles não deverão. como diz 
V. Ex •. serem tratados como detrotados. A porta de'lelá estar sem
pre aberta para o diálogo. para que se encontre na mesa de discus
sões a solução pata os problemas económicos e políticos. Partici
pei de situações de greves talvez muito mais dUICCis; quando se 
podia dialogar. tranqüilamente encontrava-se o caminho seguro. 
Faço mais um alerta: não podemos comparar a siblação de hoje da 
greve dos petroleiros com a situação anteriOr- da CSN. Discordo 
quando citam como exemplo o que ocareu em Volta Redonda. A 
situação politica daquela época é nmito dif=te da siblação de
mocrática em que o Pãís se·encotittã.hoje. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES-Agradeçoa 
V. Ex•. nobre Senador Romeu Tuma,. ilustre xe~sentante do Esta
do de São Paulo. que fez um aparte oportuno, inteligente e equili-:
bra.do. que incorporo. com muita homa. ao meu disau;ço. 

O Govemo precisa ser magnânimo, mais humilde. Deve
mos entender que a PE~OBRÁS é indispensáVel ao desenvol
vimento do nosso Pais. E um grande patrimônio que tem de ser 
preservado. estimulando-se o seu trabalho e a pesquisa. Mesmo 
com a ~tenção do Governo de quebrar o monopólio da ~E
TROBRAS. ela terá de continuar, caso essa quebra ocorra. E a 
nossa empRlsa. é a concessionária do Govemo para a produção 
do petróleo e de seus derivados e merece toda a consideração 
dos brasileiros. neste momento aflitivo pelo qual passam os 
seus funcionários. · 

O Sr. Pedro Simon- Petmite-me V. Ex• um aparte? 

cia. 
R~~tO ~a Excelência. Va.r;nps ser claros: o Presidente é 

um democmta. um homem de bem. Podemos até divezgir, mas le
vantar dúvida c:onti:a sua sinceridade e suas boas intenções não é 
possiveL Na verdade. SUa Excelência tomou a decisão e fez o que 
devia~ sidO feito. Foi. duxante doze anos, Senador e, nesse perío
do. não cobrou .D:il-4 em lemlos de segurança. N"ao tomoo nenhu
ma providência.- Então, não é porque o Felnando Henrique saiu 
daqui e hoje é Presidente da República, que esqueceu o Senado 
Fede~ Nio. O ~nunca ligou pa.m isso. Então, essa é outra 
questãO que ~ Pmrissão de Relações Exteriores e Defesa Naçio
nal, Ou a Subco,nissão a que se refere o Senador Romeu Tuma, de· 
yeria debater. Isso tinha que ser analisado internamente pelo Sena
do. polqUe sal da rotina normal. Um editorial importante da Folha 
de S. Paulo, hoje. descxeve o que estamos vivendo: primeiro. os 
militaxes assumem as reí:marias pam gantnt~ a ordem; é uma pre
venção pam que os acontecimentos não se agravem. Segundo, a 
MariDha, no porto do Rio de Janeiro. faz uma intervenção em bus
ca de drogas e entotpecentes. Ten:eiro, com relação à visita'&, , 
Presidente Femando Henrique ao Pa.taná. para evitar que aconte
çam pryblemas. providências estão sendo IOmadas. Penso que está 
certo. E um ab<urdo. é ridlcula as Jnanifesrações dos inimigos da 
dem.~ dessas pessoas que querem perturbar a IXdem. Podem 
criticar. vaiar. mas at:i:rar pedras ou praticar outro tipo de agressão 
é brutal. Então, tem que se fazer uma operação imensa para que. 
quando da visita do ~sidente ao Paraná. não ocorram novos inci
dentes. Isso está acontecendo; são três ~ ao mesmo tempo. O 
editorial da segunda página da Folha de S. Paulo diz que quase 
estamOS Vivendo um estado de emeigência. uma situação de anor
malidade E nós es~ aí, mas. na verdade. estamos caminhan
do soOCe um fio de arame. Se alguém perder o controle. como diz 
o Senador Romeu Tuma. se um petroleiro mais desesperado resol
ver fazer uma besteira, sem possibili~ ~ It!..om~-
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O Sr. Romeu Toma- E com o coottacbeque zero. 
O Sr. Pedro Simon - N'"ao gostei muito da declaração de 

um militar que assumiu uma das refinarias. Saiu. m Folha de S. 
Paulo, que ele disse: ''Se tiver que atirar. atiro". Está dito. está 
coaeto e não tenho do que divergir, mas ele poderia falar de outra 
maneira_ poderia ter sido mais diplomata. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Mais oon-
ciliador. .. 

O 'Sr. Pedro Simon- Pois é! Mas ele <lisse alguma coisa 
ezrada? Não disse .. Na verdade. ;e acontecer, ele tem realmente 
que fazer isso. Mas existem outms maneiras de se resolver. Pela 
primeira veZ. vou divergir um p:llCO do Senador' Romeu Tuma 
quanto ao Govemo do Presidente José Samey. Podemos dive<gir 
sobre a pessoa do Presidenle Jos6 Samey, mas o seu foi um gover
no dem.oa'álico. Milhares de greves oeotm'8Dl de todas as formas. 
O Presidente José Samey foi ridicularizado. No Rio de r..,.;,.,. 
houve aquele fato da mac:hadiDha que quebrou um vidro a uma 
distância de um metro, cu coisa. que o_ valha, do lugar onde estaYa 
o Presidente da República. O Collor dis"' imímeros desaforos so
lne o Presidente José Samey. Inclusive, a Justiça Eleitcn.l pemli
tiu que S. Ex- interl'eri,.sse no programa do Sr: Femmdo Collor 
para dar uma 11:SpOSia. Então, o ambieote e<a de bllenlade, de de
mocracia. Disccxdo de V. Ex•, Senador Romeu 'fuma, quando diz 
que hoje é diferente ~GovemoSamey. Perdoe-~ mas não em. 
V. Ex" é proflssiooaL E até ridlculo, da millha parte, que«< discu
tir um .assuDlO desses com V. Ex•. Mas vou dizer o cp:~e sei para 
analisarmos. O ambieote em tão democ:llltico <planto agom; as li
bmlades e<am tio garantidas quanto agora; o l'lesidentc José Sar
ney manliiJha a ordem clemoa:ática como o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso estt mantendo Qual é a diferença? A diferença 
é que os trabalhadores, agora. estio leildo mais tmDqtlilidadc e se:
reoidade do que tivemm naquela ocasião. Os tJ:abalbadOies estio 
gritando, estio fazendo greve. Penso que esta é uma greve emda. 
N'"ao se ofenda, ó uma greve blma, porque, numa bom como esta, 
em que eslai!los discutindo o monopólio do pettóleo, eles estio fa
zendo,- alguém já <lisse- em 20 dias de greve, o que o Deputado 
Roberto Campos Dio con...guiu fazer em 20 IUlO< de debate: eslão 
fazendo com que a opinião póblica f"IqUe contra. Eles não estão 
m=do de fomo. Está oe<to que ganham pouco; deveriam ga
nhar mais, mas podiam espemr, pelo menos a votação. Mas tenho 
que ~que eles estio tcodo lraDqililidade. Naquela época, 
em Volta Redonda, os mineiros invadiram e tomaram conta da · 
CSN. É verdade. Os mineiros agiram. avançaram e tomaram conta 
da sidetúrgica. Agom, os petroleiros Dio estio f=ndo nada. O 
que foi que aconteceu? O Presidente Samcy dc.tennirypJ 'qUe o 
Exércit.O igiss:e. porque, se não o fizesse - os mineiros estavam 
ameaçando esfriar o fomo -, iria provoCar um pn::jufzo de vários 
milhões de dólares. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suasstma. F=ndo soar a 
campainba.)- Senador Romeu Tuma, a Mesa solicita que Dio haja 
aparte a aparteante. somente ao orador.. 

O SR. ROMEU TUMA -Sr. Presidente, só gostaria de oo
locar que a situaçio na CSN e<a realmeme diferente da de agora. 

O SR. PRESIDENTE (Noy Suassuna)- V. Ex" pode pedir 
aparte ao orador. 

O Sr. Pedro Simon - Só estou querendo di2ler que a dife
rença não é porque o Govemo não era tão democrático quanto o 
de agora; a situação era diferente. Os mineiros foram mais radicais 
do que os petroleiros estão sendo aga-a. Os mineiros invactiram. 
tomaram coma da u~ ameaçaram esfriar o fomo. o que provo
caria um prejuízo eoom>e. Eutio, o Govemo Sarney, buaameol<o, 
determinou a ime<venção das Forças Amladas. sem esclarecer à 
opinião pública. De IOpeDtc, sem mais nem menoS, foram divulga-. . 

das, DO Jornal Nacional, as martes daquoles tzabalhadores. O Go
verno tiDba que ler explicado, tinha que ter orientado. tinha que ter 
feito uma ~sio em cima dos tmba.lhadores para que eles aban
donassem o posto. Mas agora estamos vivendo uma situação in
versa. Por- quê? PottJUe os militares já estão lá dentro da usina. 
Agora. se os petroleiros quiserem invadir, serão malucos, pcxque, 

•na verdade. será uma guerra suicida. Não teDbo dúvida alguma de 
que está na boa. de terminar esta questão. 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Seoador 
Pedro Simon. V. Ex" foi Líder do Governo do Presidcole Itamar, 
um Govemo sério, digno.. V- Ex• se portou com bastante eílciência 
e sioceridade ao liderar o Governo nesta Casa: aca:npanhei seu 
-trabo.lho. Os petroleiros afumam que o Governo do Presidente Ita
mar se respuosabilizou pela adoção de um acordo, conferindo a 
eles um aumento - se não me engano, no mês de novembro do 
aoo _passado -, este acordo teSUltou na pacificação da PETRO
BRAS e DO reromo ao trabalho. O Ministro de Minas e EDetgia da 
época, Dr. DeJ?.clio Gomez, assinou o acordo. o Superintendente 
da PETROBRAS, Dr. José Lima Neto, que é uma espécie de pre
posto nessas questões trabalhistas, assinou ra.mbém o acordo. En
tio, pergunto a V. Ex.&; bastava a palavra do Presidente Itamar 
Fmnco! Porque, se. eu fosse o sucesSO!'- nio tive a felicidade de 
~lo - de um homem como o Presidente Itamar Franco,. que saiu 
nos braços do povo, porque treferiu não realizar" obras pam fazer 
um plano pm:a salvar o Bmsil da inflação e merece a estima de to. 
dos n6s, para mim, bastaria a sua palavm, Dio seria preciso assinar 
o acordo. eu cumpriria à risca. Petgunro a V. Exl; o que houve? 
Porque o atual Presidente, o democrata, o gru>de timooeiro da de
mocracia, Dr. Femalldo Henrique Canloso, não deu seqü8nc:ia a 
esse acordo? 

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS)- Posso dizer a V. Ex" 
que, em doas opoliUDidades, coni i"elaç3o aos petroleiros, houve 
intervenção do Govemo. As duas, por solicitação do oosso -compa
nheiro Lula. Quando a situaçio estava ficando diffcil, ele telefo.. 
DOU a mim, pediDdo que falasse com o l'lesidellle da República 
pam. intetferit e tenniDar a intervenção, para que houvesse o enten
dimento. Falei-e, nas doas vezes, o l'lesidente da República deter
minou que houvesse entendimento. Nas duas vezes, a direção da 
PETROBRÁS participou e a greVe foi suspensa. Exse entendimen· 
to a que V. ex• se :refere.. que foi o ültimo. devido ao grande inte
resse em que fosse xealiudo, aconteceu em Juiz de Fora. Nós in
terferimos junto aos gmôstas, junto A PE"IROBRÁS e juntÓ ao 
Pmsidente da República. e a RWlião <x:oJreU em Juiz de Fora. De 
mioba parte, s6 ftquei feliz da vida pocque houve um entendimen
to. a greve foi suspensa e todos foram atendidos.. Mas. infelizmen-
te, nio participei da n:uniio de Juiz de Fora e, ccmo bom brasilei
ro. ao ser informado do t6müno da greve, dei vivas. e não fui pro
curado para ser infotmado do que aconteceu e do teor do acotdo. 
Sei que chegaxam a um enteodil'!lfl:l"!to: os grevistas e o Presidente 
saíram satisfeitos e a questão foi suspensa.. Mas nio participei dos 
elllelldimentos nem. posteria:mente, fui procurado por Lula, Vi
centinho ou os petroleiros pal-a dizer o que havia acontecido. Por
tanto, fico em uma posição dificil pam responder, só posso dizer 
que o Pn:sidente interferiu. participou e todos saíram satisfeitos 
desse entendimento a que V. Ex• se n:ferc. Sobre o teor do enten-
dimento, hooesta.mente, nio sei dizer. 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- A tzaduçio 
que fazemos de tudo isso é que rea:lmeme boove um acordo. 

O Sr. Pedro Simon- Houve. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- O acotdo 

foi feito ap6s a implanlsÇão do Pbmo Real E Dio se venha, elllâo, 
dizer que ...., acordo pode pre)ldicar o Plano Real, que já estava 
em pleoo alldamento quando o acordo foi feito. 
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É triste e lamentável c:onstatar que autoridades coostituidas, O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Agc>deço a 
que merecem o nosso respeito e a IlOSSa consideração, como é o- V. Ex .. ~ nobre Senadcr Casildo Maldaner. 
caso do Pxcsidente Itamar FraDCO, tenham feito um aca:do e este O Sr. Eduardo Suplicy- Permite· me V. Ext' um aparte? 
aoo:do Dão está sendo cumprido pelo sea sucessor. O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Concedo o 

O Sr.Romeu Tu.m.a-Pem:ütc...me V. Ex• um aparte? aparte a V. Ex•. 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Concedo S•. Eduardo Suplk:y -~Senador Anlotúo Carlos Valad=s. 

o aparte a V. &.•. - - ------ - . manifeStO- meu apoio ao discurso de V. Exa no sentido de que haja 
O Sr. Romeu Tum.a- O debate que V. ax_a traz a esta Casa todq esforço para um entendimento entre o Govemo, a PETR.O

estimula 'o nosso aprendizado, pois todos nós estam:>s aplOlldendo BRAS e os petroleiros. Ainda ontom. o Presidente do Tnoonal Su
a conviver com uma nova fase da democracia bmsileira. Tudo isso perior do Trabalho, José ~;nicaba da Caota e Silva. telefoncu ao 
ensioa a mim. que sou primário na vida parlamentar, e creio qae Presidente da PEIROBRAS, Joel Rennó, sugerindo que houvesse, 
também. àqueles com a experiência do nosso querido Senador Pe- na manhi de hoje. mn encontro com o Presidente da FUP, Fedem
dro Simoo. que tanto tem a nos ensinar. Coo.cordo cm geuero, mí- çio Única dos Petroleiros. Sr. Ant&.io Carlos Spis, ou com a 
mero e gmu com o Senador Pedro Simon, quando diz que aquela Cootdenação dos Petroleiros. Ontem, no final da tarde, eu havia 
era uma época democrá~ mas era também uma fase de grande sugerido que fosse realizado esse encontro, pois avaliava que-isso 
preocupação e aDgústia- eu estava ria -diieção da Polícia Fedetal. poderia ser um sinal, um passo importante para o entendimento. 
V. Ex .. coac::a:da que a situação na CSN era diferei:tt:e? Eu nunca Hoje de manhã conversei com o Presidente da PETROBRÁS. por
poderia p&- em dúvida a luta do Piesideote José Samey para man- que soube da sua recusa em encoJllrar-se com os petroleiros antes 
ter a democmcia acima de qualquer pmssio quti: -viesse a· sofrer du- aa -volta ao trabalho. FLZ, então, um novo apelo a S. sa. mas este 
rante o seu govemo- enio foi fácil. V.&.& é testemunha disso. diz ainda que enquanto nio houver a volta ao trabalho não pode 
Sobre este documento de acordo, o que tenho lido nos jamais so- sentar-se à mesa com os petroleiros. Disse ele que tem a disposi-
bre o Presidenle Itamar Franco ó que S. Ex• Dão assinou; não Vi ção de dialogar sobre o paiCelamento dos dias parados, sobre a ,_ 
uma. manifestação tácita. de S. Ex .. de que couc:mdou com o acor- visão de algumas -demissões e, inclusive. sobre alguns temas eco
do. nômicos, mas ainda tem resistêo.cia a reconhecer o acotdo referido 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES-0 Uderdo por V. Ex". Então, fico peusando, diante da recusa dos Deputados 
Govemo, Senador Pedro Simon. afinnou agom que o Governo e Sena.c:k:ttu de votamn as :ru-ocnas econ&nicas, de sentarem-se à 
aceitou o acordo. mesa e realizar um acordo sobre os e~sti:mos rurais, se o Plesi-

0 S•. Romeu Tuma-Este aoo:do que está ai? dente de República faz ""'"' questão, como ó ptóprio. de oouside-
0 SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Chegaram rar efetivamente todos os acordos realizados pelo Presideute !ta-

a um aCOido. mar Franco, pelo seu governo, pelo então Pft:sidente do Banco 
O Sr. Romeu. Tuma - Entio, caberia. ao Presidente Itamar CeDtr.U Pedro Malan. com :relação aos compromissos com os cre

Fnmco vir a público e declarar que este ac:oidO é O que S. & .. fll'- dores iDtemaciooais. por que hã tanta resistência em sentar-se à 
mou. mesa com os petroleiros? Acho que é preciso- e seria importante 

O Sr. Casildo Maldaner- PCIIDÍ1c-me V. Ex .. um aparte? inclusive que isso acontecesse na manhã de hoje- que haja um es-
0 SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Concedo forço de entendimeuto, que haja dispos;çiio, da porte do Executi-

o aparte a V. Ex... vo, de d:ízc:r. ·o Presidente da República. os seus Ministros, o Mi-
O s •. Caslldo Maldaner- nu- Seuador An1otúo Carlos uistro das MiDas e Energia ó que pt<cisam. a esta altwa- e o pro. 

Va.ladates. V •. Ex .. 7 como tantos outros brasileiros, esti prrocupado prio Presidente do TST está sugerindo -, dizer se esse diálogo 
com. os desdobmmentos dessa greve dos petroleiros. Como dizem pode acontecer, como forma inclusive de fazer· o TST realizar o 
os Senadores Pedro Simon e Romeu Toma, ó uma questão já qua- se.· pajiel não apeuas de julgador, mas de conciliador das portes
se que da Comissão de Relações Exteriores e de Segunmça Nacio- e é normal que um t:ribunal faça isso. E é preciso tan:ibém que !Jaja 
nal. porque envolve a todos nós, as fa:milias brasileiras. Estão aí boa vontade por parte do Govemo. 
cm:a de 10 mil ooulracbeques cm bauco de aabalhadoros petro. O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Agc>deço a 
Ieiros:, cm função da greve.. Também tenho me manifestado DeSta V. Ex .. , ~Senador Eduardo Suplicy, esses esclarecimentos. 
Casa em relação ao assunto. E DllJll8. sexta-feira como esta, esta- O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex .. um aparte? 
mo• aqui a postos em tomo de V. Ex', preocupados oom a sima- O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Concedo 
ção. Quero crer, baseado até no ptóprio oditorial e oomentários um aparte, com muita honra, ao Senador Josaphat MariDho. 
dos jomais de hoje, que existem pessoas do Oovcmo Fedem!- e O Sr. Josaphat Marinho - Desejo exatamente ir ao encon
até nos basticlcms- ptOCUl3lldo o entendimento. E há mais um ou~ tro do seu ponto de vista, louvando-o pela discussão provo::ada no 
tiO fato que acmlit.o tomaiá possfvel hoje uma solução: como a sentido da conveniência de ser encontrada uma f6rmula para supe
função do TnOunal Superior do Tmbo.lbo não é s6 de julgar as li- rara greve, CODSCqtientemente o impasse gemdo entre os tmbalba
des do tiabalho, mas também de conciliadq...de áibitro das qucsl&..• dores da PEI'ROBRÁS e o Govemo. N'ao é hora mais de discutir· 
es, peuso que boje- embom jll haja uma decisão da Justiça de que se o mérito do problema. Diante do desdobrameoto dos fatos, de 
a greve é abusiva- o TST, após analisar o m6ri1o da cp1estio, ve-- sua :repercussão sobre a sociedade, o que convém exatamente é 
Dha a mcomendar o entendimento enm o Executivo e os ttabalha- uma fomta de entendimento. O Governo, que representa a socie
dores da Petrobrás. Aí O Executivo não estaria que&anâõ uma de.. dade no seu conjmto, não deve sentir-se diminuído se abrir o ca
cisão de outro Poder e também nós não estanamos corroboJ:ando miDho a uma disaJssão pma fumo cessar a greve.. Esta é a sua 
para o rompimento do estado de direito. Seria uma decisão da pro. gmnde e nobre tarefa. Todos n6s sabemos C<liDO é dif'lcil • nma 
pria Justiça do Trabo.Ib.o como conciliadora que é, e ai te:rlamos, coletivida.de opetária, no cUrso de uma greve aberta, sair dela. Não 
quem sabe no fim do dia de hoje,. no máximo amanhã. a concilia- importa julgar se justa ou injusta. ADs que dirigem a Naçlo 6 que 
çio naciouaL OJmprimento V. Ex•. IBlma sexta·feira Com a Casa canpete ver, diante dessa situação. que lhes compete a posição de 
q~ v<U:ia, par~ este tema que é do intetesse de. tüdos: os :t>~<~~W,.~.eza, de abrir-o diálügü, seja qual for & siinaçãõ. Se õ Pit:si· 
brasileiros. deote da PEI'ROBRÁS Dão tem condições de coovmar ru Dão 
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quer conversar, .t ,le haver no Governo, acima dele, quem possa e 
deva conversar.~ ... sociedade, isso é que é o importante, é que não 
deve continuar sofrendo os efeitos do impasse. Ao Governo cabe a 
tarefa fimdamental de supei3! o impasse, e o Govetno não se dimi
nui. ao contrário, se engrandece na medida em que tomar posição 
dessa natureza. Isto é o que convém, em nome do interesse do 
povo. Exatamente o que-defende V. &• na oração que ptofere. É 
este o apoio que eu lhe queria dar, na expectativa de que, sem mais 
demora, ô Governo tome uma iniciativa - e há vários meios para 
temi-la- no sentido de superu- a diíiCU!dade-

0 SR- ANTONIO CARLOS V ALADARES -Sabemos, 
Senador Josaphat Marinho, a contribJição que a stia inteligência 
tem dado ao aprimoramento da democracia, ao fartalecimento das 
nossas iDstiluições o ii valorização do S=ldo FederaL A sua pm
sença nesta Casa constitui um falo marcante na hist6ria do Parla
meZito brasileiro e a sua palavra neste aparte atesta. acima de tudo, 
esses compromissos, que sempre fu:eram de V. Ex• um homem 
p!lblico <espeilado po< todos nós, btasileiros o sergiponos. 

O Sr. Josaphat Marinho -Muito obrigado por sua bonde-
de-

O SR- ANTONI() CARLOS VALADARES- V. Ex• me
rece estes comentários.. 

Acho que o Govemo tem todas as condições para encontrar 
uma solução o acabar com a greve. deixando todos satisfeitos. A 
quem interessa. essa crise? A quem interessa esse impasse? Aos 
petroleiros, que receberain ontem o contracheque reduzido a zero, 
sem nenhum tostio parn fazer a sua feiia, para atender os seus 
compromissos família=? Ao Govemo, que se vê imposSibilitado 
de ofedar à co!IIDDÍdade aqueles insumos básicos !fiários indispen
-sáveis para a sobtevivê.ocia da nossa .sociedade? A sociedade bm
sileira. que sofre o impacto da crise. que é quem mais sofre o im.
pacto da crise, mais do que n6s, que aqui estamos discutindo? 
Muito mais, infinitameat.e muito mais do que o Presidente da Re-
pública e os seus .Ministros de Estado? 

Acho até que, no Govemo, está faltando, desde o início, al
guém que se responsabilize pela condução do diálogo em questões 
como esta. 

No Gov~ passado, se não me enga.Ílo. havia o Ministério 
do Trabalho. Se hcuvesse um Ministro do Trabalho a promover os 
encomros com os sindicalistas, com os ttabalhada:es, a figura do 
Pmsidente da República fxcaria mais resguDidada desse debate, 
porque o desgaste do Presidente da Rep!lblica é o desgaste de uma 
instinüção P"'"'lar, eleita pelo povo. escolhida pela população. E 
nos primeiros dias de Governo achamos que já M um desgaste tre
mendo do Presidente da República e isso não é bom para. a demo
cracia. 

Ora, a existência de um Ministério do Trabalho atuante, 
quem sabe, teria evitado que, hoje. segmentos radicais do Gover
no, os chamados "falcões", quisessem quebrar a espinha darsal do 
movimento sindical. Como disse V. Ex•, neste IllOIDento é muito 
dificil para o sindicalismo brasileiro. para os trabalhadores, acaba
rem a ,m-e-v e completamente desmoralizados. 

É preciso que o Governo seja magnânimo e entenda que 
assim como a Presidência da República é uma instituição que 
não pode acabar, que não pode ser desmoralizada. o sindicalis
mo, que é uma instituição histórica, também não pode se acabar 
de um dia pai3. o outro. Ê preciso que os sindicalistas teahain um 
mínimo de credibilidade, para que eristam aqueles que ingressem 
nos sindicatos. 

Então, Senador Josa!i>at Marinho. V. Ex• tem toda razão 
quãndo diz que o Govemo deve abrir as portas ao diálogo e en
coo.ttaruma soluçlo defmitiva para essa greve: 

O Srw Pedro Simon- Pei:mite-me V. Ex• um aparte? 

O SR- ANTONIO CARLOS V ALADARES - Concedo 
mais um 3parte ao seDada Pedro simoit. - -

O SR- PRESIDENTE (Ney S1lllSSUDa) - O tempo de V. 
Ex• está se exaurindo. V. Ex•temsomemeummimlto. 

O SR- ANTONIO CARLOS V ALADARES- Nesse mi
nuto concedo mais um, aparte ao nobre Senadcr Pedro SUnon. 

O Sr. Pedro Simon- Eu não gostaria de fazer este aparto, 
mas V. Ex• está tocando num assunto qu~ considero muito sério. 
Não conheço o Mmistro do Trabalho. Teoito as melhores iofOima
ções de que 6 uma pessoa de bem. competente e capaz. Mas com 
todo_o respeito que me mereça, até agora só vi uma referência a 
ele, quando ele falcu, se não me engano, no Dia do Trabalho, na 
reunião de uma das centrais sindicais pa:m dizer que teria que tü:ar 
alguns dos direitos dos tr.tbalbadores na refoona da Constituição. 
O que. diga-se de passagem. o Palácio do Govemo nogru, dizlendo 
que o Sr. Ministro do Tmbalho não estava autorizado, que não era 
verdade. que o Govemo Federal, que o Govemo do Scohor Presi
dente Femando Henrique não estava pensando naquela malér:ia. 
Nessa questio a que V. Ex• está se referindo e em que o Sr. Minis
tro do Trabalho deveria ser o gl3llde entendedor- justiça seja fei
ta, no Governo José Samey, o hoje Mmistro do Tnbunal Superior 
do Trabalho desenvolveu bem esse trabafuo, e. no Govemo Itamar 
Franco. o Ministro do Trabalho, uma pessoa que foi tirada iDclusi
ve do meio dos trabaD.ladotes, teve uma boa a1uação ~com tcda a 
sinceridade, num Governo como o do Senhor Fernando Henrique 
Caaloso, que é um soci61ogo, um socialdomocmta, • figura do Mi
nistro do Trabalho é completamente inexpressiva nessa matéria; 
não fala, Dão dá um palpito, não diz nada, não oonvena, não está 
Pl"sonte. Diz bem V. Ex~ alé para liv= o Presidamo da Rep!lbli
ca. Se alguém tivesse que sofrer um desgaste deveria ser o Minis
tro do Trabalho. V. Ex.• tem. razio. Não há como se entender a 
omissão total e absoluta do Ministro do Trabalho. 

O SR- ANTONIO CARLOS V ALADARES-Agmdeço a 
V.Ex•. 

Em o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

_,, Duranre o discW'SO do Sr. Antônio Carlos Vala
dares, o Sr. Júlio Campos. 2" Vice-PnsidenJe. deixa a 
cadeira da presi&ncia, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, Suplent. de S.cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuoa) - Concedo a pala
VIa ao oobre Senador Júlio Campos. V. Ex• dispõe de 50 minutos. 

O SR- JÚLIO CAMPOS (PFL-Mr. Prowncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, SJ.As e Srs. Senackxes. "o turismo é a 
mais promissom iDd6strla mundial. Ela ó alimentada pelo progiOS

so explosivo das telecanunicações.. tem a força que está criando a 
imensa ecooomia global e vai multiplic:aodo o dotando de poder as 
suas partes. O turismo é o corolário mais imediato da revolução 
das telecomunicações, criando infra-estruturas e levantando as 
economias do Terceiro Mundo." 

Exsas palavras são do Professor Jobn Nalsbitt, catedr.ltico 
da UDivmidade de Cambridge, autor do livro ParadollD Global e 
um dos mais i.mportantes analistas das. tendências futums da eco-
nomia mundial. · 

O tnrismo é o primeiro item da pauta D3llDdiaJ de exportaçõ
es, ultrapassando petróleo, an1Dm6veis o equipamentos eletrôoi
cos, com uma receita estimada em 304 bilhões de dólares, em 
1993, e ummovimelllo de 500 milhões de viagens. 

Computando-se gastos em ~viões, hotéis e atividades: cone
latas, o turismo deve movimentar 2.5 trilbões de dólares, sem con
siderarmos os efeitos germinativos do setor e sua repercussão em 
diversas áreas da economia. 
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Além de importante fonte gemdma de emptegos diretos e 
estáveis. o turismo é hoje considerado. principalmcDtc nos países 
desenvolvidos, como um dnito social do trabalha.dcr e não mais 
mero privilégio da elite abastada de uma sociedade afluen~-- - -

Podemos. ignalmeo.te, verificar a relevância econômico-so
cial do turi=o pelo volume de gastos, no clispêndio global das 
economias desenvolvidas: as despesas com turismo equivalem às 
com s:mde, alimeDf.o ou vestuário. 

O l11rismo E. indubitavelmente, a indústria do futuro e o se
tor dioâmico poc excelência da economia do sé<:ulo XXI. 

Qual a situação, a. posição relativa e as perspectivas do Bm~ 
sil nessa economia do século XXI? 

O Brasil. apesar de dispor de IOdas as potencialidades ne
cessárias paxa sua inseição favorável na indústria do próximo sé
culo. infelizmente ainda não consubstanciou seu ingresso no grupo 
de países que já usufruem: dos benefíciO& de uma exploJ:ação racio
nal do turi=o, principalmente do IUrismo intemacional. . 

No ano de 1970, ingressaram no Bta.sil cexca. de 250 mil bl
ristas estrangeiros. Em 1986. o fluxo de turistas estrangeiros atin
giu 1 mi1hio e 934 mil. o que nos indicaria a projeção de uma tcn
déncia de ingiesoo de cii!co milhões de turi.sw eni 1994. 

Confonnc cála!los elabor.!dos pela Fundação Gerulio Var
gas e publicados na revista Co~Quntura &unômica de oumbro de 
!994, em artigo do Dr. Ib Teixeiia, o Brasil poderia dispor atual
mente de uma renda/turismo anUal de oito bilhões de d6lares. ou 
seja. aproxjmad:nrv·onte o dobro do que o País teria obfiao entte 
1991 e 1994: 4,5 bilhões de d6lares. 

Quais as cansas dessa imensa btecha. en1Ie a receita poten
cial e a receita efetiva do Brasil no setor de mrismo? 

O Brasil poderia se lr.lllSfOIIDlll" !Dlm gr.mde pólo mUDdial 
de turi=o, poc dispor de todos os fat= necessários paxa atingiL 
essa meta - mar , so~ populaçio bospitaleiia, r=rsos DBlUraís 
ahmdantn, inteligência. vontade de ttabalhar, clentm outtas con
dições -. pua participar desse mercado diDâ.mico, em crescente 
expansão. competitivo e com gtaDde diversificação de produtos, 
que é o meteado int:emacional de curismo. 

A principal cansa dessa grande.petda da renda/turismo é a 
inexistência de.uma política modema, racionai. cooscqiiente e res
ponsável para o setorde turismo. 

Quando nos referimos a uma política modema e adequa
da, temos em vista algo sério, que não mude ao sabor dos ven
tos e tenha perspectiva e continuidade no curto, médio e longo 
prazos. Não falamõS -de meros 'Planos" formais, elaborados 
principalmente para serem exibidos em simpósios ou coofer6n-
cias. -

Uma politica modet:aa:-para a in:dllsaia do turismo envolve 
um compromisso sério com a realidade, em que metas efetivas de
vem ser cumpridas, numa estreita colaboiaçio entre govemo e ini
ciativa privada, a fliil de que o Brasil possa não apenas otimizar 
sua renda/turismo mas, igualmente. gerar mais empregos, aumen
tar investimentos e competir com ootros países destinatários dos 
fluxos tutísticos inteinacioDais. 

A política turlsúca modema que defendemos compiwude 
uma mais diversificada oferta de produtos turlsticos, de maior qua
lidade. com maiores alternativas. melhoria nas instalações. equipa
meotos, hotéis e infra-esttutura, e menores custos. 

N""ao devemos, pois. descurar o chamado turismo ecológico, 
como setor importante da oferta de produtos turlsticos, que pode 
contnõuirpara o aumento dos fluxos turísticos intemacionais e, si
multaneamente, constituir-se importante fator de conservação do 
meio ambiente. 

Recursos humanos bem m:inados, qualificados. com remu
nernção adequada, dispondo de ins<alações e equipameotos ade-

quados, contn"buirão decisivamente pam inserir o Br.asil no merca
do do turismo intema:cionaL 

Atualmente, o Brasil participa apenas com 0.3% nas chega
das mundiais de turistas. Estamos petdeodo espaço e participação 
no setor em termos mundiais, ao contráiio da maioria dos países 
do mundo. em que o turismo vem apresentado crescimento cons
tante, ao loogo dos últimos anos. 

A situação da cidade do Rio de Janeiro nos dá uma idéia re
sumida dos problemas do turi=o no Brasil: no aoo de 1988, eh .. 
garam ao Rio de Jaoeiro 800 mil turistas estrangeÍros. Em !991, 
apenas 400 mil turistas estr.m.geiros ingressamm naquela cidade, 
apesar de tOOo o seu encanto e beleza, o que representoo uma per
da aproximada de 600 milhões de dólares par.!. a ecooania local. 

Em 1987, ingressaram no Brasil! milhão e 929 mil turistas; 
em 1991, ingressaram apenas 1 milhão e.l92 mil turi.sw, equiva
lendo a uma queda de 38,2% ru uma perda de 1 bilhão e lOS mi
lhões de dólares. 

Sr. Presidente, Sr'$ e Srs. Senadores. nossas potencialidades 
tmísticas não ~m sido adequadamente utilizadas: nosso futebol te
traeampeão mundiaL nosso camaval. nossa culbua, nossas flores
tas. a beleza natural das nossas cidades, nossas praias, serras, rios, 
a riqueza da flora e da fauna, a floresta Amazônica, o Pantanal 
mato-grossense. Tudo isso não tem sido dcvidamente~xplorado. 
Neste momento, quero me solidarizar com os hanens que fa.um o 
turi=o no Paotanal de Mato Grosso, pela n:alização, em Cuiabá, 
da ll Feira Internacional de Turismo. que está acontecendo, desde 
ontem. na Capital :dlalO-grossense. 

Há pouca divulgação doo produtos lm!sticos lxasileiros no ex
terioc. A pequena Aluba investe, em propegaoda extema, 25 milhões 
de d6lalos poc ano. O Brasil investe apenas 6 milhões de dólares. 

Não podemos petmitir que essa situação de passividade se 
maoteDln e o Brasil persevere em não adotar uma política moder
na. pua. o turismo. Nosso futuro econômioo está em jogo, em com
petição com rutros países que· dispõem de politicas modemas e r.l· 
cionais para o turismo. 

U:tn do$ fatos negativos do turismo brasileiro é o próprio 
pp:ço das passagens intemas em nosso País. Eoquanto o cidadão 
brasileiro, pom viajar paxa ~Angeles, em 11 horas de vôo, paga 
815 d6)ares numa passagem de ida e volta, aqui no Brasil. pua o 
cidadão ir de Brasília a Natal, Capital do Rio Gtande do Norte, 
paga= de 700 dólares pela passagem aérea. . 

O Brasil vem. com isso, perdendo batalhas. mas ainda não 
perdeu a guerra por uma maior participação na indúStria do turis-
mo.' - -- -

Aqui não estamos para pedir favores, benef"lCios, privilégios 
ou tra1amcntos: especiais para. o turismo brasileiro. 

Ocupamos a tnõuna do Senado Federal par.!. lutar poc algo 
essencial para o Brasil: uma política modema para o turismo, o 
que pode ser resumido numa única palavra: raciooalidade. 

O investimento que se fizer no turismo se pagaxá. efetiva~ 
mente em prazo curto, DDm relamo seguro em termos econômicos 
e sociais. · 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso certamente deter~ 
minará aos Ministros das- áreas oconômica e de tnrismo prioridade 
máxima para. a imediata implemeDtação de uma política modema e 
racional para o nnismo brasileiro. 

É o meu pe!lSlUIJC".to. 
Muito obrigado. 

Dzuanre o discurso do Sr. Júlio Campos, -o Sr. 
Ney Suassum, Supknre de Secreráric,deixa a cadeira 
da presidâu:ia, que é ocupada-pdo Sr. Antônio Caries 
Va/adares. Supknre tk Secntário. -
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O SR. PRESIDENTE (AntoJ>io Carlos Vala<~=$)- Con
cedo a palavr.o ao Senador Josapbat Marinho.(Pausa) 

Concedo a palavra ao SenBdor Leomar Qui.ntanilba.()'ausa) 
O SR. CASILDO MALDANER - Sr- Presidente, peço a 

palaVIa, para uma connmicação i.DadüveL 
O SR. PRESIDENTE (AntoJ>io Cario• Valadaze$)- Con

cedo a palavia. a V. Ex•, por cinco minutos, nos termos doart. 14, 
vn, do Regimento Intomo. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. p.,. uma 
CO<llUllicação inadiáveL Sem revi>io do orador) - Sr. Presidente, 
SI'> e Srs. Senadores, pretm<lo não ultnpa55ar o tempo concedido. 
Apena> desejo coDlWiicar a realização, neste proximo dcmiJigo, 
em todos os Estados biasil.eiros. das convenções regionais do JlO$

so Partido. Faço este registro porque hoje é sexta,;-feúa e esta é a 
última 5C5são otdliWrla da Casa de51à 5CDWIL 

Aproveito este momento, Sr. ~sidente,. porque vivemos 
em um regime democrátiro em que há a composição de diversos 
partido5 politicos, P""' inf0Itll3l' que o n0550 Partido realiza !'00-
venções regionais neste domingo. 

T:mta-se de um acontecimento marcante para todos que per
tencemos ao Partido. ~ nos ramindo. 6S convencionais, 
do Distrito Federal e demais Estado• da Federação, na> sedeo da5 
capitais, das 9h às 17h, renovando 05 dn.t6rio5 reg!coai5 e tam
bém, na maioria. deles, escolhendo as novas executivas estaduais. 

Q)starla. de ressaltar que o meu Partido vive m.OOle:DlOS que 
não são dos melbcns. Soo. ':sincero ao dizer isso. Mas temos que prati
car a democtacia e exetcitar o ditei!oda ~ pallidiria. 

Repito que este não é o melhor momento do meu Partido
o PMDB -na vida naciooal. Sou muito sincero em dizer isso. Mi
nha vida tem sido pautada na sincerldadc. 

Pl'eoendemos, Da$ conveDÇÕcS, DOS questionar em relação ao_ 
momento nacional questionar a nossa posição relativiiD1Cll1e às m
formas almejldas. buscar novas saídas, novos atmÍI!bos, novos ru
mos, pam o nosso Partido, decidir como vamos enfrentar os pro
blemas, eDCOOtrar as saídas pan..l996, ano em que baver.i eleições 
DlWiicipai5 e- quem 5abe- até nos ptepararmOS P""' 1998. En
fim. vamos debater, imema.mente, vários assuntos. 

PeilSO que valerá a peoa. Cal:e? Cabe. Não é o melhor m.o-
memo? Não é. Nós não somos o Governo Federal? N"ao somos. 
Tanto é assim que boje o Presidenfe da República e o PFL estão 
formando pactO> P""' que não peo:am parlamen- deste par.< 
aquele partido. 

Está ocorrondo i=? Está. Praticam esta f6rnmla, f=ndo 
de conta que não podem tii3r daqui nem de !L São acordo5 prati
camente explicitados. Ma5 nó>, de outros Partidos, também pode
mos exercer o direito de participll'. 

Embora o meu Partido. o PMDB. não esteja vivendo um 
dos melhores momentos da vida nacioDa1. ele tem a sua história de 
lutas. de conquistas e da implantação do sistema democrático no 
Pal5. O noS>o Partido, 1 época do MDB, deu 05 primeiros pa5505 
para romper as peias dos caminhos duros, pua que se pudesse ins
War no Brasil a pluralidade paltid.lri& Foi o no= Partido que 
trouxe ao País o regime demcx:citico, o direito is discussões., o di
reito às reuniões - estão aí os partidos disseminados pelo País in
teiro - e o direito ao debate. Ele tem sido o grande arauto dessa ca
minhada. Como o> objetivos no campo delllOCdílico já forun atin
gido>, agora a função do Partido ó alcançar a> eonqui5tas soc:iai>. 
TemO> que partir para isoo. &.. é a glllllde vm!ade. 

~ao é o melhor momento. Temos de fazer um ato derefle-. 
xão. 

Neste domingo, Sr. Presidetne, o n0550 Partido vai .rCali= 
coo.venções regiom.is em todos os Estados do País e no Distrito 
Federal Creio que vai ser um momento ~bém de tcflexãD iDter-

na. Por isso, desejei fazer esse Iegistro. na manhã de hoje. aqui, no 
Senado Feder.tl. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (AntoJ>io Carlos Valadare>)- Con

cedo a palavra ao Senador Eduanlo Suplicy, Líder do PT. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (pi'-SP. Pronuncia o se

guinte disco=. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'> e 
Srs. Senadmes. o Senador Antonio Carlos Vahtdares e tantos ou
tros aqui voltaram a fazer um apelo no sentido de que haja um en
tendimenlo P""' .e supetar a crise de<ormltc da fi.TNe do5 potro. 
leiros. 

O... Sr. Presidente, a palav t' do Lider do Govemo Itamar 
Franco, Senador Pedro Simon, ao •sponder ao Senador AntOilio 
Carlos V aladaJes., mostrou a bist:éó. do entendimento havido com 
a participação do pnlprio ex.-sidente Itamar F""""'- S. Ex' en
controu-se, em. oublbro liltimo, em Juiz de F~ com o Presidem.e 
da Central Única do5 Trabalhadores, VlCCille Paulo da Silva, de
pois do apelo que o Pre.;dente do PT, Luís Inãcio Lula da Silva, 
havia feito ao Senador Pedro Simon, que então dialogou com o ex
Presidente Itamar Franco. 

Na ocasiio, em OS de outnbro de 1994, foi re<ligído um ter
mo de entendimento do Govemo Federal com os petroleiros, que 
dizia bo>i"""""'te o 5Cguime: . 

"AteodeDdo a um apelo de Sua Excelência. o Se
nha: ~idente Itamar Fnmco, 05 petroleiros, J?.Cla Fedo
ração Unica do5 Petroleiros, filiada à Central Unica do5 
Trabalhac:loRs- \....'1JT -.comprometem-se a encaminbar 
o imediato fm do movimemo grevista iniciado em 
27/fYl, com absoluto acatamento de todas u delemlina
çõe> do Egtégio Tribmal Superior do Trahalho em .eus 
julgados pe'ltiD.entes ao assunto em questão}' 

Seguiam-se outros itens. 
Solicito. Sr. Piesidentt,. que este teimo conste do meu pro

nunciameato, bem COtDD os documentos que vou citar e que se se-
guem. • • 

Este documento, de fato, não foi ...-.Tratou-50 de um 
a.cordo verbaL ~ao se ima.ginava ser necessário um entendimento 
por escrito P""' um aeotdo onde era dada a palavr.o, pulilicamento, 
dol'residenteltamarl'm>co. 

-Posteriormente. em ~daquele entendimento. hou
ve um novo documento: ''TCIIZ:lO de acordo que cnm: si ii:ml.uD. o 
Govemo Federal e a Fedcraçiio Única dos Petroleiros - FUP." 
Este foi da1ado de lO de novemhrode 1994, ...madopelo Minis
tro da5 Minas e Energia, Delcídio Gomez, e pelo Presidente da Fe
deração Única do5 Pelroleiros, AntoDio Carlos Spis. CoDSta o 
nome do Ministro do Trabalho,. Maice1o _Pimentel. que, entretanto: 
não assinou o referido documento. 

NovameDle, em 10 de novembro de 1994. imaginava-se ter 
havido um entendimento que seria c:umprido. 

--Ali houve uma dúvida, potqUe o doalmento ainda não ha
via sido assinado pela Petrobrás. Foi eD.tio que, pela terceira vez. 
se procarou chegar a um entenclimento. e foi fnmado, em 2S de 
'!""emhro de 1994, um protocalo erure a Petrobiá5 e a Federnçio 
Unica dos Petroleiros. que passo a ler. . 

Em reunião erure a Petrobr.ls e a Federação Única 
do5 Petrole.iros'Sindlcatos, em2511111994, f!COU arotda
doo>Cguime: 

I) Pr05>eguimento das convexsações enlre a Pe
trolxá5 e a Federação Única do5 PetroleirosiSiDdicalos, 
visando a assinatura de um novo Acon:lo Coletivo a vi
gir até agootode 1995; 



.,·-

422 ANAIS 00 SENADO FEDERAL Maio de 1995 

2) A Pettobris garanto a manutenção das cláusu
las do Acordo Coletivo 93/94, que não conflitem ca:n as 
cláusulas deferidas pela Sentença Normativa do TST -
Processo. DC-131.024194.0- até a assinatura do novo 
acordo· 

J) Amparnda na cláusula 105" da Sentença Nor
mativa do P=so TST DC-!31.024/94.0, a Pettobris 
adequar.í a atual relação de iritemívCis, nó ·prazo de 20 

. aias, visando promover evenlllais ajustes; 

Ainda há outros itens. 
Esse documento foi assinado por José Lima Neto~ Superin

tendente Adjunto de Recursos Humanos da P~bnis, e pelo Sr. 
Rosemberg Evangelista Pinto, pela Federnção Unica dos Pettolei-
ros. 

Sr. Presidente, daqui a instantes, o TST vai julgar novamen
te o =urso impetrado pelos pettoleiros. O Procurado<-Gernl da 
Justiça do Tmba.lho, Sr. João Pedro, já deu indicações de que irá 
CODÍmnar o car.íter-atusivo da g:ceve. Entretanto, vai ponderar que 
houve uma palavm dada pt:lo Governo e pela Petrobrás referente a 
esse termo de entendimento. 

Seria importante que o Tril:wlal Superior do Traballio Ieali
zasse todo esfcxço, junto ao Govemo e à fUP, pam que se possa 
efetivar a supemçio do impasse. Seria um procedimento adequado 
se. por exemplo, os Ministros, através de diálogo, so_gerissem ao 
Pl:csidente do TST, Ministro José A joricaba. que se senrassem à 
meosa a Petrobnís e a FUP, a fm1 de verificarem o que é possível 
realizar do entendimento havido. 

Se, de um lado, o P=idcme Femando Homique Ondoso dis
CO<dcu da atitude do P=idente Itamar Fnn<:o. emão o fulo concreto é 
que quem em Govemo, quem era: Presideote e Ministro das Minas e. 
Energia era os que estavam :ooGovemoltamar Frmco. 

Supõe-se que o Presidente Fernando Henrique Canfoso es
teja respeitando todos os acordos ruerentes il. dívida externa hrnsi
leira, aos credoies extemos, aos· accn:dos internos, a todos os seg
mentos. Supõe-se, inclusive. que Sua Excelência seja capaz de 
realizar negociações com os ParlatnMJraxes denominados :ruralis

. tas, que se recusamm a votar as refa:mas e<:ollÔmicas, a nio ser 

.que o Govemo JUli.zasse um entendimento selado on~ o qual, 
dos ctóditos paza os agricultores de att R$30 mil, seriam pagos 
apenas 16% ano, e mesmo os aóditos de até R$150 mil teriam ju
ros máximos de 16%, com a maior facilidade para os pequenos 
produtores em att RS30 mil Pois bem. díante de uma inflação su
perior a 30% ao ano. trata-se efetivamente de um aidito subsidia
do agora garantido aos agricultores. ainda que até certo limite. Isso 
vai custar aos cofres da Nação algo significativo. 

O Presidente sentou-~ __ à mesa com eles. numa. atitude que 
poderia ser coosidetada semelhmte à da par.ilisação dos tmbalha
dotes. Com os ruralistas, o Presidente Femando Henrique Cardoso 
sentou-se, conversou e chegcu a um entendimento para a realiza
ção das ruormas econômicas que consident fundamentais. 

Por que Com os Íiabalbadores não podem tamb6m chegar a 
um entendimento que ~serve o Iespeito A Justiça do Trabalho? 
Se o próprio Presidente do Tribunal Superior do Trabalho está su
gerindo um entendimento entre a PetrobJás e a FUP, se o Sr. Anto
nio Carlos Spis disse - e eu transmiti o fato ao Presidente José 
Ajlricaba- que, uma vez sentados à mesa,. isso poderia ser um si
nal muito significativo para os trabalhadores e inclusive. em as
sembléia, hoje.. consideratem a eventual volta ao trabaJPo, então, o 
que é que falta. Sr~ Presidente, senão o Senhor Femando Henrique 
Caidoso estar assimilando imeiramente o esplrito da SI' Margaiot 
Thatcher, a 'Dama de Feno''? É nisto que quer se tiansformar o 

· Presidente Fernando Henrique Cardoso? Tenho a convicção de 

que isso não condiz propriamente com a sua história; a não ser que 
Sua Excelência tenha incorporado inteiramente um petfll que não 
é O que caracterizou a soa história política como intelectual. cano 
sociólogo, como cientista social, como Senador, que tantas vezes 
lutou pela democratização em profundidade deste País. 

Ela o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

DOCUMEN7V A QUE SE REFERE O SR • 
EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

1ERMO DE ENTENDIMENTO DO GOVERNO FEDERAL, 
COM OS PETROLEIROSICUf 

1. Atendendo a um apelo de Sua Excelência o Senhor !'=i
dente Itamar Franco, os pelfOleiros, pela FedetaÇão Única des Pe
troleiros. filiada à Central Unica dos Trabalhadores - cur, com
prometem-se a encaminhar o imediato fmt do movimento grevista 
iniciado no dia 27-9, com absoluto acatamento a todas as detenni
nações do Egrégio Tnõunal Superior do Trabalho em seus julga
dos pertinentes ao assunto em questão. 

2. É deteiinimção do Senhor PresideJJte Itamar Fr.mco que 
não baved nenhuma demissão em caráter retaliatório ao movi
mento grevista. 

3~ Serão retomadas as negociações pela Petrobrás com a Fe
deração naquelas cláumlas sociais sobre as quais não haja maui
festação do.Egrégio TST. nas bases em que as negociações foram · 
apresentadas pela Pettobrás no día 20 de setembro. 

4. É detenniação do Governo que a legislação reiativa a 
anistia de dirigentes e representantes sindicais seja aplicada no 
bteve espaço de tempo possíveL 

S. Selá discutida em ootra ocasião qUalquer cláusula econô
mica, Ielativa a alegadas perdas salariais. 

6~ Os passivos trabalhistas ajuizados presentemente serão 
disaJ.tidos em comissão a ser criada pela Pettobrás com participa
ção dos petroleiros, de maneim a tentar acordos. 

6.~ As ltoms extms-tumO serão pagas em vinte e ciuoo par
celas mensais. 

7. Os días parados setio descc~tados na forma seguinte: 
50% em duas parcelas mens, .. ; e 50% setão compensados 

com trabalbo em horas ext:ms. 

TERMO DE ACORDO QUEENfRE SI FIRMAM 
O GqVERNO FEDERAL E A FEDERAÇÃO 

UNICA DOS PETROLEIRC S- FUP 

1 ") A Pettobris manter.l gesiÕeS jm.o âs sociedade médicas 
e odontológicas,excemando-se as def~dade comercial,no sen~ 
tido de analisar a composição das tabelas de procedimentos. bem 
como desenvolverá esforços para o credenciamento de profissio
nais para o atendimento dos empregados pela AMS, com ênfase 
naquelas localidades onde as carências de atendimento sejam mais 
acentuadas. 

2") A Pettobris CC!l!Ímla!;á realizando estudos visando, onde 
couber, adequar o regime de tmhalbo coofmado des "'"~""gados 
que atuam nos campos de produção. 

3") A Pettobrás assegurar.\ a presença. âs IeUDÍões da CIP A, 
de um representante siDdical indicado pelo respectivo órgão de 
classe, fomecendo-se. ao mesmo, cópia de suas Atas. 

4") Os inquéritos relativos l gxeve deflagrnda no día 26..9-
1994, abertos pela Petrobcls, serão cancelados se os envolvidos 
nãO ti:Veriml direito de defesa, conforme determinação do Exm0 Sr~ 
Ministro do Trahalbo. 

5") A Pettobrás comnnicam as eleições da CIPA, aos,.... 
pectivos Sindicatos. com antecedência de 90 (antecedência) días, 
fomeceDdo aos mesmos, sempre que solicitada, a distnOuição dos 
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Sete= coo:espondentos a cada representmlto dos eml""gados a 
serem eleitos. 

6') A Petrobrás realizuá. na vigência do presento instlu
mento, programa deslinado a orientação dos empregados quanto 
ao PAE. Pata a realização do Progmma de Orientaçio os Sindica
tos darão seu apoio e participação. 

1-, A Petrobrás pagaxá em 25 pareelas iguais e sucessivas. o 
montante relativo as horas extr.lS tomo~ A parcela devida, no pe
riodo de 5 de outubro de 1988 1116 a data da assinatura do Acordo 
doso grupo de tumo, é de 36 (trinta e seis) hms :extraS-com adi
cicmalde 100%. 

Os pagamen!<lG seriio calculados e atoalizados baseando-se 
nos índices do judiciário trabalhista. 

A Petrobrás responsabilizar • ..,.á pelos recolhimentos da 
parte relativa ao ._gador dos encargos trabalhistas, historica
mente calculados, bem como poc quaisquer ÔlWS que possam advir 
desses recolhimentos. 

A quitação desse passivo na Justiça do Trabalho. dar-se-á. 
nas açõcs trabaJhistas. restringindo-se ao podido relativo as homs 
extras turno. 

Esta cláusula IIi<> se aplicari nos locais OIÍde ainda não foi 
hnplantado o Acordo de quinto grupo de tomo. . 

8") As horas de pailllisação serilo repostas pelos emprega
dos nas seguintes oondiçÇ<s: 

a) 50% (cinqüenm poc ceut.o) mediante des<:onto em folha 
depagamen!O; 

b) as cutras 50% (cinqfiema pcc cento) seriiD canpenaadas 
c:om trabalho suplemeutar, i razão de uma bom de trabalho para 
cada hora de pamlisaçio; 

c) nos casos e que não seja viável a comp-.nsação, ou me-
diante opção do empregado, as bons de par.ili.sação set.io desron· 
fadas em quatro parcelas iguais, meDSais c sucessivas. 

Pm:ágrafo único. O perlodo de paralisaçio não tori. quais
quer teflexos funcionais em P"'iu!m do empregado, tais C<liDO 

descanso IelllllllC:mdo, 13° salário, c férias, salvo o desconto c 
compensação de que trata esta cláusula. 

9<1) Na conversão pam reais do adiantamento do 13° salário 
pago em 1994seráadotada a Unidade Real de Va!or(URV) refe-
rentoaoctia3~-1994. -

10') A Petrobrás mantori., em seus órgãos operaeiooais, 
ãiidc eaüber. até 2 (dois) ~de nível ~"-"c da ár-_a de 
enfermagem poc grupo de turno. 

11') A Petroàis. mectianto ptévio entendi'Wnto entre as por
tes. assegurará o acesso aos locais de tmbalho de uma comissão fot
mada poc I (um) M6dico doTmbolhoe de I (um) Eogenheirode Se
gurança do Trabalho, de cada parte,. pcu:a. na qualidftde de lepi'O

SCD!anles do Sindieato, do MiDisrmo do Trahalbo e da Pctrobrás, ve
rificarem as coodições de salubridade e segui311ÇaDO trabalho. 

12") A Petrobrás, nos temros e limitos esmhelecidos na le
gislação, pemrltirá que '""'"'semantos dos empregados da mesma 
base teiritorial acompmhcm a fiscalização. pelos órgãos compe
tentes~ dos preceitos legais c regulamem.arés sobre segurança e 
saúde do trabalhado<. 

13') A Petrobrás analisará as posoiveis penclências decm> 
rentos da demissão dos empregado< da Reforma AdmiDi.strativa 
em observância ã Cláusula 92 do ACf-93/94. 

140) A Petrobrás e os Sindicatos continua.rão fazendo 
gestões junto à Petros no sentido de avaliar a possibilidade de 
concessão do adiantamento de 45% (quarenta c cinco por cen
to) dos benefícios dos aposenmdos e pensionistas, no dia I O de 
cada mês. 

IS') O JlOO"""imento de prorrogaçllo, revisão, denúncia oo 
revogaçlio total cu parcial do presento, ficar.í snbo!dinado is oor-

mas estObelecidas pelo art. 615 da Coosolidação das Leis do Tm
balho (0..1). 

16') A Pc:trobols remuneram com um acréscimo de 90% 
(ooventa por cento) as bens extra.oroiná:rias realizadas de segunda 
a sexta-feira,. no botário diurno (de S ã.s 22 bOIU) c:lumntc as para
das de manufmçlio, pelos empregado< de horirio admiWstr.ltivo 
nelas engajulos. As he<as extra.oroiná:rias realizadas no horário 
notumo sedo remuneradas com um acréscimo de 100% (aim por 
cento~ Além disso, a Petrobrás continuará &dotando medidas vi
sando atennar a sol:t<ccuga de trabalho dê manutonçlio do pessoal 
engajado nas paradas. 

. 17") A Petrobrás c:oncedmi a cobertura. da AMS, na área 
odontológica, para o em~ recém-lidmitido e seus depend
ellles, beneficiários da AMS, independentemento de ~ncia. 

18') A Petrolris continuará praticando, DO prazo de vigên
cia desto Termo de Acoroo, as IlC<IIl&S COI!Stantos das cláusulas 86, 
87 e 88 do Acr- 93ftJ4. 

P~o primeiro. A Petrobrás &Ssegutari a lilleração para 
a Federação Ullica dos Petroleiros, de 3 (ttEs) dirigen<es daquela 
Federação. sem preju!m da remuneração. 

Panlgrafo se81Jll<!o. A Petrobrás assegw:anl, ainda, a hl>ern
çio para a Federnçlo Unica dos Petroleiros de mais 1 (um) diri
gento daquela Federação, a partir da efetiva extinção da Federação 
Nacicmal dos Petroleiros -FENAPE. ' 

19") A l'<lrobiás pagar.\ em dezembro de 1994 e janeiro de 
1995 1 (um) salário pocmês, a cada eml""8"do-

Panigrafo únioo. Os valo:es pagos serão com:pcnsados. na 
hip6tese de eventual oondenaçio da Petrobrás ao pagamento de di
ferenças salariais dcc:ortell!es da hnplanmçio do Plano Btesser. 

2fY) A Pdrobrás, na vigência do presento acordo. infoonanl 
aos Sindicalos, a carbJsão do estudo, ji solicitado a Pctros, de viabi
lidade e coodições para que a supiCillcnt•çãn de pensão paga is pen
siooislas se situe em pen::al1lJal mfDimo de 80% aplicado sobre o va
lcrda suplemenlaçãopagaao --Belleficiário em vida. 

21') A Petrobrás garantúá que, não havendo oposição do 
empregâdo, ai hcmologações das rescisões dos contratos de traba
lho dos empregarlos, quando exigidas por Lei, devet.io ser realiza
das DOS-Sindicatos rep~escntativos da categoria proíiSSiooal. desde 
que no local exista repesentação da entidade de classe. 

22') A Pelrobrás infornmá, mensalmente, a cada Sindicato, 
amovi_mentação de pe:ssoa.l_ocoo:ida ent sua~~~- --·--

23') A Pelrobrás, ao c:onceder estágios referentos ao Progra
ma de Jntegração Petrobrás x Escola de que tram a Lei n• 6.494, de 
7-12-77, e ao :receber bolsistas cm cursos de formação, ulilizá-los
á em II'a.balhos que contribuam para sua formaçlo proí:rss:ional e 
somente sob adequada supervisão, oio os COilSidenmdo como 
c:omponento do efetivo minimo. 

24') A Pelrobtás assegw:anl. nos casos de abertura de pro
cessos seletivos públicos, ampla divulgação, respeitada sua área de 
aixangência. 

Panlgrafo primeiro. As fases de recmtamento e seleção dos 
processos seletivos públicos serão realizadas de forma interna e 
externa. sendo o Sindicato devidamente DOtificado an todas as 
etapas do processo seletivo. 

Pm:ágrafo segundo. A Petrobrás fomeeerá aos =!""gadoo 
todas as infcmnações sobte as condições e andamento de proces
sos: seletivos. visando gamOOr a sua absoluta ttansparê~ 

Panlgrafo te=iro. A Petrobrás divulgará a lista de aprova
dos, em ordem. de classificação. no (mal dos processos seletivos 
públicos. 

Pm:ágrafo quarto. A Pelrobtás assegurari., quando couber, a 
realização de processo seletivos intemos nos casos de promoção 
nas diversas ca.neiras funcionais. 
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2SG) Os dirigentes e ~-sindicais ;mh;tiados, reinte
gtados uo emprego em agosto de 1994 e lotados em áp opmiCio
nais div= dos de erigem poc1ct3o op13r pelo mano a estes. 

A Petrob:ás aplicani a anistia,pmvist.a na Lei D0 8632/94 aos 
sete empregados mnaneSC<t!!e• (Aimmdo Pereiia da Silva, Jooé 
Luiz Mosimann da Silva, Artur Melo da Silva, Luiz FmosiD Tavares 
da Silva, Walk< Alaujo de Souza Iúnia:, Fótima Maria Olivcira Vm
na e Gemido S3111Íva Pinla) IefaDdo.<lo nos seus áp de a::igem. 

26") A Petrobrás supervisionatá o programa de illimeritação, 
com o apoio de seus profissionais da área de saúde e/oo nutrição. 

27") Objetivando valorizar o bom empregado. a Pctrobds 
manter.i a sua atual politica de ~SO. comprometeu.~ a não 
ímp!anr..r -tividade de pessoal, bem oomo Dilo promove< despe-
didas arl>itririas. . 

Parágrafo 1ÍIÜCO. Não seDio consideradas como despedidas arM 
tittfuias aquelas que se finxlamn em falta pvc, motivo disciplinar, 
motivo lécnico ou econllnrlco, cabendo i Petro1Jós nesses casos, ado
tar"' l""""'irne-que a legislaçllo trnbalhista lhe permita. 

28") A Petrobrás assegurará cnc:aiilD!bamento ao Sindicato, 
no pnzode 24(viDlc c quatro) homs de sua~.<!& OOp;a da 
Comunicação do Acidente do Trabalho (CA1) de empregado aci
dentado-

29") A Petrolris manterá, em articulaÇão com as CIP As c 
os Sindicatos. a realiução de cursos, palestras e seminários com a 
participação ccn}mii de. repiOSelllalltes da Pelrobds e dos Sindi
catos, sobre as caracteústicas tóxicas de suas matériaS-primas e 
produtos. bem como dos demais riscos presentes nos locais de tra
balho e os meios necessários à pcevençio oo linU1&ção dos seus 
efeitos nocivos. -

30") A Petrolris dcscontalá cm folha ll01Dlal de pagamen
to, obselvado seu cronogmma opcmciocal, as hnportincias apro
vadas as Assembléias ~. como contril::uição assistencial ao 
Sindicato, desde que não haja oposição expressa e pt:r escrito do 
empregado, no pnzo de 15 (quinze) dias ótcis ap6o o re<cbimcnto, 
pela Petrobrás. da conumicação-cfo Sindicato. 

31") A petrobds garantiiá que seus motoristas profiSSionais 
ou condutores autorizados, não seriio obrigados a ressatcir os da
nos causados em qualquer tipo de vialllm que dirigilem, ficando, 
apenru;:, sujeitos, como todos os empregados, h Nomta.s de relaçõ
es no Ttabaiho. 

32") O presente TCIII10 de Acordo terá viga.cia até 31 de 
Agosto de 1995-

33') A vigência do presentte Aco<tlo' depcudeci de sua 
aprovação por todos os Sindicatos da categoria profissioaal 

E por estarem de acordo, assinam este documento os Exm% 
Sr.;. Ministros de Minas e Energia c do Tmhllho, re~ o 
Gove.r:oo Federal e a Petrobrás. e a direção da Federação Unica 
dos Peti.oleiros, representando a categoria profiSSionaL 

Brasilla, 10 de novembro de 1994.- Ddcldlo Gom~ Mi
nistro de Minas e Enctgia- Mara:Jo Pimcnld, Ministro do Tra
balho- Antonio Carlos Spis, FocL Unica dos Petroleiros. 

p:~~~~~~pifi6~~ 
Em reunião en~ a Petrobrás e a Federação Única dos Pe

troleiro~Sindicatos. em 25-11-94 ficou acordado o seguinte: 
I) Pipsseguimento das cmversaçõcs enfie a Pctrobrás e a 

Federação Unica dos Petroleiros/Sindicatos visando a assinatw:a 
de um novo Acordo Colctivo a vigir até agosto de 1995; 

2) A Petrobols ganmte a IWilllltCilÇio das cláusulas do AC<Xdo 
Coletivo 93/94,. que não conflitem ocm. as cláusulas deferidas peJa 
Sentença Namativa do TST- Processo DC-131.024'94-0 até a assi

. nanna do novo acordo. 

3) Ampar.lda na cláusula 105° da Sentença Normativa do 
Processo TST DC- 131.024194, a Petrobds adequará a a1Ual rela
ção de intcmiveis, no prazo de 20 dias, visando a promover even
blais ajustes. 

4) A aplicação das cláusulas anteri"""' licar.i coodicioeada 
às seguintes condições: 

a) suspcnsio imediata da greve com retomo ao ttaba.Iho a 
partir do lnmo de 23h30min; 

b) desistência por parte da Petrobds do dissidio coletivo no 
TST-DC-146.9451943 suscitodo junto ao TST, com a concotdân
cia da F1JP e Sindicatos.. em face do enccmmJ.Cnto do movimento 
grevW neste ato. 

Petróleo Brasil<iro s.A - Federação Úolca dos Petro!ei· 
i·os-S-A,RosembcrgEvangelislaPinto. 

O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Va!adarcs) - Na 
presente sessão, terminou o prazo de apresentação de emendas às 
seguintes matérias: 

-~ de Resolução n• 61, de 1995, de autoria do Senadoc 
Edisoo. Lobio.. que altera os art. 224 e 229 c revoga os arts. 225, 226 c 
'2Z7 do Regimento ln!cmo que dispõem sobre Indicação; c 

- Projeto de Resolução n° 62, de 1995, de iniciativa da Co
missão Diretora. que Cria a TV Senado e dá wtra.s providências. 

Aos Pmjetos Dilo foramapooscntaclas emendas. 
O Projeto de Resohlção n• 61, de 1!195, vai às Olmissõeo de 

Constituição, .Justiça e C"Jdadania e Dii«om, c o Projeto de Resolução 
n• 62, de 1995, à Comissio de Coostituição, Justiça c Cidadania_ 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Va!adarcs)- Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai ellCCIIar os tnlbalhos, de
sigoando para a sessão otdiniria de scgunda-fcim, às 14h30min, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETo DE DECRETO LEGISLATIVO N"47,DE 1995 

(Em regime de mgência, DOS tennos 
- do ar<- 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em tomo 1Ínico, do Projeto de Decreto Legislati
vo ri' 47, de 1995 (n• 75195,naCâmaradosDeputadoo), queapro

- va o texto do_ Acordo-~ de Cooperação Financemt entn: a 
· RCpiblicit Federativa do Brasil e o Banco Europeu de Investimen

to, assinado em Luxe~ em 19dedczembrode 1994. 
· (Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exterio-

res c Defesa Naciooal) 
O -SR.-PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadarcs)- Está 

encenada a sessão. 
(Leva111a-se a sessão às 12h.) 

ATA DA 711'SF.SSÃ0,REALIZADAEM25DEMAIO DE 1995 
(Publicada no DCN, Seção n, de 26 de maio de 1995) . 

REI1FICAÇÃO 

Na página 8770, 2" coluna, na fala da Presidência. 
Onde se lê: 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- O oficio lido vai à 
Jl"blicação. 

Os Projetas de Lei da Câmara n"s 144194, 114192, Projeto 
de Doc:rcto Legislativo n• 20/93, e o Projeto de Lei da Câmara n• 
39195 (n° 4.SS3/94, 4.SS6189, 201192 c 3.682193), na Casa de ori
gem. respectivameme), cujos parecen:$ foram lidos na. ~e 
sessão. f1C3Iâo sobre a mesa, durante cinco sessões ordinárias. a 
Ínn de receberem emendas, nos teimos do art. 235. ll. d. do Regi
mento Interno . 
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Leia-se: 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O oficio lido vai à 
publicação. _ _ _ _ _ 

O Projeto de Lei da Câmaia n' 144194, Projeto de Decreto 
Legislativo n° 20/93, e o Projeto de Lei da Câmara D0 39/95 (n% 

4,553/94, 201192 e3.682/93, na Casa de origem, respectivamente), 
Clljos pareceres foram lidos na presente sessão, ftcaião sobre a 
mesa, durante cinco sessões ordinárias, a fini de n!.ceberem emen
daS,üos tennos doart. 235,IJ, d, do Regimento Inlemo. 

Ata da 72a Sessão, em 29 de maio de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da Soa Legislatura 

Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Lúdio Coellw 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES De confomlldade com o art. 84, inciso VII, da Coostiblição 
OS SRS. SENADORES: · Fedetal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58 do 

Artur da Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Ber- Regulamento aprovado pelo Ilecrelo n• 93.325, de I' de oublbro 
naido Cabt1ll- Carlos PatrocíDio- Carlos Wüson- Coutinho Jor- de 1986, no art. 39, inciso I, aiinea a, e no art. 40 do Anexo I ao 
ge- Daroy Ribe®- Edison Lobão- Elcio Alvares- EmiliaFer- Ilecrelo n• 99.578, de lO de oublbro de 1990, submoto àapo-ecia
nandes - Epitácio Cafet'oiia- Ernandes Amorim- Fernando Jle.. ção de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
ze:aa - Francelina Pereira - Fmitas Neto - Óiiberto Miranda - Francisco Thompson Flores Netto, MiDistro de Primeira Classe. da 
~vam Bages- João Fr.mça- João Rocha- Joel de Hollanda- Ca=ira de Diplomala, para exeroer o cargo de Emb•ixador do 
Jooas Pinheiro- Josapbat Marinho - Josê Alves - Josê Roberto Brasiljnnto à Santa Sé. 
Amlda -José Bi.anco - José Dut:ra.- Júnia Marise -·Lauto Cam- Os méritos do Embaixador Francisco· Thompson Flores 
pos - Leomar QrintaniJha - Lucídio Portella.- Ludio Coelho- Netto, que me induziram a esco1hê-Io pua o desempenho dessa. 
Luiz Alberto de Oliveiia- Marina Silva- Odacir Soares - 0smar elevada função, constam da anexa informação do Ministério das 
Dias - Renan Calbeiros - Roberto Freire - Roberto Requiio - Relações Exteriores. 
VaiDUrCampelo. . . Bras!Iia, 26 de maio de 1995.- Fernando Heurique Car-

O SR. PRESIDENTE (Rcmln Caibeiros)- A lista de p.e., doso. . 
sença acusa o comparecimento de 40 SJS. Senadores. Havendo nú- EM N" 282/MRE/G/SRCIDSEJDP/ APES 
mero regimemal. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
A s,a J• Seaetária em .Xen:lcio, Senadora Benedita da Sil

va. prooederi à leilm:a do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sandonados: 
N" 195, de 1995 (n' 577/95 na origem), de 25 do OOlrellte, 

mfaeutc aoProjctodeLeida Câmaran° lO, do 1995 (n° 1.264/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do P=idente da República, que 
autoriza a teVersio ao EStado de Goiás do retreno que menciooa.. san
ciooado e transfoanado nal.ein'9.()52, de 25 de maio de 1995. 

N" 196, de 1995 (n° 578195, na origem). ae 25 do OOlrellte, 
noferente ao Projeto de Lei da Câmaia n• 84, de 1993 (n' 2A95/92, 
na origem), que altem a redação do art. 50 da Lei n• 6.015, de 31 
de dezembro de 1973; que dispõe sobro os nogisttos públicos. e dá 
outras providências, sancionado e tlan$[onnado na Lei n° 9.053, 
de 25 de maio de 1995. 

Submet=lo à d<lih<raçiio do &naiW Federal, a 
escolha de nonu: indicado para cargo cujo provimtmlo 
depende de sua prévia aquiescê~ria: 

MENSAGEM N" 197, DE 1995 
(N' 587195, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 

Br.IS!Iia, 24 de maio de 1995 

Excclentissimo Senhor Presidente da República, 

DC ácoido com o art.. 84, inciso vn. da ConsÍitui~l.o. e com 
o disposto no art. 18, inciso I, e noS arts. 56 e 58 do Regn1amento 
aJr<>Vado pelo Ilecrelo n• 93.325, de !'de ouwl:ro de 1986, no art. 
39, inciso I, aiinea a, e no art. 40 do Anexo I ao Ilecrelo n'99.578, 
de 10 de oublbro de 1990, sub-.. à apreciação de Vossa Exce
lência a anexa mimlta de Mensagem ao Senado Federal destiDada 
à in<fi<:ação do Senhor Filiilcisco Thompson Flores Neuo, MiniStro 
de Ptimeiia Classe, da Ca=iia de DiPI~ para ex=er o cargo 
de Embaixador do BI3Siljnnto à Sanm Sé. 

2. O Itamaraty elaborou o c:urrkulum -ritae do Embaixador 
Francisco Thompson F1or:es Netto, que, jnptamente com a Mensa
gem om submetida à apreciação de Vossa Excelência, será apre
sentado ao Senado Federal para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente,- Lulz Felipe Lamprda, Ministro de Es
tado das Relaçóef Exteriores. 

INFORMAÇÀO 

Curriculum Vitae 
- Embaixador Francisco Thompson Flores Netto 

Bruxelas/Bélgica (brasileiro de acordo com o artigo 129. in
cisoiidaOmstibliçãode 1946),17 de fevereiro de 1937. 

F"liho de Carlos M. Thompsoo Flores e Rita Martim 
Thompson Flores. 

Bacbarel em F"liosofia. Universidade de Poitiers, Fiança. 
Curso de Economia. ''School ofEconc:mics''. Londres. 
CPCD.IRBr. 
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Ouso de TreÜlamento e Aperfeiçoamento para Chefes de Reunião do Comitê Consultivo sobre Cacau e Reunião Pré-
Setores de Promoção Comelcial. · via de Produtores, Genebrn. 1968 (chefe). 

Cônsul de TerceiiaC!asse, 22dejaneirode 1959. XXIV e XXV Sessões do Comitê de Estatística de Gru-
Segundo Secmário, merecimeoto, 24de oumbro de 1961. pode Esrudcs sobre Cacau, da ONU para a FAO, Roma, 1969 
PrimeiroSecmário,merecimcnlo,31 de março de 1967. (membro). 

· 1 de· de 1973 Reuniio dcs gerentes de Exportaçáo dos Paises- Membros 
Conselheiro, metecmtcnlo, o Janeiro • da Aliança dcs Produ lares de Cacau, Iaundê, A=. Lamé,l969!70 

Mkstro de Segunda Classe, merecimento, 20 de abril de {rejlresentaille). 
1977. 

Mim.stro de Primera Classe, merecimento. 17 de dezembro 
de 1981. 

Oficial de Gabinele de Ministro de Estadc; 1959/60. 
Introdutor Diplomático Adjunto, 1960. 
Assistente do Olefe da Divisão de Produtos de Base, 

1967/69. 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto paxa AssuntOs Eccmô

micos, 1969no. 
Cbefe da Divisão. de Infamação Comelcial, 1976n7: 
Cbefe da Divisão de Opernções de Promoção Comercial, 

1978n9. . ... 

Agregado,l979/83. 
Cbefe do Departamento de Promoçáo. Comerciai, 

1984/85. 
Subsecretário-Geral de Assuntos Econômico e Comerciais. 

1985/88. 
Londies, Terceiro Secmário, 1961. 
Londies, Segundo Secmário, 1961164. 
Bruxelas, CEE. Segunde Secretário, 1964/67. 

Bruxelas,CEE,Encam:gado,l964,1966 e 1967. 
Washington, Primeiro Secretário, 1971173. 

Reuniio do Comitê Consnltivo da UNCTAD sobto Cacau, 
Genebm, 1970 (membro). 

Reuniões Anuais de FMI e Bird, Washington, 
1971n2n3n4 e 1980 (assessor). 

FMI e Bird. Washington, 1971 (dele.sado-suplenle aliemo). 
Reuniões de Consulta de AOOtdo de Têxteis de Algodão 

Brasil-Estados Unidos, Washington, 1972 (delegado). 

XXXI Reunião Plenária do Comitê Consultivo Inlemacio
Iial de Algodão, Manágua, 1972 (chefe). 

Reunião de CbaJ>:e!eres de Continen!c, Washingtoo, 1974 
(assessor). 

Reunião de Cbanceleres de Contincnle, México, 1974 (de
legado). 

Reuniio de Cocxdeoaçilo dos Paises Latino-Americanos 
ExpOitadcres de Têxteis, Bogotá, !975 (dekgado). 

Renniões Alluais do BlD- México- 1976 e Jamaica, 1979. 
CerimOnias Of'Jciais de Comemoração do Aniversário da 

República do haque, Bagdá, 1978 (membro). 

I Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, Bagdá, 1979 
(membro). 

ll Reuniio do Subgrupo de Agricu!IDia Brasil-Estados Uni-
Washington, Conselheiro,1973n6. dos da América, Washington, 1919 (dekgado). 
Buenos Aire,, Embaixador, 1988/92. xX ·eo;.rerêocia da 01ganização das Nações Unidas P""' 
Bonn. Embaixador, 1992/95. Alimentação e Agricultura (J'AO), Roma, 1979 (delegado). 

Xll Seisão do Conselho lnlemacioiial de Açúcar, Londies, XIV Conferencia Regional da FAO paxa América LatiDa, 
1962 (membro). Havana, 1980 (chefe). · 

XIV Reunião de Conselho IDtemacional do Açúcar, Lon- XIV e XV Sessões de Conselho da Orpnizaçáo Intcmacio-
dres, 1963 (delegado). Iial do Cacau,Londres,1980 (delegado). • 

JV Reuniio do Comitê Prep=rório do Acordo Intcmacio- Reuniio das Juntas de Govemadores do Fundo Monetário 
Iial de Açúcar. Londres, 1964 (delegado). lnlemacional(J'MI) e do Banco Jntemacional de Reconstrução e 

Reunião dos Cbefes de Missões Latino-Americanas acredi- Desenvolvimento (BIRD), Washingtcc, 1980 (dekgado ). 
tadcs juniD à CEE. Estrasburgo, 1964 (representante): VI Reuniio da Comissãc Mista Brasil-Polônia, Bras!lia. 

Reunião do Comitê Consultivo do Cacau, da Confet&lcia 1980 (delegado). 
da ONU sol= Comércio e Desenvolvimento, Nova Iorque, !966 JV Reuniio da Comissão Misla Brasil-Bu!gúia, Brasllia, 
(membro). 1980 (delegado). 

Conferência da UNCTAD sobre Cacau, ~ 1967 V R<união da Coniissão Mista Brasil-Romênia, Bras!lia, 
(membro). 1980 (delegado). 

VIll Assembléia Gemi da Aliança dos Prodmores de Cacau, VI Assembléia Gemi Extraordinária da A1ian dos Paísef 
Lagos. 1967 (membro). - -· -ProdutOtOS de Cacau, Salvador, Babia,1980 (deksat}. 

IX, X. Xll. XllJ e XV Sessões da Assembléia Gemi da I Reuniio da Jnnta Jntcrunericana de Agrlcullnla, Silo José, 
Aliança de Produlores de Cacau, Lomé, Lagos, Acta, Iaundê, IIIa- Costa Rica,1981 (chefe). 
s!lia,l967/70. XXll Reuniio ila Assembléia de Governadores do Banco 

Reunião Exttaoidinária da Aliança dos Produ !ores de Cacau IDtcmmericano de Desenvolvintcnto (BID), Madri, Espanha, 1981 
e Aliança do Comitê Consultivo sol= o Cacau da UNCTAD, Ge- (delegado). 
nebra, 1967 (subchefe). ll Reuniio Oidinárla do Comitê Executivo e II RenniBo Or-

m Sessão da Confet&lcia da ONU sob:e 'Cacan, Genebm, dinma da Jnnta Jntcr.unericana de Agricn!tura, Buenos Aires, AI-
1967 (membro). gentina,1981 (chefe). 
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XXI Cooferencia da Organização das Nações Unidas para 
A limen•ação c Agricuitura. e XXVDI Sessio Anual das Partes 
Contratantes do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, 
Genebra, 1981 (delegado). 

XXVIII Sessão Amull das Partes Cootmtantes do ACOido 
GeraldeTaDfas Ac ... nejras eComm:io,Geneb<a, 1982 (delegado). 

VI!>=ão do Cooselbo de Govemadores do Fundo Jmemácio. 
Da! para odesenvolvimeoto AgiÍCOI& (FIDA), Itália, 1982 (delegado). 

Reunião Ministerial da Aliança dos Países Produtores de 
Cacau, Duala, Camaroes, 1983 (chefe). 

XU Reunião do Subgrupo Consultivo de Comércio BiaSii
Estados Unidos da América, 1983 (delegado). 

XXII Conferência da Organização das Nações Uni
das para AlimentaçãO e Agricultura (FAO), Roma. 1983 
(delegado). 

Vfl Sessão do Conselho de Govemadotes do Fundo Imer· 
nacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Roma, 1983 
(chefe). · 

I Reunião do Grupo de Assuntos Econômioos Brasil-EUA. 
Washington, 1983 (delegado). 

XXXI Exposição Imeruaciooal de Pecuária, Agricultura e 
Indústria, Palermo, Al:gentina, 1983 (delegado). 

XXV Reunião Anual da Assembléia de Govemadaes do 
Banco Intcramericano de Desenvolvimento, Punta del Este, Uru

. guai, 1984 (delegado). 
Reunião para reexame das Relações Comerciais e Fmancei-

ras Btasii·Argentina. Buenos Amos, 1985 (chefe). • 

Reunião Técnica do Grupo de Cartagena, Montevidéu, 
1985 (chefe). 

Assembléia Anual Con}mta do FMI e do BIRD, em Nova 
Iorque e em Senl, 1985 (delegado). 

Escola Superior de Guemo, Seminário sobre Relações Eco
nômicas Jntemaciouais, 1985 (proferiu paiesua). 

Encontros dos Presidentes do Brasil e da Aigentina, em Foz 
do Iguaçu, 1985 (delegado). 

Reunião Técnica Prepamt6ria à Reuniãó Ministerial do 
Consenso de Cartageua, Montevidéu, 1985 (chefe). 

Reunião dos Ministros dos" Paises do Consenso de Cartage
na, Montevidéu, 1985 (chefe). 

Reunião de Integração BiaSil-Argenliua para implementa
ção do Programa de Integração Rio de Janeiro, 1986. 

XV Comissão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Cien
tíf= e Tecnológica, Berlim 1986 (chefe). 

Negociação do AAP-1 Brasil-Aigenliua, Buenos Aires. 
1986 (chefe). 

Reuniões preparatórias à visita do Presidente Samey à Ar
gentina, Buenos Aires, !986 (chefe). 

VISita Presidencial à Al:gentina. 1986 (membro). 

Reuniões de Avalia.çio do Comércio Bms:il-Uruguai, Mon
tevidén, 1986 (chefe). 

I Reunião BiaSil-Al:genliua sobre Prorocolo n• 2 do Progra
ma de Integração Brasil-Aigenliua, 1986 (chefe). 

N Reunião Anual do FMI, 1986 (delegado). 

Reunião de Avaliação do Comêtcio Brasil-Pataguai, 1986 
. (chefe). 

Reuniões de Alto Nível BiaSil-Aigenliua, preparatória à vi
sita do Presidente Raú1 Alfonsinao Brasil, 1986 (chefe). 

Seminário Industrial Algent.ino, promovido pela EmbaDotda 
da Aigenliua, São Paulo, 1987 (proferiu paiesua). 

Reunião do Grupo Jnfonual de aúms, Ottawa, 1987 (chefe). 
Visita Presidencial ao Uruguai, 1987 (membro). 

Conferencia Regional sobre Produtos de Base, Guatemala, 
1987 (chefe). 

Reuniões de Avaliação do Relacionamento Econômico-Co
mercial Brasil-Uruguai. 

Negociações Comen:iais e F"JD.aDCeiras Biasii-Palagu.ai, e Re
negociação doAPPn"9, BiaSiJ.Méxjoo, Montevidéu, !987 (chefe). 

ill Reunião Prepara16ria de ~ntaDtes Gov~tais 
e m Reunião do Conselho de Ministros no âmbito do ALADI. 
para avaliar os tesultados da Rodada Regiooal de Negociações, 
Montevidéu, 1987. 

Encontro dos Presidentes do Brasil, Al:genliua e Uruguai, 
cm São João de Anchorena. janeiro de 1988 (membro). 

Visita do Presidente Alfonsin ao Brasil. abril de 1988 
(membro). 

Representante do Brasil junto ao Comitê Intcrgovemamen
tal Coordenador dos Paises da Bacia do Prata, 1988. 

À disposição do Ministério da Agricultura, 1m. Secretário 
de Cooperação Econlmica e Técnica Jntemacional SUBIN/SE
PLAN, 1979. Coozdenador de Assuntos Intemaciooais de Agricul
tura, 1979/83. 

Ordem de Rio Bnmco, <Jtã.Cruz, BI3sil. 
Ordem do Mérito de Brasília, Gr.I-Ctuz, BrasiL 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficiai, Brasil 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Gr.mde Oficiai, Bxasil. 
Ordem do Mérito Tamandaré, Br.ISil. 

Medalba Lauro Muller, Brasil 

Ordem de Isabel a Católica, Gr.I.CoJz, Espanha. 
Ordem FI2Dcisco de Miranda, Grã-Cruz, Venezuela. 
OrdemdaÁguiaAzteca, Gtã.CoJz, Méaico. 
Ordem de Maio ao Mérito, Gtã-Ctuz, ArgeD1ina. 
Ordem da Rainha Vit6ria, Comendador, Reino Unido. 

Ordem do Mérito Italiano, Comendador, Jtália. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Oficial, Portugal. 

O Embaixador Francisco Thompson Flores Netto encotra
se nesta data no exeroício de suas funções como Embaixador do 
Brasil junto à República Federal da Ale!DlUlha. 

Stélio Marcos Amarante, (Chefe do Departamento do Ser
viço Exterior). 

(À Comissão tk Relações Extuiores e Defesa Na
cioml) 
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AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO 

ANAIS DO SENADO fEDERAL Maio de 1995 

: N" 238/95, de 23 do commte, do Minislro de Minas e Enec
gia., referente ao Requerimento de Informações n° 449, de 1995, 
do SenadorWaldeck Ornelas. 

N" 36/95, de 26 do corrente, do Ministto da Aeronáutica, 
referente ao Requerim.enEo de Informações n° 547. de 1995, do Se
nador Gilberto Mir.mda. 

AJ; informações eocontrun-se à disposição do Senador 
Waldeck Ornelas na Seaetaria-Geral da Mesa. 

AJ; infounações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente. 

OFÍCIOS 
O Sr. 1° Secretário da Cim:ara dos Deputados, encami· 

nhando à revisão do Senado autógrat'os dos projetos: O requerimento vai ao Arquivo. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 67, DE 1995 
(N° 383191, na Casa de origem) 

Regulamenta o exercicio profissional 
da acupuntura e determina outras 
providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. São considerados habilitados para o 

exercicio profissional da acupuntura: 

I ·os profissionais de s_aú~e, de nivel superior, 

inseri tos na forma da lei e portadores de certificados ou 

diploma de conclusão de curso ou titulo de especialista em 

acupuntura, emitidos ou reconhecidos pelo Conselho Federal de 

sua atividade profissional de origem e pela Associação Brasi

leira de Acupun.tura; 

II - os portadores de certificado de conclusão de 

curso em acupuntura, com a duração minima de 3 (três) anos e 

reconhecido na forma da lei. 

§ 1 o - Os certificados ou diplomas expedidos por 

instituições estrangeiras reconhecidas no pais de origem serão 

revalidados na forma da 1.ei. 

§ 2 ° - Os portadores de diplomas ou certificados 

emitidos por Escolas ou Associações de Classe de Acupuntura 

não reconhecidas, expedidos até a data da promulgação desta· 
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1ei, terão sua va1idade reconhecida para o exercicio da 

profissão de Técnico em Acupuntura, após inscrição dos respec

tivos dip1omas ou certificados no órgão competente. 

Art. 2° - A fisca1ização do exerci.cio profissiona1 

de acupuntura far-se-á pe1os órgãos públicos federais e esta

duais das áreas de saúde e educação. 

A profissão de técnico em acupuntura 

incorporar-se-á, para os efeitos 1egais, no quadro das 

profissões liberais anexo à Consolidação das Leis do Traba1ho. 

fu:t. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissãn de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 68, DE 1995 
(N° 945.191, na Casa de origem) 

Dispensa paéto antenupcia1 nos casos 
que indica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 o - Estão dispensados da exigência lega1 da 

ce1ebração de pacto antenupcial para adotar o regime da 

comunhão universa1 de bens os cõnjuges cujos casamentos_tenham 

sido celebrados após 26 de dezembro de 1977, desde que até 

essa mesma data estivesse concluido o respectivo processo de 

habi1itação, convalidando-se a opção derrogatória do reçjime 

1egal para todos os fins. 

§ 1° - A dispensa a que se refere o caput: será vá1i

da desde que não tivessem os nubentes, em convenção, estipu1a

do regime de bens di verso do da comunhão uni versa1, e não 

. houvesse impedimento 1egal à adoção deste regime. 

429 
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§ 2° - A dispensa alcançará somente os casamentos 

celebrados até 26 de março de 1978 (art.- 181, § 1°, da Lei n° 

3.071, de 1° de janeiro de 1916). 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publi. cac;:ão • _ 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cjdadanja) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 69, DE 1995 
{N° 1.927 J91, na Casa de origem) 

Estabelece a obrigatoriedade de a 
empresa exploradora do serviço postal 
no Pais pagar encargos financeiros 
sobre as remessas de dinheiro entre
gues em prazo superior a três dias 
úteis após o seu envio pelo 
remetente. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
Art. 1° - A empresa exploradora do serviço postal no 

Pais, sempre que a entrega ao destinatário do valor correspon

dente às remessas de dinheiro, sob a forma de "vale postal" ot: 

outros sistemas que vierem a ser criados, não for feita em até 

três dias úteis após o envio pelo remetente, pagará ao desti-

natárl.o encargos financeiros correspondentes à Taxa de 

Referência Diária-TRO, ou qualquer outra forma de correc;:ão que 

a sUbstituir, calculados a partir do esgotamento daquele 

prazo. 

Os encargos financeiros serão devidos, 

também, quando, por qualquer motivo, a importãncia referente 

ao "vale postal" ou à outra remessa nã9 puder ser paga ao 

destinatário e for devolvida ao remetente. 

Ficam excluidas do disposto nesta lei as 

remessas feitas sob a forma de notas em espécie, incluidas em 

envelope próprio e assim enviadas ao destinatário. 
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Art. 2° - O Poder Executivo regul.amentará esta lei. 

no prazo de noventa dias, definindo também o 6rgão que 

efetuará a fiscalização do seu cumprimento. 

Art. 3° - Esta lei. entra em vi.gor trinta dias ap6s a 

sua regulamentação. 

··· ·. (}.. Comissão de Assuntos Econôm.icos) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 70, DE 1995 
(N° 2.573/92, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 13 da 
Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, dispondo sobre o valor 
probatório das anotações apostas pelo 
empregador na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° - O art.- 13 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1° de 

maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 13 .•....•......•..•.•.•....•....... 

§ 5° - As anotações apostas pelo emprega

dor na Carteira de Trabalho e Previdência Social do 

empregado prevalecem para todos os fins de direi. to, 

salvo prova em contrário." 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

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

LEGISLAÇÃO CITADA 

11ECU10U1 N.• I.AU - DI t.• DI ·MAIO DI tMS l'l 

.. ,._ a ciJftiOIXI\Iido w IAU do r .... -.. 
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O I'Nslcleme da BopUb-. _,.,o da oll'lbulçio que lllo c:aafore o an. 1• d& 
ConotltwçAo.. clocftta: 

ArL a.• Plca.apro.ada • c-ouc~a;~o c1aa LeJs do Tra-. que • - docreto
lot acompanba, _, u a~.....- por ola lntroduzldas "" locl&laçlo -· 

Poftcnto -· CGDtlnuam em YICW u c11r; tço'oa ltpla tranalldnaa ou de 
~- - u q .. 111o toa1>am apllcaçlo em lodo o lamt6rto -· 

ArL 2.• O -la -lol ootran om YICW am 10 elo -bro de IN3 . 

. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
TfTULO 11 

DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO 

................................................................. 
~· 

DA IDJ:!ITIPJCAÇ.IO PIIOPISSIOMAL (I) 

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

. . . . . ~ ........ · ........................................... . 
ArL 13. A CUlalra elo 'nabolllo o P1o1- - • obrlpldrlo pon 

o eu: H' de quaJq-.r «DPNIO. JacJuaWi ~ ~ nanL aiDda qw -

coftlar ~ •• - o---pr6prla do - ~ lllooal-

i 1." o ~ - ortliO opllea-oo, Jc!'"-·· • -
I - proprlotúlo 1'W'al ou Dlo, - --.. - la 011 - IWIIiDÍ do eccmomta tamwar. Ulim r'r:f1An o trabiiUio doa !Dimbml da IDIIIb& ~ 

Uo, li>cllapoaáftl lt. ~ .........._, - - ...... 1 .. do - do
pmMnde • colaboraçlo; 

II - .a nclme de ...,...,... lamiiJu' e -.at i 1 de. aplon !Ir. Dlo 

- .. do - 1'W'al ou elo outro llmlla - - • - -· -
- -· polo - do Trollalllo. 

I 2.• A C&rtelr. - "hab..bo e Pau; 12 '• SOcial • i z ha Plcb& * 
Dlclar'açlo C:I:II~ICiflo ai» modiJaa q'W! 0 Wnfztffto do TnbiJbD lidDial'. 

J ).• f(U IOC!t!'1 1 ODEie nlo for emitida a ean.tra di~ e ..... 
'ridlada Social pocii:N 8ft' edm'Udo. UI 30 c trtllta) dia. o eurddo c11 ... 
pnso ou athtdade NlllUDerada por CI'*D alo • ~ tlcaado • empna ... 
pdo • po:mltlr o ~ do Olllpnpdo ... - do -- --- .. 
- Rcdaçio dMia P!Cia lei n.• 5.686. ck J de q:oao de: 1~71 tD.O. J.a.ltf71J. 

I f." No hip4- do i •:: 

I - o emJ)Npdor ro~ 110 empnpdo. DO ato da •dmi111 o. doc:umMI.· 
to do qual conaam a data da admiuio. a naturera do trabalho. o sal6no • 
• tonna de seu pepmaato: 

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

(À Comissão de Assuntos Sociais) 

Maio de 1995 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N° 71, DE 1995 
(N° 2.855192, na Casa de origem) 

Amplia os limites do Parque Nacional 
do Superagui criado pelo Decreto n° 
97.688, de 25 de abril de 1989. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° - Esta lei redefine e amplia os limites dç 

Parque Nacional do Superaqui, criado pelo De=eto no 97. 688, 

de 25 de abril de 1989. 

Art. 2° - Os limites do Parque Nacional do Superagui 

obedecerão ao Memorial Descritivo Básico, constante do Anexo I 

desta lei, elaborado com base na carta topográfica ECG 22 - X 

D. III, Ano 1991, produzida pela Diretoria de Serviço 

Geográfico do Ministério do Exército. 

Art.· 3° - Obedecendo aos l~_tes básicos do Memorial 

Descritivo a que se refere o artigo anterior, o Poder Executi

vo, por seu órgão próprio, fará, no prazo de dois anos, o 

levantamento da área de detalhamento, rumos reais e locali- . 

zação geográfica de marcos e pontos de referência, que, após 

publicação no Diário Oficial da União, passará a constituir os 

limites definitivos do Parque Nacional do Superaqui. 

§ 1° - No levantamento de que trata este artigo, 

deverão ser excluidas as áreas ocupadas por colónias e vi.las 

de pescadores e aquelas destinadas· a suas atividades comu

nitárias e de subsistência. 

§ 2° - será garantido à população local o trânsito 

pelos caminhos de uso permanente, de ligação entre vilas, já 

existentes na data de publicação desta lei·. 
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Art. 4° - Ao Poder Executivo é fixado prazo de cinco 

anos para a elaboração e aprovação do plano de manejo do 

Parque Nacional do Superagui. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO BÁSICO A QUE SE REFERE O ARTIGO 2° 

ÁREA I - ILHA DO SUPERAGUI 

SUPERFÍCIE: 15.100 ha 

PERÍMETRO: 120 Km 

Partindo do ponto 1, de coordenadas geográficas 

aproximadas 25"13'45"S e 48"01'27"WGr, localizado na 

confluência do rio Arauba com o rio Ararapira; dai, segue no 

sentido montante pelo Ararapira até o ponto 2 de coordenadas 

geográficas aproximadas 27"17'_05"_5_ e 48°05'00''WGr; dai, segue 

por uma linha reta com distância aproximada de 600 m e az~te 

aproximado de 315°30'00" até o ponto 3 de coordenadas 

geográficas aproxi~das 25°16'50"5 e 48°05'30"WGr; dai, segue 

por uma linha reta com distância aproximada de 3.100 m e 

azimute aproximado de 220°20'00" até o ponto 4 de coordenadas 

geográficas aproximadas 25°17'55"5 e 48°05'50''WGr; dai, segue 

uma distância aproximada de 2.000 m e azimute de 132°00'00" 

até o ponto 5, localizado na Barra do Ararapira de coordenadas 

geográficas aproximadas 25°18'52"5 e 48°06'20"WGr; dai, segue 

na direção geral sul, acompanhando a orla mari tima do Oceano 

Atlântico pela Praia Deserta até o ponto 6 de coordenadas 

geográficas aproximadas 25°27'59" e 48°14'10''WGr, situado na 

Praia da canelinha, junto à Barra do 5uperagui; dai, segue por 

linha reta na direção nordeste até o ponto 7 de coordenadas 
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geográficas aproximadas 25°27'46'·'5 e 48°13'58"WGr, localizado 

no rio Canelinha; dai, segue por uma linha reta tia direc;:ão 

noroeste, numa faixa de SOO m eqüidistante da margem esquerda 

do canal do 5uperagui, até o ponto 8 de coordenadas geográfi-. 
cas aproximadas 25°25'15"5 e 48°15'00"WGr, localizado junto ao 

morro das Pacas; dai, segue na direção geral nordeste pela 

escarpa ocidental do citado morro até o ponto 9 de coordenadas 

geográficas aproximadas 25°24'14"5 e 48°14'11"WGr, localizado 

na margem do canal do 5uperagui; dai, contornando a linha 

d'água do citado canal até o ponto 10 de coordenadas geográfi

cas aproximadas 25°23 '·19"5 e 48°13 • 57''WGr, localizado próximo 

ao morro do 5uperagui; dai, segue na direc;:ão geral nordeste 

pela escarpa ocidental do citado morro até ~tingir novamente o 

já citado canal no ponto 11 de coordenadas geográficas aproxi

madas 25°22'41"5 e 48°13'08"WGr; dai, segue pela linha d'água 

do citado canal até o ponto 12 de coordenadas geográficas 

aproximadas 25°19'32"5 e 48°12'02''WGr, localizado junto ao 

morro do Canudal ; dai , seque na direc;:ão geral norte pela 

escarpa ocidental/setentrional do citado morro até o ponto 13 

de coordenadas geográficas aproximadas 25°19'44"5 e 

48°11'02"WGr, localizado na margem do canal; dai, seque acom

panhando a linha d'água do citado canal até o ponto 14 de 

coordenadas geográficas aproximadas e 

48°09'16''WGr; dai, segue por uma linha reta no rumo leste até 

o ponto 15 de coordenadas geográficas aproximadas 25°17 • 46"5 e 

40°08'24''WGr, localizado próximo à margem direita do canal da 

Draga; dai, segue pelo citado canal até o ponto 16 de coorde

nadas geográficas aproximadas 25°17'30"5 e 48°07'40''WGr; dai, 

seque-se acompanhando a margem direita do canal da Draga no 

sentido jusante até o ponto 17 de coordenadas geográficas 

aproximadas 25°15'30"5 e 48°05'30''WGr; dai, seque acompanhando 
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a margem direita do canal da Draga no sentido jusante até o 

ponto 18 de coordenadas geográficas aproximadas 25°13 '27"5 e 

48°01'45"WGr; dai, segue por uma linha reta até o ponto 19 de 

co~rdenadas geográficas aproximadas 25°13'25"5 e 48°02'48"WGr; 

dai, segue em uma distância aproximada de 1.000 m até o ponto 

20 de coordenadas geográficas aproximadas 

48°01'05'~Gr; dai, segue por uma linha reta até o ponto 21 de 

coordenadas geográficas aproximadas 25°03'43"5 e 48°01'38"WGr; 

dai segue no se~> tido jusante do rio Araçauba até o ponto 1, 

inicial da descrição. 

ÁREA II - ILHA DAS PEÇAS 

SUPERFÍCIE: 10.400 ha 

PERÍMETRO: 10 Km 

Par;indo do ponto 1 de coordenadas geográficas apro

ximadas 25°20"22"5 e 48°15'29"WGr, localizado no canal que 

liga ·a baia das Laranjeiras à baia dos Pinheiros, próximo da 

localidade de Tibitinga; dai, segue pela linha d'água do cita

do canal em direção ao canal do Superagui e por este até o 

ponto 2 de coordenadas geográficas aproximadas 25°22 •15"5 e 

48°14 • 44'~Gr, localizado próximo à localidade de Bertioga; 

dai, segue por uma linha reta no rumo oeste até o ponto 3 de 

coordenadas geográficas aproximadas 25°23 •21"5 e 48°15 '04'~Gr; 

dai, segue por um linha reta no ruino sul até o ponto 4 de 

coordenadas geográficas aproximadas 25°23 '21"5 e 48°15 '04'~Gr; 

dai, segue por uma linha reta no rumo leste até o ponto 5 de 

coordenadas geográficas aproximadas 25°23'21"5 e 48°14'43'~Gr, 

localizado no canal do Superagui; dai, segue por este canal 

contornando o limite sul da Ilha das Peças até o ponto 6 de 
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coordenadas geográficas aproxima~s 25"28'38"5 e 48"18'50''WGr; 

dai, segue por uma linha reta no rumo norte até o ponto 7 de 

coordenadas geográficas aproximadas 25"27'30"5 e 48"18'50"WGr, 

localizado na linha d'água aa baia; dai, segue em direção ao 

rio das Pacas e contornando este até atingir a linha d'água 

até o ponto 8 de coordenadas geográficas aproximadas 

25"20'29"5 e 48"17'22''WGr, localizado no canal que liga a 

citada baia à baia dos Pinheiros; dai , segue pelo citado canal 

até o ponto 9 de coordenadas geográficas aproximadas 

25"20'41"5 e 48"16'35~'WGr; dai, segue por uma linha reta no . 
rumo leste até o ponto 10 da coordenadas geográficas aproxima-

das 25"20'41"5 e 48"15'45"WGr, dai, segue por uma linha reta 

,no rumo norte até o ponto 1, inicial da descrição. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 72, DE 1995 
(N° 3.129192, na Casa de origem) 

Disciplina os anúncios de oferta de 
emprego. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: . 

Art. l 0 
- Os anúncios de oferta de emprego conterão, 

obrigatoriamente: 

I - o nome da empresa ou pessoa fisica ofertante; 

II - o ramo de atividade; 
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III- as funções a serem desempenhadas; 

IV - a remuneração oferecida; e 

v - o número de vagas a serem preenchidas. 

Maio de 1995 

Parágrafo único --o anúiic::Co -que contiver recrutamen

to de vendedores mencionará, oO:rigatoriamente, o nome ou a 

natureza do produto. 

Art. 2° - A infração do disposto no artigo anterior 

acarretará à empresa ou pessoa física infratora as seguintes 

sanções: 

I - mul.ta ~de 1.200 (um mil. e duzentas) UFIR, na 

primeira infração; 

ÍI suspensão do direito de anunciar oferta de 

emprego: 

a) por (sessenta) dias, na rein~dência; 

b) por 1 (um) ano, na segunda reincidência; 

III - cassação do al.vará de funcionamento, em caso 

de empresa, n~ terceira reincidência. 

Art. 3° A importância correspondente à multa 

referida no inciso I do art. zo desta lei será recolhida aos 

cofres do sindicato da categoria profissional prejudicada pelç 

anúncio fraudul.ento. 

Art. 4° - Caberá ao órgão competente do Poder Execu

tivo local. a fiscalização do fiel cumprimento das disposições 

constantes desta lei, e a imposição das sanções nela 

previstas. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comiss1io de AssuntoS Sociais) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 73, DE 1995 
{N° 3.180.192, na Casa de origem) 

Disciplina a 
com pessoal 
providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

publicação das despesas 
da União e dá outras 

439 

Art. 1° - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judi

ciário, bem como o Ministério Público da União farão publicar, 

mensalmen~e, no DiáriO Oficial da União, a partir da vigência 

desta lei, até o vigésimo dia do mês subseqüen~te ao vencido, 

demonstrativos com a remuneração do pessoal civil e militar 

realizada no mês anterior. 

Art. 2° - Dos demonstrativos a que se refere o arti

go anterior constarão os seguintes dados: 

I tabelas de vencimentos básicos e soldos 

aplicáveis às respect~vas categorias funcionais, cargos isola

dos e carreiras do serviço público, ou, quando for o caso, às 

entidades da administração autárquica e fundacional e os quan

titativos fisicos alcançados por cada uma delas, em cada uma· 

de suas classes e padrões, postos e graduações. 

II - as gratificações, adicionais, ~retribuições ou 

vantagens de qualquer·natureza pagas concomitantemente, inci

dentes ou ~ão sobre o vencimento básico ou soldo, com os valo-

cálculo respectivos, e os cargos, categorias e carreiras, 

postos e g+aduações beneficiados. 

III - as remunerações minima, média e máxima pagas 

aos integrantes das categorias funcionais, cargos isolados e 

carreiras, postos e graduações, excluidas as vantagens de que 
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tratam as alíneas a a~' o e p do inciso II do art. 3° da Lei 

n~ 8. :48, de 21 de julho de 1992. 

IV - o fundamento legal ou regulamentar que embasa 

as informações anteriores. 

Art. 3° - Tratando-se de retribuições, gratificações 

ou vantagens variáveis devidas em função da produtividade ou 

natureza do trabalho, serão publicados, em demonstrativo 

especifico, os valores mínimo, médio e máximo pagos, por cate-=. 

geria funcional, cargo isolado ou carreira, aos servidores 

lotados em unidades ~ Federação e no Distrito Federal . 

.Art. 4° - É facultado ao Poder Executivo aplicar o 

disposto nesta lei, no que couber, às remunerações dos empre

gados das empresas pública~s e sOciedades de economia díreta

mente controladas pela União. 

Art. s• - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 74, DE 1995 
(N° 3.838J93,_na Casa de origem) 

Incluí no Plano Nacional de Viação o 
trecho que menciona, no Estado de 
Minas Gerais. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° - Fica incluído na Relação Descritiva das 

Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, do Plano Nacional de 
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Viação, aprovado pela Lei no 5.917, de 10 de setembro de 1973, 

o seguinte trecho rodoviário~ no Estado de Minas Gerais: 

BR . PONTOS DE PASSAGEM UF EXTENSAO SUPERPOSICAO 

(KM) (BR KM) 

BR-450 Canal de São MG 92 

Simão-União-Iturama 

Art. 2° 

publicação. 

Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEJ. W 5 117 - DE 10 DE Sttr!X'IIO 
t:IE ti13 

AP"OOCZ o .Pla:PIO NCCtOnal d4 Vu:.ç4o e 
dd otdrct.l J7f'O'l"ic:éncia.r. 

O Presldent.e da RepUblica 
Paço sabér que o Conll"esso Na• 

elonaJ decreta r eu sanc1ono a see~ 
te LeJ: 

Art. 1' Ftc:a aprovado o Plano N.._ 
clonai de Vl&çlo t PNV) dr que :t ata 
o a.rtleo r. 1tem XI. da const1tu1çio 
Federal. representado e descrlto cem. 
plementarmente no d.Oc:umento anexo 
contendo u ~tal aeçóes: 

1. ConceJtuaçio Oeral. Sis!A'ma 
Nacional de Vla~i.o:. 

:. SiStema Rcdovt•rio Nacional: 
:.1. conceltuaçlo: 
! . 2 uocencla.tur& e relaçlo oJescrl
a. du rodOVias do Sistema Rodo. 

.arlo Federal 1,tqrantes do Plano 
.Nacional ã Vlaçlo. 

3. Sistema F4m'Ov1úlo Nacional; 

3.1 conceituaç.lo: 
3.2 nomenclatura e relaçlo 1!5Crl

tlva das ferroviu intell'&ntes do Pia .. 
no Nacional de Vlaçio. 

t. Slstema Portuúlo Nacional: 

t.l concettuaç&.o: 
4.2 relaçio desc:rltlY& dos portos 

m&rftlmos. nuv1a1S e lacustres do 
Plano NaeJonal de Vtaçlo. 

5. Slstem& HJd.rovftr1o Nacional: 
5 1 oonce!tu&ção; 
5. 2 relação descritiva da.s vla.s n.a. 

vegã.Yels mter1ores do Plano Nacional 
de Viação. 

S. Sistema Aeroviá.rio N.íLCion&l.: 
1.1 conceituaçio: 
8.2 relaçl.o Qescrtuva. do.s aerodro· 

mos do Plano N&clonal de Vla.çio. 
J t• Os sistemas menclonad:)S n.5.S 

seções 2. 3. 4. S e IS. c1ta.d&s englot:.J.:n 
as respecttvas redes constru.J.da.s e 
pr~:vista.s. 

I ~ As Joc&Udades lnt.ermedtã.ri.., 
constantes das recJes preVlsta.S que 
fli'Uram nas relações descritlVas cons
tant" d&s. ~çóes 2.2: e 3.2 c:Ha.da.s. 
não cons::tuem pOntos obrigatóriOS de 
pass.agem, mas ~iguram apenas con:o 
wd1c:açi0 geral da diletnz d.&a Y'1aS 
eonstderaaas. sendo o seu :nçado 
de!tnitJvo fixado pelo Pode-r Ex~utl. 
vo. ap6s t:Stucios tec:nl005 e econ6m.l~ 
c:os. 

I J- Os órP,os federais das d:.te. 
rentes modahdades dr :ra.nsporte àe. 
v~ráo elaborar as respecttva.s rartas 
1eoerificas em est"ala conven1ente, 
que permita distinguir e tc!entiitcar 
fae1lmente aa cl:iretrlzes viirias com 
seus pontoa de passas-em. assim C'\.mO 
Os ~~tos e ao:!t:Xtromos. confor'Tie as 
relações descnttvas do Plano Na.c:::on!.l 
de VIação de que trata esta lel. 

···········-·············-------· 

(À Comissão de Serviço de Infra-Estrutura) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 75, DE 1995 
(N° 4.039193, na Casa de origem) 

Maio de 1995 

Altera a redação do §. 4° do art. 24 
da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 
1964., que "dispõe sobre o condomínio 
em edificações e as incorporações 
~:mobiliárias"~ 

O CONGRESSO NAciONAL decreta: 

Art. 1° ·- O § 4° do art. 24 da Lei n° 4.591, de 16 

de dezemb:r;-o de 1964, acrescido pelo art. 83 da Lei n° 8.245, 

de 18 de outubro de. 1991, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Art. 24 ........................................... .: 

§ 4° - Nas. decisões da Assembléia que rião 

envolvam despesas extraordinárias do condomínio, o 

locatário poderá votar, caso o condõmino-locador a 

ela não compareça. " 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N. 4.591 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964 
Dispõe sôbre o coadomúúo em ediftcaçlies e as lncorpo1'11Çôes lmoblllirlas 

............................................................ 1. ... 

CAPlTULO VII 
Da Assembléia-Geral 

Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembléia geral ordinária dos eondOmi
nos, convO<"-ada pelo síndico na fonna prevista na Cotlvençio, à q~ ~mpete. além 
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das demais matérlaa Inscrita 1111 ordem do di&, ai>rovar; por malona dos presim
tes, as verbas para aa clespesaa de condomllúo, compniODdendo aa de ..,..,,..,.. 
ção da edl!lcação ou conjunto de edl!lcaç6es, manutenção de IJeWI servlçoa e cor· 
relata5. 

§ 1• As clec!sões da aaaembléla, tomadas, em cada caao, pelo •quorum• que 
a. Convenção tlxar, obripm todoa os CODdOmlnoa. · 

§ 2- o sindico, noa oito dlaa subaeqllentes t. asaembléla, comunicará a.os con
dOmlnos o que tiver sido dellberado, IDclusive no tocante t. prevlslo orçamentária, 
o ra.telo das despesas,· e promonn a anecaclaçlo, tudo 1111 forma que a Con1'eno;Ao 
previr. • 

§ 3" Nas ossembl6iu-prala, os votoo oerlo proporclonolo t.s troçlles Ideais 
do terreno e porteo comuna, pertenc:eates a cod& CODdOmlno, salvo dloposlçio di· 
versa ela Convenção. 

···························'!•••••••••••t••'!;··'!;•••··~· 

LEIN. 8.245- DE 18 DE OUTUBRO DE 1991 

Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os 
procedim~ntos a elas pertinentes 

.................. : • ............... · ~ ...................... 't • • ' •• "! •• , ... , •• ~ •• 
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Art. 83. Ao artigo 24 da Lei li. 4.591 , de 16 de dezembro de 1964, fica acres
cido o seguinte§ 4?: 

"Art. 24. 

§ 4? Nas decisões da Assembléia que envolvam despesas ordinárias 
do condomínio, o locatário poderá votar, caso o condómino-locador a ela não 
compareça." 

'!:··~··~·····•••<t••'!•••···········•·•t•••••t••1·····•••'!•••········ 

"! •• ~ ••••• ' • • • •••••• ": •••••••••••••••••••••• ' ·- ... "': • ' •• "': ...... , ........ .. 

(À Com.issao de ConsÍituiçllo, Justiça e Cidadania) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 76, DE 1995 
{N° 4.228193, na Casa de origem) , 

A1tera a redação do art. 2° da Lei n° 
5.698, de 31 de agosto de 1971, que 
"dispõe sobre as prestações devidas a 
ex-combatente segurado da previdência 
social e dá outras providências". 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 5.698, de 31 de agosto 

de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"~t. 2° - Considera-se ex-combatente, para 

os efeitos desta lei, o definido como tal na Lei 

n° 5.315, de ·12 de setembro de 1967, bem como o 

integrante da Marinha Mercante Nacional que, entre 

22 de março de 1941 e 8 de maio de 1945, tenha 

participado de pelo menos uma viagem em zona de 

ataques submarinos." 

Art: 2° - Esta lei entra. em vigor na data de sua 

publicação. 

Art. 3° - Ravogam-se as disposiç~es em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

.LE4 !i;o- 5.&: - 2: %~ DC ACàa:G 
:: 11':'1 

ü!e;ót ~~ =: ~~~:I c!ftU!a •. 
c::"-combatn.:c ltgtrf'.;.do ti.1 j,l!"ftt.• 
&fc:~c.o SGC"...ú ,. &a o;.:ra.a ~,.. 
r..u. 

Art. :o Ccas!dera·• u-•· 
ceaw. para o:; t!enm diA& lAS " 

C.fiDldO eomo tal D& te ~ 5.Sl5 . 
<!e 12 d• ao....,l>:o do lir. . ....., am:<
o iDCI';!'UlW cl& )lanaba !.III'CIIltfl 
liaeiOCSl que. ec:n ::! do - ào 
1~11 • ! cót =:o do lm. u=a IIIIJ• 
:~CJ~ ci'! ~~~1-: =~4 Qç» T'.a;rr.:.": 
cm z=:.2 C.!' a;acrwes s\.W:~"1DII5. 

···••···•••·••····•···••···•• 

(À Comissão de Relllções Exteriores e Defesa Nacional) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 77, DE 1995 
{N° 4.329193, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inserção da dados sobre a edição nas 
publicações de órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta:· 

Os· relatórios e publicações em geral, 

patrocinados ou editados por órgãos ou entidades da Adminis

tração Pública Federal, deverão ter impressos, no rodapé da 

primeira contracapa de cada exemplar, os seguintes dados sobre 

a edição respectiva: 

I - ·quantidade. de éxemplaro;>s;. 

II - custo unitário do exemplar e custo global da 

edição; 

III - mês e ano a que se referem os dados de custos. 

Parágrafo único - Tratando-se de reedição, deverão 

ser acrescidos os dados relativos à edição original e, se for 

o caso, às reedições anteriores, re~pectivament~~ 

Art. 2° - -i:sta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

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

(À O>missão de Constituição, Justiça e Cidadania) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° SI, DE 1995 
(N" 349/93, na Câmara dos Deputados) 

Maio de 1995 

Aprova o ato que outorga à RÁDIO E 
TELEVISÃO INTEGRAÇÃO LTDA. concessão 
para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical na cidade de 
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Fica aprovado o ato a que se refere o 

De=eto s/n, de 29 de julho de 1992,. que outorga concessão à 

Rádio e Televisão Integração Ltda. para explorar, pelo prazo 

de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 

radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Cruzeiro do 

Sul, Estado do Acre. 

Art: 2° - Este de=eto leg_isl;ativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

MENSAGEM N" 364, DE 1992 

Nos ~em~os <:o wao 49, Inciso xa. eomllm3do ~ o f 1• do &ni.I'J 223. u 
Coast!Wtçio Fr:di:QI.. oul:mcto llpr!Xl~ do COfl&teSSO Nacional. :rompW1do IX &pos!Çio 
ele MOU'"O$ dO Scnbcr ~t1ni$C'O de E$U.4o cSQs T~ c du.Ccm~ o :no CCIISWIII! da 

~to q~~: "Ovtorll3 .1 R:!dlo c Televc~ lnu:D'3Ç.io t.ul&. .;Cnccssio paQ. explonr !et\'iça • 

:zdlod1r~ sonora cm cnd.J. lnlp1C21.. 11:1. dd8cSc de Cruzlm dct SuL. Estado dO ~-

lnlaia. 2' de julho * 1991. 

/...~}Wi"ccÚ ..ú .lf'_...-).p ~ 7-<.. ~ '.!' ,n.~ fei'.LNd .&l.e 
.;f'f-2 a:o 0~~ A1-ln-.sr.c4_ .J1Z· e~,....,..,. J#~ 
;-.......,:iA.>Ãtr.;.:.. C >*> ~;.uH'vlfi7t:.,SPc..S: • 

r .,....n., .. t.otu· .. ,,. .. .. o ... ~.,,. • •t• ... •d• •o,.•c, •ç.Õo . ..:I• Yoss• 

(•c .. t;nc•• "~ ,.,çl,.sos I>'"GJeto• .:le .:lec,.etos, .:sue ""torg•• co"c•s•.ão 

.Õ RÃOIO f TELf'IISÀO INTEGRAçlO lTDA., 11.,,.., •u.,.·ute,. se,.v•çG de "! 
.:loo..:loFus.io ~o,.ore '"''" ond.o .,o;e,•.• ond• tr-op.oc•l. n• c•d•d• d• Cr~ 

2. !lo r.-ogost:• ..J• ,·onc•ss.;o O.co.-r• d• d•t•,..,,...q;., es"t•"-1• 

•'•d• "<I t'c-c.-•c<> n<l >l7,ó5} • ..Se:~ dto •brol de 1989 ctu•, •• llt'<>•••vw; 
"'•""t<l • ., IJt"<ICesso ..S• IJI"ow•"t•.r.•ç.i.o <I• ••osso.-•s n• ,..,,;., -ainoc•~ 
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•ut:o,., zo" .a E'"l>'"•~• "'""""o I e o,.. de Co•un oc•ç;o S/ A ~ R AOI OIIRÃS 

.ai ......... os l>ens, .,quoro•-ncos. ,,.c ••• ,.õ .... o •• -.,_. t ...... r ...... 
• ut, I , c•c;;o de "'""""" • s ~.,. ••• s•-•• • el• p.artencentes, 

3, t'e~s• '"odo, • RAOIYBRÃS - •••cut•nt:e dos ,..,. ... ,,.~• 1M' ,..g;2 
dor.,,.;o so"o"• •• ond• ,.;do• • ond• t:f'OCtoc•l, ;,; coél•d• dii Ct'uz•i 
"" do :;., I • E:oc•do .:lo .-c,.e, de •cor do c o• • lll-t•r o • WC roe I 287, 1M' 

:! .:le .:l•u•D<"e .:1• 1977, "'"""' uou I •é:•t•ç.;o, •c,.;. ... .;,., d• Publ•c•Ção do 
Edoul de ~<Jnco,.,.;,.c•• P~bloc" ,., .:0;;14/59. no or;;;õ-;JfTC,....--d. o~ 

de "''"'o d• 19':i~. p•r-• ••••n•ç;o do• .ac ... vos petenc•"'=•• .is refs':'•â• ............. 
4, O:uJOI><"odos os prooc•di••,.tos •ão,.tst:r•tovÕe proproos, ,ji E'! 

P"••• <lelobe,.ou, pllf' un•n•••d••• co,.for- R•soluç.;Go nS ~1;:;;ol, .:1• 

19 ct. Julho do -••o •no, h-lot.,. • d•c•••o·d.ll .: ... ,,.,..; .. [spe<"o•l 

d• lu:ot•o;io, qu• ~rovou • l>f'G"IMSt• d• R.;dio • Teh.,os.eo lnt•OJ"!. 
Ç.D ltd••• ~ouc.• ·~r••• p•rtocol)•nte d• COI'COt' • .Õnc••• 

S. 'to •nt:•nto, •o ""' •••••n•do o l>•d,.jo, no toc.a,.ce .Õ. 1,.. 
gosl•o;io •sl).ac;f•c• d• ,..,.doodofus.eo f•c.• -; nov• arde• ..:onscocuc.o; 

n•l, ......... dov•~•nco• d• •nt•ndo-rlt:os entroe • .::onei.ltoro• Jur; 
dou d•eu llinost.roo e • """'""soro~ Jur;doc• d .. ~;,..c.i;~;. -~,..::.7-
d• f't'esodoÕnco• d•' R•pWbio~:•. c:on.,ubst:•nco.ad• n•• ;..-,.,fen ... ç-,;.,. .!"' 

fls, 138/139 • 1.41/I.JS .:lo .an••o prooc:•••o •~•nostr•to..-o .,e 
:!9000.\10711'0/SI'. 

6. Oo.ante .:losso, ~,.,..,. po,. b .. ••c• .,.,,.,,.têrooo 1ou1cot.a,. ~ 
,. • .,,r,. ... c•o;;o d• douc• \:,--.,.ltof'•• .:Oer-•1 <~• ~--p~bloO:• au•, ~ .... ; .. 
.:lo P•reeH" nl 0:5-41, .le J J•j:leE•Olb<"O de l(jQI, .IPf'O••do i>O,. Vos"" 

Excei.Õnco.a,,.. publoc:•do no 0,\1, de.!) '!.Ub'!.eqG.-nte. cono::tu • .., "" 

... ntodo de ou• • op•r•c;;o •• c•u•• eo"f'9"'"'" conca.,üo. :>a<" ,..,~,.'! 
de,. que • "R.-OlCIIRÀS. n• qu•l•d•ct. de lon .. .....,,. ..:l• Uno.&o 

d_;,.., .. ,. d• r•doodofu.,.iio, f'9""'" c:o..., • •:•"d•d••r• eooo<:~<Nnt.• .Joto~ 
'"'"" ....O.Iod.ad• d• "'"""'<;o ~tod..loco." c- ess• • .,c...,do,.ent:o, ~ans·.!·~ 
r• s•r P•"t: '"'""c• • .apl oc:•b o I i d•ct. do do spo1t0 no .af't. ::3 .:l.a ~on~ 

t:ituoçÚ. 

1- ~•••• :teftdO, ••c:l.areç;;. que, ... -,. t:•<"•o• d<1 l Jl .!<1 .,,.t. 
2%3 di Const:otuoç,;o, o •to ct. <IUt:ort• s-nte pf'oduzor,; ,.fetto .. 
leg••• .,..,.;., d~Íib.;,..,.;o dO Corog;..S,.. -H-.;.,, .. .,.;,, • Q ..... d ...... .; 
r•-t 1 do o pro~~:esso •doto no •t,.•t o ..-o P•~"t: o nent:e q.,e • e'lot• ...::~tnh4., 

E•t••· Senhor" p,..,.,d.a.,t•. •• •onh•• consod•,.•o;Ões 4 '""'=:. 
p•ot:e dot prooJeCPI ct. d•c<"el:al q,.. """" •ut...t:o, r•-•tos-nte 

:tUi>"<"<ef' c:on.-ict.r.,.;o d• Vali•• [sc:ei.Õnco•. 

(À Comissão de Educação) 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros) - O expediCII!e 
lido vai à publicação. 

O Projeto de ~to Legislativo, que acaba de ser lido, tra
Drilará com prazo determinado de 45 clias, """ tem>os do ""- 223, 
§ 1°, e 64, § 1", da Constituição FederaL combinados com o art. 
375 do Regimento lntemo. · 

DECUTO D! 1992 

o...e ..... a· ••••• • r ...... ,,..;;, s .. c.,,..,..; .. 
ltQ, CO/KeliÀ o•re llplot'•l' s•r•oçQ 
... f'Hiedofus.iie ,..,.._. •• o~ 1:1'01).!., 

c••· ,... .,,.,.. • c .... ~: .. ,.. do s .. 1. E!. 
t:edoe do Ac:ro. 

O Pre•ldente da AepObllca, "" 
.,,... d•e •t:,.•buoçoies- lho cort#e,._ os .,.t,, 54, oO>Coto tY, • 

22.3~ ,dos Contt:otuu;;io, e o .-,.t. 29 do R•tul·•-nto dos - Ser••ços 

,,. "·"''-,,r ..•. ~ ... or"•·•..l<> ~''"''"' C',.o:r ... to .,; 5.!.~Q'5, .:1• :ii .!e":!!. 
• ..,. ..... ·••· '''ol, .,. .... , • .,.,<:,;., .l.ad• p•fo r.c,.•to .,t 'SS.t!ó7. d• 
~o 1 .. ,,..,,.,,.,. ,,.,. o•J-.õ. tend<l .,,. ~••t• o dosoo•to no t'•creto nl 

'~.t"~1. : ... ~: .t .. ,,..,,.,, .te J<J0:9, be• ••••• o <lU• consc• do p,.2 
,.,..,.,, ,.-1 ~·l,•,•;: . .:;:~lol,' -~ •Ed•t•l .:le ~oncorr;nco• P.;bloc• nl 
:;:J.. ~~. ,j, '\1t' 1.:'1!-"Á:;J. 

DECRETA 

4<"1:. 11 É out<I,.IJ"d• ; R-'010 [ T[L[YISÀO INT~ 

... R.s.;l~ LTt'.t. •'"'!"•ss.&o """'""" ••pior•"· p•lo l>f'•zo d• 10 {dez) 
'""os, .,,..., .J,,.,..,~" .Jto ... clu"'''"'dsd•, ,..,..,,ço de rsdoodofusios 

"0"0'"'" ""'_,,.doi ~r~l)oc.al, """ cod.ade d• Cruz••"o do ii:ul, Est:•do 
.:lo ..,.,,. •• 

outa,. .. da 

'"''11• .. -••-.. o•lo .:;d,'llo 8r•toleoro eh Tllll•c<~•un•c:•o;Ôes, •••• 
- s"bs•qGe,.-t•• e ., • .,,. '"•'tu l"••ent:a•• 

Alo*. 2111- Este •t:a sO..nt:e orodvi:i,.; 

l•q.ao'lo "'I>Ó'f ,j,.lobe<".açio ..:lo ::Ong,.•sso N•c:•O)n•l,-

f 3• do ..... ". .!::3 4• .:onst: 1 t,.,,..;,, 

•feotaa 
t•,.•o•--do 

Art. Jl \1 c-ont:,;st..t d:.Ce,.r.nt• de c-••.;. O._ 

... ,.. ,.,. '"""''"•do d•nc,.o d• 60 (sesaent•) do••• • contf'lll da O!, 

l•c•o;;o d• d•l•b•r•o;:io da Convees• IIIIIICooftel, sM "•e d• "•li 
.:l•d• .:lo o1to d• .:out:or"t•• 

Art:." 4111 E•te Dcc,;_t• -.;;t,. ....... ,,_ """ d.all:e 
.H :1u• etubli~:.açio. 

1! .... ;,;.,2t d• 3auro de t99Z: 111• 

d• lndep•nd;,.,,. IC4 d• R•••• ic•• 

De acordo com o art. 122. II. 'b", do Regimento lntemo, a 
matéria poder.í receber emendas pelo prazo de 5 clias, per.m"' a 
Comissão de Educação. 

Sobre a mesa, projeto que sat lido pela SI" 1"-Se=tária 
em exercício. Seoadom Beocdita da Silva. 

É lido o seguinle 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 175, DE 1995 

Revoga o art. 57 da Lei n° 8. 672, de 
6 de julho de 1993, que •institui 
normas gerais sobre desportos e dá 
outras providéncias•. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° Fica revogado o art. 57 da Lei n° 8. 672, de 6 de julho:de 
1993 .. 

· . Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

JUSTIFICAÇÃO 

A Lei n° 8.672, de 6 de julho de 1993, que '7nstitui normas gerais 
sobre desportos e dá outras providências~. teve origem em anteprojeto de 
lei submetido ao Congresso Nacional, em 1991, pelo então Secretário· de 
Desportos da Presidência da República, Artur Antunes Coimbra, o ZICO. 

Examinada por Comissão Especial constituida na camara dos 
Deputados, no entanto, a proposta original sofreu inúmeras alterações 
durante sua longa tramitaçao naquela Casa. Discutido em ·audiências 
públicas patrocinadas pela Comissão EspeCial, o texto incorporou diversas 
propostas, transformando-se no Substitutivo do relator, então Deputado 
Artur da Távola e, mais tarde, a partir de novas discussões, foi aprovada 
uma Emenda Substitutiva Global como versão final do Projeto na Cãmara. 

Encaminhado ao Senado Federal também recebeu emendas, tendo 
retomado à camara, onde foi finalmente aprovado, transformando-se na 
Lei n° 8.672/93. 

Conservando muito pouco do anteprojeto original, o diploma legal 
incorporou, dentre outros, o dispositivo expresso em seu art. 57, que 
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estabelece que "entidades de direçao e de prática desportiva filiadas a 
entidades de administraçao em, no mfnimo, t~s modalidades ollmpicas, e 
que comprovem, na forma da regulamentaçao desta Lei, atividade e a 
participaçao em competições oficiais organizadas pela mesma, credenciar
se-ao na Secretaria da Fazenda da respectiva Unidade da Federaç/Jo para 
promover reuniões destinadas a angariar recursos para o fomento do 
desporto, mediante sorteios de modalidade denominada 'bingo', ou similar." 

Concebido como forma de fornecer recursos adicionais aos clubes e 
auxiliar as modalidades olimpicas, sempre tao carentes de patroclnio, o 
dispositivo· acabou sendo desvirtuado pela açao dos que "administram" a 
realizaçao dos bingos. O Decreto n°. 981, de 11 de novembro de 1993, que 
regulamentou a Lei, estabelece, ·em seu art. 43, que, do total arrecadado 
nestes eventos; 65% devem ser destinados aos prêmios e tributos e 35% 
às entidades, para cobrir custos e gerar o lucro. Não é o que ocorre na 
prática, no entanto. Como os clubes nao possuem, no mais das vezes, 
estrutura para administrar os sorteios, contratam empresas especializadas 
que acabam abocanhando a maior parte dos recursos. Verdadeiras 
"máfias", nas palavras do atual Ministro Extiaori:linário dos Esportes, Edson 
Arantes do Nascimento, o PELÉ, as operadoras repassam às entidades 
desportivas pequenas parcelas do montante auferido, normalmente apenas 
entre 2 e 10%. Atuam como "atravessadores" que se utilizam dos clubes e 
entidades desportivas para burlar a legislaçao e ficar com a maior parte do 
lucro. 

Embora a abertura de um bingo esteja condicionada à comprovaçao, 
pelos clubes, da prática de três modalidades ollmpicas, de quitaçao de 
tributos junto à Receita Federal, e credenciamento junto à respectiva 
Secretaria da Fazenda, tais regras nao tem conseguido evitar uma série de 
distorções. É comum a constataçao ·da existência de "clubes fantasmas" 

que servem de fachada para a realizaçao de grandes negócios, ou clubes 
inidOneos que emprestam seus nomes para serem explorados por 
emprésas inescrupulosas. 

449 
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As casas de bingo sao, hoje, na verdade, cassinos luxuosos que 
enriquecem intermediário§ e empresários, onde é fácil sonegar impostos e 
praticar a "lavagem" de dinheiro oriundo de atividades de contravençao. 
Alega-se que, de qualquer maneira, algum dinheiro chega às entidades 
~sportivas, mais do que muitas jamais receberam. Muito pouco, entretanto, 
em relaçao aos lucros obtidos pelos donos das empresas que administram 
as casas de jogos. Outras formas de incentivo ao esporte, sem a açao 
danosa de intermediários, haverao de ser encontradas. 

Estas as razOes que. nos levam a submeter à consideraçao dos 
ilustres pares a presente Proposiçao, que pOe fim à exploraçao deste tipo 
de jogo nd Pais, na certeza de estar coibindo a proliferaçao de mais um 
instrumento ensejador da prática de contravençao. 

Saladas Sessões, em 29 de maio del995. 

Senador LAURO CAMPOS 

LEGISLAÇÃO CITADA 

--------------------·---------- ----
liA !'• "-' -.::...· • 4.,-:t. ta: :rs:oea ~·-• ~~~ 1 ~ z 

....... .::"'l::k .... lll:fi;.'OlC "" .. ,_ • .:.aar :~';.::!:~ t ~ :...-~-- u ·-· olt 
~r-·.-·...:;t: - :.. .... ::&31 c t IIC"'~:.;k nr ~.-:r ... ~ D".:- .... ::-,...• ::-. z.-
-· ::"W':te'W'.-.: w ..... -..,.-. ... ,._.40 ~ --:.-.•• ~~- ~ -=-.-:z. ......... ::... 
~r•c- "'"''"~~~ 30.: "a::&,.,., ... .,...,.,_,.,..: 1-t: 1111: ~:..-e·~~.,.-~ iii 
llr1)&!•:::W.: ~ ....... ...,,c·. s -. .... 

• :· e .-;-*' -3ni:NI' .. =--~ ' • ~ :::..:..,. ---..:art ' 
!ial:.:n • ._,::â -. ,_ • • nu -;a; .,.,.-; • , 

1::-~'ll'n"..&:Z~a:""' ;~·l:t'ill~n".acm.
- ..,.,e :..O;a--w • • r,. ~ ""=-:.:.:. z ~c:t.. ~~ ... - :.. """'"'"'a:'..:ona. 

::: :::::=::::=:::==::-=:::::.::: =~::.:::: 

(À Comissão de Educaçllo - decisllo terminativa) 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O projeto lido pulação. Recuperou a malha viária do inr.rior, facilitando o escoa-
será publicado e remetido à ccmissão competente. · - menlo da produçãO.: · 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pela sr- t• Secre- Não teve. contudo, o jovem prefeito a prudência que norteia 
tária em exerCido, SenadOra Benedita di Silva. as graudes ações, nem o equilibrio necessário à boa a.dminist:ração. 

É lido 0 seguinte; Tmído pela incipiente experiência. foi atropelado por essa devasta
dora crise ecooõmico-financeira. que assola o País. Enredou-se em 

REQUERIMENTO N' 829, DE 1995 traiçoeira cinnda financeir.t, perdendo o controle. doi gastos do 
S~or Presidente, seu município. - · 
Nos lermos do art. 210 do Regimento Intemo, requeiro a E sofreu muito. Sofreu tudo: as pressões dos credores, os 

transcrição. nos Anais do Senado, de discurso prommciado, da juros escorcbantes, a angústia dos servidores, a coblaoça da socie-
Trihma da Câmara Municipal de Porto Vellio, pela Excelentíssi- dade, a incompreensão de muitos, a irreverência dos adversários. 
ma Senhora VereacJm:a. Nilce ~.intitulado "Integrar para Dão Não tol.eróu a si inesm.o; nãÕ suportou a da: da vergonha. 
entregar", e que trata sobre a que~o da ''Ponta do Abunã", que E, num DlOJllBilto de profunda depressão, desprezou os 
envolve faixa teneoa dos distritos portovelb.enses de Tancredo Ne- compromissos, ésqueceu-se da Inullier, dos íJ..Ihos, da mãe, dos ir
veseCalif6mía. - - · -- - · · mãos_,dosparen~;.dosamigos.N"aodeuimportânciaàvida.Com 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1995.- Senada EmaDdes uma bala no peito, interrompeu tudo, caiou todOs. 
Amorim. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
(Ao Exâme (Jâ Comissão DiFerora) 

O SR. PRESIDENTE (Renlll)· Calb,eiros).- De acordo oom 
o art. 210, § 1°, do Regimento Interno, o tequerim.ento será SO.bme-
tido ao exame da Comissão Diretora. · · ' 

O SR. PRESIDEI'o'TE (Renan Calheiros) - A Ptosidéncia 
cOmunica ao Pleoário que detenninou nesra data a_republicação 
dos Pareceres n's 332 e 333, de 1995, das Comissões de Assuntos 
Soe iais e de Assuntos Econômicos solre o Projeto de Lei da Câ
mara no 114. de 1992, que tramita em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara n° 131, de 1992; e com os Projetos de Lei do Sena
don's344.de 199l,e 19de 1995. 

As matérias ficarão sobre a Mesa, durante cinco sessões or
dináriaS. a f:tm de receber emendas. nos termos do art. 235, II. "d", 
do Regimento Intemo. 

A Presidência comunica ao Plenário qile, uma vez fmdo o 
prazo f1X3do no pa.Iágrafo único do art. 254 do Regimento Intemo, 
sem interposição do recurso_ ali previsto, detcn:ni:nou. o arquiva
mento defmitiVo do ProjetO de Lei da Câmam n° 187, de 1993 (n° 
2357/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a tributação de 
bens de pequeno valor. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Sr. Ptosidente, peço 

a palavra como Líder do PPR~ 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calb.eirosj ~V. Ex• tem a-· 

palavxa, como Li der do PPR, por cinco minutos. - · · 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPR-TO. Como lí

der. pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, trago nesta tarde, constraDgido, uma notícia que abaloo 
o meu Estado, que abalou o Município de Al:aguaçu: a morte do 
Prefeito Leonardo Lima. Creio que certamente a aflição de que foi 
acometido o Prefeito de Antguaçu é muito sCn:lelliante àquela por 
que passa os pzefeitos -da gxande maioria das cidades brasileiras, 
em decotrên.cia, principalmente, dos cscatcllantes juros cobrados, 
do desacerto da economia. 

Sr. Presidente, nobres St*s e Srs. Senadores, queria registJar 
a perda que o nosso Estado e o Município de Araguaçu sofm"am. 
com a morte de Leonardo Lima, Prefeito de Aragu.açu. 

Jovem. cheio de vida e de sonhos, cumpria seu prinieiro 
mandato. Imaginava-se tomado pela responsabilidade de supemr 
seu pai e um innão que também administraram a. mesma cidade. 
Arrojado. empreendedor, lançou-se à luta impetuosamente, bus
cando dotar a pequena comunidade de infra-estrutura que propi
ciasse à população melliores condições de vida. Embelezou a cida
de com jardins, canteiros de flores e palmeiras. Otidou da pobre

. :..; deu casa a quem não t.i.nha. PreoaJpou-se cem a saúde da po--

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa-
laV>ll ao Senaõor lzley Suassuna. (Pausa). 
~a palavm ao Senador Osmar Dias. (Pausa). 
Concedo~ palavm ao Senadcr Lauro Campos. (Pausa). 
Concedo á palaVIa ao SenádOr Pedro Siinoi.. (Pausa). 
.Concedo~~ ao Senadcr Roberto Requião. (Pausa). 
Concedo a palavr.a. ao Senador Gilvan Borges. (Pausa). 

Concedo a palavxa ao Senador Joel de Hollanda. (Pausa). 

Concedo,~~""' à Senadora Benedita da Silva. 
A SRA. BENEDIT A DA SlL V A (PT-RJ. Pronuncia o se

guinte díscurso. Sem :revisão da oradora.)- Sr. Presidente. St's e 
Sts. Senadores, vet!ho à tribuna., em primeiro lugar, para lamentar 
profundamente que ainda não tenha havido um entendimento entre 

· o Presidente da Repiblica e os petroleiros. Lastimo, porque enten
do que se tlata de uma situação de extrema gravidade. 

· Não po~, Çe forma alguma, aceitar que. neste momento, o 
papel dõ GoVerno seja de endurecimento, mas acredito sim, usan
do uma palavra do nosso dicionário político, colocado pelo nosso 
Presidente da República. que esse seja o momento de flexibilizar. 

Nesse instante, o Governo deve ter a responsabilidade de 
manter o equihõrio nas negociações. abrir um espaço para que os 
petroleiros possam, sem se sentirem subestimados, depreciados ou 
abandonados, sair dessa greve, mantendo a Nação segura. 

Não compreendo que, neste momento, o papel do Govemo 
seja o do He-Man, de ler a Fa;ça. de ler o Poder. 

Na verdade, precisamos entender que os traballiado:res gre
vistas não estão nesta situação, pura e simplesmente., por vontade 
de um pequeno grupo da direção do movimento. Por várias vezes, 
pude conversar com o Presidente da Confederação, com petroleiR 
ros, suas lideranças c observar que eles querem ter uma garantia 
da palavra do Presidente da República. para que haja um entendi
mento c a greve se acabe. 

Por quê? Porque tiveram oportunidades anteriores de se co
locarem como mediadores entre a proposta apresentada pelo Go
verno c a que o movimento apresentava. E em nome da palavta, 
pura e simplesmente, voltmam ao trabalho. Tiveram uma outra 
oportunidade com uma greve de advertência, com a qual preten
diam também um acordo. Esse aconio, segundo o Tribu:nal, foi co
locado como impossível, já que não são indicados os zesponsáveis. 

Lembro-me, Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, de que 
bem acompanhei. na. época. os entendimentos políticos do Gover
no do Presidente Itamar Franco, ao qual o nosso atual Presidente 
prestou setViço no MinistériO da Fazenda. 
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Por cooseguinte, 6 importante que Sua Excelêo.cia possa 
lembrar que é possível manter um diálogo cOm os trabalhadores, 
sem que isso se constitua numa quebra de autoridade. 

Os petroleiros estão esperando esse gesto do Senhor Presi
dente, porque, até então eles deixaram de acreditar. E já que o Tri
bunal não vê em outra autoridade a legitimidade para a confl.liDa
ção de um acordo. eles agora querem ouvir a palavra do Ptesidenl:c 
da República. Tem que ser a palavra do CJ.efe desta Nação, para 
que o Trltunal possa julgar, no futuro, os acordos, as ações, caso 
haja uma quebra de acordo. 

Mas, neste momento, mais uma vez, quero fazer um ape
lo a<? Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 
qUe não é Presidente de uma facção ou de um Partido, que não 
é Presidente dos empresários ou dos trabalhadores. mas é o 
Piesidente do Brasil: que Sua Excelência, com sua gmnde :res. 
pomabilidade, restitua a n6s a tranqüilidade que o momento exige 
e indique interlocutores que o façam se sentir altamente repre
sentado e compromissado. Para que esse diálogo se faça de im.e
<fiato, a Nação bras11eira apela ao Presidente da República. já não 
mais aos petroleiros. 

Sabemos que o Govemo tem força. tem aUtoridade, tem to
·dos os insuu~.tos e mecanismos necessários para solucionar 
esse impasse, e estes estão selido utilizados. 

Os trabalhadores estão reivindicando o diálogo. Os traba
:tha.dotes: t&.m. como amm a greve ou a mesa de negociação. Se eles 
já éstão em. greve e falta apenas a negociação, esperamos que o 
Presidente da R.epiblica possa ouvi-los e fazer com que essa greve 
não traga maiores prejuízos; prejuízos para OS~balbadores. para 
a Petrobrás e para o povo brasileiro. 

Imaginem. não- basta, puta e simplesmente, substituir os 
têci:iícOS: ESta:aiO$- Vendo a radicalização sendo acirrada. sabemos 
<Jl;le o Governo tem poderes e, daqui a pcuco. pode até dispensar 
trabalhadores., todos. se quiser. Mas teremos um problema maior 
ainda: a eficiência estar.í sendo Colocada em jogo, pxque a expe
riência acumulada desses trabalhadores é importante para este mo
mento da economia brasileira. 

Para que os petroleiros possam garantir a produção. para 
que a Petrobr.is possa ocupar o seu devido lugar. como sempre 
ocupou. e ser para nós uma empresa que nos traz a:gulho, temos, 
todos, numa s6 voz. que fazer este apelo ao Presidente da Repúbli
ca. Peço aos Srs. Senadores que sejamos interlocutores. Alguém 
vai-nos ouvir. N"ao podemos ser uma voz clamando no deserto, so
mos responsáyeis porque repre~ntamos este País e, por isso, te
mos a responsabilidade de semibilizar o Govemo Fedenl., para 
que ele flexibilize o diálogo com os petroleiros. 

Sr. Presidente, outro assunto me traz à tribuna. 
Tenho aqui em mãos o relatório de minha viagem à Guate

mala. õnde participei. pelo Parlamento Latino Americano, da IV 
Reunião da Comissão da Mulher. presidida pela Deputada do Pa
namá Hydeé de Lay, ocasião em que se discutiu váriOs temas con
siderados importantes. 

Sr. Presidente, fami passar às mãos da Presidência da Casa 
o citado relalóri~ antes. porém. quero aqui tecer alguns ~
rios a respeito do assunto, porque entendo ser muito importante 
que n6s Parlamentares e mulheres do Brasil possamos contribuir 
para a Conferência de Pequim. 

Tivemos oportunidade de entender a situação da mulher na 
América Latina e no Caribe. Nas discussões obsetvamos que, a.pC.. 
sar de tcxlos os questionamentos que ainda DÓs mulheres brasilei
ras fazemos, temos a Constituição mais avançada no que diz res
peito ao direito da mulher. Isso DOS orgulha, de certa forma. mas 
também .nos dá a msponsabilidade de fazer com que esses direilOs 

. possam ser cumpridos e que o nosso País não sirva de exemplo so-

meme ao nivel da Carta, mas tambtm das ações, ações essas que 
dev:erão perseguir esses direitos adquiridos na DOSSa Const.ituição. 

Nó~ mulheres cb Brasil. sabemos perfeitamenle <Jle temos 
ainda uma longa caminhada: temos que definir como objetivo es
lratégico a aprovação e garantia do implemento de políticas volta
das para a mulher brasileira. 

Nesse CDCODtro, eu tive a oportunidade de fazer uma expo
sição em que afumava que as mulheres constituem a maioria no 
setor da economia infonnal e DO subemprego. E ali eu obsetvava 
que petsistiam as desigualdades na OODCeSSão de empregos, nas 
áreas de ocupação, bem como em rnaçOO ao salário da mulher. 

N"ao falava. pura e siigplesmente,._ çom o acámulo_ de expe
riências que temos como representante do interesse da mulher em 
nosso País. mas falava com o conhecimento que temos da situação 
da mulher na América Latina e DO Canõe. 

Sabemos que cresce o número de familias pob= chefiadas 
por mulheres. Nós mulheres estamos ausentes do poder e das :ins
tâncias de decisão em todas as estruturas hiedrquicas. E a hierar
quia que decide ainda. não conseguiu absorver, na totalidade, esse 
interesse que não é pura e simplesmente fc:min.ino. mas é um inte
resse para o eogmndecimcnto de uma Nação. Ol::6ervamos e discu
timo& a questão da viol&K:ia. social. doméstica., tisica e sexual, um 
fato presente no cotidiano feminioo que deve ser uma mer&cia 
de abonlagem oacional Trata-se tamb!m de algo importanlissimo 
no que diz respeito aos direitos humanos. no que diz ~to l 
pr6pria economia do nosso País. 

Existe na América LatiDa um empobrecimento, c eQamos 

observando que é a feminmzação da pob!eza. O mecan.irmo de 
produção e de promoção da igualdade são liágeis e insuficientes. 
Por isso, apesar do_~ à edl•"!çiQJ>Ql"~~ig!!if!Ça!jya~ 
mulh=. ainda há uma difc:t<llÇ& em função do gônero. Ainda há 
uma segregação. Pereebemos ainda que, na formação IX'Qfissiooal, 
não há só o preconceito em uma detemúnada ma importante il 
qual as mufueres têm acesso e, no entanto, não têm visibilidade. 
Além de toman:no-nos nriDoria.. não há visibilidade nesse COiltc.tto. 

~ao há uma assistência satisfatória à saúde da mufucr. Os 
serviços disponíveis no nosso País não atendem a todas as fases de 
nossas vidas. 

É interessante destacar que essa situação enfocada por mim. 
o disauso, a intervenção, na Am&.ica Latina era a mesma coisa. E 
obsetvamos que é não um {enômeno, mas uma situação rea! da 
mnlhcr na América Latina. 

Diante deSsa situação. no Encontro de Guatemala. vimos 
que era necessário que, não apenas fechássemos o documento do 
Parlatino, mas também tedamos mais uma oportunidade de agre
gar mais parlamcntares da América Latina. para entio~ no encon
tro em São Paulo. fecbmnos uma proposta do Parlatino para a 
nossa intervenção em Beijing. - -

É necessário que o Govemo brasileiro dê atenção ao Parla
tino. porque dele saiJ:io ptÕpostas aniadum:idas, afinadas com os 
representantes dos países que o congregam. com t:ranspai&cia e 
responsabilidade. que fazem COIJl que nossas propostas se tomem 
uma 11trica proposta e que haja mudança. no âmbito das Constitui
ções,. na AinCrica Latina. 

Naquele momento, apresentei algumas propostas, as quais 
gostaria de salientar aqui neste momento. Assinalei a importância 
da tomada de medidas conc:roW ~ dar voz ils parlamentares 
dentro da Conferência de Pequim.. É fundamental que nossos par
lamentos. na América Latina., enviem ~sentantes. e não pura c 
simplesmente ouvintes. mas com propostas a SCD:m defendidas. 
Que possamos, também. eliminar os obstkulos que impedem a 
participação das mulhenos na tomada de decisões e dar esl!mulo 
para que participem das diversas formas de poder. 
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Falamos sobre a divisão equilibrada das responsabilidades 
do polblico e do privado, en"" banens e mulh.,.s. Que possamos 
estabelecer garantias para que mulheres e homens possam partici
par das defmições de políticas econômicas e sociais dentro da vi
são do deseuvolvimeoto. Não podemo$ falar de de=volvimemoeco
nômico sem enfocaiiDOS a verdade e ostabelecem.os essas garantias. 

Disaltiu-se a incOipomção à legislação naciooal dos com
promissos assumidos nas conferências nnmdiais da üzganjzação 
das Nações Unidas e dos pactos e convenções in.temacionais. 

O cumprimento dos acordos intemacionais contia o tráfico 
de mulhem: foi um grande de bale. Ccmtatamos: que existe, a nível in
remaciooal esse tráf:u::o e que o JlO&SO Pafs é vítima desse JX001ema. 

O estabelecimento de medidas concretas para combater o 
Iacismo e· qualquer outra f= de discriminação é uma das inú
meras propostas apresentadas. 

Sr. Presidente, não queria concluir este pronunciamento 
sem ames dizer que pxecisamos garantir o pgnápio de igualdade 
em toda a Iegis1açio brasileiia;-pm:isamos mi:Jdar o nosso sistema 
educaciooal, adaptar os nossos livros didáticos, a fim de eliminar
mos os estereótipos que reforçam as desigualdades. Temos que 
promover a iDtegtaÇão ;:Ia mulher em todas as est'eras. garantir a 
aplicação do programa de saáde em todas as idades, programa este 
que já éxiste e que depende apenas do apoio do Govem.o Fedetal. 
para que se possa. implementar uma politica de sartde para a mu
lher bnsileira.. Temos ~ apoiar aS organizações de mulheres e 
entidades que tmbalham por essa igualdade, criar a:ganjsmos na 
esttutma govemamental. Em nosso País, temos o Calselho Nacio
Dil dos Direitos da Mulher, para acompaohar a execução das poti
ticas polblicas relativas à mulher. 

· Emm essas as ~iderações que eu tinha a fazer, Sr. Presi
dente. com relação ao relatério que apresento da viagem e à justi
ftcativa da ausência por ocasião do Encontro na Guatemala.. 

DOCIJMENTO A QUE SE REFERE A SR" BE
NEDriADASILVA~SEUDISCIJRSO: 

EXPOSIÇÃO DA SENADORA BENEDITA DA SILVA DU
RANTE A IV REUNIÃO OA COMISSÃO DA MULHER 
DO PA.\U.AMENTO LATINO-AMERICANO 
A Humanidade prcpara·se para virar mais um século em 

sua História, com grandes tr.msfOllilações em todos os setores da 
vida dos povos. 

O Século XXI antmcí..: profundas mudanças nas relações 
eroniimicas, s6cio-pollticas e comportamentais, apontado para a 
melboria das condições de vida do homem no planeta. 

Esta expectativa, no entanto, ainda exclUi n:i:ilhões de pes
soas e, particularmente, grandes contingentes do mulheres vitimas 
da desjgualdade, da discriminação social, da pobreza e da vk>l&cia. 

Apesar desta situação secular de opressão, as mulheres em 
todo o mundo lutam para conquistar o aceso aos centros de poder 
e de decisão, ãs riquezas produzidas pela sociedade e aos serviços 
sociais a que têm direito. 

Portanto. acreditamos ser importante propor mais uma roda~ 
da de discussões ampliadas de mulheres do Parlatino para a con
clusão do documento em pauta. a ser realizada no Bmsil nos dias 
28 e 29 de julho vindouro. 

Devido a expansão e complexidade dos temas a se~m aqui 
abordados, chegamos a seguinte conclusão. resultado de calSeDSO 
entie parlamentares. organizações não-goVeniameritais c govemo; 

- As mnJheres constituem maioria no setor de economia in
formal e do subemprego. 

- Persistem desigualdades na concessão de empregos, nas 
mas de ocupação, bem como em !elação ao salário. 

- C=ce o !IÚmero de famílias pobms dlefiadas pocmulh= 

- As mulh= estão auseDtes do poder e das instiilcias de 
decisão em todas as esttulllllls biexMquicas. 

- A violência social, doméstica. FlSica e sexual é um fato 
pxesente no cotidiano fenrlnioo. 

Os mecanismos de plODlOÇâo da igualdade sio frágis e in
wficientes. 

Apesar do acesso à educação, a mesma permanece diferen
ciada em função de gênero, segregando mulheres e bO!JleiiS por 
mas de ocupação, acenlllando o problema DaS mas de focmação 
proflSSÍOilal. 

Nio existe assistência satisfát6ria .à saúde da muJher. pois 
os senriços: disponíveis não atendem a todas as fases de sua vida, 
em função das limitações do setorpolblico. · 

A legislação brasileim não foi atualiza.da para promover a 
igualdade entre homens e mulheres, con.foan.e determina a CODSti
lllição FederaL 

Às desigualdades de gênero, se somam às desigualdades só
cio-econ&:U.cas, raciais e étnicas. 

Propostas: 
L A realização do encontro 0f Reunião da Comissão Am

pliada do Parlatino) tem por objetivo detmoiuar a posição da 
América LatiDa e Caribe para a Conferência Mimdial da Mulber, 
em Pequim. a poxtirda mmiio na <luarcmala e dos debates naciooais. 

2. Ampliar o número de participaDles parlamentares direta
me!lle envolvidas. pois atualmellle são 23 (vinte e ti&) poises par
ticipantes do Parlatiuo e seriam 32 (trinta e dois) gmpos que parti
ciparão dos eventos. 

3. Realização de uma mmião em Pequjm. no& dias imedia
tamente anteriores à ConfelÔDcia oficial. 

4. Tomada de medidas COilCl<tas pata dar ~oz às parlamen-
tares dentro da ConfelÔDcia de Pequim. · 

S. Elimiriaçio de obstáculos estrutumis que impedem. a par
ticipação das mulheres na tomada de decisões e estinmlo para que 
pal1icipem das divei>as fOl'lllaS de poder. 

6. Divisão equilibrada das =pousabilidades do público e 
do privado eJÍIIe ambos os sexos. 

7. Estabelecec garautias pata que mulheres e b<liJiel!S pos
sam participar das definiç&s de politicas econ&:nicas e sociais, 
dentro da visão do desenvolvimeDto sustentado. com. justiça social 
e igualdade de gênero. 

8. lncotpomção. tl legislaçio uacional, dos co~ 
assumidos uas confetências !llUildiais da Org~mimção das Nações 
UDidas (ONU) e dos pactos e convenções intemacioDais. 

9. Cumprimento dos acordos fu.tt:rnacionais contra o tr.iflco 
dému!b= 

10. Estabelecimento de medidas concretas para combater o 
Illcismo e qualquer ouiia fcrma de discriminação. 

11. Recoohecimento de que o desenvolvimento dos paises 
uão JlOde ser alcançado simplesmente através das forças de m=a
do. pois o progresso econômico deve ser acompanhado de medi· 
das que transformem a igualdade em uma xeaJidade. 

12. Estabelecimeuto de sistema de processameuto de dados 
que retirem as mulhezes da situação de inviSJ."bilidade.. 

13. Necessidade de capacitação especffica de profiSsionais 
da administmção polblica, can respeito ao gen.ro. 

Abordagem espeálica sob"' pobreza, vlolêacla e impu
oldade 

1. Criação de progmmas o meios especfficos para outmgar 
ãs mulh= condições de S1lpei3r a pobreza, atmvés da c:apacita
çio pua o trabalbo em áreas não tiadicionais,. e em apoio às ativj. 
dades produtivas. 

2. Cumprimento da Convenção sobre a Elimiuaçio de To
das as Fonnas de Discriminaçãó Contra as Malbctes e da Conven· 
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çio Intemamericam. pua prevenir, sancionar e eiradicar a violên- Sr. Presidente. os petroleiros aunprem com a sua. obriga-
ela contia a mulher. ção. com o seu dever. A ~tegorla dos petroleiros, uma das mais 

3. Ampliar o m1m.ero e apexfeiçoar os serviços das Delega- bem ocganizadas do País, pro:::ma. puxar as outras nesse equillbrio 
cias de Defesa da Mulher. de f~ demoaática. 

4. Criação de s=iços que faciltem o acesso das D1Uiheros l Mas "'oro, Sr. P=idcntc, dar ao atual Govemo o exemplo 
justiça. do ex-P=idente 1os6 Samey. S. Ex' sofreu mtito i fzonle da ~'~<-

Conclusões: sidência da República. 
a) Garantir o princípio de igualdade em toda legislação bta- Sr. P=idenle, o povo brasileiro deve se OigU!har de ler, no 

sileirn. • dobe dos homens da mais a!t.a responsabilidade, mmidos no Ia-
h) Garantir a IeOEpOização do sistema oducacionsl e adap- piio, o beasileiro, o poeta, mombeo da Academia Brasileira do Le

tação dos livros didáticos para eUminapo dos esten:ótipos que ~ tras, o Presidente do Congresso Nacional, um homem do trinsito, 
forçam as desigualdades. que ó o P=idente ]osó Saroey. 

c) Promover a Ílllegração da n;wiber em todas esferas e ní- Sr. Presidente, venho à tribuna para faza uma refl.exão jm-
veis do mercado de IIaba!ho, bem como sua capaeilação proflSSio- tameote com todos os Srs. Senado= da República. É verdade qoe 
nal também em outms áreas proÍlSSionais.. - a nossa siblação não é muito boa. Com apenas SOO anos de idade, 

d) Garantir a aplicação do programa de ateodimento de sall- passamos por regimes de exceções e por regimes autmitários; vi-
de em todas as idades. vemos numa ecooomia em ftaDgalhos, em que quase todos os ex-

e) Apoiar organizações de ·mulheres e outras entidades que govemos biscaram esse equih'brio. 
trabalham pela igualdade. Hoje, eu gostaria de cbamar a atenção do Governo Fedem!. 

!) Criar otpnismos na estrulllr.l governamental para acom- bem como do Sr. Ministro da F~ da equipe ecooômica. qoe, 
panhamento da execuç%> das políticas públicas relativas 1 mulher. com a sua visão técnica, visio teorizada dos gnmdes economistas, 

Guatemala. IS de maio de !995. esqúocem. talvez, alguns detalhes importantes qoe o homem sim
ples do povo sente no dia-a-dia,. no cotidiano. 

. O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Concedo a pa- Re)nSOU-se demais o remédio aDlliil!O emp<egado. Quando 
lavra ao nobre Senador Ncy Suassuna. (Pausa) _houver necessidade de se &bri:rem as comportas. gradualmente, sé.. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dlits. (PauSa) rios problemas poderão surgir. Os juros estão llDm pa.tamar imu-
S. Ex' declina da palavra. portáveL 
Concedo a palavra ao nob~e Senador Lauto Campos. Sr. Presidente, oobms Senadores. a situa.çlo é gmve; a cco-

(Pausa) nomia está sem controle, está ameaçada o Govcmo precisa tomar 
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. (Pausa) algumas providências jmtdjatameote. Nunca se viu quebmdeim 
S. Ex" declina da palavra. como a que estamos preseDciando, Do pequeno assalariado aos co-
Concedo a palavm ao nome Seoador Pedro Simon. (Pansa) · m=iantes, aos empresários. a siluação ó de lamúria e do penúria •. 
Concedo a palavm ao nome Senador Roberto Requillo. A quebtadeirn ó pmticamente geum!izada s6 fa!t.a vir à tona. 

(Pausa) Ac=litamos no Governo do Presidente Fernando Henrique Car-
Concedo a palavm ao nobre Seuadoc Gilvam Borges. doso. Sabemos da sua inlegridade. O desejo de Sua Excelência é o 
O SR. GIL V AM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o se- de mauter esse eqoihôrio e de comolar a economia. Além disso, a 

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nolns grande responsabilidade do Govemo, nesses quatro anos, Sr. Pm
sn e Srs. Senadores. dmante as 1Ílt.imas ti& semanas acam.panba- sidente, sem sombra de dúvida, mais que o controle da economia. 
mos pela mídia e no plenário das dua!!i: Casas a grande queda de da inflação, é a reforma constitucional. Neste mcmento da vida 
bmço e o confronto entre a categoria dos petroleiros e o Governo nacional, acredito que o Senhor Presidente FemaDdo Henrique 
Feder.U, ua figura do Presidente Femando Henrique Cardoso. Cardoso está indo muiro bem. 

Na reflexão, é preciso fazer uma retrospectiva bist6rica para o Congresso Naciooal não poderia ter como ti,..,eiro ·ou-
que posSamos ver que este momento não é de gravidade nem de tro nome mais im.pcrtan1e pela sua experiêucia, pela sua gama de 
preocupação exac:erllada de que essa qooda de braço poden\ 1Iazer infonnações, pelas suas convivências de um homem qoe não s6 
ccmseqüências dr.isticas para o processo de lianqllilidade do País. navegou as duas margens mas ta.mbém o meio do rio. 

Volto meu pensamento ao ex.-Presidente da Repóblica e Sr. Presidente, 0 ~so .Nacional mo:rtm a sua nova 
atual Presidente do Congresso Nacicmal, Senador José Samey? um face de trabalho, e essa observação já foi feita nas nossas bases. o 
homem que enfrentou para mais de duas mil greves. Coma missão Congresso Nacional tem 0 novo tom da objetividade diante das 
de conduzir o País. de :reintegrá-lo à vida democrática, teve. no seu suas atrib.Jições, que Dão sio tão cooc::ietas como as do Exca1tivo, 
govemo, o mais alto equilfbrio da convivência democrática. E de fazer leis e fiscalizá-Ias. 
como S. ma não houve. ria História. a complacência e a sabedoria 
da convivência deiDOCrática., m••ndo muitos diziam quC José Sar- Estamos de parabéns e pontos para zesgatar a aedtôilidade 

•- --''da ~n•• a--..:.~ pública. ney tcxnava-se refém das fmças politicas e dos partidos. i""'-..... ~ ..,1"'......,_.,. 

O calvário do ex-Presidente. que leve que receber as forças A minha manifestação da tn"bma,. Sr. Presidente. é no senti-
represadas, aquelas forças que, hó mnito. ávidas pelo" desejo da li- .do de falar a n:speiro do dcspenlício deste Pals, por não prestigiar 
vre manifestação, então tr.msfOIID.avam as mas do Pais num gran- as experiências acumuladas de juízes, políticos e dos profissionais 
de palco das greves- das greves coordenadas, das greves manipo- liberais. Isto ó impp:ssionante. 
!adas, das greves justas, das greves in}lstas. - - ~ Sr. Presidente, gostaria de faier-Uin p3rDlC!o entre. o ex-1'1<-

Cóugratulo-me com o Presidente Femando Henrique Car- sideilti: e o atual Presidente Femando Hem;que Cardoso. Os dois 
doso. Que Sua Excelência não se -irrite com- algumas pedradas cu se afmam. conv~ para. a mesma postara de homens extrema-, 
cem as palaVIaS, muitas das vezes ferinas, qUe-em certos momen- mente democráticos. 
tos o tiram do sério. Às vezes vemos o Presidente Fernando Hemi- Na áltin:la entrevista a que assisti. o Presidc::nte Femando 
que de- -:erta forma contrariado. Henrique Cardoso dizia que o diálogo é DCCessário. Estamos acm-
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ditando 'nesse diálogo para que se possa aparar, organizar a situa
çãodoi'als. 

Sr. Presidente e nobres sr-s e Srs. Senadores, afmam-se os 
homens públicos desta Pátria. e eu acredito neles. Como jovem 
Senador da República.- tenho 36 anos de idade, farei 37· no dia 1° 
de agosto- lrago aquele eD.IJJsiasmo, aquela. vontade de acertar, de 
aj:ldar.. de fazer acontecer. Há sempiC uma diferença ~ca entre 
o que se fala c o que se faz. Tenho observado que, nos nossos con
flitos inteinos, nmitas vezes nos questiona:rilos se vale a pena vir à 
tribuna. falar acerca dos graves problemas deste País. Quantas vo-
zes nio ecoar.un nestas Casas do Congresso NacioJlal. Quantos 
belos: prommciamentos a ~to dos JrOhlcmas sociais brasilei· 
ros? Sempre digo, Sr. Presidente, que dentro de cada um de nós, 
ho= piblicos, há o deseio de bem sezvir. 

No meu querido Estado do Amapá, às margens do Rio 
.Amazonas, no extremo norte, nós não s6 nos -manifestamos pela 
televisi~ pelo oídio e pelo.; jamais, como nos grandes centros ur
banos.. Temos também o cootato direto, pr.Wcamente frontal. E 
observamos que a descrença sem.pxe se fez presente. 

Certa vez, um eleitor me abordou. dizendo: ''Gilvan, não 
aaedito mais nos ·políticos. ~ao vou votar em nfuguém". Respon
di-lhe: ".Meu amigo, levante a cabeça. Se eu tivesse dioheiro, eu 
Dle daria uma passagem para Moçambique, para que você passasse 
JJilS 6 meses naquele país .. Tenho certeza de que você voltaria pe
dindo, pelo amor de Deus, que uma eleição oc:orresse imediata
mente". Lá. como cm culre..s países, o poder é disp:.aado pelas ar
mas, pela força, pela ÍDlmlSigência. Ele concottlou e eu lhe disse: 
"Agora que me deste razio, vota em mim.11

• Creio que ele votou. 
Sr. Presidente,. que fabulosa a democracia: o confrooto entre 

as palaVIaS e 8$ pedras; entre a truculência e a afabilidade da retó
rica. da defesa de idéias! Que m.aravilba! Emocí<m.~me quando 
vejo tanta bru.talidade, enquanto nós, aqui. pennanecemos fimles 
no propósito de bem sexvir a este País, can experiências e vivên
cias democxáticas. 

Quero fazerumaho~gemaomeu Líder,:> ex-PRlsiden
te José Samey e atual Pzesidente desta Casa, e a outro democrata, 
para que, juntos, Congresso Nackmal e Presidência da República. 
possam coo.duzir este Pais: com a paz necessária. Não bá equiliôrio 
maior, e o momenro é favcxável,. eSiratégico. As~ haveremos de 
avançar no respeito ao diteito de greve, um direito ..-egulador, que 
busca o equilíbrio e o crescimento dos seus associados 011 sindica
lizados. 

Sr. Presidente,. viva a democracia, viva o Brasil e viva a ex
periência dos sábios h= piblicos! 

Muito obrigado. Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Pn:sideme, peço a palavra 

paza uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Conredo a pa

lavm ao nobre Senador Elcw Alvares, para uma comunicação ina
diável,. pelo prazo de ci.nco"nrilmros. nos termos do art. 14 do Re
gimento lntemo. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para oorimnicação 
inadiável Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, hoje, pretendo fazer um registro que considero de relevo 
para o mundo jurídico nacional: na quarta-feira passada, mom:u 
um dos maiOieS juristas brnsileiros, nascido no Estado do Espírito 
Santo, Clóvis Ramalhete. 

Convivi ao longo do tempo, na conciição de advogadO, com 
Cl6vis Ramalhete. Eta um esprit:O primocoso, dedicadíssimo ao 
nosso Estado; tinha uma grande paixão por Guarapari. e sempre, 
nos mais variados ptetextos, codVidava pessoas outras para moo
tr.lr que Guara.pari era realmente o ~o adorável ria sua vida. 

Clóvis Rama.lb.ete marcou, ao longo de uma intensa vida li
gada aos estudos de Direito, uma trajetória que todos nós, princi
palmente os que fazem da advocacia um~. aprendemos a 
respeitar na sua figura de escol. 

Em um homem q1e cultivava a inteligência acima de tudo. 
06vis Ramalhete tinha o condão impressiooante de, cooversando 
com pessoas humildes, c<m. juristas, coi:o. autoridades, colocar a 
sua palestra numa posição Iic.ear de entendimento, onde Dão havia 
a arrogância dos cuhos, porque sabia transmitir intensamente a 
fulgurância da sua inteligência. 

Viveu em função do seu Estado, mas isso não impediu que 
se alçasse As posições mais destacadas no cenário nacioual. Trans
formou-se mma f.lgUI3. aJ.tamente respeitada e, em todos os mo
memos, constituiu honra c glória para o Estado do Espírito Santo. 

Ao fazer este a:gistro, que;-tenho certeza, é feito em nome 
dos tril>mais do meu Estado, dos advogados, do Senador Bernardo 
Cabral, que aqui se enc:oot:Ia presente, tendo sido Relator da eons.. 
titnição e Presidente da Ordem dos Advogados com tanto brilhan
tismo, inteql<eto o sentimento getal. Não havia disctepância em 
tomo de Clóvis Ramalhete, poxque o que 3CODiecia era homena· 
gem à inteligência, ao homem fulgurante, ao jlrista eméri.tri. 

Fui buscar no meu Estado o registro que mais se aprOxima 
da sua personalidade, feito pelo Jornal A Gazeta, esse mesmo jor
nal que Cl6vis Rama.Ibet.e se~ ilustrou, com o brjlbanrismo dos 
seus conceitos, dos seus artigos c das suas idéias luminosas. Re
gistrando o passamento de Cl6vis Ramalhete na quarta-fei:Ia., o 
Jomal A Gazeta fez uma primorosa símese. inclusive trazendo a 
lume declarações de duas penooaiidacJes que sintetizam-o pensa
mento do mundo ju:ddioo capixaba: o Desembargador Antôoio 
Jos6 Miguel Feu Rosa, representando o Tn"buna.l de Justiça. e o 
nosso Presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, 
Agesau.dro da Costa Pereira, que tivC1'3Dl a opottnnidade de, em 
uma avaliação de jomal, traçar por inteiro a personalidade do noSo 
so eminente jurista. 

A Gazeta noticiou o seguinte: 

Foi en!emt.do na quarta-feira, no Cemilério Sio 
João Batista, no Rio de Janeiro,_ o jurista capixaba Cló
vis Ramalhete, ministro aposentado do Supnmo Tribu
nal Federal (S1F). Ele moneu Da quarta-feira. aos 81 
anos? e seu corpo foi velado no Institnto dos Advogados 
do Brasil. A morte de Ramalhete provo::ou comoção nos 
meios juridicos do Espírito Santo. 

Segue o depoimento de Agesandro da Costa Pereira, Presi
dente da nossa seccional da Onlem dos Advogados: 

A seccional da OAB no Esplrito Santo est& pro
fimdamente oonstemada. Já manifestou pesar à família e 
irá homenageá-lo na ptóxima sessão. Foi um ministro mri
to ligado ao Espirita Sanlo, que honr.tva e amava a temL 

Compleia o Desembargador ADtônioJosé Miguel 
Feu Rosa: 

Foi uma perda irrepaiável para o mundo jurlclico 
capixaba e de todo o País. Era uma figuia excelente, ad
mirável, um idealista de gcmdes sentimento'!> hlllll2ll0'5. 
Suas decisões no Su~ Tribunal Federal sempre f~ 
ram muito generosas. Guardo inúmeras lembranças. Este 
Tn'bunallamcnta profundamente. 

Clóvis Ramalhete foi o primeiro capixaba a ser· 
ministro do Supremo Trirunal Fedetal. Ele nasceu na 
Ilha de Vrtória, a 14 de fevereiro de 1914. 

Filho de Ubaldo Ramalhete Maia. que foi Presi· 
dente da OAB, e de Acidália Lellis Ramalhete, ele foi 
juiz da Corte Permanente de Arbitragem, com sede em 
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Haia, na Holanda; membro da lntemational Law Assoo. 
ciation (Associação Internacional de Direito). Conse
lheiro da UDion Interuationale des Avocats (União Io.~ 
temac:ional dos Advogados) c Conselheiro fedelal da 
Ordem dos Ádvogados do Brasil. 

Ramalhete foi o autor das fundamentações jurldi
cas do projeto que assegurou ao Brasil mar tenitorial de 
200 milhas, aprovado durante o Govemo Médice" - as

.. sunto que ocupou o debate da ocasião. não s6 dos ele-: 
ment.os envolvidos em DireitO Público Iotemaciona.I. 
mas princij>almente de vários órgãos de imprensa que 
acomptmharam o projeto, em virtude de um episódio re
gistrado na ocasião, a chamada "Guena das Lagostas", 
com embarcações estrangeiras invadiu.do o mar do Bia
sil. "É também de sua autoria o projeto que garantiu du
pla cidadazrla para brnsileúos e portugueses." 

Por aí,. temos idéia da impol1ância. de Clóvis Ramalhete, da 
sua participação na cstruturâção do Direito no Bmsil. Mas quero
me teferir também- e aqui hcuve o registro da sua presença como 
oooselhelro fedem! da Ordem dos Advogados do Brasil- aos pri
morosos trabalhos joricÍicos de Clóvis Ramalhete. Tive oportuni
dade, na sua longa trajet6ria de advogado, de encontiar alguns tra
balhos, que, hoje. não teub.o dúvida nenhuma. em razão de seu 
passa.m:nto e da importância que ele teve para as I~ jw::ídicas 
bmsilciras....serão edirados como magnífica contrll:uição ao enten
dimento do Dimito de nosso País. 

Além de brilhante advogado, como se não bastasse a sua 
participação no Supmno Tnõunal Fedem!, como Consuka.<Jeml 
da República, teve também um outro lado muito luminoso na sua 
vida, que foi o de jornalista- . . 

InicioU' a Sua car:reU:a exatamente no joiDal A Gazeta. que 
faz esse registro. 

''Professor da Faculdade de Direito do Rio de Ja
neiro, Clóvis Ramalhéte foi Consultor-Gemi da Repúbli
ca no Governo do Presidente João Figueiredo, entre 
março de 1979 e abril de 1981, quando alcançou o Su
premo Tribunal Federal. onde se aposentou~ 

Escritor laureado pela Acad..W.. Brasileiia deLe
tras, produziu intensamente e publicou livros jurídicos e 
de fJCÇão, como o O An)? Torto e Eles Fazem Nosso 
Destino, de contos, além de romances, entre eles o pre
miado Ciranda, que recebeu o Pd:mio Vecdli. Na área 
jurídica, escreveu Liberdade de Imprensa e Responsa
bilidade, Estado Estmngdro Perante a Justiça Nacional 
e O Empresariadc e o Vazamento de Poder Legislativo, 
ell1J:e out.tos." 

Sr. Presideme, eminentes Senadores--
O Sr. Josaphat Marinho -Pennite-me V. Ex• um aparte? 
O SR- ELCIO ALVARES- Ouço y_ Ex", com pr.uer. 
O Sr. Josaphat Marinho -Nobre Senador Elcio Alvares, 

além das virtudes e qualidades que V. Ex.• justamente exalta, per
mita que, com um voto de saudade, acresça o testemunho de uma 
ootm qualidade excepcional de Clóvis Ramalhete: o }lrisra. depois 
Ministro do SUpremo TnOunal Federal. em nenhum momento es
queceu sua condição de advogado, sua postura do bom colega. Al
çado de Consukoc da República a Ministro do Supremo Tnõunal 
FederaL guan:lava naquela Casa uma extrema conlia.lidade com 
seus antigos colegas advogados. Mas ainda uma particularidade 
meteee ser malçada e dela doo. testemunbcx nos seus compromis
sos com a classe e com os colegas,. era. de inaherável cumprimento 
do dever e da palavra.. Não havia circunstâncias, motivos ocasio-

nais, que o levassem a faltar can a palavra. empenhada em relação 
aos colegas e nas decisões na corporação dos advogados.. 

O SR- ELCIO ALVARES- O aparte do SenadO< Josapbat 
Marinho coroa inteiramente mínhas palavr.tS. S. Ex•, ao longo de 
sua participação no Congresso brasileiro e, particularmente, nesse 
mandato que exercemos desde o primeiro dia da Legislatura ante
rior, tem sido um nome que cultiva cem intensidade- não s6 neste 
plenário, mas na p;ópria Comissão de Constituição, Justiça e <Cula
dania. - o esmero total e até a parcimônia nas colocações que fa:z 
quando se trata exatamente de adtivar o Direito por inteiro. Seu 
depoiment.o é importante porque :retrata aquele ângulo que. há 
pouco, tive a oportunidade de ressaltar. Acho, talvez, um dos ân
gulos mais fascinan,.. do advogado Cl6vis Ramalhete. 

Agradeço a intervenção do SenadO< Josaphal MariDho e, 
nesle momento. inscrevo-a neste rápido prommciamento,. na. certe
za de que. além de ser homenageado o gmode jurista., muito mais 
se sente homenageado o meu Estado, o Espírito Santo, onde Có
vis Rama.lhete praticamente iniciou sua brilhante cane:irajurídica. 

Sr. Presidente, eminentes. Colegas~ fazendo este :registro, 
presto, em nOme dos advogados. em nome de todos aqueles que, 
de uma forma ou de outra, estão dentro da magistra.tur.a. - juízes, 
desembargadores, ministros, promotores -. a nossa homenagem a 
essa fJ.gUm que. por certo, ao longo do tempo, ainda vai revetberar 
muita luz, fulgurante luz. em termos de debate de Direito. 

Neste momento em que há uma homenagem nacionaL reco
lho com muita humildade, em nome do Espfrito Santo, a homa. e 
glória de ter sido berço desse que vai ser na vida juridica bnsileira 
um dos luminares mais cultivados, Clóvis Ramalhete. 

Muito obrigado. (Muito !Íem!) 
O SR- PRESIDENTE (Renan Calhelros)- A Mesa asso

ciaMsc à manifestação de pesar do Senador Elcio Alvares pelo pas
samento do jurista, escritor e ex-Ministro do Supremo Tnõunal 
Federnl Clóvis Rama.Ib:ete. 

Sobre a mesa requerimento. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 830, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 255, 11, c, 12, combinado com o art. 100, 

II. do Regimento Intemo, requeiro que sobre o PLC n° 6!195 (n° 
803191, na casa de origem), que "dispõe SOO.. sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas c atividades lesivas ao meio 
ambiente e dá cutrns providênciaa", além da Comissão de Consti
lllição e Justiça (CCJ), constante do despac:bo inicial de distribui
ção, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS). 

Saladass.s.õos, 29demoiode 1995.-Seoadc.a MarinaSõm. 

O SR- PRESIDENTE (Renan Calhelros) - A matéria será 
incluída cm Ordem do Dia oportunamente, consoante o disposto 
no arL 255. inciso ll, alínea e. n• 12, do Regimento Intemo. 

O SR- PRESIDENTE (Renan Calhelros) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

l-1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
· N"47,DEI!l95 

(Em "'gim< de urg&icia; nos teimos 
do art. 336, b, do Regimento lnlemo) 

- -- -

Discussão, em IUmo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 47. de 1995 (n° 75195, na Câmara dos De-
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pulados), que aprova o texto do Acordo-Quadro de Coo
peração Fmanceii:a entJ:e a República Federativa do Bra
sil e o Banco Europeu de Investimento, assinado em Lu
xemburgo, em 19 de dezembro de 1994. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacio~al) 

Nos termos do art.l40, letra a. do Regimento Intemo, de
signo o BObre Senador Bematdo Cah3l pam proferir parecec, em 
substituição 1 Coorissão de Relações Exterio<es e Defesa Nacional 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Para emitir J'3Ie
cer.)- Sr. Presidente. sr-:; e Srs. Senadores. coosoante o disposto 
no artigo 49, inciso I, da Constituição Fedenl, o Senhor Presiden
te da República submeteu à apiOCiaçiio do Coog=so Nacioual. 
devidamente acomp.mhado de exposição de motivos do Ministro 
de Estado das Relações Exll:rioo:s. o texto do Acotdo-Quadro de 
Cooperação Fmanceira entre a República FederatiVa âo Brasil e o 
Banco Europeu de Investimento, assinado em Luxemburg~ em 19 
de dezembro de 1994. 

Como se infere da pr6priâ denominação do documento. tra
ta-se de "acordo-quadro", isto é, de diretrizes e parâmetros que te
rão de ser obedecidos IÍa eventualidade de o Brasil e o Banco Eu
ropeu de Io.vestimemo estabelecerem eDtre si vínculos de débito e 
crédito, no tocaDte a. empn':stimos para fms de investimento. 

Acordos bilaterais semelliantes: ao analisado, no mome::t.to, 
tem o B.E.L realizado com vários países da Ásia e da. América La
tina desde que estabeleceu, em beneficio dessas regiões 00 globo. 
um programa de empr6still10S de 750 milhões de ECUs. consoante 
sua linha de a.tuação como agente co-fmanciador em projetas de 
in~sse para a União Européia. , 

A liilha de Ciédito aberta em fevereiro de 1993 tCiá a dura
ção de rn!s anos e visa ao co-fmanciamenta de investimento ~ ca: 
pital em países latino-americanos e asiáticos que hajam concluído 
acotdos de cooperação com a União Européia. , 

O programa - que já bJ:neficiou paí""! como Aigentina, 
Cl!ile, Costa Rica, Parnguai. Pem, Filipinas. lndia, Paquist!o e 
Tailândia - manifesta-se através de jqiTII-Vtmrures elllie empresas 
européias e de outtos países; transferência de importantes teaJ.olo
gias européias; investimentos na área de telecomunicações, trans
portes e meio ambiente; favorecimento à integração regional e ã 
privatização da indúslria e dos setviços p(iblicos. 

O texto do aoordo analisado enfatiza que o Banoo Europeu 
de Investimentos é uma organização de direito intemacional públi
co criada pelo Tratado de Roma que. em 1958, instituiu a CoDJJJDi
dade Econõmica Européia, com pode= pam oonceder emprésti
mos a países não pertencentes: à C.E_, conforme critérios e m~
tantes estabelecidos pelo seu Conselho Diretor. 

O Acordo contém 14 cláusulas, das quais algumas merecem 
referência especial: 

a) os empréstimOs concedidos destinar-se-ão ao fmancia
mento parcial de projetas de investimento localizados DO tenit6-
rio brasileiro (art.lG); --

b) o B.E~ decid.üá sobre a admissibilidade dos projetas e a 
coocessão dos empréstimos de acordo com os critérios de seus Es
tatutos (art. 2"); 

c) termos e prazo5 dos Clllplistimos dependerio_das carac
terístiCaS ecOnôniicas e fmanceiras dos projetas, mas as taxas de 
juros e a garantia serão determinadas pelo B.E.I ... sem que seja lí
cito aos beneflCiários br'uileiros dos empréstimos descumprir o requi
sito de submissão prévia ao Banco Ce-r do llll1Sil das respectivas 
ooodições financeirnse p<li2XlS. segundo o Direitobrnsileiro (art. 3"); 

d) têm acesso ao fmanciamenio pessoas jurldicas de direito 
' público brasileiro, bem como sociedades de econotma mista. em~ 

presas pu'blicas e fundações públicas e ainda todas as sociedades 
privadas constitWdas DOS termos da lei da. República Federativa do 
Br:asil, independentemente de teiCm ou não participaçao de capital 
estr.ongeiro (art. S") 

e) a Repliblica Federativa do Brasil obriga-se. dunmte todo 
o pexfodo de vigência dos emptistimos, a facultar aos mulnkios e 
seus gazantidoies as divisas estmngeiras necessárias ao pagamen
to* na fOima da legislação brasileira e a facu~ ao B.E.I. as divi
sas necessárias para a conversão de todas as importâncias que pos
sa ter recebido em moeda nacional, também na forma da legisla
ção brasileira (art. 9"); 

f) quando o beneficiário do CODtiato não for a Repóblica 
Federativa do Brasil. o B.E.I. poderá condicionar a concessão do 
empréstimo à jRSlação de tuU aval da República Fedet:ltiva do 
Brasil ou de quaisquer outras garantias que considere necessárias. 
Enrmtanto, essa referência no texto não implica qualquer obriga-
ção de Jl=lação de aval por parte do Btasil (art. 10). · 

Do exposto pode-se deduzir que duas questões merecem 
maior atenção dos Senhores Senadores: 

1) a possibilidade de acesso ao fmanciamento do B.E.I. a 
todas as sociedades privadas constilnídas no Brasil. inde
pendentemente da aigem de seu capital; e 

2) a referência ao aval da República Federativa do Brasil 
quando o beneflcilirio do empróstimo nãO for ela própria. 

Considetamos, contudo, que tais fatos não impedem a a}X'O
vação do presente acoolo pelo Senado FedernL 

A distinção entre empresa brasileira e empresa brasileira de 
capital naciooal, tcudente a desaJl'IIO= do texto oonstituciooal, 
não nos impede de, no caso presente. favcm:cer a ambas. pois o 
art. 171. § 1°, da Constituição Federal apenas .afuma. que a lei 
pode, em certos casos, favorecer a etnpiesa brasileira de capital 
nacional em detrimento da emptesa meramente brasileira. 

Quanto ao aval da União, matéria sem;re vinculada à com
petência ftscalizadora da Câmarn Alta, também não é obstáculo à 
nossa aceitação do ~to. 

Na Câinaia dos Deputados o tema foi objeto de reflexão e 
determinoo a redação de dois parágrafos adicionais ao texto do 
Decreto Legislativo n° 047. de 1995, que enfatizam a competência 
do Senado Federal nos futuros casos concretos de empréstimo jm
to ao B.El. 

Considerando a necessidade que tem o nosso País de qlpi
tais extemos. julgamos oportuno que ele se beneficie da oferta 
xopresentada por esse Acordo-Quadro do Banoo Europeu de In
vestimentos. 

Nosso voto é, portanto, pela aprovação integral do presen
te Acordo, nos termos do projeto de I>e.c:reto Legislativo n° 047, 
de 1995. 

É o parecer, Sr. ~sidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Ca!heiros) -O paiOCCT é fa-

voráveL 
Passa-se ;\discussão do parecer, em turno único. (Pa.~sa) 
Não havendo quem peça a palavra, encexro a. discussão. 
A votação do projeto fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Ca!heiros)- Exgotada a ma

téria c:onstam.e da Otdem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Couoedo a palavra ao nobi:e Senador Joel de Ho!Janda, que 

tem a palavra pelE' SO minutos.- - -

.O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o se
guinte disCUISO.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. -Senadores, tias três 
Ultimas décadas, o uso abusivo de drogas adquiriu caracteiÍsticas 
preoCupantes e, segundo a Organização Mundial de Saúde- OMS. 
toiOOU-se" uma verdadeira epidemia. ameaçando a qualidade de . 
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vida, a saúde e a produtividade de milhares de pessoas no mundo 
inteiro. -- - - -

O alannante índice de crescimento da oferta e da demanda 
aWsiva de drogas vem sendo objeto de constante preocupação dos 
gOVCID.alltes de quase todos os países e de numerosos mecanjsrnos 
intemacionais que não vêm poupando esforços para colocar em 
prática os meios mais adequados e eficazes de conWater tão grave 
ptOblema.. 

Em ims de fevereú'o deste ano, a JUIIf.a Internacional de 
Colllrole de Drogas - JICD, órgão das Nações Unidas que acom
panha a evolução do ccmsumo indevido e do tr.ífico de substâncias 
entolpoceDtes que causam dependência f'ISica oa psíquica. apre
sentou, em seu Relatório 1994, um sombrio panOiama. do consumo 
de drogas no mundo, apontando um significativo aumento do con
sumo e do tráfico de todo tipo de drogas em todos os continentes.. 
e demonstrando que há um estreito vínculo en1Ie _o_ aumento dO 
trifico e outros tipos de atividades criminosas. ~ as quais o ter
rorismo e a lavagem de dinheiro. 

Segundo essa importante agência das Nações Unidas, são as 
lacunas legais que transfOllll.aii.t os narcotrafl.C3Iltes em poderes pã
ralelos: que ameaçam nfo s6 as estruturas políticas. sociais e eco
nômicas do país onde amam. como também toda a ativi.dade eco
n&uica mundiaL 

Por essa r.ozio, a Iunta Jntemacional de Ccntro!e de Drogas 
vem solicitando a muitos países, entre os quais se inclui o Brasil. 
que atualizem a legislação sobre drogas e dêem mais recursos às 
instituições de combate ao naxcotráfico. 

Preocupado com a magnitude da questão e tendo_ em vista 
as perspectivas iminentes de alt=ção da legislação brasileita so
bre os t6x.icos, ocuPo hoje a trlhlna desta Casa para falar sobre o 
problema das drogas no Brasil e. em particular. sobre o perigo e o 
malefício que elas representam para ajuvenlnde de nosso País. 

SI's e Srs. Senado=, todos sabemos que as drogas são um 
dos maiores inimigos de qualquer socieda~ pois serve de pretex
to para uma série de outros delitos. No Brasil, elas têm levado nos~ 
s:;.s adolescentes e até mesmo nossas aianças, principalmente das 
camadas sociais menos favorecidas, ao abandono dos lares. à des
truição da saú9e física e mental, à crintinalidade, à prostituição e, 
muitas vezes. à morte. 

Tmmitam atualm.ente no Congresso Nacional vários proje
tos que objetivam alterar a Lei n° 6.368, Lei de Tóxicos, de 1976, 
considerada. com toda pertinência. retrograda c inadequada às 
concepções de abordagem do problema nos dias ab.lais. 

A mudança de nossa legislação tem sido muito discutida 
nos mais divetSOS fóruns e vem ganhando COipO e adesões a idéia, 
a meu ver, defensável apenas aparentemente, de descriminação da 
posse de substâncias enrozpecentes para uso pxóprio. -

A descriminação será. em breve, disaitida em uma comis~ 
são especial na Câmara dos Deputados, que develi reunir os pro
jetas em andamento, na tentativa de dotar o Brasil de uma legisla
ção séria e adequada aos tempos difíceis -de crescimento da violên
cia e da criminalidade em nosso País. Lamentavelmente, o Brasil 
tomoo·se um verdadeiro armazém da cocaím. produzida no Peru, na 
&>li via e na Colômbia, osmaícxcs produtores 1Dlli1diais dessa droga. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite~me V.&.~ um aparte? 
O SR. JOEL DEHOlLANDA-Coocedooapartea V. &•. 
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, V. Ex• situa 

com muita oportunidade um grave problema, que não 6 apenas do 
Brasil, mas da genern.lidade das nações. Aproveito esta oportmú
dade para salientar que a chamada ''Política da Globalização", de 
que tanto se fala e tanto se elogia. Dão deve restringir-se i_penas ao 
piano ~mico para a obtenção rec~ de lucros e vantagens 

. m'lleriais. E preciso que essa dita ''Politica de Globalização" sigui-

fique sobretudo a enérgica coopem.ção eotre as nações para evitar 
males, como o que V.Ex-desczeveecondena. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA- Agmdeço Imlito sensibi
lizado o aparte com qae me distinguiu o nobre Senador Josaphat 
Marinho e considero que as colocações que acaba de fazer enri
quecem profundamente o meu modesto ptODlUlCiamento. Por isso, 
inc:orporo-as. com muita alegria. a esse discuzso. 

Go.taria de di= ao Senador Iosapllat Marinho que, real
mente, a questão da globalização da CCODOmia não deve ser apenas 
vista como um problema do oosso lel.:Dp), mas deve constituir-se 
também em uma preocupação, pcxque aí estio os cartéis, aí estão 
SUQlindo os problemas do produção, transporte e dislril:cição de 
drogas elllre os países, propiciando o agmvamento desses proble
zp.as enozmemcnte,. sobRtudo quando atingem a oossa juventude. 

_ E u~ questão preocupante. Mais adiante, no meu ptOilWlciamen
to, v_ou citar os dados de como a droga já chegou às escolas, como 
já. che_gQII nas regiões aré menos desenvolvidas. Thdo isso nos 
preoCupa. Por isso. entendemos ser extJ;l:;mam.ente importante a 
atmção a fim de que, quando essa matéria vier a ser discutida aqui 
nõ S-enado. poosamos dotar o País de uma legislação modema e 
sobretudo ef!ciente para combater essa questão das drogas em 
nosso País.. 

Prossigo, Sr. Presidente, dizendo que, se ér3mos, até alguns 
aoos atJ:ás, mero cotredor- de passagem da cocaíua, hoje não o so
mos mais. Segundo aiUIIIa Jntemacional de Conlrole de Drogas, 
notou-se nO Brasil um importante aumento no corisumo de cocaí
na. Wao bastasse isso. nosso País tomoo-se tambézç. um entreposto 
de cocaína no atacado e abriga. atualmentc, uma das mais lucrati
vas bases de lavagens de diDheiro do DJil'C()Uáfic:o intemacioca!. 

Todos sabemos que a droga em si mesma é um mero com
posto químico. Tr.msfcxma-se, pc>r6m, em ameaça para a socieda
de quando impõe a ela. o oonvívio com as agrums•da incapacitação 
.rlSica e m.enlal de legiões de jovens, as principais vítimas desse 
verdadeiro flagelo, e tam.b6m o convívio insuportável com o sub
mundo de marginais e ttaficantes que vêm colocando em risco 
cada vez maibr a vida dos indefesos habilan!es das grandes lJletr6. 
poJes brasileiras. 

Nos gcmdes centros urbanos, o vício prospera cano resul
tado naturn.J. do CieSCimento das quadrilhas de narcotrafica.ntes. 
Pesquisa teeeJlte da Universidade de BI3Silia mostrou que entre os 
estudantes de 1° e 2° graus, de cada grupo de cen:i, vime e sei;> já 
haviam experimentado uma vez algum tipo de droga- maconha, 
amewninas e também c:ôcalna. ~ 

De um modo geral, os dados sobre o coosumo das drogas 
ditas proibidas são preocupantes. Pesquisa realizada por professo
res da Escola Paulista do Medicina - EPM, publicada em novem
bro do ano passado, mostrou que. de aCOido com a série histórica 
daquele estabelecimenlo de ensino, o consumo de drogas entre os 
jovens avançou 14%? entre 1987 e os dias atuais. Além disso. 
o atraso escolar em relação à idade se veriixca em 83% dos de~ 
pendentes. 

Até xecenremente, o debate pennanecia circunscrito aos li~ 
miles da repressão, seja do lrifico, seja do coosumo. Hoje, limitar
mos os termos do debate que se impõem ao tema "repressão oo 
Dio" significa um total descomecimento do ven!adeiro dxama dos 
farmacodependentes. O usuário dependerite é um problema médi~ 
co-social e deverá merecer especial atenção de nós, legisladores, 
que teremos de dotar o Pais de um IWVO instrumento jurídico so.. 
bre as drogas. 

No Brasil. o tema gaDhciu atualida.de e maior relevância 
quando o Ministro da Justiça. Nelson Iobim, falou, oo inicio doste 
ano, da fcxma mais ponderada possível. da necessidade de a legis
lação antidrogas brasileira diferenciar melhor os COllSUDiidores e 



Maíode 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 459 

os trafiCantes e de se estudar mais seriamente a descriminação do 
uso de drogas no País. 

Sr. Presideme. Sr's e SIS. Senadores, • descriminação do 
uso de drogas para o usuário é um tema extremamente complexo. 
que reclama uma análise profunda. de todos os seus aspectos. e não 
pode ser apreciado como mero posicionamento contra. ou a favor. 

Preorupam-me os argumentos que vêm sendo divulgados 
pelos defenso= da descriminação. Os dois grandes argumcmos 
favoráveis à descriminação do consumo de drogas são: o primeiro, 
o de que o dependente, o viciado, é um doente, vítima do tráfico c 
carecedor de tratamento médico e não de repressão; o segundo. o 
de que essa medida privaria os tiaficantcs de sua principal fonte de 
lucro, o chamado impoOro da ilegalidade, que dá aos eontroladores 
de narcotráflCO o poder de gerar tanta violência e coaupção. 

Vários outros aigUmeo.tos são também-Cvõcados a faVor da 
descriminação: "se não é possível evitar o mal, vamos legalizar o 
consumo'<; "o estigma do crime é superior ao malefício da droga'~ 
"o usuário de droga não pode ser coo.sidmado como caso de }X'lí
cia''; "penalizar o usuário de drogas incem.iva a conupçio no meio 
policiai'~ ''penalizar o usuário é uma invasão do ~ito de libenfa.
de sob~ os atos e a privaci.clidt: dos cidadãos". Existem, ainda, ou
tras tantas justificativas para a questão. 

Essas teses podem ser mais fáceis de aceitar no campo das 
idéias. Quando se lr.!la de passar da teoria à pritica 6 que surgem 
os questionamenloo. Será qoo o crime djxnjm,iria ooril o fim da 
proibição? O coosumo diininuiria? A descriminação não funciooa
ria como uma espécie de aval pata o coasumo. ampliando o uni
verso de usuários? Drogas livies ou mais acessíveis nlo seriam 
CODSillJlidas em quantidades maiores? Como educar crianÇas e 
adolescentes a. não usar drogas, se a legislação aceita o seu uso? 

Sr. Presidente, a meu ver. descriminar o consumo de drogas 
é uma saída uriscada. Nada nos garante que a descriminação tro
vocaria a queda do ca::tSlDllO. Seria mais fácil acxeditar que a. des
criminação para Os USuáriós s6 teria vantagens pari os t!aficantes. 
As experiências de libotação do-consumo de drogas DO nm:ndo .e
velar.un-se desastrosas, b::msformando cidades como Amsterdi. Déi. 

Holanda. e Zuriqu~ na Suíça. em verdadeiras mecas do CCOSilDlO 

de drogas. A experiência na Pla!Zpitz de Zurique foi suspensa re
centemente. O fracasso da experiência na Suécia nãO foi diferente. 

Quem convive com o mundo real dos jovens sabe que aS 
drogas dibs licitas - álcool cigano, traDqüilizallle e iDalal1les -
têm demanda =te, quase iDconlrolú.veL A descriminação de 
drogas ilícitas, que cooseqü&cias teria? --

Que drogas seriam descriminadas? Todas? CocaiDa, c=k, 
ópio. heroína.,.lSD ou s6 a maconha? 

Do ponto de vista médico. ninguém duvida dos malefícios 
causados pelas drogas de modo geraL Pessoas inertes, incapacita· 
das para o trabalho e pua o coovívio social tomam patentes 0$ da~ 
nos físicos: e morais dos entoipCCenteS que., muitas vezes. levam à 
morte, em caso de 

A overdose é responsável po< muitos problemas de smlde, 
sn e Srs. Senadoxes. Constata-se significativo amnento dO míme
ro de casos de infarto em pessoas cada vez mais jovens. E o infar
to não é o único risco de quem consa:ne drogas. Os prejuízos vão. 
mais além: o coração mmca mais volta a seco mesmo; os mecanis
mos imunológicos são alterados. tomando o organismo mais vul
nerável; os :reflexos e a ec:xrdettação motora dimimiem: a mem.6ria 
e o raciocínio são pxejud.icados. sem contar uma série de rot:ros 
riscos e conseqüências de ordem psicol6gi.ca. e tisica a que os 
usuários de drogas estio expostos. 

O Sr. Lauro Campes- Semdcr Joel de Hollanda, V. Ex• 
· me permite um aparte? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA- Pois não. Ouço com sa
tisfação o oobre.Senador Lauro Campos. 

O Sr. Lauro Campos- Senador Joel dé Hollanda, eu gos
taria de parabenizar V. Ex• pela escolha do tema que abonla, nesta 
Wde, no Senado Federnl. Desde.l981, oo exm:!cio da cátedrn na 
Universidade de Brasília, tenho procUiado. e todos os anos repito, 
algum aluno que se interesse pelo estudo da economia subteJ:r:ânea, 
da qual a produção, o tráfico e o coosumo de drogas constituem 
um dos mmos mais perigosos e de maioc peso econômico. Na Bo
livia, o DEA já provou que o PIB produzido subterraneamente, 
principalmente atrav~ do cultivo da cocaína, superou o PIB visí
vel. Vemos na Venezuela e na Colômbia que, atra.v~ do Cartel de 
Medellín e de suas influências. vários candidatos à Presidência da 
Repiblica foram assassluados, porque p<egavain um sério canba
te a. essa ativida.de pemiciosa em suas plataformas. Nas mi.ohas 
coojecturas, que passava a meus ahmos, procurava mostrar sempre 
que pan IDllitos eccaomistas é o consumo que produz a tredação. 
Se não bOIIVesse um mundo cousumido:ry um mundo rico, um 
muudo que tem de se Iefugiar e viajar. potque tealm.ente não su
porta ver no mundo ~ os msu1tados de sua ação nefasta; se não 
houvesse essa. sociedade neu«:tica de nosso tempo, certamente 
nossos próprios trabalhadores ainda coniÍlluariam pegando na en
xada para ganbar o quê? Uma professora ganha seis reais por mês 
no Maranhão? Quanto ganha um trabalhador, por exemplo, para 
tnlbalhar de manhã até n.oi1c adentro na nossa a:dem eca:J.ômica 
maxginaHzada? Sendo assim. diante da opção de ti3.balbar cem a 
enxada e ganhar R$1,00 ou R$2,00 por dia ou trabalhar com a en
xada pbntando <:<lC&ÍDa e ajldaodo no preparo da droga ganbando 
cem vezes mais do que em qualquer outm atividade, não há como 
escapar. Vemos, assim. que essas condições de polmza. miséria e 
marginalização. a que o IlJllDdo nos levou, fizeram com que a co
caína Se transformasse em um setor tão iuqxvtante da produção 
que. no Peru, Fujimori, que fez uma revolução em nome da mma
Iida.de. declarou expressamente que seu país não pode passar sem 
a produção de cocaina. Se o fi=, o desemprego e a queda da=
da nacióruil sé tomariio insuportáveis e catastr6fieos. Portanto, ve
mos que essas atividades pe:netmm não apenas na polícia. mas 
também m. política.. E, infelizl:nentc, enxergamos isso em alguns 
Estados brasileiros e também no plano fedetal. De modo que que
rO parabenizar v. Er pelo seu pronunciamento, solidariza.ndo.me 
can ele no sentido de enfatizar. cada vez mais. a necessidade não 
apenas de uma legislação vigorosa, mas de uma ação globali7ada, 
cano ji disse o Senador Josapbat Marmho, que possa fazer rony 
que sejam abolidos esses males plantados no nosso solo. 

Para tem:Unar. lembro-me que. quando em. criança. ouvia 
falar na papoula. ouvia falar nas drogas do Oriente. Eram coisas 
tão distantes que minha imaginação infantil não podia se aviziDhar 
dessa aúvidade. N""ao podia pmver naquele """""""' que, ainda em 
vida, veria oovas formas de produção de drogas como o crad<, a 
cocaína. etc., serem transplantadas para a América Latina e para o 
Br.u:il com a imensidade perversa que aqui estão assnmjndo. Mui
to obrigado. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agmdeço ao uobre Se
nador Lauro Campos a gentileza de seu aparte e sobretudo as 
oportums observações que fez, chamando a atenção para o inter
rclacimamento que de fato existe entre a questão cdminal, a ques
tão ecoo.ômica e também a questão polltica, envolvendo as drogas 
no Brasil e no n:amdo. As obseJvl;IÇÕeS qoe V. Ex• fez for:am muito 
importantes. E eu as íncoiporo com muita alegria ao meu modesto 
prollllllciameniO. 

Estro certo de que V. Ex• ~uma contribuição muilo ún
portante quando o tema estiver sendo disrutido aqui no Senado 
pam que possamos aperfeiçoar a legislação, tendo, inclusive com a 
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cooperação inl<macional, uma legislAção modema, arualizada, que 
possa servir de base para ccmbater tio grave mal 

O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex• me permite um aparte, 
nobreSenadorJoeldeHollanda? • 

O SR. JOEL DE HOLLANDA- Pois não, noboe Senador 
Benwdo Cabru. 

O Sr. Bernardo Cabral- Senador Joel de Hollanda, V. 
Ex- aborda o tema: tr.Uico ilícito de entorpecentes e drogas afms. 
De logo;•sa.Ito o capítulo do registro oportuno que V. Ex• faz. Tiá
fico, usuário, dependente, consumo e traficante. O fio condutor 
fllos6f100 do discurso de V. Ex• prende-se, exatamente, a esse ro
teiro de fa:ma densa. porque o discurso de V. Ex- est! calcado no 
aspecto de quem medftou, debruçando-se sobre o tema, para vir 
esta tarde lançar ao País a reflexão do perigo que assola a nossa 
Nação com o alastrar das droaas. inclusive,COD.fame V. &•regis
trou. no interior dos estados.. A certa altura V. Ex• falou sobre uma 
legislação mais severa. m.ais: dura. Quero lembrará V. Ex• que o 
Texto ConstitucionaL no art. 5°, inciso Xllii.. diz que lei coo:side
:rará. como inafiançável- veja bem V. &•- e insu~vel de-Yaça 
ou anistia o tráfico ilicito de entorpecentes e dmgas afins. A Coos
tituição já sinalizou para o caminho que nós legisladores dev-. 
mos tomar. Paira uma pergunta no ar: será que apenas uma legisla
ção dma fará com que esse fantasma que sobrevoa sobre nossos fi
lhos e netos desapareça? Será qtie nio falta uma ed!,lcação nos nos
sos colégios que advirta os alunos de que, à porta dos colégios. há 
traficantes que distribuem bala:;; ou drogas? Hoje as mães estão 
atoimemadas por não Saberem se seus f'.dbos ou se suas filhas 
estio ou não começando a trilhar o caminho do consumo de 
drogas, tomando-se, como V. Exa disse, usuários dependentes. 
Deve ser feita uma distinção clara entre o usuário dependente e 
o traficante. Ouço V~ Ex~ com muita atenção. A cada semana. 
este assunto deveria comportar uma manllestação dessa nature
za. Creio que V. ExA voltará a essa tribuna para tratar desse as
sunto, e quantas vezes a ela votar, terá V. Exa a minha solidarie
dade. Muito obrigado. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agrndeço "" nolmo Se
nador Benwdo Cabru. pela distinção desse apa!W extxemamente 
profundo. oportuno. 

Nolmo Senador Benwdo Cabral, estou preocupado justa
mente com a questão das sugestões que estio sendo discutidas na 
Câmara, par.t 11exibilizar - vamos dizer assim - a !e gisla.ção que 
boje disciplina a questão das dmgas em nooso Pais. Não estou ne
cessariamente solicitando uma legislação mais dura, mas estou. 
sim. preoa~pado com as propostas que estão surgÍndo no sentido 
da descriminação de drogas como a maoonba e,a partir daí, talvez, 
a de outtas drogas atualment.e CODSUmidas em nosso País. 

V. Ex .. foi mais adiante e tocou em dois pontos que também 
considero importantes. A questão da educação 6 fundamental. o 
trabalho nas escolas, sobretudo. para fazer com que os jovens não 
trilbem esse caminho das drogas. 

Os meios de comunicação têm uma responsabilidade muito 
grande em nosso País p8!3. evitar que os nossos jovens se entusias
mem ]:X)I' esse caminho. E importante cbamar a atenção para o fato 
de que a televisão, o rádio e os jom.ais podem dar uma_co.ntribui· 
ção muito importante no sentido de evitar que esse mal atinja cog.
tmgemes maiores de nossa população. 

Pa: isso agradeço oom nmita. alegria. o aparte que V. E:ta me 
coocedeu e canmuita satisfação iDcoqxxo-o oomeu }XCUinciarnerto 

Prossigo. Sr. Presidente, os meios de comunicação brasilei
ros não se cansam de divulgar um dos aspectos mais tenebrosos do 
uso das drogas: a alarmante esu.lada do uso de drogas injetá.veis 
em nosso Pais e sua estteita vinculação com a assustadora propa-

. gação do vírus da AIDS em território nacional. 

Na seringa compartilbada numa roda de dependentes pode 
estar o temido vírus HIV. Cctca de 70% dos adolescentes com 
AIOS no Estado de São Paulo, por exemplo, infectaram.~se divi~ 
dindo seringas quando usavam drogas. Dos cen:a de oitocentos e 
cinqaeDta jovens do sexo masculino.. entre quinze e dezenove 
anos, contaminados, cerca de sessenta e sete por cento contrafram 
a doença devido ao uso de drogas injetáveis . 

. Outro flagelo vem sendo causado pelo uso do =ck. dmga 
preparada com a pasta-base da cocafna. Mesmo não sendo uma 
droga injetável, o CiaCk vem causando efeitos devastadores entte 
QS usuários de drogas. Es:tjmnlante muito mais potente e perigoso 
do que a cocaína. o ctaek é, hoje, uma das dmgas mais cousumi· 
das nos principais centros urbanos do Pais. 

Segundo a maléria publicada pelo Jornal da Tarde, em dez 
de abril passado, as estatísticas do Departamento de Narcóticos da 
Policia Civil- DENARC -, ..velaru que, em Sio Paulo. de 1991 
até os dias ~ hoove um aumento de sessenta por ceoto no nií~ 
mero de usumios de crack. Somente no ano de 1994, cerca de ses
sCnta. e um por cento dos mais de quatro mil e duzentos depend
entes pertencentes a todas as classes sociais e, eia grande maioria. 
com idade variando entre quinze e vinte e cinco anos, foram aten
didos pela Divisão de Prevenção e Educação do Don=. e lá bus
caram ajlda na tentativa de Iivlan:m-se das pedz:a.s de crack. 

A direção do Denare damnc:joo que na chamada "Boca do 
Lixo", no centro da capital paulista. a venda de cmck estA concen
~ nas mãos de crianças e adolescentes. usados pelos traf"lCliDtes 
para driblar a polícia. Al6m do aumenro do número de usuhioo e 
de garotos traf"ICantes, a Polícia Civil paulistana revela outra esta· 
tística. assastadom, Sr. Presidente: noventa por cento das cento e 
oitenta e uma mortes violentas de menoxes. ocoaidas no ano pas
sado em São Paulo, estão xelaci.onadas com o cra.c'L 

Por essas e outras razões, o o;msumo de drogas ilegais é 
motivo de preocupação cada vez maior para as nossas autoridades. 
Há. pcdm, um outro aspecto no problema do consumo de subs
tâncias Cill<ll:pecentes que causam ~ f'JSic:a ou psíquica 
que preciso mencionar aqui, pois não venl meiecendo o devido 
destaque Dos debates sobre a questão das drogas no Br.asil. Trata
se do uso abusivo de sabstâncias inalantes e de solventes nas gran
des cidades brasileüas. 

Sr. Presidente, não há dúvida de que são os solventes as 
drogas mais abusivamente consumidas no BiaSil, e seu uso "por 
crianças • adolescentes das camadas SQciais mais camlles consti
tui-se em um dos maiores problemas sociais e de saúde pública 
nas áreas urbanas de nosso País. Colas, tintas. drinners.. removedo
res, esmaltes., acetona, vemizes, lol6 e tantas outras são as drogas 
mais~ por meninos e meninas de roa. 

O Centro Brnsileiro de Informações sobre Drogas Psicotró
picas- CEBR.ID, entidade perton<:ellle ao Departamento de Psico
biologia da Escola Paulista de Medicina, =lizou uma _pesquisa 
com cerca de 560 crianças de ru~ a maioria adolescentes. de São 
Paulo, Rio de Janeiro. Recife. Porto Alegre e Fortalezá.. 

A pesquisa derectou que o uso dessas substâncias entre os 
entrevistados 6 ntuito superior aos pm:entuais verifiCados entre 
estudantes brasile~ do I e fi graus. Para se ter apenas uma idéia, 
em Recife. cen:a de 90% das aianças de ma fazem uso diário de 
solventes e inalantes. Em São Paulo.. o índice atinge cerca de 82% 
~ meDOl'CS. Os efeitos dessas substâncias no ~ levam à 
petda do senso de orientaçio, do autocontrole e da coordenação 
motom; levam também à OC<:Inência de pet111Ibações visuais e au~ 
ditivas, de depressão. de euforia, de aiucinações. Qwmdo inalados 
al:usivamente. os solventes podem provocar lesões na medula ós-
sea, nos rins. no figado, nos nervos periféricos. O acúmulo dessas 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 461 

drogas no organismo pode provocar futur.tS paralisias. e as intoxi
cações por essas substâncias podem levar ao coma e à morte. 

Como podemos ver, Sr's e Srs. Senadoles, temos pela frente 
uma ampla e ánfua tarefa que exigil:á de nós um exame detalhado 
e profundo da verdadeira dimensão do problema das drogas em 
nosso País, antes de votan:nos uma nova legislação. 

Todos sabemos que, há anos. o mundo trava. sem muito 
êxito. uma luta sem tréguas contia o narcotráfico.. Os fatos têm de
moostradb que as estratégias voltadas unicamente pan o combate 
1 produção e ao tráfico estão condenadas ao fracasso. O combate 
aos narootraficantes é C continuará sendo ineficaz.. a menos que 
cada país. em particular, e todas as nações, em conjlnto, se unam e 
deflagrem uma ação para contei' o Consumo mUndial de substin
cias entorpecentes que causem dependência ÍJ.Sica ou psiquica, 
buscando meios de reduzir a demanda de drogas pela educação e 
peJa prevenção ao uso abusivo de tóxicos. 

Precisamos de uma legislação "!''idro8as eficieme e moder
~ mas sem ser liberal em excesso. É fato inconteste que a pre
venção constitui-se na medida mais eÍlCaZ no controle do abuso de 
drogas. Como aíi1'!DOU o Depurado Elias Mmad, uma das maiores 
autoridades sobre- o asspnto no ConSJ%SSO Nacióoal, "a descrimi
:nação iria aumentar os riscos de aW.so e depeildência da droga. 
(-)A descriminação traz consigo a idéia de que houve a hberaçio 
da droga. Isto trará um traballio enorme para qualquer setor educa
tivo. Se a. comunidade admite a droga, como é que se vai educar 
coo.tm ela?" 

Felizmente,. a sociedade brasileira e o Congresso Nacional 
estio revelando ter o mesmo pensamento a zespeito da proposta de 
descriminação do uso de drogas no País: são contia. 

Sio cÕDtrários até mesmo à proposta menos radical que 
concer:oe simplesmente à legalização da maconha:. considerada a 
substância entorpecente menos perigosa. Têm consciência. de que, 
das drogas coosideradas ilícitas. a :ma.cODba é a mais consumida 
até mesmo pelos meninos de rua e de que. apesar de a maconha 
ser a mais leve das drogas ilícitas. seu uso funciona como porta de 
entrada para o CODSUmo de ootns substâncias entOipeeentes mais 
pesadas, que causa dependência fisica e ps!quica. 

Faço tal afmnação com base na extensa matéria publicada 
peJo jomal Folha de S. Paulo, do dia 14 de maio, que divulgoo os 
=!lados da importante e oportUIIll pesquisa roalizada em março 
deste ano pela Datafolha, em 402 mmiclpios lnsileiroa e DO Con
gresso Nacional. Os dados da pesquisa revelaram que quatro em 
cada cinco brnsileiros são coo.tra a legalização da maconha e que 
três em cada cinco parlamentares votariam contra a proposta. se 
esta fosse levada a votação em Plenário. - - --

Nesse tempo de mobilização contra as drogas. é evidente 
que o Btasil precisa implantar, o mais rapidamente possível, uma 
verdadeira política de combate aos tóxicos, uma política de enver~ 
gaduta suficientemente ampla para contemplar não -sO a repressão-
e os aspectos }lrídic:os, mas também privilegiar a sallde dos IllliCO

dependentes e ootros aspectos sociais. econômicos e educacionais, 
que são iDd.issociáveis do problema das drogas. 

Na áJ:oa da pteVenção, as et~tidades educacionais e religio
sas transmitem conceitos m.omis importantes Para a fonriã.ç.ãO- do 
catáter de nossa juventude e de nossa sociedade, reforçando e va
lorizando atnõutos pessoais, fa.mi.l.i.m:s e sociais necessários aos 
jovens, para o desenvolvimento da resistência às tentações e ao 
consumo abusivo de drogas. 

O Govemo precisa apOiar a.s·entidades não-govemamentals 
que aluam na rea1peração de jovens envolvidos nas drogas. Reli
giosOs de vários credos, entre os quais permitam-i:ne citar os evan
gélicos, desenvolvem um tr.l.balho meritório que Precisa ser apoia-

do pelas autoridades e estendido a um número maior de usuários 
dependentes de drogas. 

Os evangélicos desenvolvem um ttabalho profícuo junto 
aos desaj.Jstados sociais, contribuindo para que eles sejam zeintc
gmdos ao meio em que Vivem. O apoio espiritual que a religião dá 
é muito importante, principalmente para os jovens. que vivem um 
periodo da vida conturbado, cheios de dll.vidas e inquietações. sem 
encontrarem respostas satisfar6rias para as questões que angustiam 
sua existência. 

Ao fmalizar meu pronunciamento, gostaria de conclamar 
todOs os Senhores Pãrlamenlaies a debater urgente e seriamente o 
problema da descriminação do uso de drogas no Brasil. É absolu
tamente indispensãvel que reflitamos sobre a amplitude e as con
seqüências das decisões que viemios a tomar. 

É necessário que nos voltemos para esse problema com a fi
nalidade de equacionar e superar as extremas dificuldades que o 
uso abusivo de drogas impõe, sobretudo aos nossos jovens. sob 
pena de- por termos permitido que nossas crianças e adolescentes 
trilhassem "legalmente" os caminhos tortuosos das drogas e dos 
vícios:.... setn:lOS respcosaóiliudOs pela deterioração: e decadência 
dos valores motais da sociedade brasileira e pelo ccmprometimen
to do futuro de nossas novas gemções e do nosso País. 

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

DUTante o dUcurso do Sr. Joel de Hollanda, o Sr. 
Renan Callu!iros. 2° Secretário. tkix.a a catkira da pre
si<Uncla, que é ocupa® pdo Sr. Ládio Coeiho. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a pala
vra ao oobre Senador 4=> Campos. 

O SR. LAVRO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orn.dor.) - Sr. Presidente, S:n e Sxs. Se
nadores, este Senador calouro iniciou seu primeiro mimdato na 
vida há II& meses. E venho hoje fazer uma espécie de prestação 
de contas aos 352 mil eleitoles que fizeram de mim o Senador 
mais votado oa história do Distrito Federal. 

Quero làlar-!h .. a I<speito das difia!ldades que mn Senador 
calouro tem ao chegar à Câmam Alta. Sem ter 3CIJID11Jado expe
riéncia parlamentar anterior, sem ter quebrado as arestas que o 
desconhecimento do Regimento lnlemo e do Regimet1to Canum 
crlam ao nosso desempenho desembaraçado no Senado Federal, os 
obstáa!los são grnDdes. . . 

Nessa fase dif"!Cil de adaptação, ~ esforços no senti
do de desempenhar tarefas atiaentes. oovas, desaÍlos que se a~ 
sentam tanto na Comissão de Constitu.ição, Iustiça e Cidadania 
quanto na Conissio ~ Assuntos Econômioos. na de Revisão do 
Código Civil oo na de CoiiiiUiicações, a qual pertenço, oode tt"aba
Iho., onde procuro atuar. como Senador de um partido que tem 
apenas cinco membros no Senado. Nós cinco. se quisermos cobrir 
as atividades desempenhadas, por exemplo, por um partido que te
nha vinte Senadores. teremos que txabalhar quatro vezes mais do 
que aqueles Senadores que pertmcem aos grandes partidos. Por
tanto, a carga de responsa.bili.dade de trabalho que nós, dos peque
DOS partidos, enfrentamos no Senado Fedetal não DOS deixa tempo 
para outra coisa senão para essa pxet6ria de trabalho que nos en
volve no cumprimento de nosso mandato. 

rao grande f= essas atividades que, por vários dias, fiZ 
meu cooper às quatro horas da ma.Ilbã. Não havia outro horário 
para dedicar a mim mesmo. 

Como sabem os meus eleitcxes, não descu:rei totalmente a 
atividade jUnto às bases; atividade que pratiquei SCmpre coln 
amcr, com destemor e com assiduidade. rebelando-me contra a 
famação dos grupos buroctatas que, DO meu ponto de vista, impe
dem o crescimento da democracia no Partido dos Trabalhadcxes. 
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Escrevi artigos, publicados, não apenas naquela pequena 
i.mpiensa em que me fmcontl'avam. nos jamaiS- dos sindicatos, 
mas também uo jom.al a Folha de s.Paulo ou, ainda hoje. no Jor
nal de Brasília e em outl:'Os órgãos da imprensa nacional. 

Continuei a fazer minhas palesiias, minhas conferências. 
Poço desculpas tanto âqueles do Mato Grosso do Sul. q1ianto aos 
do Maranhão, que me convidalam e que não pudera.ri:l ter âc miin 
uma respc::!Sta positiva, devido a essas atividades que não me per
mitem. müitas vezes. desdob!a:r-me em viagens mais piOlongadas. 
Mas fui à Sori:>omlc. Lá fiz uma palestta para os alunos do mestra
do e pude mostrar algumas novidades. maléficas modernizações 
por que passam a economia e a sociedade brasileil:as. 

Em tão calooro que levei cinco faltas, porque não sabia que 
devia apertar o botão para marcar o meu ponto. Nunca na minha 
vida havia man::ado ponto. Sempre fui professor, com dedicação 
exclusiva,. o único tmbalb.o que, felizmente, me ocupoo até há pou
co. E como professor não assinava pooto. O expediente começava 
às 8 bens na UNB, e, lá, eu chegava diariamente às 7 horas. Liga
va a máquina. para esquentar o café, pois ll0$$0 servente Chegava 
às 7b 50min. Nunca ptecisei de ser fiscalizado pelo ponto. Feliz
meote, traballiei num I3mO que me amúa tanto que eu dizia sem
pre, sem demagogia. que se preciso fosse pagaria para exin:::er O 
tr.lbalho que me eua.1te<:eu durante a vida. E continuo. Trinta e seis 
vezes minha figura apagada foi alvo da luz focal da bondade de 
alunos meus que insistiram em elevar-me à gloriosa. condição de 
pamúofo. No seme.1tre passado. trôs vezes, neste semes1re. já duas 
twmas lemlr.uam de meu nome para Ião sigoific:atiVahomenag<inj.~ ~ 

Além de todos esses trabalhos que os meus eleitores lança~ 
ram às minhas costa.s. Iedigi oeiCa de quatccz.e projetos de lei. qua
tro ou cinco dos quais. já se encontram em início de tramitação. 
Hoje, pretendo referir-me, rapidamente, a esses projetos de mmha 
autoria.. E se algum mérito existe nesses projetes é a impressão di
gital, deixada em todos eles. da preocupação de alguém com as 
questões. sociais. com os problemas da nossa sofrida coletividade. 

Em nenhum deles existe qualquer sinal de tentativa de pro
teção de grupos favomcidos neste País, pelo contrário, em um de
les propooho a. revogação do art.. 57 da Lei n° 8.672. de 6 de julho 
de 1993, a chamada Lei Zico. que inStituiu o bingo como modali
dade de jogo pen:oitido neste País. 

Num país em que os cassinos foram fechados, vemos, a 
cada momento, um trabalho de antilegislação, de desconstin.lcioaa
Iização, no sentido de que sãO criadas novas modalidades de jogos 
de azar, tal como são definidos na Lei das Coottavenções Penais, 
jogos de azar que se apropriam dos meios de coiDllDicação, que 
penettam todos os dias da semana sob as mais variadas fotmaS e 
que deixaram de ser mn monopólio da Caixa Econômica. Federal e 
das Caixas Ecoo.ômicas Estaduais para serem privatizados nesta 
onda de privatização inconseqüente que sofremos. 

Não há dúvida alguma de que o propósito do ex-Ministro 
Zico, ao pemütir a exploração do bingo para beneficiar, com seus 
recursos, algumas modalidades de espcrtes no Brasil, foi uma in
tervenção louváveL Mas de boas iDtenções anda calçada a estrada 
do inferno. O que vemos é que verdadeiras máfias privadas se 
apropriamm dos desvãos da lei e. atra.vés deles. passaram a dedicar 
apenas de 2 a 10% da =eira dos bingos às ODiidades esportivas. 

Vemos hoje, em Brasília, o noticiário de que, ilesta Capital 
da República. um dono de bingo :resolveu ofe:recer como ptêmio, 
três mulheres - que, segundo a imprensa. são muito bem dotadas 
de IealiSOs e de belezas fisicas -.com motel pa.go e ouuas facili
dades, ccmbinando, wma engCDbaria genética petVC1U. antiética. 
imoral e indigna.. a prostituição com a jogatina. 

Infelizmente, para muitos clubes que o bingo beneficia, so
.- bejam I'CCUISOS para importar Maradonas argentinos, pam pagar 

milhões de dólares 'e dar o exemplo aos lnsileiros de que o pé 
vale muito mais do que a cabeça. neste País em que o trabalho sé
rio, proloogado, em prol da coletividade tem tão pouco valor e os 
pés dos jogadores de futebol merecem os seguros, as prcteções e o 
clinhciro que faha à grande pano da população. 

~ Maos exemplos são dados pela jogat!ua institucionalizada -
Sena, Telesena, Papa Tudo, entJ:e outros-, que. todos os dias. esti
mula o ganho sem trabalho, o ganho pela sorte, como se apenas 
algo ex temo, uma aleatoriedade da fortuDa, pudesse tmzer aos bm
sileiros penantes os recursos que o tmbalho e a seriedade não lhes 
cooforem. 

O jogo e a jogatina apontam para a abertura do CdSsino. 
Como sabemos, tudo isso também leva a algo semclhanr.e ao pro
blema do uâfico de- entolpco:nles, em que se lava dinheiro sujo. em 
que as várias otganizaç&s mafi.asas fazem os seus quart6s-genetais. 

&te é, portanto, um dos meus propósitos: proibir essa. mo
dalidade de jogo de azar e para sempre osliipá-la do PaÍS. 

Num outro projeto de minha autoria, procuro alterar a Lei 
n• 8.666. que regulamenta o art. 37. XXI. da Constituição Federal, 
que institui nounas pãra licitações e cootratos da Administração 
Pública e dá ou""' providências. 

A vida ensinou-me que. neste País, as pequenas e médias 
empresas são exploradas :(X)I' um processo em que as emoresas, 
principalmente as empreiteiras e as grandes fomecedoras de setvi
ços e de mercadorias para o Govemo, nansformam-se em vitimas 
indefesas. 

Essas empresas fomcccdoms são, na :realidade. as subem
preiteiras, que constituem a base real pam as quais as grandes em
preitadas do Governo são repassadas. As omproiteims sio simpl.,._ 
meme esaitórios de onde se consegue. através de lobismo. orga.Di
zar e sublocar estas grandes obras. 

Quando há reajlstes, alegando-se a questão inflacionária oo 
motivos de custos oo. qualquer outro, os preços dos serviços em
preitados são arbitrariamente elevados. No entanto, as eiiJIRiteiras 
não n:passam às pequenas e médias fomececions, que já pre"'laram 
ou que êstão :Prestando seus serviços a preçaç ü:reaj.Istá.veis, os be
neficies que elas mcnopolizam. 

Nessa lei. o meu propósito é favorecer as pequenas e mé
dias empresas, subempreiteiras, no sentido de s6 se pemlltir :rea~ 
justes de preços das obras píblicas quando esse reajaste for aJJ.te
cedido de uma demonstração de que tais reajlstes serão ~sa
dos, pro rata, às pequenas e m&lias empreiteiras. 

Creio que um dos efeitos seamdários dessa lei seria o de re
duzir a voracidade qUe têm as grandes empreiteinls no sentido de 
rea}lstar e embolsar~ com exclusividade. o resultado dos reajustes 
de seus cootratos, reajustes esses que se valiam. como sabemos. os 
Anões do Orçamomo. com a cooptação de funcionários públicos. 
principalmenre de alto oscalão. ~ 

Portanto. haveria um desestímulõ pam que esse ~"so in
decoroso de reaj.Iste fosse feito, poiqUe este seria necessariarnem.e 
socializado, dividido com- as pequenas e médias subempreit.eiras, 
que, na realidade, arcam com quase todo o processo de ex4!Cllção 
dessas obras. 

Em outro projeto, dos 16 que até hoje a minha atividade ca
loum permitiu apteSe~~tar nesta Câmara Aba, proponho que 40% 
dos lucros que o capital estatal obtém nas empresas estatais e nas 
sociedades mistas sejam conduzidos pua o FAT- Fundo de Auxí
lio dos Tmbalbadoms. 

As empresas estatais são o resultado da coagulação do san
gue dos lr.lhalhadores bmsiloiros. O processo inllacionário foi co
lorido por promessas de que cresceria o bolo e que forma jaiDt)S 
aqui uma Nação forte, onde a fortaleza das empresas estatais iria 
garantir o bem.-estar da coletividade. 
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Isso não ocorreu, e agora, ao invés de fazer voltar o esforço tímpanos quanto à consciêocia dos cuvintes :inennes, sentados, 
dos tnt.balbadores para aqueles que constru:íram a grandeza.·dessas passivos e impassíveis nesta sociedade de pessoas desinformadas e . 
empresas estaWs, o que vemos é um processo de difamação eles- desacotçoadas. · · 
sas empresas e, mais do que isso, um projeto, declarado pelo Mi- Para terminar, gostaria de render uma homenagem à im
nistro José Sem., de que essas empresas serão "vendidas", oo. seja, prensa nacional. Quando a nossa oonsciência individual toma-se 
doadas aos bancos em troca da dívida pública, que foi se acumu- confusa, quando se passa a ter-~ dizia Rui Barbosa- vergo
landc- ao longo dos últimos 25 anos. Entregar o patrin::tônio feito nha de setmOS hooestos; qumdo a esperteza. as: artimanhas r:rans
pelo trabalhador brasileiro aos banqueiros que carregam R$72 bi- folmam-se em uma virtude positiva; quando o nosso supetego in
lhões da •dívida páblica mobiliária, numa aventuia que já foi eles- dívidual já é deformado pelas condições sociais que produziram a 
veo.blrosa. no Chile e em outros locais. como a Argentina. inrrojeção da ética para uma dessas três partes da consciência - o 

A Aigentina vendeu. por exemplo, o monopólio estatal da su~go. de acordo com Freud; quando a nossa_ censura, inte
aviação paxa. uma empresa estatal monopolística da aviação espa- riorizada, portanto, mostm-se tão condescendente para com os 
nbola. Transferir o monopólio estatal de um pais para o monopólio nossos deavios de comportamemo, é importante o papel da im
estatal de outro é uma coisa cavalar, além daquelas outi:as que es- prensa. mesmo que ela se engane algumas vezes e cometa algumas 
cutam.os por ai, inspimdas no cavalo de Átila, que se instalou na inj:.lstiças, mas tenha sua atividade investigatória, acusatória, de 
Argentina e andou pisando e repisando no ~rasil seus ensinam.en- promotor, de censor do comportamento antiético. anti-social que 
tos perversos da globaliza.çãe que abre os nossos empregos para tomou conta de noSso País e de nossa sociedade. 
semn dealnúdos por formas de dumpiug internacional. protegi- É da máxima importância ter-se transfOII!lado a imp:ensa 
dos p...c uma. sobrevalor:izaç da moeda nacional,. anmenta....OO o de- .110 Brasil numa espécie de superego coletivo. de ente censor, por
semprcgo no Bmsil para 1Illlis de 9 milhões c 200 mil uabalhadoces.. que a maior parte dos homens públicos deste País, infelizmente. s6 

Portanto. o que propomos aqui é que partê do lucro das em- tem medo, s6 refreia seus impulsos imoderados lucrativos, como 
presas, lucro referente às ações detidas pelo Govemo Federal, dizia Max Weber, diante do receio de ter o seu nome colocado no 
40%, seja encaminhado para. o FAT. que já está sendõ saqueado. caputdeumapágjna.dejomal,emuma:man.d:!.ete:amsadora. 
como aconteceu cem o FGI'S e com os recw:sos da Previdênc:ia e Portanto, eu gostaria que fosse transcrito o~ do joma
desencaminbados pua fms inconfessáveis. como acontece com o lista Carl~ Cllagas que, como Rubens de Oliveiia Lima e cutros 
Fundo Social de Emergência, que serve cu desserve à nossa so:ie- ~tas que mmam em Brasília, que aqui trabalham, sabem 
dade, através de aplicações supérfluas, de aplicações anti-sociais. exercer com coragem, com clareza de visão, a sua tarefa censora.. 

Portanto., um objetivo não declarado desta minha. proposta é que os transfonnou numa espécie de supetego coletivo de nossa 
também o de desestimular a compta de empresas est.atai:; a preço sociedade anômica. Trata-se do artigo ''O milágxe fia.ncês e os 
de_b:a.uana._ _ _ __ _ nec!ibe!"'..is", no qual ,.....,...-~.....,. Chagas-vai mostrar q'.Ie na Fm;a não 

Em 1981, escrevi um artigo dizendo que as empresas esta.. hwve cJesestatizaçãn; na Fiança. o petróleo pettenc:e ao Oovemo; na 
tais seriam doadas, sim. a cerca de 20% do seu valor patrimonial., França. o trnhaJbadcr recebe o::mo salário míWmo US$1,200.00, e o 
como """"""'"' no ininlo do século no Japão. Mas eu não sabia zocém.empo<sado Ministro da Eoooomia promete um substancial 
que a doação chegaria a este descalabro que ocotmJ no Brasil: a aumento, que, seguudo previsões de Carlos a.agas, ini para 
pen:epçiio de moedas podres em troca do patrimõnio do povo. USS!,700.00 ou USS!,800.00 por més. 

Se conseguirmos Ieduzir o lucro das estatais. haverá um de- Portanto, vemos as balelas completamente pemmptas dessas 
sestímulo para que a sa.IIba do capital nacional e estrangeiro ve- ca:rent.es neoclássicas, soletradas pela crise de 19:?,9, que eles não 
nham a se apoderar desse patrimônio altamente mntá.veL Enquanto soo:beram dirigir, que eles Dão souberam entender. que eles não 
no Brasil os nossos empresários, falidos ou semi-fa.lidos, recebem sooberam comandar e 'lue agma querem retomar com plásticas de 
70% da renda nacional para desadministtarem nossas empresas, modemida.des. a fim de transformar aquilo que Femando Henrique 
no lapão, os empresários, os capitalistas recebem apenas 11% da Caxdoso chamava de relações imperialistas de dominação da p,eri
renda nacional. Aqui recebem 70%. acham pouco e reccx:rem ao feria em uma. nova palavra. Muda o nome da rosa. mas a rosa con
BNDES, a subsídios, a estímulos e COiltinuam. como disse Delr.tm timia sendo a rosa. Muda o nome do imper.íalismo. transforma-se 
Netto quando Ministro, ''mamando nas tetas do Govemo". Eles se em nova forma de inserção do Brasil no contexto globalizado do 
procL...mam akamente eficientes, quando o índice de suas falências mtmdo modema. Dão nomes di.ferentes a categorias desmorplizulas 
e o merc:ado desmentem essa eftciência a cada dia, a cada hora. O desenvolvimento ecouômico-social IlUil:Ca passou de acu-

Portanto, 40% dos lucros das estatais, com:spondente às mulação de capital, acumulação protegida pelo Governo, pelo sis
ações detidas pelo Estado brasileiro, qestinados para o FAT- Fun- tema financeiro ligado ao Estado nacional e pelas taxas cambiais. 
do de Auxilio ao Trabalhador. O nome cu o apelido disso é desenvolvimento econômico e social; 

E, finalmente, um assunto talvez inenor, mas que incomoda a realidade é a acumulação ou a concentração selvagem de renda e 
a todos n6s: os meios de comt.micação no Brasil estão kmmedia- a exclusão cada vez maior dos uabalhadores da coletividade para 
velmente oli.gopoliza.dos. E há um desrespeito total ao wvinte nes:- __ o submundo do desemprego e das drogas:. da venda de órgãos, tais 
te País. · __ --~ c6meas e rins. Dois rins é demais pata um pobre. Vêem-se,. 

O que percebemos é que, na hora da propaganda, que é a assim. anúncios nos jornais:, IlOS quais são ofemcidos um dos rins 
principal hora. do ponto de vista da lucratividade das nossas 1Vs, para que os ricos possam sobreviver à custa do excesso de rins que 
eles aumentam a intensidade sonora. aumentam os decibéis para os pobres portam em nossa sociedade desumana. 
que. subliminarmcnte, os ouvintes recebam aquela carga adicional Gostaria. portauto, de ver tlanscrit.o esse artigo de Carlos 
de barulho propagandístico, criando estímulos ao ccmsumismo. O:tagas, porque nele aprendemos como andam as aposentarias in-
que o Governo. do outto lado, condena e quer coibir em uma .so- tegrais pagas aos -b:abalbadores fumceses. E na Itália, até pouco 
ciedade de consumo. tempo. qualquer italiano que tivesse traba.Ibado lá por qualquer pe-

Portan~~ ~~-TÍ!'!!~ ~ ~-~--~-~-~'-'~-~ IjQ®_~~--®~il,_na_~tina_ou em qtl4I~er p&1e do 
aquefãS emissoras de televisão que. na hora da propaganda. au- mundo, a sua aposentadoria. integral paga pela previdência social 
mentem a intensidade do som e causem esses malefícios tanto aos italiana. 
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Aqui no Brasil fOijam a falência da Previdência e, quando 
se vê, o Tribunal de Contas flagra que. ao invés de falência, existe 
uma saudável sobra de recursos, um superávit da Previdência,. do 
qual o Govemo quer se apropriar, unificando os orçamentos da 
Prevtdência e da União para. legal e constitucionalmente, se apro
priar do fundo fomecido pelos trabalhadores. 

Vou propor. já está rCdigido, que aqui no Bmsil, se se quer 
privatizar a Plevidência, que se faça como no Japão. Por que não 
fazemos OOmo no Japão. onde o capitalismo deu tão certo, onde a. 
renda per capita é de U$33 mil por ano? Por que não fazemos 
ccmo no Japão, onde a previdência social, a assisté~ aos traba
lhado=, a aposentadoria 6 integralmmte paga pelo empregador? 
Privatizar, sin4 mas não sobre as costas de quem ganha R$100 por 
mês. Para quem ganha essa quantia Por mês e tem que pagar médi
co, remédio. o caido que os espera. o resultado de sua vida é de
cepciooante. Que veoha a pagar a sua aposentadoria. e os sacrifi-
cios arumulados em sua velhice. · 

No Japão a Plevidência é privada,. isto é. paga iDte!raimenle 
pelos empregadores. Por isso, mquele país há uma estabilidade 
muito grande no emprego. sendo a rotatividade do tiabalhador ja
ponês doze vezes menor,. que a do trabalhador noite-americano. Os 
trabalhadores japoDeses dedicam grande parte de sua vida aaba
Ihando para o empregador que Jhes garantirá não apenas uma boa 
assistência de saúde. de educação, mas também uma tranqüila e 
farta aposenladoria.. 

Privatizar sim. maS não nas costas daqueles que já foram 
descamados em suas fibms, em seus másculos. pelos pagamentos 
feitos dur.mte toda uma vida; igno1'3.dos, relegados a segundo pla
no. para que de novo voltem. agora. a retirnr de seus minguados 
salários os recursos que deverão pagar à previdência privada. à 
saúde privada, à esoola privada, à educação privada. 

O que se prercnde é a privatização de bldo para que o go
verno neohõeral consiga equilibrar o tal do Orçamento. Nos Esta
dos Uniclos, o Govemo Fedetal desequilibm o açamento em 
US$300 bilhões por ano. Aqui, • mando do FMI. devemos equili
br.rr o orçamento e perder a guena contra a fome., o desemprego. a 
miséria.. a -dengue. a febre amarela e todo o medieval que volta 
nessa nossa infeliz modemidade. 

Assim, portanto, peço que seja transcrito nos ~ do Se
nado este artigo importantíssimO "O milagre francês e os neohõe
rais". do jomalista e professor universitário Carlos Chagas, para 
mostrar que a Fxança eStá dando certo, porque Já não existe esta 
sub-:rn.ça de pacoteiros. seres formados ~ esquizofrenia. para os 
quais se dirigi:rn.m oS ensinamentos das universidades norte-ameri
canas, as quais são incapazes de criar seres que ti:a.nsfamem o 
mtlD.do, que o entendam e usem o intelocto para entend6-lo e trans
formá-lo. 

sem sacrificios, pelo menos uma parte importante do ôms que a 
mim foi delegado no exexclcio difícil do mandato de um Senador. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LAU
RO CAMPOS EM SEU DISCURSO: 

O MILAGRE FRANCÊS E OS NEOLIBERAJS 

Carlos Chagas 

Prometeu o novo primeiro-ministto fr.mcês, Aiain Juppt\, 
_ como objetivo inicial de sua plataforma de govemo, "aumentar de 

forma significativa o salário mínimo". Também oferecerá. incenti
vos financeiros as empTesas. que vie:em a ca:rtratar jovens e pes
soas que estiverem desemptegadas há mais de um ano. 

Muavilha, dirão certos leitores. Va.mos: seguir o c:amiDho 
da Fiança. exemplo especial de cano o neolib=lismo dá certo. E 
com um adeDdó: o salário IDÍlliiDO fianc&: é deUS$ 1.200. Um "au
mentosignU'lC3!ivo"será bemc:apozdeleri-loa 1.700w !.80CL 

O que será preciso pata chegaunos lá? Privatizar em massa, 
é claro. Para começar. o petnSleo e as teleccnumkações S6 que 
tem uma coisa: na F:cmça. as telecomnoicoções: e o petróleo são 
atividades estalais. Nlio dá, tamb6m, para privatizarmos as empre
sas de trausporte-a&.o, que, no Blasil, já são privadas, apesar de, 
na Frnnça, a tínica empresa nacional perten= ao Estado, e funcio
nar muilo bem, aliás. Air Fnmce pam voc&,lamb&n. 

Mas vamos por outro caminho. já que por esse iJCa difíciL 
Que tal a suposição de que na França os encaigos sociais e os im
postos :representam mera insigoif1cância pam a economia? S6 que 
não é vetrlade. Até imposto de heracça os franceses pagam, e bem 
alto, jamais como n6s, no Brasil. onde o J.imite é de 4%. Lá, de 
cara. para o inventário ser~ deposita-se 10% do montante.. E 
os cálallos do que :restar podem chegar a 36%. Menos do que na. 
lnglateira dos tempos da madame Tatcher, 6 certo, mas ainda um 
percentual bem mais significativo do que o nosso. 

Será. entio, que para. chegarem ao milagre os nossos ami
gos do lido dê lá do Atlântico suprimilam direitos oociais? Acaha
Iml com aposentadorias especiais e pot' ten:ipo de- sexviço? Ha! 
Ha! Ha.! como costnma escrever nosso mestre Hélio Fem.a:ndes. 
Porque na França os direitos sociaiS são muito mais consistentes 
do que os nossos. Começa com as aposentadaias :intcgtiis para 
todo mundo. Elas COireSpCOdem ao salário que o cidad3o reoebia 
quando trabalhava com com:ção e tudo o mais. Acresceote-se que 
o salário-desemprego funciona de verdade,. assim como a assistên
cia à geslallte, ao menor e aos doeutes. Os sindicatos são fortes, 
apesar de não fazerem demagogiL Nem greves idictas. Mas, qnan
do paialisam suas alividades, saiam de baixo, perqne iiio céle= 
para a vitória de suas reivindjcações 

· ·· Dirá SUipiOSO algum neolibeml aqui dos llÓpi<:OS que o su-
Criam~se naquele país centros de esmdos econômicos com- cesso francês, então, deve-se ao tamanho mínimo do Estado c do 

pletam.ente desvinculados da realidade, fora do mundo e dos inte- poder público. talvez até ao reduzidí.ssimo número de funcionários 
resses sOciais; nesses CCIIlros. não há a possibilidãde de ·se enxer- públicos. Pois seiá outra mentira. ~te, a França 
garem as relações perversas que transfOl'Dl2I3lD. os Estados Unidos tem algumas vezes mais funcionários públicos do que o Bxasil, e 
no ponto do qual partem aquelas relações imperialistas, a que o todos ganhando muito bem. Além. é claro. de tiabalharem melhor 
Presidente Fema.ndo Henrique Cardoso se referiu durante tantos ainda por COilla dos plano& de cmeira de altíssimo gabarito e de um 
anos de sua brilhante carreira. respeito jamais vistO pot aqui. no relacionamento com a sociedade 

Assim, portanto. espero que também essa cootribuição seja Então, a resposta será uma s6: os fr.mceses c:begaram ao ad-
realizada. essa colocação a respeito do papel da imprensa como o mir.ivel patamar de agora porque suprlJ:nir.tm to:1o tipo de incc:ati
superego de uma. sociedade cujo superego individual petdeu a ca- vos e subsídios em sua economia! Errado. de novo, pcxque as va
pacidade de censura. - ---cas,DO país dos queijos, sio mais assistidas do que as aianças. Do 

Espero, dentro de mais alguns dias. ter feito UIDII. \X>Jheita trigo. nem se fala, porque àlega aqui :no Brasil, depois de cruzar o 
do :resultado de meus trabalhos para prestar contas novamente Atlântico, mais barato do que o trigo argeutíno. 
àqueles que tiveram conftan.ça. no meu passado e que apostaram POtqU.e diabos, então. a França deu certo, e mais datá quan-

. que. apesar OOs meus 66 anos, ainda seria capaz de cumprir. não do seu govemo "aumentar significativamente" o salário mfnimo de 
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seus ttabalhadores? Desculpem. neohllerais, se a equaçlo surge ao O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Está encerrada a 
inverso. mas a França~ o que é porque não privatizou desmedida· sessão. 
mente. porque não admite livre competição entte quantidades desi-
guais, porque continua mantendo monopólios em setmes estt:atégi-
cos, porque subsidia atividades agócolas e pastoris, porque aposta 
em seu funcionalismo e porque, como todo o país do Primeiro 
Mundo que se preza. mantém intocâveis direitOs sociais de seu 
povo--

Clrlot.~ é ,;oa.Listac ~c!. Univenldadc: de ~riiS'ílis 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Não há mais ora
dores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar. a Presidência vai encemr os 
ttabalhos, designando par.t. a sessão de amanhã, a toalizar-se às 
14b30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE DECREI'O LEGISLATIVO N' 47, DE 1995 

(Em Iegime de urg€.ocia. ,. lemlOS do 
art. 336; b, do Regimento Jntemp) 

Votação, em tm:no llnico, do Projeto de Dea<to Legislativo 
n• 47, de 1995 (n• 75/95 na Câmam dos Deputados), que aprova o 
texto do ACOI1lo-Quadro de Cooperação Financein en!re a Repd
blica F~a do Brasil e o Baooo Europeu de Investimento, as
sinado em LuxembOigo, em 19 dedezeml:rode 1994, tendo 

Pazoc:cr favorá.vel, proferido em Pleuário, Relalot: Senador 
Bemardo Cabral. em substituição l. Comi•oio de Relações E
riores e Defesa NacionaL 

-2-
EMENDASDACÂMARAAOPROniTODEUll 

DO SENADO N' 110, DE 1988 

Votação, em tum<> único; das Emendas da Câmara ao Proje
to de Lei do Senado n•uo, de 1988 (n• 3-803189, naquela Caoa), 
de autoria do Senador Jw:bas Passarinho. que dispõe sobre o depó
sito legal de pob!icações na Bibliol<ca NacioDal, e dá outras provi-
dências, tendo ' 

Pa=er sob n• 204, de 1995, da Comissão 
- de Educação, favorável às Emendas n<ts 1 e 2, e à Emen

da n• 3, de Reclaçáo; e rontrário à Emenda n• 4, de Redação-

-3- -
PROJETO DEUllDA CÂMARA N' 103, DE 1993 

Votação. en: tumo único, do Projeto de Lei da C!mara n° 
103, de 1993 (n• 553191, na Caoa de origem), que isema do paga
memo aDll3l da taxa de inscrição prevista ilo Decreto-Lei D.0 221. 
de 28 de fevereiro de 1967, as emb.m:ações de peoca de até de• 
metros de comprimento. tendo 

Parecer favOiáveL sob n•155, de 1995, da Comissão 
-de Assuntos E<:onômlcos. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 103, DE 1!191 

Votação, em turno única, do Projeto de Decreto Legisla-_ 
tivo n11 103. de 1991, de autoria do Senador Mauricio Corr&.. 
que susta o Decreto D.0 177, de 17 de julho de 1991, que "apro
va o Regulamento dos Serviços r imjtados de Teleconnmjcaçõ
e~' tendo 

• Pare=es,sobn"s487,de 1991,e200,de 1995,dasComi
- de Constituição, Justiça e Cidadauia, favorável; e 
-de Serviços de Infra-Estrutura, contruio-

(Levanla•St! a se&Mo às 17hl6min.) 

DISC!JRSO DO SR- IAURO CAMPOS, PRO
NUNCIADO NA SESSÃO DE 25!05/95, QUE SE RE
PUBliCA POR HAVER SAlDO COM INCORREÇÓES 
NA ANTERIOR-

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o seguinte 
discurso_ Sem tevisão do orador-)- Excelemlssimo Sr- Presidenre, 
Sz-s e Srs. Senadores, o pronunciamento que boje faço não gosta
ria que contivesse o teor qoe apresenta. 

Em 1975, estávamos no mesmo ban:o: eu, ameaçado de 
morte, sem mmca ter participado de qualquer movimento subver
sivo, tendo exercido dlmmte tcxla a minha vida uma única. exchlsi
va e t:ranspaiente profissão~ a de professor de dedicação exclusiva. 
Comecei a receber~ de morte e. maJmente ineune, destrei
nado par.t. este tipo de c:onli'coto, a minha pressão arterial fo1 a 20_ 
Senti medo, não sabia de oode viria o golpe que me ameaçava. 
Um amigo comum sugeriu-me que eu fosse a São Paulo COD.Versar 

can o Professor Fernando Henrique Cardoso. E no CEBRAP nos 
encontramos. uma semana após ter sido o próprio CEBRAP vítima 
de um a1en.tado a bomba por aqueles que me ameaçavam. 

Coovidado por ele pmt almoçar. tive a opol1liilidade de aumen
tar amirlla admttaçãopmtoom o Sr- Femando lfem:iqle Qmloso. 

Portanto, gostaria de ter seguido junto não apenas naqueles 
momentos da procela. mas nesses momentos da calmaria e da far
tura do poder. No entanto, os nossos caminhos se separaram. 

O que vou ler aqui é uma análise, sem mágoa e sem rancor, 
de um professor que COilliiila sendo um estndante e que quer aptten
der e entender a pc=mlidade de Femando Homique Cardoso-

Neste tegime presidencial imperialista, é importante que co
nheçamos a fJgUlll que está no centro do poder doo Poderes. que é 
o Poder Executivo. Como não existe um plano neste País. como 
:não existem diretivas impessoais que possãm nos esclarecer a res
peito dô fotuio, dcblucei-me sobre o passado e ~sli as ol:ras de 
Fernando Hemlque Catdoso-

0 que hoje trago aqui 6 o resultado de anos de meõitação 
revista em meses de repensamento. 

'Mesmo as pe=oageno supenlotadas não podem abdicar 
das condições históricas e sociais que as produriram- Julgar-so fi
Dlo de si mesmo, produto ímpar de sua 11idéia". seria pular a cerca 
imprecisa da normalidade para o reino da insensatez narcísica:. 

A sociologia da linguagem tem demonsuado o papel esttu
tm:odor da fala no processo de fac:nação da personalidade_ Cano a 
linguagem é um fenômeno social e ela e o trabalho do constilllin.
tes do homem, Dão há como negar a essência social do homem. cu 
seja, cmedar-se na falácia do individuo. na ilusão do individualismo-

Como só alguns deuseo e demlurgos se autoproduo;iram_ e 
sna perfeição dispensou qualquer contribuição menor, parece não 
existir ofensa alguma em se pretender apontar alguns coodicionan
tes allturais.. sociais e histéricos que estiveram presentes na for
maçlo intele<tual de Femando Hemique Cardoso. Fe.:nando Hen
rique Cardoso teve a favor de sua fotmação pessoal a influêuc:ia de 
uma plêiade de intelectuais que inaugurou. na recém-criada Facul
dade de Sociologia. da USP, uma atividade séria de e!.3iD.o e pes-
quisa, com duas importantes novidades: o afastameuto cada vez 
maior de iDfiuências extemas, fnnciooaHstas, anglo-americanas. 
abraçando um conteúdo cada vez mais nitidamente mista; em 
segundo lugar, seguindo o exemplo de Florestan Femandes, em 
sua notável investigação sobre a civilização dos Tupinambás, e 
dele e de Roser Bastide. sobre a escravidio no Sul do Brasil. Fer
nando Hemique Cardoso realizou uma pesquisa nwxista. usando 
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o método dialético. o conceito~ de totalidade. a crítici da ideologia: 
a busca do real-concreto. da essência sob a aparência etc., instru
mentos e conceitos que possibililaxam que ele ÍIZeSse as det.etm.i
nações cootidas em Capitalismo e Es<ravidão. A preoalpação 
com o escravismo. no sul do País, encontra-se pmsente. também,. 
na grande obra de Octávio Ianni. fieL para sempre, ao objeto e ao 
método que elegeu. O tiabaibo exauslivo de Emília Viotti da Cos
ta. em sua investigação sobre a escravidão brasileira. foi calçada 
em obset\>"ações enq:mcas coletadas na região cafeeiia do Sudeste. 
Uma de suas principais preocupações foi mostrar as vinculações 
ent.Ie a escravidão e a superestrutura política.. mcnárquica. Esses 
traba.Ib.os constituúa.m. as matrizes de um extenso vohlme de teses 
e de pesquisas aCadêmicas realizadas nas últimas décadas. no País. 

Fernando Hemique Cardoso considerava-se um radical. no 
sentido que Marx atn"buin ao teimo: ''Ser radical é tomar as coisas 
pela Iaiz. Ora, para O homem. a xaiz ~ o próprio homem". confor
me citação feita por Femando Henrique Cardoso·da Contribuição 
à Critica da Filcsofia do Dir~ito, de Hegel, em Capitalismo ~ &-

ribus as variáveis incômodas que perturbariam as conclusões a 
que desejam chegar". como confessa o neoclássico modelista AI
fred MaiSball, FHC abandonou a busca do,real concreto pam lidar 
com absttações e fetidrlsmo esvoaçantes. E fácil imaginar que um 
simples equih'brio orçamentário, por exemplo, tem o dom de equi
hõrar os preços no abismo da inflação zero ou próxima de zero. 
quando as relações ímao.ceiras e men:antis internacionais, incon
troláveis, obrigam o Governo a dobmr. em menos de um aiJO ape
nas, a base mcoetária; é fácil e cómodo anular, por hipótese, o 
efeito in.flaciooário do aumento da carga. tributária e do FSE e re
duzir a massa. salarial, congelando preços em URV. no pico. e sa
lários, por uma média eotroida por uma inflação de mais de 40% 
ao mês. É fácil lançar a rulpa pela "ineficiência" do sistema nas 
ClDp['eSaS estatais, enquanto o capital privado se sustenta com em
prestimos e doações dos BNDESs e das Caixas; aa empxesas fali
das são estatizadas, fortaJ.cidaa em dispendiosas CI1s estatais e, 
depois. doadas aos grupos privados, que alimentam a "eficiência" 
privada com rec:wsos roubados dos fundos dos trabalhada:<s: 

cravüião, pág. 9. _ _ FG'JS, FAT. etc. É tãcp. dizer que a fetichização "do equihõrio or
çaiÍlentário", ·ttar.ísfOimado em tabu incontroverso. deve ser obtido O jovem marxista Femando Henrique Cardoso adota. de 

forma madma., o métoclo dialético e o conceito ac totahClade. que 
proc:ma distinguir de "outras modalidades de inteqmtação socio
lógica que também lançam mão de procedimentos totalizadores". 
A totalidade compreendida dialeticamente. como unidade de di
versos fenômenos,. de momentos que interagem ccmtinnammte uns 
sobre os outros, ao CODl.r<Úio do conceito de totalidade ~e en
tre os funcionalistas. preso à ideologia do equillbrio, do ajusta
mento espontâneo entie as partes: de uma totalidade social. é o 
adotado per Fernando Henrique Cardoso. Isto pode parecer muito 
teóric:o e desimportante para que se entenda a metamolfose por 
que passou o ilustre intelectual no processo que se inicia com Fer .. 
nando Henrique Cardoso e que teim.ina em FHC. Foi uma negação 
dialética que esteve presenle em cada momento das metamorfoses 
de Fernando Hemique Cardooo em que as formas pretéritas, aca
nhadas e superadas de sua personalidade estavam sendo negadas. 
impo!siooando-a pam uma supernção dial6tica, pam sua IOalizaçio 
mais plena, para a entificaçio e completude do ser Femando Hen
rique, ro foi a negação não-dialética que couduziu suas metamor
foses e. por isto, significou um mera decadência e coxrupção do 
ser social em estudo, do qual resultaria.. apenas. FHC? 

Em rolaçáo ao conceito fundamemal de totalidade não pode 
haverd6vida de que houve uma brusca e violen1a decadência. uma 
perda de nível. uma. conupção da capacidade cognitiva entre Fer
nando Hemique Cardoso- que não admitia sequer o conceito fun
cioDlllista de to<alidade de Maiinowsky e de Radicliffe Brown 
(pág. 13 de obra já citada)-, para adotar, como FHC, absorvido de 
seus assess~s neoclássicos. o conceito ingênuo, meclnico. sim
plista da globalização wab:asiana oo de geneta!ização de compo.-
tamentos e fenômenos irid.ividuais e iJxleterminados para o nível 
global, como se a totalidade fosse o simples somatório de indiví
duos abstra.tos. de fenômenos indeterminados e não passíveis de 
genera.l:ização. como pen::ebeu. aliás. o pr6prio Keynes: "Importan
tes etros têm sido cometidos devido à extensão para o sistema 
como um todo de conclusões que seriam com:ta.mente obtidas, 
mas apenas vãlidas para uma parte do sistema tomado em sepaia
do". (J.MKe)'lles, General Theory, MacMilland, p. 45.) O empi
rismo abstlato que se enconlra na produção ideológica de todos os 
pacotciros, se= guiados por modelos simplificados de uma reali
dade adulterada, repl<Sentada, foi criticado por Fernando Henri
que Cardoso. ''Eles elaboraram modelos que exprimem relações 
vazias de conteúdo sign.ificaeivo. para assim reter intetpretativa
mente, como PADRÕES. quàisquer tipos de ação social concreta". 
Como ''os ee0nomistas costuma.rn afogar no poço dos coeteris pa.-

por meio do aiiOCbo salari.aJ.. da mdução de vencimentos, de dis
pensa de ftmciooários, de aumento da taxa de desemprego que se 
el.Var.l de seu nível atual de 13% à medida em que a redução de 
gastos do Govemo c o "equihôrio orçamentário" forem sendo al
cançados; a =nstrução idealista, abstraia da sociedade e da eco
nomia brnsileira, pressuposto lógico-teórico sobre o qual traba
D:ta.m. os pacoteiros. e a queda da discussão a níveis tio baixos 
quanto os prevalecentes ao tempo da ditadum militar, a}ldam FHC 
em sua luta. contra o espantalho da inflação no espaço do feticbis
mo OCDpado pela iDconsciêocia e pelo SOiriso. 

Quando fcnm cumpridos os planos monetaristas do FMI, 
se realizados "os a.}lstes intemos e extemos''. o equilíbrio orça
mentário reinaci sobre uma sociedade ouriçada pelas ccnttadições 
e conflitos econômico-socia.is: que se encrespam ignoxados total
mente pelos modelistas que "eliminaram essas variáveis incômo

. das"eDísuaáb&ttação. 
O orçamento entnlrá em equilibrio, quando a convulsão so

cial tiver atingido oove gr.ms na escala Riduer. Fernando Henri
que Cardoso sabia. pois leu o que Marx escreveu, que os preços. 
sendo a "forma dinheiro do valor de troca", deveriam ser ttmados 
como a fonna que interage com a :realidade intema. A luta de çlas
ses usa. a inflação como um instrumento na guerra distributiva da 
massa. de mais-valia e de seu aumento. 

FHC não apenas nega Fernando Henrique Cardoso. Ele se 
transfonnou no seu antípoda. O chamado "grupo do Capital" ,lei
tores aplicados da obra fundamental de .Mazx. no início dos .anos 
60. em São Paulo, sofreu as perseguições impostas pela ditadura 
militar ao pensamento pensante. crltico, brasileiro. Femando Hen
rique Cardoso. ftiho de genetal, deve ter sofrido particolannente a 
dureza. da repressão. Nem Alr.lham Kardner, com sua teoria da 
personalidade básica. sedjmeprada na io..fância.. sobre a qual se su~ 
perporia.. conflitivamente, a personalidade adulta; nem Adler, com 
~ explicação que enfatiza os protesta. de virilidade, de afl..IDla
ção e a ventado de poder e de sup=çio da ÍigUia pa!erna; nem 
todo o edipianism.o de Freud explicam por que o mestre Florestan 
c ·todos os intelec::tuais que influíram na fomtaçio de Fernando 
Henrique, que passaram per txaumas e frustiações parecidas, não 
''rodarun a baiana" de suas mais arraigadas posturas, nào sofretam 
a metamod'osc travestidora por que passou o Ministro Fernando 
Henrique. Incapazes de entendezmos o fenômeno particular Fer
nando Henrique Cm:doso, voltemos ao ger.tl 

Ao contrário de sua. equipe de economistas neoclã.ssicos. 
pa1ina<lotcs da apai€Dcia, defensoros supérstileS de uma ideologia 
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econômica que faliu antes que eles a compreendessem. Fernando 
Henrique Cardoso possui outra weltanschauuog, uma ampla e só
lida percepção que a sociologia do coohecimento? a critica da gno
siologia. a superação da filosofta. .metafisica. as infa::mações da an-
tro e, principalmente, a riqueza das relações sociais em que 

· é a riqueza das relações sociais que produz a riqueza 
da ia", como Marx detenninou. Os seus assessores são 
indigentes sctes sociais que só tiveram os medíocres profes.scxes 
de Va.ncilrbilt ou do MITpara lhes deformar a consciência, produ
zindo os discípulos pacotell'os. os neooa.das petdidos, os empiris
tas absttatos. Por isso, o compodamento recente de FHC é muito 
mais censu.nível e estam:cedor do que o de sua entourage: a in
cotisciência do c:aráter delituoso dos atDS do Govemo, dos pacotes, 
das medidas genocidas é excludente de criminalidade que benefi
cia os neoclássicos. os neooadas e agrava a culpa de FHC. 

Quando FHC abandona a explicação dialética em proveito 
do empirismo abstx:a.to dos ecollODlistas - que funde e confunde a 
manifestação aparente dos fenômenos com sua "essência interna e 
real. porém oadta11 

-. engrossa as flleiras dos idiotas da apatência.. 
Durante milhões de anos a cabeça pacoteira, ~pírica,. afiriDOO 
que o sol gixava· em temo da terra, que o movimento apare:Dle 
equivale ao real, espelha-o, até que Ptolomeo é, depois, Galileo 
perceberam que o aparente em o :real invertido, que o sistema era. 
heliocêntrico. Combater a inflação no dinheiro. considerá-la um 
fenômeno memnente monetário e Dão perceber que a moeda capi
talista é dominada pelo feticbismo das mm:adaias, tratar a infla
ção como se fosse uma fOIÇa extema à sociedade, um dragão con
tra o qual ''todos devem se uuir" é adotar as táticas fetià:listas que 
Fernando Henrique Cardoso, ao contrário de FHC, detenninava 
criticamente. A l:usca radical do homem atds dos fenômenos é 
uma operação epistemológica que detem:lina. o caráter fetichista 
dos fenômenos capitalistas, fenômenos que adquirem vida própria, 
movimentos independentes das vontades e da ação dos produiOies 
coatra os quais eles se voltam. A forma mereadoria, a mais conlta
ditória das fcxmas assumidas pelo produto do trabalho dos ho
mens. manifesta sua inquietude, a hlta ell1re trabalhadores e capita
listas que subjaz em cada mercadoria. de diversas :maneiras: na 
fcxma de superprodução que apodrece nos armazéns e silos, en
quanto os produtores diretos passam fome; como capacidade insta
lada excessiva de um lado e trabalhadores desempregados de ou
tro; como produção exportada em excesso, que produz enonnes 
saldos de exportação e, portanto, uma enchente da base monetária 
(no mês de dezembro as receitas de exportaçio. feitas à cu~ da 
fome intema, quase afogaram as "autoridades monetárias" e leva
ram ao desespero os monetaristas. pois vender títulos da dívida 
p].Íblica. apenas. não era mais suftciente para enxugar a avalanche 
e. lXll" isso. foi preciso esterilizar diDbeiro na poupança, elevando 
os juros mensais a mais de 50%; uma sociedade dividida cm clas
ses sociais opostas - trabaJhadores e não tr.lbalbad<X"CS - objetiva, 
necessariamente. no total das mercadorias produzidas, as relações 
sociais de produção, as relações de exclusão dos tt'abalhadoms dos 
meios de produção e das mercadorias de luxo que eles produzi= a reprodução das mercadorias como partes diferenciadas da 
totalidade do produto social capitalista s6 se dá na medida em que 
as relações de distribuição da tenda nacional assegurem aos 10% 
mais ricos da população um nível de rr:nda elevadíssimo. 

Pret<:ndo dar o "'stante das 42 páginas, até onde se estende 
este meu modesto trabalho, como lido. 

O Sr. Eduardo Suplicy - É possível um breve aparte, mui
to breve Sr. Presidente, se o orador assim o pemlitir? 

O SR. LAURO CAMPOS - Será um pru.er, desde que a 
M~.sa o permita? - -

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Mesa ccncede . 
mais dois minutos ao OI3dor. 

O Sr. Eduardo Supiicy - Senador Lauro Campos, quero 
cumprimentá-lo pelo trabalho de extraordinário fôlego iiJlelectual 
que, tenho certeza, será lido pelo Presidente Femando Hemique 
Canioso, paxa que Sua Excelência faça uma reflexão sobte a sua 
pt6pria história intelectual e politica. V. Ex• se dedicou à realiza
ção de um trabaJho muito bem feito. Recordou fatos da vida pes
soal do iiJlelectual, do sociólogo, do cientista político Ião respeita
do por todos os brasileiros que nos anos SO. 60 e, sobretudo, nos 
anos 70 conseguiu reunir em tomo de si no CEBRAP, como V. 
Ex• assinalou, um conjmto de intelectuais da' melhor estirpe. Pro
fessmes que, como V. Ex•. estavam com dificuldades. senão proi
bidos. de leciooar e pesquisar nas universidades brnsileil'as, en
ccutram no Centro Brasileiro de Análise e PJ.anejamento, sob a 
coordenação e a liderança de Femandc Henrique, um lugar Jl'U• 
realizarem pesquisas sérias. V. Ex• foi fundo na reflexão sobre a 
fonnação do pensamento de Femando Henrique Cardoso e sobre 
suas ações do presente. As ponderações de V. Ex• devem ser anali
sadas por todos os bxasileiros. Avalio que será im.pcrtante- o Se
nador Pedro Simon jâ fez esse pedido - todos n6s tetmos a cópia 
dessa análise na íntegra. V amos enviá-la ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e àqueles. seus assessores que, certamente, se 
beneflciat.io da avaliação crítica que V. Ex• tão acuradamente faz 
nesta taide. Meus pazabéns a V. Ex•! 

O SR. LAVRO CAMPOS- Senador Eduazdo Suplicy, agra
deço a V. &• e incorporo o seu aparte ao meu prommciamento. 

Aproveito o ensejo para recordar que, infelizmente, alguns 
desses asscssa:esjá.me lenm, pois IDDiloo deles são meos ex-alunos. 

Abandonando a leitura do texto e resumindo o que há de 
principal e de surpreendente para mim mesmo, gostaria de <tizer
Ihes a respeito da conclusão a que cheguei ao refazer. pela terceira 
ou quarta vez na vida. a leitura das obms de Femando Henrique 
Canloso. 

A postura IllliiXista e socialista de Femando Hearique Car
doso, que chega a considerar em um de seus livros que os gastos 
da s<rialrlemocracia no social constituem uma fOima de queima 
do excedente capitalista. tese esta que Sua Excelência adota e in
oxpora de Swcezy e de Banm: assim como o capitalismo queima 
na guCIIa e' no espaço, queima também no social o excedente. · 

Portanto, dentto dessa concepção. o excedente no capitalis
mo tem uma prioridade insignificanle; apenas funciona quando o 
sistema necessita. pua a sua reprodução, queimar o que ele não 
cooseguiu destruir em outias atividades. 

Desejo rr:ssaltar que não compartilho dessa concepção pes
simista, embora ma.IXista, que se foi tecendo ao longo da formação 
de Femando Henrique Cardoso. Pua Sua Excelência, após citar 
Lênin e com ele conconiar que o imperial:ismo seria a última etapa 
do capitalismo, não temos saida. Armna também que a abolição 
da escravatura no Brasil OCOI:I'CU porque, sob a escravidão, o traba
lhador não podia ser tão explorado quanto o seria sob o assalaria
mento. sob as relações capitalistas. Assevera que não temos safda 
e o que não tem n:médio rr:mediado está. 

Ao invés de dar murro em faca de ponta e lutar contra a in
vasão que boje ~seociamos. por meio da reforma da ConstitW
çilo e de outias imposições, o que, infelizmente, Femando Hemi- · 
que Canloso fez foi seguro- o cabo de um punhaL (Palmas) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LAU
RO CAMPOS EM SEU PRWVUNC'.'.~.1:~;;--;:o: 
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A METAMORFOSE DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO EM FHC: 

FREUD APENAS NÃO EXPLICA 

Mesmo as personagens superdotadas não podem abdicar das condições 

históricas e sociais que as produziram. Julgar-se filho de si mesmo, produto ímpar de sua 

"idéia", seria _pular a cerca imprecisa da nonnalidade para o reino da insensatez narcísica. 

A sociologia da linguagem tem demonstrado o papel estruturador da fala no processo de 

formação da personalidade. Como a linguagem e um fenômeno social e ela e o trabalho 

são constituintes do homem, não há como negar a essência social do homem, ou seja, 

enredar-se na falácia do indiViduo, na ilusão do individualismo. 

Como só alguns ·deuses e demiurgos se autoproduziram, e sua perfeição 

dispensou qualquer contribuição menor, parece não existir ofensa alguma em se 

pretender apontar alguns condicionantes culturais, sociais e históricos que estiveram 

presentes na formação intelectual de Fernando Henrique Cardoso. 

Fernando Henrique Cardoso teve· a favor ge sua formação pessoal a 

influência de uma plêiade de intelectuais que inaugurou, na recém-criada Faculdade de 

Sociologia da USP, uma atividade séria de ensino e pesquisa com duas importantes 

novidades: o afastamento cada vez maior de influências externas, funcionalistas, anglo

americanas, abraçando um conteúdo cada vez mais nitidamente marxista; em segundo 

lugar, seguindo o exemplo de Florestan Fernandes em sua notável investigação sobre a 

civilização dos Tupinambá, e dele e de Roger Bastide sobre a escravidão no sul do 

Brasil, Fernando Henrique Cardoso realizou uma pesquisa marxista usando o método 

dialético, o conceito de totalidade, a critica da ideologia, a busca do real-concreto, da 

essência sob a aparência etc., instrumentos e conceitos que possibilitaram que ele fizesse 

as determinações contidas em Capitalismo e Escravidão. A preocupação com o 

escravismo no sul do país se encontra presente, também, na grande obra de Octávio 
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anular, por hipótese, o efeito inflacionário do aumento da carga tributária e do FSE e 

reduzir a massa salarial congelando preços em UR V no pico e salários por uma média 

corroída por uma inflação de 40"/o ao mês; é fãcil lançar a culpa pela "ineficiência • do 

Ianni, fiel, para sempre, ao objeto e ao método que elegeu. O trabalho exaustivo de 

Emília Viotti da Costa, em sua investigação sobre a escravidão brasileira, foi calçada em 

observações empíricas coleiadas na região cafeelra do sudeste. Uma de suas principais 

preocupações foi mostrar as vinculações entre a escravidão e a superestrutura política, 

monárquica. Esses trabalhos constituíram as matrizes de um extenso volume de teses e 

de pesqui~ acadêmicas realizadas nas últimas décadas, no pais. 

Fernando Henrique Cardoso se considerava um radical, no sentido que 
. . 

Marx atnbuiu ao termo: "Ser radical é tomar as coisas pela raiz. Ora, para o homem, a 

raiz é o próprio homem", conforme citação feita por Fernando Henrique da Contribuição 

à Critica da Filosofia do Direito de Hegel, em Capitalismo e Escravidão!. 

O jovem marxista Fernando Henrique Cardoso adota, de forma madura, o 

método dialético e o conceito de totalidade que· ele" procura distinguir de "outras 

modalidades de interpretação sociológica que também lançam mão de procedimentos 

totalizadores"2. A totalidade compreendida dialeticamente, como unidade de diversos 

fenômenos, de momentos que interagem continuamente uns sobre os outros, ao contrário 

do conceito de totalidade presente entre os funéionalistas, preso à ideologia do 

equilíbrio, do ajustamento espontâneo entre as partes de uma totalidade social, é o 

adotado por Fernando Henrique Cardoso. Isto pode parecer muito teórico e 

· desimportante para que se entenda a metamorfose por que passou o ilustre intelectual no 

processo que se inicia com Fernando Henrique Cardoso e que termina em FHC. Foi uma 

negação dialética que esteve presente em cada momento das metamorfoses de Fernando 

1 D!EL. p. 9. 

2 Fernando H. Cardoso. op. cit.. p. 10. 

469 
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Henrique em que as fonnas pretéritas, ~das e superadas de sua personalidade 

estavam sendo negadas, impulsionando-a para uma superação dialética, para sua 

realização mais plena, para a entificação e completude do ser Fernando Henrique, ou foi 

·a negação não-dialética que conduziu suas metamorfoses e, por isto, significou uma mera 

decadência e corrupção do ser social em estudo, do qual !"esultaria, apenas, !'HC? 

Em relação ao conceito fundamental de totalidade não pode haver dúvida 

de que houve uma brusca e violenta decadência, uma perda de nível, uma corrupção da 

capacidade cognitiva entre Fernando Henrique Cardoso - que não admitia sequer o 

conceito filncionalista de totalidade de Malinowski e de Radicliffe Brown3 -. para adotar, 

como FHC, absorvido de seus assessores neoclássicos, o conceito ingênuo, mecânico, 

simplista da globalização walrasiana ou da generalização de comportamentos e 

fenômenos individuais e indeterminados para o nível glof:.al, como se a totalidade fosse o 

simples somatório de individuas abstratos, de fenômeno• indeterminados e não passíveis 

de generalização, como percebeu, aliás, o próprio Keynes: "Importantes erros têm sido 

cometidos devido à croensão para o sistema como um todo de conclusões que seriam 

corretamente obtidas, mas apenas válidas para uma parte do sistema tomado em 

separado"•. O empirismo abstrato que se encontra na produção ideológica de todos os 

pacoteiros, seres guiados por modelos simplificados de uma realidade adulterada, 

representada, foi criticado por Fernando Henrique Cardcso: "Eles elabonur. modelos que 

exprimem relações vazias de conteúdo significativo, para assim reter interpretativamente, 

como PADRÕES, quaisquer tipos de ação social concreta"5. Como "os economistas 

costumam afogar no poço do coeteris paribus as variáveis incómodas que perturbariam 

as conclusões a que desejam chegar"' como confessa o neoclássico modelista Alfred 

3 Idem. ibidem. p. 13. 

4 ]. M Keynes. General Theory. MacMilland. p. 4S. 

5 Fernando H. Cardoso. op. cil. pp. 18-9. 
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Marshall, FHC abandonou a busca do real concreto para üdar com abstrações e 

fetichismo esvoaçantes. É fãcil imaginar que um simples equilíbrio orçamentário, por 

exemplo, tem o dom de equilibrar os preços no abismo da inflação zero ou próxima de 

-zero, quando as relações financeiras e mercantis internacionais, incontroláveis, obrigam o 

governo a dobrar, em menos de um ano apenas, a base monetária; é fãci_! e cómodo 

anular, por hipótese, o efeito inflacionário do aumento da carga tributária e do FSE e 

reduzir a massa salarial congelando preços em UR V no pico e salários por uma média 

corroída por uma inflação de 40% ao mês; é fãcil lançar a culpa pela "ineficiência • do 

sistema nas empresas estatais~· enquanto o capital privado se sustenta com empréstimos e 

doações dos BNDES e das Caixas; as empresas falidas são estatizadas, fortalecidas em 

dispendiosas CTis estatais e, depois, doadas aos grupos privados que alimentam a 

"eficiência" privada com recursos roubados dos fundos dos trabalhadores (FGTS, FAT 

etc.); é fãcil dizer que a fetichização "do equilíbrio orçamentário", transformado em tabu 

incontroverso, deve ser obtido por meio de arrocho salarial, da redução de vencimentos, 

de dispensa de funcionários, de aumento da taxa de desemprego que se elevará de seu 

nível atual de 13% à medida em que a redução de gastos do governo e o "equilíbrio 

orçamentário" forem sendo alcançados; a reconstrução idealista, abstrata, da sociedade e 

da economia brasileira, pressuposto lógico-teórico sobre o qual trabalham os pacoteiros, 

e a queda da discussão a !Úveis tão baixos quanto os prevalecentes ao tempo da ditadura 

militar ajudam FHC em sua luta contra o espantalho da inflação, no espaço do fetichismo 

ocupado pela inconsciência e pelo sorriso. Quando forem cumpridos os planos 

monetaristas do FMI, se realizados "os ajustes internos e externos•, o equilíbrio 

orçamentário reinará sobre uma sociedade ouriçada pelas contradições .e conflitos 

económico-sociais que se encrespam ignorados totalmente pelos modelistas que 

"eliminaram essas variáveis incómodas" em sua abstração. O orçamento entrará em 

equihõrio quando a conwlsão social tiver atingido nove graus na escala Richter. 
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Fernando Henrique Cardoso sabia, pois leu o que Marx escreveu, que os preços, sendo 

• a forma dinheiro do valor de troca •, deveriam ser tratados como a forma que interage 

com a realidade interna. A luta de classes usa a inflação como um instrumento na guerra 

'distributiva da massa de mais-valia e de seu aumento. 

FHC não apenas nega Fernando Henrique Cardoso. Ele se transformou 

em seu antípoda. O chamado "grupo do Capital", leitores aplicados da obra fundamental 

de Marx, no início dos anos sessenta, em São Paulo, sofreu as perseguições impostas 

pela ditadura militar ao pensamento pensante, critiM, brasileiro. Fernando Henrique 

Cardoso, .filho de general, deve ter sofrido particularmente a dureza da represSão. Nem 

Abraham Kardner, com sua teoria da personalidade básica, sedimentada na infância, 

sobre a qual se superporia conflitivamente a personalidade adulta; nem Adler, com sua 

explicação que enfatiza os protestos de virilidade, de afirmação, e a vontade de poder e 

de superação da figura paterna; nem todo edipianismo de Freud explicam porque o 

mestre Florestan e todos os intelectuais que influíram na formação de F emando 

Henrique, que passaram por traumas e frustrações parecidas, não rodaram a baiana de 

suas mais arraigadas posturas, não sofreram a metamorfose travestidora por que passou 

o Ministro Fernando Henrique. Incapazes de enter.dermos o fenômeno particular, 

Fernando Henrique Cardoso, voltemos ao geral. 

Ao contrário de sua equipe de econonistas neoclássicos, patinadores da 

aparência, defensores supérstites de uma ideologia econômica que faliu antes que eles a 

compreendessem, Fernando Henrique Cardoso possui cutra weltanschaznmg, uma ampla 

e sólida percepção que a sociologia do conhecimento, a critica da gnosiologia, a 

superação da ffiosofia metafisica, as informações da antropologia e, principalmente, a 

riqueza das relações sociais em que entrou, "pois é a riqueza das relações sociais que 

produz a riqueza da consciência •, como Marx determinou. Os seus assessores são 

indigentes seres sociais que só tiveram os medíocres professores de Vanderbilt ou de· 



Maio de 1995 ANAIS IX> SENADO PEDERAL 

MIT para lhes deformar a consciência, produzindo os discípulos pacoteiros, os neonadas 

perdidos, os empiristas abstratos. Por isso, o comportamento recente de FHC é muito 

mais censurável e estarrecedor do que o de sua entourage: a inconsciência do caráter 

"delituoso dos atos do governo, dos pacotes, das medidas genocidas é excludente de 

criminalidade que beneficia os neoclássicos, os neonadas e agrava a culpa de FHC. 

Quando FHC abandoqa a explicação dialética em proveito do empirismo 

abstrato dos economistas - que funde e confunde a manifestação aparente dos fenômenos 

com sua "essência interna e real, porém oculta" -, engrossa as fileiras dos idiotas da 

aparência. "Durante milhões de anos a cabeça pacoteira, empírica, afirmou que o sol 

girava em tomo da terra, que o movimento aparente equivale ao real, espelha-o, até que 

Ptolomeu e, depois, Galileu perceberam que o aparente era o real invertido, que o 

sistema era heliocêntrico. Combater a inflação no dinheiro, considerá-la um fenômeno 

merámente monetário e não perceber que a moeda capitalista é dominada pelo fetichismo 

das mercadorias, trata a inflação como se ela fosse uma força externa à sociedade, uma 

ti:lifll contra a qual "todos devem se unir", é adotar as-práticas fetichistas que Fernando 

Henrique Cardoso, ao contrário de FHC, determinava criticamente. A busca radical do 

homem atrás dos fenômenos é uma operação epistemológica que determina o caráter 

fetichista dos fenômenos capitalistas, fenômenos que adquir!;M vida própria, movimentos 

independentes das vontades e da ação dos produtores contra os quais eles se voltam. A 

forma mercadoria, a mais contraditória das fonnas assumidas pelo produto do trabalho 

dos homens, manifesta sua inquietude, a luta entre trabalhadores e capitalistas que subjaz 

em cada mercadoria, de diversas maneiras: na forma de superprodução que apodrece nos 

armazéns e silos, enquanto os produtores diretos passam fome; como capacidade 

instalada excessiva de um lado e trabalhadores desempregados de outro; como produção 

exportada em excesso, que produz enormes saldos de exportação e, portanto, uma 

enchente da base monetária (no mê$ de dezembro as receitas de exportação, feitas à 
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custa da fome interna, quase afogaram as. "autoridades monetárias" e levaram ao 

desespero os monetaristas: vender títulos da dívida pública, apenas, não era mais 

suficiente para enxugar a avalanche e, por isto, foi preciso esterilizar dinheiro na 

·poupança, elevando os juros mensais a mais de SOO/o); uma sociedade dividida em classes 

sociais opostas - trabalhadores e não trabalhadores - objetiva, necessariamente, no total 

das mercadorias produzidas, as relações sociais de produção, as relações de exclusão 

dos trabalhadores dos meios de produção e das mercadorias de luxo que eles 

produziram; a reprodução das mercadorias como partes diferenciadas da totalidade do 

produto social capitalista só se dá na medida em que as relações de distnõuição da renda . . . 

nacional assegurem aos I O% mais ricos da população um nível de renda elevadíssimo. 

Fernando Henrique Cardoso sabia que "a mercadoria, que é o ponto de partida para a 

análise do capitalismo, é também o ponto de chegada"6• Como os Estados nacionais em 

liquidação e os governos em crise de. legitimação não conseguem controlar as . 

contradições do capitalismo - o desemprego crescente, a dívida pública próxima dos 90% 

da renda nacimial (nos Estados Unidos, na Itália !ltc.), o déficit comercial dos Estados 

Unidos - que expressam suas relações de apropriação de riqueza real líquida do exterior 

e seus limites -, a tendência será sempre a de, em nome do liberalismo, preparar os 

instrumentos mais fortes e despóticos de ação governamental, introduzir, mais urna vez, 

os ingredientes ditatoriais necessários para enfrentar as contradições acirradas. Mais uma 

vez., o neoliberalismo prepara o terreno para o totalitarismo politico, a única forma que o 

liberalismo económico jamais conheceu de administração de suas crises. Incapaz de 

garantir a reprodução ampliada do sistema, os liberais ressuscitam o mercado soterrado 

pelo capitalismo de Estado, pelos preços políticos, pelos preços determinados por 

guerras (como as do petróleo), por monopólios e oligopólios gerados pela acumulação 

capitalista, a fim de lavar as mãos dos governos perdidos e latçar a culpa da crise sobre a 
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falta de mercado que o desenvolvimento capitalista soterrou: "a concorrência mata a 

concorrência", como sabia Fernando Henrique Cardoso antes de assumir a forma 

acanhada de FHC. 

Os neoclássicos, neonadas, todos monetaristas e idealistas, se mantêm, de 

acordo com Fernando_ Henri_9ue Cardos, no nível da aparência: "O ponto de partida 

imediato ... transfigura-se na análise dialética, numa série de mediações pelas quais as 

determinações imediatas e simples (e por isto mesmo parciais, ABSTRA TAS) alcançam 

inteligibilidade ao circunscreverem-se em constelações globais, concretas". Por isto. diz 

Fernando Henrique Cardoso,. "o concreto foi definido em conhecida frase de Marx, como 

"a síntese de muitas determinações, a unídade do diverso"7. 

Enquanto para remando Henrique Cardoso as relações sociais de 

produção correspondentes a dado nível de desenvolvimento das forças produtivas são os 

determinantes em última instância dos fenômenos superestruturais, juridicos, políticos, 

etc., os neona~as não sabem o que é isto. Fernando Henrique Cardoso deve ter 

percebido que os níveis relativamente baixos da inflação brasileira, no século passado, 

tinham uma conexão íntima com a presença do trabalho escravo, que ele estudou tão 

bem. A inflação encarece a mercadoria escravo, faz elevar o, custo de produção, dificulta 

a exportação de mercadorias mais caras, reduz a taxa de lucro. Sob o capitalismo, ao 

contrário, a inflação desvaloriza a força de trabalho, reduz a parcela do produto coletívo 

apropriado pelos trabalhadores assalariados, aumenta a parcela exportável do produto 

social, reduz o "custo primário", a folha de pagamentos e aumenta os lucros obtidos 

mediante a venda de todas as mercadorias cujos preços sobem livre e liberalmente, todas, 

com exceção da força de trabalho. Assim, é nas relações sociais de produção que se 

encontram as respostas para os fenômenos da realidade aparente, para a inflação, para a 

7 Idem. ibidem. p. 14. 
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deflação, para as oscilações da Bolsa, para o desequilíbrio orçamentário etc. A crise e 

disSolução do sistema só pode ser determinada a partir do desenvolvimento das 

contradições que ele "traz (lll) em seu bojo .. .". • A escravidão", escrevia o então marxista, 

• "fora o recurso escolhido para organizar a produção em grande escala visando o 

mercado e o lucro (formação do sistema capitalista), mas o desenvolvimento pleno do 

capitalismo (a exploração da mais-valia relativa) era, em si mesma, incompatível com a 

utilização de mão-de-obra escrava através da qual não é possível organizar técnica e 

socialmente a produção para obter a intensificação da exploração da mais-valia 

relativa"8 _Seria importante determinar-se porque a inflação perdeu sua "funcionalidade", 

sua capacidade de dinamizar o sistema via redução de salários reais, exigindo taxas cada 

vez mais elevadas e menos funcionais, mais problemáticas, a fim de aumentar a massa de 

mais-valia. A abolição da abolição da escravidão deverá ser sugerida como um remédio 

de combate à inflação pelo próximo gru~ de pacoteiros reacionários ... 

Fernando Henrique Cardoso sabia, conforme escreveu à página 16 de seu 

livro já citado, que "a mais-valia não se inscreve como um dado da realidade empírica, 

como o lucro". O lucro surge à superficie e parece governar as decisões e o 

comportamento dos capitalistas; a mais-valia permanece oculta, latente, e é ela que 

detém a chave das determinações fundamentais. "Só a partir daquele CONCEITO ·é 

possível entender o sistema capitalista como uma TOTALIDADE CONCRETA", 

afirmou Fernando Henrique ~ardoso9, e, portanto a própria inflação. FHC, ao abandonar 

o conceito fundamental de mais-valia. quebra os óculos do entendimento tio sistema. 

Com a visão perturbada, ameaça dar uma "paulada na inflação", no coitado do índice de 

preços, que parece ter se encapetado e passado a governar o governo, fetichistamente. 

8 Idem. ibidcm. p. 25. 

9 Idem. ibidem. 
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Ao invés das contradições antigas, FHC passa a prometer uma 

"ESTABILIZAÇÃO EM MARCHA". Esquecido de que o arrocho salarial, necessário 

para aumentar a massa de mais-valia, atingiu seu limite traçado pela fome e miséria da 

massa, incapaz de lembrar-se de que, tal como ocorrera com o desenvolvimento do· 

sistema escravista no sul, talvez a intensificação do processo de trabalho, a incorporação 

de novas técnicas que aumentariam a mais-valia relativa, e a taxa de inflação capaz de 

reduzir o salário real e assegurar a lucratividade de novos investimentos, tenham, 

também, encontrado seus limites, impondo a "desagregação da ordem escravocrata •, no 

primeiro caso, e a crise e o caos da ordem capitalista, no segundo. FHC em seu artigo no 

Jornal do Brasil de 30/12/93 patina, sorridente, no nível da aparência: "a aprovação do 

ajuste fiscal está nas mãos do Congresso. É uma decisão fundamental para que o Brasil 

entre no ano de 1994 com a esperança de ter completamente saneadas as finanças 

públicas, com déficit zero no Orçamo;nto da Uníão, e, ao mesmo tempo, com 

possibilidade de iniciar com real sucesso o ataque direto à inflação. Assim vamos 

consolidar o creScimento sustentado (em que, se perguntaria) e assegurar o caminho da 

estabilidade e da justiça social". Se Fernando Henrique Cardoso não tivesse assumido a 

forma menor de FHC, ele não teria escrito tamanho despautério. Como uma simples 

redistribuição da massa de mais-valia em beneficio da parcela apropriada pelo governo na 

forma de impostos poderia ampliar a própria massa de mais-valia produzida pela exausta 

economia? Como um governo que se propõe continuar sua retirada da esfera da 

produção poderia transformar o acréscimo de sua quota-parte da massa de mais-valia em 

mais-capital, isto é, em investimentos produtivos adicionais, sem os quais não existirá 

"crescimento" econômico algum? Como investir numa estrutura dinamizada pelas 

mercadorias de luxo, que exige a presença de um mercado privilegiado, alimentado por 

altíssimas rendas disponíveis, e, ao mesmo tempo, falar-se que aqueles investimentos que 

reativarão o modelo perverso brasileiro agora "assegurarão o caminho da estabilidade e 
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da justiça social"? FHC se esquece de que ele prega o retomo do "desenvolvimento e 

segurança", esta última agora apelidada estabilidade, cuja critica lhe retirou a Cátedra e . 

lhe abriu as portas do exílio, em 1969. A social democracia brasileira é defensora de um 

·modelo econômico excludente, antisocial, favorecedor do capital-constante, tecnicista, 

que exige a presença de um sistema político autocrático apto para assegurar a 

"estabilidade" diante de injustiças sociais crescentes. A ditadura política "auto

sustentaria" o desenvolvimento perverso, a reprodução do famigerado "milagre". FHC 

sabe que a porta dos investimentos auto-sustentados e não-inflacionários está fechada 

para as soçiedades e os governos periféricos. 

Para aqueles neoclássicos que não penetram além da aparência, cabeças 

geocêntricas, as crises econômicas são meras perturbações tópicas de um sistema que 

tende ao auto-equibbrio. Como as partes e momentos da totalidade capitalista -

produção coletiva e consumo global, oferta agregada e demanda efetiva, poupança e 

investimentos ( equilibrados, vejam só, pela taxa de juros), exportações e importações 

etc. - tendem a·· se auto-ajustarem, são conduzidas para o equilíbrio, não há crise no 

sistema. Qualquer perturbação é exógena, externa ao mecanismo de mercado. O 

governo, ao procurar elevar o volume de emprego, elevar o nível combalido da demanda 

efetiva (por causa de uma· insuficiência do volume de investimentos ou de um 

estrangulamento do mercado provocado pela repartição perversa da renda), ou para 

suprir a incapacidade privada de realizar grandes investimentos (hidrelétricas, estradas, 

termonucleares, siderurgia, comunicação, saúde, educação etc.), se transforma no grande 

culpado pelas perturbações do sistema "auto-equilibrante". 

Fernando Henrique Cardoso sabia que a forma mercadoria é altamente 

contraditória, que a acumulação e o desenvolvimento capitalista contêm sua negação, 

que os investimentos capitalistas dispensam trabalhadores, reduzem, portanto, a fonte de 

produção de mais-valia, o capital variável, e aumentam relativamente o componente 
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tisico, meramente técnico, as máquinas e equipamentosl0. Exacerba, assim, a 

contradição entre capital constante em crescimento e o capital variável, o trabalho vivo, 

provocando a queda da taxa de lucro média e, portanto, uma crise de sobreacumulação . 

.Se o problema, quando se trata de crise deste gênero, é o de acumulação excessiva (em 

relação à lucratividade do capital), a solução não pode ser a sugerida pelos neonadas 

desde 1982, o aumento de investimentos. A capacidade ociosa do capital constante, do 

equipamento, de um lado, e o desemprego dos trabalhadores, do outro, mostram que o 

aumento da produção se tomou impossível dentro das relações capitalistas. A 

acumulação selvagem brasileira, alimentada pelos investimentos privados nacionais e 

estrangeiros, pelos investimentos estatais, provocou uma crise de sobreacumulação que 

dez anos de paralisação e de crescimento negativo ainda não puderam superar. Para 

tentar sustentar o insustentáve~ o governo burguês, despótico, desde o governo Geise~ 

vem· agravando a crise de sobreacumulação, empurrando com estímulos, incentivos, 

doações, assalto ao orçamento, desvios de fundos sociais, calotes e arrocho .salarial, a 

' acumulação problemática. O capital coisa, constante, ~sorve todas as energias coletivas, 

todas as preocupações do governo, e, fetichistamente, sucateia o homem, o trabalhador, 

exclui as crianças do acesso á comida, ao ensino, à saúde, ao lazer, canalizando tudo 

para o altar do fetiche, o capital "produtivo" centrado em São Paulo. A crise das finanças .. 
publicas, o desequilíbrio orçamentário, seria um fenômeno reflexo, conseqüência da crise 

de sobreacumulação que acabou exaurindo os recursos do governo e as energias vitais da 

sociedade. A crise de insuficiência de consumo, outra modalidade de crise que Fernando 

Henrique Cardoso aprendeu com Marx, é, no caso particular brasileiro, o resultado da 

pobreza crescente da massa. O capital transplantado do centro para a periferia, nos anos 

50, trouxe as indústrias de luxo e instalou-as na pobreza periférica. Se o Brasil 

alcançasse um padrão distr.butivo da renda nacional semelhante ao do Japão, as 

!O Idem. .\foáelo Polltiro Brasil• iro, DIEL. pp. 149-50. 

479 



450 ANAis DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

indústrias de carros, de televisores, de faxeS, de computadores, de fomos micro-ondas, 

de telefones celulares etc. teriam se mostrado inviáveis. No Japão, os 20% mais ricos da 

população recebem uma renda apenas quatro vezes maior do que os 20"/o mais ricos da 

·população recebem uma renda apenas quatro vezes maior do que os 20"/o mais pobres. 

Como a renda per capita no Japão é de 33 mil dólares por ano, aquela distribuição 

bastante igualitária da renda não impediu que um amplo mercado para os artigos de luxo 

fosse criado e ampliado até o nível atual. No Brasil, a pobreza e a miséria da massa da 

população tiveram de aumentar, a renda teve de concentrar-se a ponto dos 20"/o mais 

pobres rec;eberem cerca de 32 vezes menos do que os 20% mais ricos, a fim de sustentar 

um mercado limitado, estreito para as mercadorias de luxo. A pobreza periférica, 

espoliada externamente, mostrou-se incompatível com a expansão das indústrias de luxo 

. que violentaram as sociedades hospedeiras. Enquanto os Estados Unidos produziram 5,3 

milhões de carros em 1929, o Brasil, após trinta anos de indústria, só agora produziu 1 

milhão de unidades para o mercado interno. A pobreza da massa, como dizia Marx e 

sabia Fernando· Henrique Cardoso, "é a causa ~_verdadeiras crises capitalistas"ll. 

Aprofundada a crise diante da miopia neoclássica, que só tem olhos para o desequilíbrio 

orçamentário, a pobreza, que provoca a crise de subconsumo das mercadorias de 

consumo de massa, se transforma em agressividade social, meninos da Candelária, 

prostituição infantil, assalto etc. Sem ideologia, sem condução, sem sentido, sem 

estratégia, a massa da população se transforma em soldados esfarrapados de uma luta 

caótica, ensandecida. Enquanto isto, FHC e seus neonadas cuidam do equilíbrio 

orçamentário imposto pelo FMI e do combate fetichista à inflação, dando paulada no 

termômetro. Nem sequer a saída trilhada por Roberto Campos e Delfim Netto após 64, a 

da dinamização concentradora de renda, voltada para o luxo de um lado e exclusão na 

II K. Marx.. E/ Capital, FCE. 1931. p. 1317. 
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outra ponta, pode ser reaberta ao governo periférico, ao capitalismo que deixa de ser 

dificil para ser impossível. 

A falta de coerência de Fernando Henrique Cardoso é um fato singular, . 
que se remeteria a Freud. Como portador particular de relações de classe, revela a 

estarrecedora falta de quadros, o caos e o beco sem saída em que se meteu a burguesia 

nacional, em especial a paulista, que se encontra no epicentro da conwlsão, quando 

entrega seu destino ao banido, ao outrora execrado e inconfiável Fernando Henrique 

Cardoso. Assim, o imprevisível sociólogo, personaliza em suas metamorfoses e 

versatili<!Jldes a própria burguesia nacional, completamente desnorteada, órfã de líderes e 

destituída de proposta sérias de reconstrução de uma sociedade que não seja a simples 

repetição do triste milagre delfiniano. FHC desiste de qualquer solução sistêmica, social. 

O seu remédio individual vai sendo aviado: o que não tem remédio, remediado está. FHC 

vai se convencendo de que a entrega · total ás forças imperialistas rebatizada de 

globalização mundial e de nova inserção no contexto internacional é a inexorável postura 

de seu governo. 

Fernando Henrique Cardoso acompanhou as metamorfoses do objeto, o 

capitalismo, servindo-se de Lênine para determinar a nova fase do capitalismo 

Fernando Henrique Cardoso compreendeu, como poucos, a economia de 

mercado. É que ele teve a fortuna de apreender o principal, ou seja, os determinantes que 

dão concreticidade à produção mercantil, capitalísta, desenvolvida. Ele não se deixou 

entusiasmar pelo "Capitalismo Financeiro", notável obra de Rudolph Hilferding. Naquele 

livro, a unidade entre as três formas de existência do capital - o produtivo, o mercadoria 

e o capital-dinheiro -, se apresenta como o coroamento do desenvolvimento do 
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capitalismo, sob o império do capital financeiro. Fernando Henrique Cardoso sabe que 

Marx, em "O Capital", já determinara corretamente esta tendência de o capital se 

concentrar, assumindo o mercado a fonna monopolista, processo que viria acompanhado 

·da . centralização da propriedade capitalista. O capital financeiro seria o dominante e 

unificador das três fonnas de existência assumidas pelo valor. 

Fernando Henrique Cardoso segue o caminho correto e passa das 

determinações de Marx, interrompidas com seu falecimento em 1883, para as de Lênine, 

tal. como foram feitas em seu livro "Imperialismo, a última etapa do capitalismo". O 

sociólogo ·brasileiro tem certeza de que a concentração e a centralização do capital 

empurram o mercado de sila fonna simples e embrionária de existência, a concorrencial, 

para sua completude final: a monopolista. Como se pode acreditar que Fernando 

Henrique Cardoso tenha voltado a crer na atualidade da_ forma pretérita, superada, de um 

mercado concorrencial e auto-ajustável, neoclássico? Esta conclusão seria 

completamente equivocada diante do travejamento do pensamento Henriquiano que se 

caracteriza pela mais sólida e negativa visão prosPeCtiVa do desenvolvimento periférico 

em ·sua fase de acumulação imperialista. Como o nosso sociólogo que tem consciência de 

que a ideologia neoclássica é a expressão no pensamento económico burguês da 

ideologia iluminista que afirma que a sociedade se rege por leis mecânicas, racionais, que 

são naturais, sociais e etc;rnas, visualizáveis em condições de perfeita liberdade social e 

que levariam, se seguidas, à máxima eficiência e à mais justa distribuição do produto 

social entre os agentes atomizados que teriam participado, de forma cooperativa e 

harmónica, em sua alegre produção? Esta representação panglossiana do mundo, que o 

mundo desmentiu, não é digna nem de Fernando Henrique Cardoso nem mesmo de FHC. 

O método dialético, o acompanhamento do desenvolvimento das contradições e de sua 

globalização, o agravamento das relações internacionais .movidas pelas necessidades do 

capitalismo cêntrico de conciliar o processo de exploração das matérias-primas 
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periféricas e de realização de parte do "excedente cêntrico" de capital nas economias 

hospedeiras, fazem da obra de Fernando Henrique Cardoso o repertório mais critico e 

negativo que a análise da acumulação dependente, o chamado desenvolvimento 

·econômico periférico, jamais produziu na América 

O eminente sociólogo-Presidente, registrou que a "teoria do capitalismo 

na fase imperialista atinge seu tratamento mais significativo nos trabalhos de Lênine"l2. 

Fernando Henrique Cardoso resume o processo de concentração de capital ao qual 

corresponde "um novo estágio do capitalismo" que "não pode ser considerado como um 

novo modo de organização: econômica". Ambos os estágios - o concorrencial e o 

imperialista - têm como determinantes comuns "a acumulação de capital baseada na 

propriedade privada e na exploração capitalista da força de trabalho"l3. 

Fernando Henrique Cardoso concorda com Lênine também em que sob o 

imperialismo "O MERCADO COMPETITIVO É SUBSTITUÍDO NOS SEUS RAMOS 

BÁSICOS PELO MERCADO MONOPOLISTA", para concluir· que: "esta tendência 

realizou-se historicamente levando não somente á formação de um estrato financeiro 

entre os empresários, mas também a uma marcada preeminência do sistema bancário no 

modo capitalista de produção", tendência que, na Presidência, FHC irá reforçar. "Além 

disto", prossegue o ilustre sociólogo paulista, "a fusão do CAPIT AI.. INDUSTRIAL 

COM O CAPITAL FINANCEIRO SOB O CONTROLE DESTE ÚLTIMO, tomou-se 

fator decisivo nas relações politicas e econômicas entre as classes capitalistas, com todas 

as conseqüências práticas que tal sistema de relações apresenta em termos da 

organização estatal, da politica e das ideologias"l4. 

12 Fernando H. Cardoso. O Modelo Político Brasileiro. p. 186. 

13 Idem, ibidcm. p. 187. 

14 Idem. ibidcm. p. 188. 
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A doação das empresas estatais brasileira, realizadas sob a forma de 

pagamento da dívida pública mobiliária federal aos bancos. será a maneira pela qual FHC 

verá cumprir o prognóstico de Lênine, que ele esposou. As empresas estatais brasileiras 

constituem um reduto que não foi apropriado pelo capitalismo imperialista. resíduo que 

Fernando Henrique Cardoso deseja entregar à sanha dominadora do capital estrangeiro. 

Ele sempre esteve convencido de que o processo de globalização do capitalismo 

mundial, que antes chamava de imperialismo, segue o caminho inexorável da conquista e 

da incorporação de novos campos ao domínio do capitalismo cêntrico. 

A sociologia de. Fernando Henrique Cardoso é qualitativamente superior à 

daqueles que desprezaram as bases econômicas como determinantes dos fenômenos 

superestruturais (políticos, ideológicos, sociológicos), isto é, daqueles adeptos do 

positivismo que retiraram as bases econômícas e a própria economia do universo 

"sociológico" de análise. Ao contrário dos ·discípulos positivistas de Augusto Comte ou 

idealistas de Max Weber, Fernando Henrique Cardoso cravejou toda sua sociologia na 

economia e é isto que faz dele um dos maiores ECONOMISTAS brasileiros. 

Quem conhece e reconhece a tendência que impulsiona a economia 

concorrencial, de mercado, a se transformar em monopolista e cartelizada. não pode 

acreditar nas virtudes nem na real possibilidade de retomo da economia brasileira a uma 

forma anterior de existência, isto é, à fase neoclássica, iluminista e cerebrina de 

existência. Chamberlain e Joan Robinson, que deram um passo ortodoxo nos estudos 

formais da concorrência perfeita para as formas imperfeitas de mercado nos anos 20, 

acabaram, na confissão da última, afirmando que "não acreditava mais que ensinar a 

economia neoclássica era uma forma honesta de ganhar a vida". Quando uma versão 

ideológica nova, necessária para revolucionar conservadoramente o capitalismo e romper 

suas contradições aprofundadas e manifestadas numa crise, surge, encontra pela frente os 

obstáculos representados pelas velhas trilhas mentais que dominam o pensamento 
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vigente; mais do que a força conservadora presente nas velhas trilhas mentais, o poder 

conservador das estruturas materiais da produção, as bases de uma tecnologia voltada e 

impulsionada· para o luxo, para a guerra e para o espaço, lia distribuição e do consumo 

-sOciais; de verâadeiros enclaves de grandes espaços em que a agropecuária de grande 

escala se escoa por uma rede viária ligada aos mercados externos, sempre prioritários em 

rcl~çãó. aó 'interno;' de. uma rupen:Strutura jurídica retrógrada, das formas monetária e 

creditícili, entre elas a do crédito público e da dívida pública que permitem que os bancos 

governem o governo -e emagreçam _os consumidos consumidores; das relações 

internacionais que transformam um país que vende mais do que compra, que exporta 

valores superiores aos- de· suas .importações e que deveria ser credor do resto do mundo, 

em devedor permanente da banca mundial; da distribuição da renda, da técnica, do poder 

e da divisão· do trabalho interno e internacional, estruturas estas que se apresentam com 

todo seu poder conservador. 

Na fàse iniCial de nascimento de uma nova versão ideológica, a 

propagação da nova visão da sociedade, que carrega consigo um diagnóstico diferente 

dós velhos problemas e aponta para um conjunto de soluções embasadas em novas 

palavras, numa lógica diferente da anterior, encontram uma resistência importante ã 
" 

trans-formação da versão ideológica em processo de objetificação, de encarnação em 

prática. À medida em que as novas instituições, as mudanças estruturais tomam corpo e 

se reificam, a produção reabsorve parte do desemprego por meio dos gastos bélicos e o 

poder executivo se hipertrofia, a luta teórica vai perdendo importância, vai se 

esmaecendo diante dos argumentos silenciosos já encrustrados na prática vitoriosa. 

Passa-se da fase de inovação ideológica, que destrói parte dos velhos obstáculos mentais 

e objetivos, para uma fase vitoriosa em que as novas estruturas passam a falar no lugar 

dos ideólogos que adotam o silêncio dos vitoriosos. AS COISAS PASSAM A FALAR A 

NOVA LINGUAGEM E AS PALAVRAS DAS COISAS ADQUIREM MAIOR 
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PODER DO QUE A LINGUAGEM DO.S IDEÓLOGOS VITORIOSOS. Aqueles 

professores reacionários que até pouco tempo rezavam o credo da versão ideológica 

cêntrica que entrou em crise, agora passam a professar a nova "ciência", cheia de novas e 

·eternas inverdades. O primeiro momento em que a produção ideológica da burguesia 

mostrou ser um auxiliar indispensável para organizar e mover as revoluções burguesas 

dos séculos XVII e xvm correspondeu àquele da luta e penosa marcha da ideologia 

clássica que respaldou, no mundo das idéias e no refazimento das concepções e 

instituições, a revolução da burguesia ept direção ao poder, destruindo e superando o 

mercantilismo e o despotismo esclarecido, pois • the purpose of laisse:-faire was 

destruct the king and the clmrch ''I>, para usar a expressão sintética de Keynes; outra 

contnõuição importante que a produção ideológica forneceu ao processo de afinnação 

da sociedade burguesa se deu ·quando o capitalismo se encontrava em crise 

aparentemente terminal, a partir de 1929, Com a ideologia keynesiana, que justificou o 

intervencionismo, o dirigismo e a queima institucionalizada do excedente de capital nos 

países capitalistas cêntricos, surge o despoti_smo. moderno. Em menor escala, 

transplantada por Prebisch para a América Latina, sob o rótulo de ideologia do 

desenvolvimento, anti-populista e justificadora do transplante do capital cêntrico para a 

periferia, a ideologia keynesiana prestou sua contnbuição à acumulação periférica onde 

justificou a presença do Estado despótico no pólo da acumulação dependente e todas as 

medidas cambiais, fiscais, saJariais, creditícias e de preparação da infra-estrutura viária e 

energética adequadas para prepàrar as economias periféricas, hospedeiras. a fim de que 

melhor recebessem o hóspede ilustre, o capital sobreacumulado no centro e necessitado 

de ser transplantado. Em nome da necessidade de "romper o circulo vicioso da pobreza", 

à acumulação selvagem privada se somou a governamental e a transplantada. 

lS "O objctivo do /aissez-faire era destruir o Rei_ e a llJR'.ia". ln J. M Keynes, Laissez-Faire and 
Commun1S11i. 
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Para F emando Henrique Cardoso, as determinações de Lênine continuam 

corretas. Elas são mais atuais, quando apontam a tendência inexorável do capitalismo 

para se concentrar e centralizar sob a égide do capital financeiro, monopolista do que a 

;deologia neo-neoclássica que bucólica e saudosista acredita no autogoverno das forças 

do mercado concorrencial, ~ cerebrino que Adam. Smith sabia inexistir a não ser como 

um modelo ideal. 

Uma versão ideológica nova não pode ser portadora apenas do passado, 

não pode deixar de trazer consigo uma perspectiva de construção futura, de reativação 

do trabalhb coletivo que a cinse paralisou. É por isto que o retomo neoclássico, não 

contendo os ingredientes básicos de uma versão ideológica redinamizadora do 

capitalismo, nasce com cheiro de putrefação, possui um caráter retrógrado. Lefebvre em 

seu trabalho sobre "O Existencialismo" refere-se ao escolaticismo de tais versões que são 

obrigadas a limitar o universo de análise ·e a maquiar suas idéias peremptas. Fernando 

Henrique Cardoso é muito inteligente e culto para engajar-se nesta triste e inglória 

jogada. Os neoclássicos propõem a desconstru-ção, a desregulamentação, a 

desprivatização, a desconstitucionalização, a destruição do Estado, o desemprego e o 

sucateamento de sua burocracia civil e militar, a volta ao oyro ou a uma torma monetária 
. . 

"neutra e forte", em que a moeda fosse um mero catalisador das trocas, à crença em 

relações internacionais auto-ajustáveis onde inexistisse o imperialismo e o neo

imperialismo que Fernando Henrique analisou de forma magistral. FHC não admite a 

ideologia neoclássica, natimorta. Ele é obrigado a incorporá-la na falta de algo melhor ... 

A ideologia neoclássica SÓ pode ser a tábua de salvação apodrecida de 

que o capitalismo pretende lançar mão quando a cartelização e a monopolização do 

capital, em sua fase imperialista, não podem mais se valer das alavancas keynesianas de 

regulamentação e controle diante da crise do próprio governo e de seus instrumentos 

despóticos de ação e de dominação. As crises das finanças públicas, da dívida pública, do 
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crédito privado, do desemprego de 820 milhões de trabalhadores em escala mundial, da 

queda disfarçada da taxa de lucro, ainda sustentada pelos governos falidos ou pré

iàlimentares têm como causa real, porém oculta, a crise de sobreacumulação de capital, 

·agora em escala mundial. Por isto, esta crise não pode ser redinamizada , por uma 

acumulação adicional nem no departamento I, nem no II, nem tampouco, como 

aconteceu na recuperação dos anos trinta, no departamento m que tem nos governos 

capitalistas, agora em regime forçado de definhamento, .seQ co~l'rador monopsônico. Os 

seto~;es bélicos, espaciais, as empreiteiras de estradas, de hidrelétricas e de todas grandes 

obras públicas, as pesquisas que se articulam na esfera estatal, a burocracia civil e militar 

periféricas receberão o impacto direto da crise financeira do estado capitalista. Ela será 

mais grave nos Estados e Municípios que não detém sequer o poder emissor resid\lal, . . . . . . . . . . .. ' ' 

esgotado que a União retém como remédio heróico. Esta crise encerrará o artificio axial 

do keynesianismo que consistiu em tomar lucrativas as atividades destruidoras, ii)Úteis e 

improdutivas voltadas para o governo Leviatã, 

Quando o atual FHC troca a companhia de Lênine pelas de Baran e 

Sweezy, de Mandei etc., adota a concepção segundo a qual o capitalismo tem de 

necessariamente "queimar" o excedente. O social democrata FHC escreveu, naquela 

ocasião que a "queima do excedente" se faz por meio de gastos bélicos ou de despesas 

social-democratas com o social ... Não se trata, portanto, de obedecer a uma prioridade 

por motivos humanitários, fraternos, mas de gastos no social como forma de queima 

necessária do excedente gerado pela a acumulação capitalista, na iàlta de melhor opção 

de queima. Repetindo o Presidente-intelectual: "Neste. ponto, alguns autores 

consideraram o fortalecimento dos laços entre a expansão militar e o reforço do controle 

militar sobre a sociedade, através de uma economia de guerra, como o meio básico da 

realização do capital. Como segundo argumento, mas ainqa como fator importante, OS 
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GASTOS DO ESTADO COM O BEM-ESTAR SÃO FOCALIZADOS COMO 

SAÍDAS ALTERNATIVAS PARA A ACUMULAÇÃO DE CAPITAL"16• 

A ressurreição da ideologia neoclássica, enterrada com a crise de 1929, é 

"um dos sintomas de que esta é a crise final e completa do capitalismo: ela é o fim da linha 

do capitalismo keynesiano nos países capitalistas adiantados (A CC); também na União 

Soviética e na periferia subdesenvolvida a acumulação capitalista se deparou com um 

beco sem saída a: não ser a falsa solução do retomo ao passado. A crise da década de 

tririta; ao ci>ntrário do que previa a maior parte dos marxistas e dos sociais-democratas, 

ao invés de encontrar sua s9Jução no socialismo, encontrou-a no recrudescimento da 

superestrutura político-ideológica do próprio capitalismo, o nazi-fascismo. De novo, 

facilitada pela crise do socialismo real no ·leste europeu, a ditadura do mercado livre 

poderá recorrer. como sempre, ao despotismo político, ao neonazismo. Mas, se a "saída" 

da crise for esta, a solução autoritária terá. pouca duração: o despotismo estatal moderno 

se apoiou no aumento da dívida pública, que sustentou os governos de Hitler, de 

Mussolini, de F." D. Roosevelt etc. A dívida pública é o sustentáculo indispensável para 

que a autonomização relativa da esfera política se verifique com toda estrutura militar, 

com todo aparato publicitário, com todos os instrumentos de cooptação e de sustentação 

do Estado forte, pobremente apoiado na dívida pública e no papel-moeda ... Mas, desta 

vez, a dívida pública e as emissões de papel-moeda não mais poderão fazer o papel dos 

ombros de Atlas do fascismo, pois ela não passa de uma viga podre que já não sustenta 

sequer seu próprio peso. A falta de possibilidade de superação verdadeira em direção ao 

socialismo internacional e democrático e os limites estreitos impostos pela dívida pública 

ao recrudescimento fascista do Estado constituem uma das características mais inéditas 

da atual crise econômica capitalista. 

16 Fcmando H. Cardoso, O .l.fode/o Político Brasileiro. p. 193. -Grifo nosso. 
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A fase de acumulação que agora se encerra, disto Fernando Henrique. 

Cardoso tem consciência clara, foi sustentada pelo governo que, para isto, se manteve no 

pólo da acumulação, como aconteceu entre os subdesenvolvidos e na União Soviética 

• Quer o Estado fosse um auxiliar indireto do processo de acumulação, como ocorreu nos 

Estados Unidos e nos contextos social-democratas, de qualquer forma, o processo 

conduziu ã monopolização "de tal modo que o mercado competitivo é substituído nos 

seus ramos básicos pelo mercado monopolista"l7. E mais: quem concorda com Lênine, 

em seus avanços na estrada aberta por Marx, em que o processo de acumulação 

capitalista. conduz "à formação de um estrato financeiro entre os empresários, mas 

também a uma marcante preeminência do sistema bancário no modo capitalista de 

produção" sabe que a privatiZação das empresas estatais acabará por substituir a 

tecnoburocracia que as dirige pelos banqueiros cada dia mais proprietários e gestores das 

três formas de existência do capital. No Brasi~ o governo de FHC prepara a doação das 

empresas estatais aos banqueiros nacional e aos estrangeiros, empresas que seriam 

trocadas pela dívida pública mobiliária detida pelo~ bancos. Uma vez realizada a 

operação de mudança de mãos dos monopólios e liquidada a divida pública, como 

sobreviveriam os bancos que têm no serviço da dívida pública sua principal fonte de 

lucro? No regime bancocrático brasileiro a dívida pública ressurgiria como forma de 

alimentação direta dos lucros dos bancos que os repartem com os industriais e 

comerciantes, portadores dos papéis da imensa e cara dívida 

"Além disto", continua o Ieninista Fernando Henrique Cardoso, "a fusão 

do capital industrial com o capital financeiro, sob o controle deste último, tomou-se fator 

decisivo nas relações políticas e econômicas entre as classes capitalistas, com todas as 

conseqüências práticas que tal sistema de relações apresente em termos de organização 

estatal, da política e da ideologia"ll. 

17 Idem, ibidem. p. 187. 

18 Idem. ibidcm. pp. !87-8. 
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O governo FHC cumpre a previsão de Marx e de Lênine e usa a doação das 

empresas estatais aos bancos a fim de consolidar o capitalismo financeiro periférico 

FHC assume a Presidência e não pode deixar de perceber que as empresas 

estatais serão vendida, não porque sej;un mal administradas, ineficientes, ou para que seu 

governo social-democrata "queime" no social os recursos obtidos por meio da troca do 

patrimônio das estatais por títulos da dívida mobiliária, salvando, de inicio, os bancos 

privados. O capitalismo financeiro brasileiro, que resultará da doação de empresas 

estatais aos banqueiros nacionais e estrangeiros19, só garantirá sua sobrevivência na 

medida eni que a dívida pública se recompuser e, com ela, a seiva de seu serviço 

midásico, alimento principal dos lucros dos bancos, sem os quais os bancos quebrariam, 

como já ocorreu na Venezuela. Os gastos da própria receita monetária adicional, 

extraordinária, obtida pelo governo como resultado da venda das empresas estatais, que 

fossem feitas "no social" ou em qualquer outro emprego, obrigariam, em nome do 

coiltrole da inflação, a fim de "enxugar a BASE MONETÁRIA" alagada pelas despesas 

do governo estroina, neo-desenvolvimentista, vendeaor íiaqueles ativos públicos, a que o 

Banco Central vendesse títulos da dívida pública, reiniciando o processo de 

endividamento do setor público ... Sem as estatais, o governo teria trocado o patrimônio 

coletivo de hoje pelas dívidas renovadas de amanhã. Triste e pobre programa de 

desgoverno o herdado por FHC: o pessimismo emerge do real concreto e se apodera da 

consciência atormentada. O melhor é não ter consciência, não se deixar envolver pela 

angústia, esquecendo tudo. 

A atual crise demonstrou que, apesar de terem vivido "mamando nas tetas 

do governo", como declarou Delfim Netto, até esgotar-lhe o úbere, os empresários 

19 l.auro CampQS. Evtatl:açifo, Privatl:nçifo e Crise, Unb. 1982. 
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brasileiros sempre foram incapazes de· se manterem nos mercados sem o auxílio 

oonstante dos estimules, incentivos, perdões de dívidas - por meio de correções 

monetárias dos débitos abaixo da taxa de inflação, doação de terrenos e plantas, taxas 

·cambiais favorecidas e arrocho salarial permanente -, respaldado pela Justiça empresarial 

e governista do Trabalho. Como, em nome de uma maior eficiência da administração 

privada, entregar a direção das empresas estatais exemplarmente lucrativas aos 

empreiteiros e industriais brasileiros falidos, ou a caminho da insolvência apesar do 

amparo do BNDES? 

Alguns sociais democratas que consideram que o governo, ao gastar na 

saúde, na educação, na cultura, está "queimando o excedente no social"20, dizem que 

desta vez as privatizações contemplarão os trabalhadores e a venda de ações será feita 

nos Correios, nos bancos, livre e democraticamente... Esta visão caolha e calhorda do 

processo não teria o respaldo da percepção dialética de Fernando Henrique Cardoso. . . 

Pulverizada nas mãos individuais de pequenos possuidores, cada ação significa apenas 

um empréstimo ·feito à grande empresa monopoli~a: ~á é uma verdade partilhada por 

Marx e por Keynes. As alterações quantitativas, a detenção de um grande número ou da 

maioria do capital acionário muda qualitativamente o significado da ação, confere 

poderes especiais à direção, lucro real e acesso ao caixa dois aos reais donos das 

sociedades anônimas. Da mesma forma que o aumento dos graus de temperatura da água 

acaba por transformá-la em vapor, com outras propriedades e obedecendo a outras leis 

que não à dos líquidos, assim tàmbém o aumento da quantidade apropriada de ações nas 

mãos de um só grupo, provoca sua metamorfose, a mudança de suas qualidades e 

poderes. 

No Brasil, onde os bancos governam o governo, não se verificou a fusão 

das t,rês formas de existência do capital a que se refere Fernando Henrique Cardoso. É 

20 Fcrt]311do H. Cardoso. op et locus antes citados. 
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que a taxa de juros se mostrou sempre tão elevada que, ao invés de investimentos nos 

setores industriais e no comercial, os bancos, até recentemente, só investiam no próprio 

setor, banco comprando banco. Os 'mais ·de seiscentos estabelecimentos existentes nos 

·..mos ·sessenia se reduziram a cerca de dUzentos, sendo que os seis maiores se apropriam 

de 90% do mercado financeiro. 

A metamorfose de Fernando Henrique Cardoso em FHC só pode ser 

compreendida po'r' meio da releitura ~ritiea. do sociólogo paulista. Ele adota de forma 

definitiVa as determinaçõeS de Lêrune que considera que o circuito e a reprodução 

ampliados· do capital imperiidista, em · éscala mundial, obedecem a alguns poucos e 

fundamentais motivos. "Convém eSclarecer, . para evitar equívocos, que a expansão 

capitalista intemacionat contemporâi.ea,' e o controle das economias dependentes que 

dela decorre, não dissolvetl! o c~râter imperialista da dominação eccinômica"2t. Para 

Fernando Henrique Cardoso~ o capitalismo internacional arrasta consigo e universaliza as 

contradições fundamentais do sístemà capitalista A produção de um valor excedente que 

encontra nos "gástos militares outros meios que proporcionam novas válvulas de escape 

ao · capital"22, e os investimentos 'díié:tos, nas economias dependentes, do capital 

produtivo excedente. "Se existe sob o capitalismo monopolista, um real problema de 

realização, a nova arma da ~epeitdência irá aumentar a necessidade de encontrar novos 

campos de aplicação para o capital acumulado nas economias centrais"23• Havendo 

ocupado entre 80 e 900/o do campo produtivo brasileiro, os setores principais de 

produção - carros, duráveis, químico-farmacêutica, metais-mecânica, produtos de 

limpeza, artigos de beleza e higiene, alimentos, fiigorifiCQs etc. - quanto mais acumula, 

mais necessidade tem o capital monopoüsta de ocupar novos campos. Fernando 

2! Idem. Modelo Politico Brasileiro, p. 192. 

22 Idem. ibidcm, p. 198. 

23 Idem. ibidem. 
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Henrique Cardoso, ciente do poder inexorável das relações internacionais de dominação 

do capital monopolista, abre o espaço residual, o do subsolo, do petróleo, das 

telecomunicações, dos microrganismos, da engenharia genética, das fibras óticas, dos 

~ecursos da flora medicinal etc., para ajudar a ampliar o campo de ocupação do capital 

imperialista voraz e insaciável. Resta a FHC presidir a concordata, a divisão do butim, 

assumindo as rédeas fracas daquilo que ele chamou de anti-nação. 

F emando Henrique Cardoso considera, como todo bom marxista, que 

existe uma contradição fundamental entre as condições de produção e as condições de 

realização <lo capital. Mas, muito particularmente, ao contrário de Rosa Luxemburg e 

outros que explicam as guerras de conquista como forma de ampliação de novos 

mercados, expressão daquela necessidade de realização do mercado de mercadorias, de 

produtos finais, o sociólogo brasileiro percebe, com razão, que a ampliação do espaço 

mundial para o capital produtivo constitui uma manifestação inequívoca daquela mesma 

contradição. "Se existe, sob o capitalismo monopolista, um real problema de realização 

de capital acumulado nas economias centrais"24. ~sto .significa que, o transplante de 

capital ocorrido para a periferia mundial e, em especial para o Brasil, ita década de 

cinqüenta, é apenas a ponta do iceberg, um momento do processo contínuo de invasão 

do espaço hospedeiro pelo capital monopolista. Como o mercado nacional já foi 

completamente ocupado pelo capital transplantado anteriormente, em conseqüência do 

êxito da acumulação nos setores de produção de luxo, de duráveis, novos setores 

deverão ser abertos para dar vasão "ao capital excedente no centro mundial". 

Fernando Henrique Cardoso considera que "o aumento de empréstimos e 

ajudas ( loans and aid) é, como já foi dito, de importância crescente no imperialismo 

econômico"25• Assim, a dívida externa flui e cresce como respaldo para a ampliação do 

24 Idem. íbídcm. 

2s Idem. íbldcm. p. 199. 
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campo de dominação do capital imperialista e de suas necessidades de realização. O 

capital dinheiro de empréstimo, cêntrico, tanto quanto o capital produtivo e o capital 

merca4oria, apresentam a mesma pulsão intemacionalizante e dominadora, de acordo 

·com Fernando Henrique Cardoso. Seu governo deverá abrir mais o espaço econômico 

brasileiro à "colaboração concorrencial" da banca mundial, e ao "auxílio complementar" 

do capital produtivo à acumulação periférica, selvagem ataviada com o nome de 

desenvplvimento econômico-social. .. 

A visão henriquiana é a mais completa e mais fechada concepção do 

circuito internacional do capital e de sua necessidade de acumulação jamais escrita por 

qualquer cientista social nas eéonomias periféricas e hospedeiras das três formas de 

existência do capital. O pessimismo que emana dessa visão que F emando Henri_que 

Cardoso formula é aterrador. A conc~o de um modelo hermético, sem janelas e sem 

portas de saída para a situação de miséria perifericamente produzida pelas relações 

imperialistas, só aponta para a salvação de uns poucos eleitos, os capitalistas brasileiros, 

sócios menores do grande capital transplantado, fornecedores de partes e peças para a 

grande indústria e para os montadores de computadores, telefones celulares etc. Não há 

como !$Capara de uma das três formas de existência do capital, proteger-se contra os 

efeitos espoliadores de algumas, remendar as manifestações de outras: as três partes do 

capital constituem uma unidade na diversidade das formas de existência do capital. Mas 

o capital-:dinheiro, o capital produtivo e o capital mercadoria fazem parte do circuito do . 

capital necessário para que ele recobre e abandone suas sucessivas formas de existência. 

E o produto final destas relações internacionais imperialistas não é o "fim do 

imperialismo". "Pelo contrário", afirma Fernando Henrique Cardoso, "a inferência mais 

adequ11da é a de que as relações entre países de capitalismo avançado e nações 

dependentes leva de preferência à 'marginalização' dessas últimas no sistema global de 
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desenvolvimento económico (como frisou Aníbal Pinto)"26. As análises de Fernando 

Henrique Cardoso indicam sempre a vitória esmagadora das forças capitalistas 

centralmente dominantes sobre o resto da humanidade. A modernidade das relações 

Imperialistas centradas nos Estados Unidos permite que os velhos instrumentos de 

dominação e de exploração sejam abandonados. "Na prática", afirma o pessimista 

Fernando Henrique Cardoso, "esta pluralidade de 'vias para o capitalismo' tem servido na 

América Latina, como a versão contemporânea da REALPOLIT1K, não mais aquela do 

B!G ST1CK, que se tornou desnecessária porque atualmente se dispõe de bastões locais 

com contrQ!e remoto"27• Sempre se soube o nome dos brasileiros que se colocaram como 

testas de ferro, lobbistas e sócios menores, os "bastões locais com controle remoto" a 

que Fernando Henrique Cardoso se referiu. AGORA, MOVIDO PELA COMPLETA 

DESESPERANÇA DE QUE UMA VIA INDEPENDENTE SEJA ENCONTRADA 

PELA PERIFERIA, nosso Presidente-intelectual se junta a Roberto Campos, a Delfim 

Netto, a Roberto Simonsen, ao PFL, igualando-se a eles em seus objetivos e em sua 

servil mancipação aos interesses do velho imperialismo,. neomaquiado. Como no pórtico 

do inferno de Dante, o capitalismo globalizante, modernoso, imperialista, teria inscrito 

em sua fronte: la.rciai gli speran:e o voi ch'entrai. 

Aos trabalhadores brasileiros cujas organizações sindicais teriam um 

poder desprezível diante da organização e das técnicas de dominação e manipulação da 

opinião pública, resta um futuro de derrotas inglórias ... Talvez a opção que eles poderão 

exercitar seja pouco mais do que a de engraxar sapatos em Nova Iorque ou na Praça da 

Sé ... 

26 ld_cm, ibidem. 
T1fdcm. ibidcm. p. 7. 
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Consrqü(;ndas políticas do capital-imperialismo sobre o poder periférico 

"CAPITAL É PODER SOBRE COISAS E PESSOAS', PODERIA TER 

CARDOSO REPETIDO DE MARX PARA MELHOR SINTETIZAR AS 

CONSEQÜÊNCIAS POLÍTICAS QUE O CAPITAL TRANSPLANTADO passa a 

exercer sobre os países hospedeiros. Para o ilustre marxista paulista, "parte da 'burguesia 

nacional' (a principal em termos de poder econômico-agrária, comercial, industrial ou 

financeira) é a beneficiária direta, como participante minoritária, do interesse 

estrangeiro". O processo de envolvimento dos nativos nas novas relações de exploração 

"ainda vai além, e não somente parte da 'classe média' (intelectuais, burocracias estatais, 

forças armadas etc.) está envolvida no novos sistema. mas inclusive parte da classe 

trabalhadora. Os trabalhadores empregados no setor 'internacionalizado' pertecem 

estruturalmente a este grupo"28, como se alertasse a CGC e a CUT acerca de seu 

processo de cooptação e envolvimento pelo grande capital. AS CONSEQÜÊNCIAS 

POLÍTICAS DO PROCESSO DE DOMINAÇÃO IMPERIALISTA SOBRE O 

ESTADO PERIFÉRICO LEVAM À FORMAÇÃO DO ANTIESTADO PERIFÉRICO, 

DA ANTI-NAÇÃO, E A UM CONFLITO ENTRE A NAÇÃO E O ESTADO E SEU . 
COMPONENTE OPOSTO EM EXPANSÃO". "Na medida em que progride O 

PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS NAÇÕES DEPENDENTES, 

TORNA-SE DIFÍCIL PERCEBER O PROCESSO POLÍTICO EM TERMOS DE UM 

CONFLITO ENTRE A NAÇÃO E A ANTI-NAÇÃO, SENDO ESTA ÚLTIMA 

CONCEBIDA COMO O PODER EXTERNO (INTERNACIONAL), DO 

IMPERIALISMO. A ANTI-NAÇÃO EST ARÀ DENTRO DA 'NAÇÃO'- POR ASSIM 

28 Idem. ibidcm. p. 200. 

497 



498 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 199.5 

DIZER- NO SEIO DA POPULAÇÃO LOCAL g EM DIFERENTES ESTRATOS 

SOCIAIS029• 

Fernando Henrique Cardoso não põe fé na capacidade defensiva dos 

"sindicatos e das organizações populares no enfrentamento com o "inimigo" que, como 

ele diz. se misturou mediante a cola dos interesses econômicos e políticos com os setores 

nativos da população. As relações de dominação se transformam em grilhões sólidos 

diante dos quais os esforços dos Tiradentes nativos se baterão em vão. Os Silvérios dos 

Reis vencerão sempre, parece advertir o pessimismo henriquiano. 

Com o transplante do capital cêntrico e suas alianças com a burguesia 

nacional. os limites à acumulação estão cravados tanto quanto sua dinâmica. As 

economias hospedeiras não podem tentar livrar~se de suas contradições por meio de 

recriação de relações externas que rêproduzissem o imperialismo cêntrico e que teriam 

dado certo. lá. Além di.sto, "em termos d!) esquema marxista de reprodução de capital, 

isto significa que o setor I (produção dos meios de produção) - a parte estratégica do 

esquema reprodutivo - virtualmente pode não existir nas economias dependentes, ou . . 
quando existe. não se desenvolve plenamente"30. Assim, a dependência técnica em 

relação à matriz se reproduz e se transforma em necessidade técnica, mas as economias 

semi-integradas passam a sofrer de uma maior dificuldade de realização do que as 

caracteristicas do centro, porque uma parte do valor total produzido deve realizar-se no 

departamento I onde os trabalhadores ali empregados e os capitalistas constituem um 

mercado para as mercadorias do setor II. 

Fernando Henrique Cardoso detecta as grandes . dificuldades que 

envolvem a acumulação periférica de capital na fase imperialista atual. Na periferia se 

constrói o capitalismo dificil, quase impossível, mas é esta a única alternativa que possui 

29 Idem. ibidem. 

30 Idem, ibidcm. p. 197. 
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o trabalho coletivo nos trópicos espoliados. Sua obra não deixa esperanças de 

construção independente de uma sociedade industrial periférica voltada para o bem estar 

da grande mnssa da população. A estreita dinâmica da acumulação dependente, apelidada 

• ideológica e falsamente de desenvolvimento, está detenninada de fora, pelas 

multinacionais transplantadas. ou associadas ao Estado por meio de "joint wmtures 

enterprises•Jt. Resta aos neonadas mudar o nome das rosas: imperialismo passa a 

chamar-se globalização; abertura às relações técnicas imperialistas, modernização; 

soberania nacional adquire o apodo de velharia. desmantelamento do Estado, Max 

Weberização da administração. Mudam os nomes mas a rosa é a rosa. 

Ver-se-á. logo adiante, que o antiestado periférico que é comandado DE 

FORA. PELO FMI, BANCO MUNDIAL E OUTRAS ORGANIZAÇÕES POSTAS A 

SERVIÇO DOS INTERESSES IMPERIALISTAS, dirige a Anti-Nação penetrada pelo 

capital e pelo poder imperialistas, perde todo o poder e o controle de suas variáveis 

econômicas estratégicas: não pode detenninar o volume dos gastos públicos e nem o 

correspondente volume de emprego, porque o FMI e·o Banco Mundial impõem apeia 

do · equilibrio orçamentário à ação dinamizadora do Estado; não pode determinar o 

volume de suas exportações, e, portanto, a quantidade dé meios de consumo que 

comporá a oferta global interna. porque o FMI obriga a consecução de superavits de 

exportações, por mais inflacionários que eles sejam, a fim de pagar o serviço da dívida 

externa; tal superavit comercial provoca a entrada de dólares e seu cãmbio por moeda 

nacional, encharcando a base monetária que será reenxugada mediante mais arrocho 

salarial, demissão de funcionárjos, redução de gastos em consumo e elevação da taxa 

juros e da carga tributária sobre pessoas fisicas. Os fundos obtidos mediante 

contribuições dos trabalhadores deduzidas de suas folhas de pagamento, o Fundo Social 

Jt Idem. il>idcm. p. 19~. 
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·de Emergência, o FAT e tudo mais é saqueado pelo governo e pela burguesia impunes e 

queimado na fogueira social democrata do "excedente". 

Abre-se um fosso cada dia maior entre o discurso grandiloqüente e a 

prática aviltada e aviltante. As palavras perdem credibilidade e o espaço político, o /ocus 

do diálogo e do verbo entram em total descredibilidade .. As velhas formas de cooptação 

política adquirem modernidade, mas o evangelho é o velho: é dando que se recebe. 

Sem saber até quando poderá contar com os novos cristãos, FHC propõe 

a desconstitucionalização a fim de poder mudar as regras pétreas da Constituição de 

1988 por m;üoria simples e ·sabuja, dos políticos que não abandonaram o barco das 

âncoras perdidas. O "é dando que se recebe" continua sendo a lei e os profetas dos 

adeptos da religião cujo deus de outro se encontra no altar do Forte Knox. 

A concepção da história que se formou na cabeça de Fernando Henrique 

Cardoso abandona a percepção dialética, inicial. Para ele, a abolição da escravidão 

resultou do fato .de que aquelas relações de trabalho não permitiam uma exploração tão 

grande do escravo quanto as relações de assalariamento permitem. Foi para "aumentar a 

mais-valia relativa". para explorar mais intensamente o trabalhador brasileiro é que a 

escravidão teria sido "superada"32 ... EMANCIPADOS PARA UMA MAIS INTENSA, 

DURA E MODERNA ESCRAVIDÃO, OS TRABALHADORES BRASH.EIROS não 

poderão, em horizonte temporal visível, ser senhores da história, prognostica FH 

Cardoso, já em processo avançado de metamorfose. Fernando Henrique Cardoso não 

pode esperar o futuro incerto e sofiido. Na Presidência ele vai referir-se aos esquerdistas 

brasileiros que não percebem o tamanho dos obstáculos e a di!lculdade da luta pela 

independência e pela dignidade social de "esquerda burra". A inteligente, adere à 

correnteza, e, ao invés de dar murro em ponta de faca, segura no cabo do punhal. 

32 Idem, Capitalismo e Escrm•idifo. 
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Vejamos, agora, se uma visão marxista da dívida pública, da dívida 

externa, da política salarial, das possibilidades reais de estabilização social em plena 

convulsão poderia injetar otimismo, nacionalismo, vontade de proteger as riquezas e as 

potencialidades económicas e humanas do país. 

O equilíbrio orçamutário numa sociedade desequilibrada 

Se FHC não tivesse esquecido tudo que Fernando Henrique Cardoso 

aprendera, então a questão do equilíbrio orçamentário não estaria sendo tratada nos 

termos primários e autoritários cómo uma verdade indiscutível. Transformado em tabu, o 

fetichismo do déficit orçamentário zero passa a justificar tudo e qualquer coisa: os fins 

justificam os meios. O aumento. da carga tributária, tal como ocorre com o imposto de 

renda sobre pessoas tisicas, apenas, é a pedra de toque do governo FHC. Se tivesse 

sobrado alguma memória de Fernando Henrique Cardoso na cabeça menor de FHC, ele 

saberia que não é possível entender-se a questão do equilíbrio orçamentário sem 

referência á mais-valia, pois "só a partir daquele conceito é possível entender o sistema 

capitalista como uma TOTALIDADE CONCRETA"33. Porque não se pode determinar o 

papel, o funcionamento, a natureza das questões orçamentárias, partes da 

TOTALIDADE CONCRETA, sem levar em conta o conceito fundamental de mais

valia? É que, se o sistema não fosse produtor de mais-valia ("a produção de mercadorias 

cessa quando cessa a produção de mais-valia", conforme Marx), a reprodução do sistema 

estária assegurada diante do equilíbrio orçamentário. É a mais-valia, valor extraído do 

trabalho vivo sem qualquer pagamento, que impõe a presença do desequilíbrio 

orçamentário permanente. Os monetaristas, os partidários do CURRENCY PRJNCTPLE, 

33 Idem, O .\Iode/o Político Brasileiro, p. 25. 
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os discípulos de Jean Baptiste Say, os Caballos periféricos consideram que a produção de 

produtos eleva a remuneração dos "fàtores", cria renda disponível em quantidade e poder 

de compra exatamente iguais ao acréscimo da oferta de produtos. • A produção gera seu 

"Próprio mercado", donde decorre que não há limites à expansão do capitalismo, segundo 

eles. Não pode ocorrer um "general g/111", um problema de realização, uma crise de 

insuficiência relativa de demanda. Se o governo se apropria de parte da renda disponível 

sob a forma de impostos, só não haverá problema de inflação ou de deflação se ele gastar 

um montante exatamente igual ao arrecadado. 

O pressuposto deste raciocínio é que os produtos não têm mais-valia, que 

ela não existe, que o sistema não é capitalista, que a "taxa normal de lucro é zero". 

conforme afirmava Leon Walras, ilustre neoclássico e monetarista. Se cada mercadoria 

contém, além dos valores correspondentes aos salários (V) e dos valores 

correspondentes aos custos das matérias-primas e das máquinas desgastadas (C), uma 

parcela de valor (S) produzida sem pagamento, a'cimá do preço de custo despendido 

pelós capitalistas, então o valor da mercadoria (C+V+S) é superior ao dos pagamentos 

efetivados "aos fatores"_ A produção não cria seu próprio mercado, ao contrário do que 

afirmam Say, monetaristas, caballistas e neonadas. A deficiência de demanda efetiva, a 

contradição entre mercadoria e dinheiro, decorre da produção de mais-valia, valor que se 

transformará em lucro quando e se a mercadoria for vendida. Se a economia não fosse 

capitalista, se o lucro não fosse essencial à reprodução do sistema, então FHC teria razão 

em liquidar o déficit orçamentário: as rendas geradas na produção garantiriam as vendas 

(a realização), logo, a oferta e a demanda global se igualariam, em qualquer nível de 

emprego e produção. Mas ele e todos os monetaristas, neonadas e pacoteiros, deveriam, 

necessariamente, combater com o mesmo vigor o superavit na balança comercial, tão ou 

mais desequilibrante e inflacionário do que o déficit orçamentário. Deveriam liquidar, 
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.também, à serviço da dívida pública, que levou para os bolsos dos banqueiros 75% da 

receita da União em 1989. 

No sistema capitalista, déficit zero corrésponderá sempre a uma taxa de 

fucro próxima de zero. A redução dos gastos do governo agravará. certamente, a crise 

de realização e o caráter excludente e desumano da produção de mercadorias. Se os 

gastos do governo, causadores dos déficits orçamentários . permanentes, fossem 

provocados por investimentos produtivos do governo, o que para os pacoteíros 

incrementaria a prodlltividade e a eficiência do Estado, o espaço e as oportunidades de 

i~vestiinentos privados e a ·~ficiência" privada seriam estrangulados. Por isto, Keynes 

aconselha o governo capitalista a "realizar despesas não apenas parcialmente 

dissipadoras. mas completamente dissipadoras" (wholly wasteful). O sistema capitalista 

não se limita ao momento da produção, dos investimentos. Ele é uma totalidade em que 

os diversos momentos - a produção, a circulação, a distribuição e o consumo são 

mutuamente dependentes. O governo capitalista, para assegurar a r~rodução do 

processo contraditório, deveria corrigir as contradições que surgem entre a produção e o 

consumo, entre a distnõuição, a produção e o consumo, entre o consumo e a produção 

etc. É por isto que o governo capitalista não pode ser míope, reduzir as necessidades do 

sistema ao momento dos investimentos e da acumulação centrado em São Paulo. O 

sistema capitalista eleva ao máximo a extração da mais-valia relativa, aumenta a 

eficiência da produção, intensifica o processo de trabalho, desenvolve ao máximo as 

forças produtivas e, com elas, as contradições entre seus MOMENTOS. Por isto, se as 

forças produtivas crescessem a taxas incontidas, as contradições entre produção e 

consumo, entre o capital constante e o variável, entre mercadoria e dinheiro etc., 

levariam o capitalismo ao colapso. Por isto, o sistema capitalista não pode, sob pena de 

entrar em crise, desenvolver as forças produtivas senão dentro de ümítes mais estreitos. 

O governo capitalista é obrigado a patrocinar a ineficiência, remunerá-la muito bem. 
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fazer "despesas completamente dissipadoras", em guerra, em espaço, em funcionários 

públicos, em "pirâmides", para evitar que o sistema capitalista se destrua pelas forças 

que ele é capaz de produzir, mas que ele não pode comportar. Fernando Henrique 

Cardoso sabia disto. No entanto, FHC opta pelo irrealizável, pelo incompatível com o 

desenvolvimento sustentado que, paradoxalmente, diz ele ter como meta de seu governo: 

o desquilibrado equilíbrio orçamentário. 

Fernando Henrique Cardoso diante do Imperialismo de Lênine e da destruição do 

rxcedente: A dialética esquecida por FHC como único método capaz de determinar 

as contradições nas relações económicas internacionais 

Se cada mercadoria· contém, além dos valores correspondentes aos 

salários (V), pagos com a importância em dinheiro DI, e dos valores correspondentes 

aos custos das matérias-primas e máquinas desgast.ad~, pagas pelos capitalistas com a 

quantia em dinheiro 02, uma parcela de valor (S), produzida sem pagamento algum, 

então o poder de compra gerado na produção (DI +02) não é suficiente para adquirir, 

para demandar o valor das mercadorias, C+V+S. "De onde vem o dinheiro?", a quantia 

DJ, necessária para que o valor da produção, C+V+S, possa ser vendido. Não vem; a 

demanda gerada numa sociedade mercantil, capitalista, (D I+D2) é insuficiente para 

comprar o valor das mercadorias (C+V+S). 

Ao longo de todo o tomo II do Capital, Marx repete esta indagação para 

demonstrar que a contradição entre mercadoria e dinheiro não encontra solução numa 
• 

sociedade mercantil, desenvolvida, capitalista, produtora de mercadorias. "O objetivo do 

capitalista não é igualar sua oferta e Sua demanda, mas o de tornar a desigualdade entre 
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elas, o excesso de sua oferta sobre sua demanda o maior possível"34, maximizando o· 

lucro. O capitalista é o ponto de partida do circuito, vende mercadorias e lança dinheiro 

em circulação, cria demanda (DI+D2) ao pagar C+V, mas a cria em volume inferior ao 

,valor da oferta, (C+V+S). Falta a quantia 03, que não foi lançada em circulação, de vez 

que o valor S, a mais-valia, não foi paga. Do ponto de vista do circuito, Marx detecta a 

mesma contradição: os capitalistas investem a quantia D, em dinheiro, igual a D I+D2, e 

vendem as suas mercadorias por D+d'. De onde vem o acréscimo, o lucro, d', que não foi 

lançado no circuito? "De onde vem o dinheiro adicional necessário para realizar a mais

valia adi~onal agora contida na forma de mercadorias?", pergunta __ Marx, 

desafiadoramente". Não vem, a não ser por acaso, responde Marx. Ele se refere 

expressamente, à página 481 do citado tomo II, aos investimentos em maturação, à 

construção de ferrovias, às obras públicas, como supridoras de parte de 03, geradoras de 

rendas adicionais, às quais não corresponde, ainda, nenhum acréscimo de produção e de 

oferta de mercadorias. "Durante este periodo (de maturação, esclareça-se), o dinheiro 

lançado pelos capitalistas em circulação serve para converter o valor-mercadoria, 

incluindo a mais-valia nela objetivada, em dinheiro. Este fator se torna muito importante 

num estágio avançado da produção capitalista no caso de empreendimentos de longo 

periodo de maturação, tais como os realizados por sociedades anônimas etc., por 

exemplo na construção de estradas de ferro, canais, docas, grandes edificios públicos, 

construção naval, drenagem de terras em larga escala etc. "36 São as obras keynesianas"' 

cuja função Marx determinou no século passado ... 

Rosa Luxemburg pensa que· as exportações permitiriam encontrar nos 

mercados externos, coloniais, ou em setores atrasados, agricolas, o dinheiro (D3), que 

34 K. Marx, O Capital, \'Ol. U. p. 121. 

JS Idem, ibidcm. p. 3~9. 
36 Idem. ibidcm. p. -181. 
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rião foi lançado em circulação pelos capitalistas. Kalecki não chega sequer a perceber 

que os capitalistas são o ponto de partida da circulação de mercadorias e do dinheiro, 

sim, mas que as importâncias em dinheiro (Dl+D2) pagas aos "fatores", o preço de 

custo, são inferiores ao valor das mercadorias (C+V+S), que deveriam ser vendidas não 

apenas por Dl+D2, mas por Dl+D2+D3. Se "os capitalistas ganhassem o que gastam", 

eles não seriam capitalistas. O problema é que eles têm de ganhar (DI +D2+D3) mais do 

que gastam (DI +02), a fim de obterem lucro. "De onde vem o dinheiro?", continua 

Marx a perguntar, para realizar o valor total das mercadorias? Não vem, a não ser por 

acaso. Este acaso ocorre quru:tdo os investimentos em maturação, acima referidos, mais 

os gastos do governo em obras de maturação longa ou infinita (despesas bélicas, 

espaciais etc.), geradoras do déficit orçamentário, criarem uma renda disponivel para o 

consumo numa quantia equivalente a 03. Assim, S poderia se realizar, assumir a forma 

dinheiro, ser comprada por D3. 

Quando o governo periférico, ao contrário do norte-americano, do 

japonês, do cêntrico em geral, corta gastos, enxul!ll> :eduz a demanda e o consumo 

coletivos, a crise de realização se aprofunda e o FMI bate palmas. A contradição entre 

mercadoria e dinheiro é que se manifesta sob a forma de déficit orçamentário necessário. 

Equilibrado o orçamento, a crise de insuficiência de demanda "efetiva" só não se 

manifestaria se grandes investimentos em maturação fossem feitos para lançar dinheiro 

em circulação, pagar os fatores, sem retirar dinheiro algum dela, pois as indústrias, de 

edifícios, navios, estradas de ferro etc., ainda não teriam receitas, é a mais-valia: um dado 

essencial para a compreensão da totalidade capitalista e de seus componentes e 

momentos contraditórios, entre eles a dívida pública 

Como, a partir da crise de 1929, os governos de Roosevelt, de Hitler, de 

Mussolini etc. foram obrigados a incorrer em enormes despesas capazes de elevar o nivel 

da combalida demanda efetiva, os fornecedores do governO, empreiteiras, indústrias 
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bélicas e semelhantes, aproveitaram as benesses do consumidor soberano verdadeiro, o 

governo despótico-comprador. A moeda de ouro se transformou num empecilho para o 

aumento dos gastos do governo. O papel•moeda mostrou-se muito mais funcional, 

dinheiro facilmente produzido, sem os limites do sistema metálico. Ao incorrer em déficit 

orçamentário, o governo anticíclico emite papel-moeda para instilar 03, para cobrir o 

déficit. De início, parece que as emissões podem ser controladas de forma a permitir que 

o nível da demanda efetíva se desloque do nível de subemprego para o de "pleno 

emprego" keynesíano. As indústrias, empreiteiras e prestadoras de serviços ao governo 

acumulam capital rapidamente, não têm problemas de realização, de falta de mercado 

solvente. Elas se transformam no setor dinâmico da economia, capitaneada pelos setores 

bélicos. O gpverno não pode mais limitar seus gastos ao montante suficiente para elevar 

o nível de demanda efetiva assegurador do "pleno emprego", isto é, a quantia 03 capaz 

de permitir a venda do valor S, da mais-valia. Se o governo é obrigado a abandonar o 

antigo parâmetro · keynesiano, teórico (limitar seu déficit orçamentário ao qua11tum 

necessário para que a economia atinja o "pleno emprego"), para ·elevá-lo ao nível capaz 

de assegurar a reprodução, a não-falência das indústrias e dos fornecedores do governo 

comprador. Se o governo equilibrar o orçamento, aquele setor entra em falência e esta se 

espalha por toda a economia. O nível de gastos do governo, capaz de garantir a 

reprodução ampliada dos setores que têm o governo como seu principal comprador, 

produz uma elevação do nível da demanda efetiva que corresponde a uma inflação 

crescente. A solução keynesiana, a suplementação de demanda efetiva, a injeção 'de 03, 

por meio do déficit orçamentário, se transforma em problema. A tendência à deflação, 

presente nos Estados Unidos até 1937, se transforma em inflação ameaçadora. O 

governo, que pode emitir dinheiro, não tem porque tomar empréstimos. O papel-moeda 

deveria ter eliminado a dívida pública: o governo que pode criar dinheiro, não teria 

porque elevar a dívida pública, tomar dinheiro emprestado. Mas ao elevar seus gastos ::-
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um nível que garaata a reprodução de seus fOrnecedores, o governo cria uma crescente 

pressão inflacionária, sendo obrigado a retirar parte do poder de compra que de teve de 

lançar em circulação. Ele é obrigado a vender títulos da dívida pública, "bonds", para 

eyitar a pressão inflacionária que o nível de seus gastos, impostos pelos pagamentos a 

empreiteiras, fornecedores de armas etc., provocaria, fatalmente. A dívida pública passa 

a ser o contrapolo do dinheiro-estatal: se a dívida pública não esterilizar o excesso de 

03, de dinheiro-estatal lançado acima do nível que asseguraria o "pleno emprego", a taxa 

de inflação se elevaria exponencialmente. A dívida pública tem de aumentar para 

esterilizar o .dinheiro-estatal: se a dívida pública não aumenta, a inflação dispara, atinge a 

hiperinflação. Para tentar controlar a inflação decorrente da decuplicação dos gastos 

bélicos do governo federal dos Estados Unidos em 1939, a dívida pública se elevou a 

120% do PIB norte-americano, em 1945. Se a dívida pública não tivesse se elevado 

àquele nível, para esterilizar parte do poder de compra gerado pelos gastos do governo, 

a inflação norte-americana teria atingido, sem dúvida, os três dít,,'itos. Se o orçamento se 

equilibrasse, por meio de cortes de despesas, os Estl!dos Unidos teriam perdido a 

segunda guerra mundiaL Os monetaristas equilibram o orçamento, mas perdem as 

guerras contra os adversários externos, contra o desemprego, contra a fume etc. Hitler 

elevou a dívida pública a níveis himalaianos, dívida contra a qual o monetarista Dodge, 

usando os braços das forças de ocupação, deu o calote em 1948. 

A mais-valia, como Fernando Henrique Cardoso escreveu, é conceito 

essencial para que se compreenda o déficit público. Se S, a mais-valia, foi produzida de 

graça, nada custou aos capitalistas, não houve qualquer pagamento correspondente 

àquele valor, o sistema não pode gerar um "débouché", um mercado, uma demanda final 

correspondente ao valor S. O déficit do governo federal, na falta de outras fontes 

geradoras de 03, deverá alcançar um montante igual ao de 03, instilar poder de compra 

suficiente para que S possa ser comprada por 03, suprindo a deficiência capitalista de 
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demanda. As CQI!tradições internas entre mercadoria e dinheiro, que se refletem nas 

contas públicas, se somam às contradições presentes nas relações capitalistas 

internacionais. O governo emite para cobrir o déficit orçamentário, aumentando a dívida 

.pública, o crédito público, o poder de compra adicionado pelo governo; a tfívida das 

famílias se amplia para que rendas futuras, ainda não ganhas, sejam gastas agora, 

ampliando o mercado presente; a dívida externa, o crédito externo também crescem para 

aumentar 03, para ampliar as compras atuais. Toda a ampliação dos créditos: público, 

externo, de família e Cl!'!Presas reduz a capacidade de compra futura da coletividade no 

montante ~orrespondente aos serviços daquelas dívidas ... 

Marx dizia que era justamente nas relações internacionais que as 

contradições do capitalismo se concentram e encontram na violência suas soluções. Sem 

cavalgar as contradições que impulsionam o comércio e as finanças internacionais, é 

impossível entender como tanto um superavit na balança comercial quanto um déficit da 

mesma provocam uma resposta única do governo capitalista: o aumento da dívida 

pública interna. Um superavit na balança comercial pro.duz um efeito inflacionário visível 

e dual. O superavit na balança comercial desfalca a oferta interna de mercadorias, 

provocando uma pressão inflacionária por escassez de mercadorias; mas, ao elevar a 

renda dos exportadores, outra pressão inflacionária é crià"da, por excesso relativo de 

renda disponível. O governo, através do Banco Central, é obrigado a "lutar contra a 

inflação", que, no caso, significa vender títulos da dívida pública a fim de retirar o 

excesso de dinheiro provocado pela câmbio de dólares provenientes das receitas de 

exportação, por reais. Se os dólares que entram no sistema superavitário na balança 

comercial puderem ser depositados livremente em bancos nacionais, quanto maior sua 

permanência na forma de depósitos menor a pressão inflacionária que os superavits 

comerciais provocariam. Na medida em que a própria unidade monetária brasileira for o 

dólar, ninguém pode assegurar que o direito de abertura de depósitos bancários em 
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dólar, no país, possa exercer o papel de substituto do aumento da dívida pública (venda 

de títulos), no enxugamento da base monetária. Logo, os superavits comerciais 

produzem, em última instância, um" aumento da dívida pública interna. O país que hoje 

melhor evidencia esta reiação interna é o Brasil. Os países da OPEP, há vinte anos atrás, 

diziam que seu maior problema era o excesso de dólares recebidos da exportação do 

petróleo e que provocavam uma invencível pressão inflacionária e o aumento da dívida 

pública, da venda de títulos que se mostrava insuficiente para "enxugar a base 

monetária". Mas, se o superavit comercial tem este efeito perverso interno, o déficit na 

balança con_tercial, por caminhos e motivos diferentes, acaba obiigando governo a 

;~umentar a divida pública e o déficit orçamentário federal, como ocorre com os Estados 

Unidos desde 1971. Acontece que. uma economia nacional, que importa um valor . 
superior ao de suas exportações de mercadorias, deve, internamente, realizar não apenas 

os valores C+V, com as quantias· em dinheiro automaticamente geradas- Dl+D2, mas 

também o valor não pagoS (que não gerou 03), e os valores importados a maior do que 

os exportados. O déficit na balança comercial ob~ga .o país deficitário a realizar, a 

vender, em seu mercado interno o valor correspondente ao excesso das mercadorias 

importadas sobre o valor das exportações. O governo de uma economia nacional que 

apresenta um déficit em. sua balança comercial é obrigado a criar um poder de compra 

que permita não apenas a venda de S, a realização da mais-valia, e, também, a compra 

interna das mercadorias cujo valor de importação supera o valor das exportações, isto é, 

o montante do déficit da balança comercial. 

Será que o capitalismo brasileiro poderá viver sem o oxigênio do • déficit 

spending" enquanto a dívida pública dos Estados Unidos ultrapassa os 4,5 trilhões de 

dólares e o déficit orça!nentário de 250 bilhões anuais? Não é claro que o déficit 
• 

orçamentário do governo federal dos·Estados'Unidos tem por razão de ser a necessidade 

do sistema de elevar o nível da demanda efetiva, criar D3 em escala necessária para 
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permitir que S, a mais-valia, seja realizada, vendida, juntamente com as mercadorias 

importadas em valor superior ao das exportações dos Estados Unidos? 

Na mesma semana em que Fernando Henrique Cardoso mobilizava suas 

- tropas pacoteiras, partidos ~ seguidores do fetichismo do "débito orçamentário zero", a 

avalanche real do dinheiro externo, especulativo, hot money, e a decorrente dos 

fantásticos saldos externos, fazia elevar a taxa de juros a mais de 50% ao mês. Esta 

avalanche carregou consigo o diretor Pinto do Banco Central e demonstrou que não 

adianta fingir que um problema não existe, "afogando-o no poço do coeteris pari bus", 

para que ele. deixe de convulsionar a realidade ideologicamente simplificada. Na mesma 

semana agitada, os latifundiários e os grandes fazendeiros conseguem fazer passar na 

câmara da decrepitude um perdão sobre a correção monetária das dividas por el~ 

contraídas junto ao Banco do Brasil, no montante de 97 bilhões de dólares. Do "fundo 

do poço do coeteris paribus", onde os neoclássicos afogam as variáveis incômodas, 

surgem perturbações insopitáveis capazes de transformar sonhos ideológicos de 

equilíbrios em pesádelos sanhudos. 

Crise e dissolução do sistema como revelações de sua anatomia interna: 

de Fernando Henrique Cardoso a FHC 

Fernando ~enrique Cardoso sabia que a crise e dissolução do sistema 

revelam sua anatomia interna, sua realidade dissimulada pelo auge e pelo vigor da versão 

ideológica équilíbrista, positivista. "Retoma-se a discussão sobre o sistema escravocrata •, 

escreveu Fernando Henrique Cardoso, "porque só na desagregação do sistema revelam

se de forma nítida as condições, fatores, processos e mecanismos que interferem no seu 

37 Femado H. Caroso. Capitalismo e escravidão. p. 26. 
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funcionamento: A VIOLÊNCIA COMO VÍNCULO BÁSICO DA RELAÇÃO 

ESCRAVISTA APARECE CLARAMENTE NA ANTMOLÊNCIA, TAMBÉM 

VIOLENTA, DO ESCRAVO QUE SE REBELA; E, POR OUTRO LADO, AS 

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA EVIDENCIAM-SE, PARA 

OS COEVOS, NOS MOMENTOS DE SUA DESAGREGAÇÃO: A 

IMPRATICABILIDADE DO CAPITALISMO EXPANDIR-SE ALÉM DE CERTOS 

LIMITES ATRAVÉS DA ESCRAVIDÃO DEMONSTRA-SE NO ESFORÇO 

INGENTE DE CRIAÇÃO DE FORMAS DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA AOS 

ESCRA VOl) NO PERÍODO DE DISSOLUÇÃO DO REGIME"J7. Isto é, Fernando 

Henrique Cardoso afirma que a economia de mercado, capitalista, é capaz de explorar 

mais os trabalhadores do que à escravidão podia ; fazê-lo. FHC está perdendo a 

oportunidade, que esta crise apresenta, de determinar as formas assumidas pelas 

contradições internas e internacionais, de. entender as crises capitalistas como um 

processo movido por contradições crescentes, cada vez mais completas tanto do ponto 

de vista da estrutura quanto das relações intemaçionll-is de mútua dependência, de 

polarização e de exclusão reciproca Se FHC não tivesse se tomado prisioneiro do 

modelismo neoclássico e dos clichês mentais fabricados pelo FMI, talvez ele pudesse 

compreender criticamente o atual momento da crise completa do capitalismo. Quando os 

estados periféricos. a começar pelo Panamá, seguido pela Argentina, pelo México e pelo 

BrasiL abrem mão de sua moeda nacionaL da centralização tributária, reduzida ao 

"equilíbrio" orçamentário que toma os governos nacionais inermes. completamente 

incapazes de planejar seus gastos_necessários, talvez Fernando Henrique Cardoso 

p~cebesse que ele está contribuindo para a dissolução dos estados nacionais que se 

formaram como conchas protetonis da acumulação capitalista. Sem a "dívida pública, o 

protecionismo, a exploração colonial", e poder-se-ia acrescentar, sem a moeda nacionaL 

o exército permanente e centralizado, o poder de pesquisa, os estados nacionais jamais 
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teriam surgido, pelo menos como os conhecemos hoje. As "alavancas da chamada 

acumulação primitiva - a dívida pública, o protecionismo, a exploração colonial", a 

moeda, o exército nacional e a acumulação estatal (a partir das companhias de navegação 

e .das empresas régias e privilegiadas do tempo de Colbert) -estão sendo sucateadas na 

periferia e se concentrando nos Estados Unidos. Se aqueles elementos são constituintes e 

foram indispensáveis para a formação do capitalismo em todas as latitudes, o projeto 

neoliberal aplicado na periferia mundial pode estar conduzindo à dissolução dos Estados 

Nacionais,.conforme a previsão de Marx. Mas esta destruição dos Estados Nacionais não 

virà como ~peração, mas como tragtjdia e barbàrie ditadas pelos interesses ·do 

capitalismo cêntrico em crise. Na periferia se instala o anti-Estado nacional. Como. a 

atual crise do capitalismo cêntrico é uma crise de sobreacumulação e de realização, de 

falta de mercado para a escala mundial de produção, o capital produtivo, que não 

emigrou .. para o . espaço da CEL não emigrará, senão em doses homeopáticas, para· a 

periferia, cujo mercado foi destruido pela pobreza e pelos juros escorchantes das dívidas 

internas e e.'Cternas. 

Ao contrário do que "pensam" os "idiotas da objetividade" da FIESP, a 

invasão do subsolo pelo capital estrangeiro, a apropriação indébita de empresas estatais· e 

as privatizações da saúde, da educação, da aposentadoria, que já comeÇam a mostrar 

seus problemas e aplicar golpes em seus clientes e assegurados, ajudarão no processo de 

destruição do mercado interno: as despesas com saúde, educação, aposentadoria privada 

reduzem as rendas disponíveis para outros fins, agravando a crise de insuficiência de 

demanda, de realização. As empresas privadas não poderão ser indefinidamente 

sustentadas pelo BNDES, pelo assalto ao FGTS, pela expropriação do F A T etc. Falidas 

as empresas nacionais, seremos obrigados a importar as modernidades que provocam a 

crise de realização cêntrica, que sobram no Japão depois de terem invadido a Europa e 

os Estados Unidos. O NAFTA, ampliado para a América Latina (naftalina?), obrigarà a 
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periferia sucateada a voltar-se para as atividades extrativas, agropecuárias, primárias, de 

onde sairão os parcos recursos para a elite importar o luxo e a modernidade do centro. 

A meio caminho do famigerado Cruzado. I, João M. Cardoso de Mello, 

acompanhado de sua inseparável empáfia, veio à TV anunciar que, com a adoção dos 

empréstimos compulsórios e do FDE, "a dívida pública foi liquidada para sempre ... 

podem comemorar", dizia o ilustre campineiro. Agora, FHC repete o mote sedíço e 

afirma que sem o Fundo Social de Emergência o "plano" não darà certo. Mas, com esses 

recursos extras, com esta fatia maior da massa de· mais-valia apropriada pelo governo 

que ele diz ser totalmente ineficiente, a danada da inflação serà enterrada e os problemas 

sociais serão resolvidos. "Tudo pelo social", sempre emergencial ... 

Os pacoteiros que cerc81!1 FHC conseguiram eleger vinte e um 

governadores do PMDB, ao tempo de Samey. Sua economia não é política, é 

"economics" politiqueira. Desejam repetir a mágica em prc,veito do PSDB, após o 

congelamento de preços no zênite, no teto, para onde o governo os espantou, e de 

salários no nadir, no piso, onde a correção defasada e a inflação de mais de 40% ao mês 

os fez cair. Como sabia Fernando Henrique Cardoso, a história só se repete como farsa. 

Desta vez, é a farsa do plano FHC 2. querendo repetir a farsa do Cruzado I. Triste 

história, "tristes trópicos" ... 

FHC se convenceu de que a avalanche da correnteza imperialista, 

"globalizante", é inexorável. Ao invés de lutar contra a correnteza, FHC se entrega a ela. 

Ao invés de dar murro em faca de ponta, FHC segura o cabo do punhal ... "O que não 

tem remédio. remediado está • este é o lema oculto do governo, que só poderá ser lido e 

entendido por aqueles que tenham decifrado o hieroglífico FHC. 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO_ SR. ANTO
NIO CARLOS VAL.ADARES, NA SESSÃO DE 26-5-95, 
QUE SE REPUBUCA POR HAVER SAlDo COM IN
CORREÇÓESNAANTERIOR-

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP-SE- J'ro. 
mmcia o seguint.e disrurso.) - Sr. Presidente, s:n c Srs. ~nado
res, gostaria de falar ameia sobre a greve da. PE'IROBRAS, que 
contimla reperrutindo e chamando a atençio de todo o povo brasi
leiro. Não podemos subestimar, Sr. Presidenle, a crise que vem se 
a.voluma.Ildo devido à falta de diálogo para que se coloque um 
ponto fmal nessa questão. 

O Govemo, afnmando que precisava adotar ou tCJJ:qar uma 
a.ção preventiva para:· proteger o pat:rimônio da PE'JROBRAS e re
tomar a produção, der.rminou a ocupação, por forças militares, de 
diversas refiDarias. Em São PaUlo, a Ref'IDllria Paulínia, Capua.va e 
Hcm:ique Lages, e, no Paraná, a Refinaria Getúlio Vargas, também 
conhecida como Am.uclria... -

E bom que se frise' que, apesar dessa determinaçio do <Jo. 
vemo, tanto as forças militares como os petroleiros, nessas refina
rias, não estallelirer.im OOofronto algum, não pntticaram qualquer 
violência ou provocaçã(j; ·uma açâc? civilizada, ~e estl sendo 
mantida até o momento graças ao êqoilibrio dos petroleiros e à 
tranqüijidadc com que se ca:iduzem as Forças Annadas. 

É l.an=tável, Sr. Presídeme. que essa situação, que provo
coo a falta de abastecimento regular de gás, óleo diesel e gasolina, 
no:tadamente noS é:eD1roS mais ~kisoS do Pais, como São Paulo 
e Rio de Janeiro, teDba se origmado tio-somente pela falta de diá
logo e de compreensão, oode ;>redominaram. acima de tudo, a in-
tolenincia e o oportunismo. · · · · 

Chego a pensar, Sr. Presidenlt:, pela persistência com que se 
nega o d.iálogo aos grevistas que set.ores do Gove:m.o estão mais do 
que interessados m. continuidade desse movimento, a funde que a 
refonna que acaba com o monop6lio da Petrobtás, estimulada_ pela 
opinião póblica,. que não está vendo com bons olhos a greve, pelo. 
desencanto de alguns Parlamentares, venha a ser aprovada no âm
bito do ,Congresso Nacicoal. . 

E lamentável tudo isso, Sr. Presidente. Tanto que o Jornal 
do Brasil registra o fato com muita inteligência, através da "Colu
na do Castello", escritJi pelo j.>ma1ista Marcelo Pootes - um dos 
melhores jomalistas do IlO$SO País. Faço questão de ICCJUCier a sua 
inscrição nos Anais~ Casa: 

"GOVERNO ABRE DIÁLOGO 
PARAACABARGI\EVE 

Finalmente, rem gente do govemo, cem au.torização 
do Presideme da Repóblica, COilVersando nos ~ 
com os petroleiros pam encootrar uma saída. política pa13. a 
greve nas refioarias. Já en. tempo de se fazer isso. Essa gre
ve se CIIliCtclizoo nos úllimos dias pela inttansigêncla dos 
dois lados - 1anto dos petroleiroo quanto do govemo. 

Em plindpio, o governo eslaVa cheio de razão: exi
giu o c:umpcimento da docisão judicial de volta dos grevistas 
ao ttabolbo, e s6 a paitir daí admitia negociar can eles. E, 
também Clliii{rindo docisão da Justiça do Trnbalbo, aecu
too. demissões per }lsta. causa. e ccrtoo o pooto dos faltosos. 

Os petroleiros petder.un a batalha em quatro flan
cos: dentro do govemo, com. o desprezo ao acordo fll'
mado ano passado na mesa de um bar de Juiz de Fora 
com o Presidente Itamar Franco; na Justiça trabalhista; 
na opinião pública, castigada com falia de gás de cozi
Dha e ameaça de colapso de combustíveis; e no palco 
politico em que eles mais queriam afirmar-se, o da defe
sa do m011opólio do pettóleo. Não se consegue apoio po
lítico para uma causa punindo primeiro a póp!Jação. 

A veitladeir.l batallta por trás da greve /; a do mo
nopólio da Petrobrás. Grevistas e govemo agiram em 

função dessa bandeira. O governo abJoo. de duas foonas: 
enquanto sufocava a greve com todos os seus recw:sos, 
inclnsive com a ocupação. de tefina.rias. por troPRs do· 
Exército, fecllava acordo com os parlamentares rumlis
tas.. uma bancada de 140 votos DO Congresso, para votar 
na p<6xima semana a quem do Jnooop6lio da Petrobrás. 

Pouco se ligou. para o perigo c o custo desses dois 
lances: o objetivo a atingir en. muito mais importaDte 
para o governo. O Presidente Fernando Henrique Cardo
so caiu na tentação de botar soldados e tanques do Ex&-
cito em· algumas rcfi.nari.as, convencido de que seria a 
única maneira de garantir o direito de grevistas qoe que
riam voltar ao t:m.balho. 

N'ao se duvide da boa inlenção do Presidente, mas 
não se pode deixar de estmnhar que logo ele, can a bio
gnfia que tem, tenha reCOlrido a um v!cio da época da 
ditadura militar de chamar o Ex6rcito pua tesolver con
flito social o último ditador, o Generu Joio Figueiredo, 
que sam pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, 
ameaçava ''chamar o Pire$''. o Ministro do Ex.ércit6, Walter 
Pires. a cada desafio mais grave vindo da sociedade. 

Os petroleiros, tão denotados nessa greve, ao me
nos podem <:OiliOIIl<lf3l o feito de temn provocado a per
da da ~dade do Govemo Fernando Henrique: o Pre
sidente chamou o ZeniJdo, o Ministro do Ex&cito. Ze
Dildo Lucena. na primeirahcna mais delicada. 

É claro que o Presidente fez tudo dentro da lei e 
das regms que a democracia petmite. Mas nadi impedia 
qi.le conseguisse organizar a entrada nas rcfiiwia.s de 
grevistas arrepeudidos usando apenas tropas da Polí
cia Militar. Tanto que quem ficou do lado de fora, en
frentando os grevistas. foram PMs. e não soldados do 
Exército, estacionados nos pátios das rermari&s. Usa
se pam chamar o Exército o pretexto de que as PMs 
não são conflá.veis. Os govetnãntes militares diziam a 

. mesma coisa. 
O risco de jogar o Exército nas "'linarias é o de 

transferir o fmcasso da greve do lado dos lr.lbalhadores 
para o do governo.· O que interessa à população é se o 
gás de coziob.a. vai voltar. Se~ mesmo com o Exército lá 
denlrO das "'finarias, o gás continuar faltando, o Gover
no e o Exército f= desmolalizados. A sorte das tropas 
é que a gteve está &finhando não por pavor dos tan
ques, mas por cansaço e desgaste dos grevistas. 

Tudo chegou a esse ponto por causa. da intr.msi
gência de lado a lado. O govcmo, com o andar. da greve, 
acabou tornando-se tão rodical quanto os grevistas. De
morou a perceber que saiu vitorioso. E há um momento 
em que os vir.oriosos devem ser generosos com os den:o
tados. Não precisa humilhá-Ioo. 

- A idéia transmitida pelo Presidente de que o go
verno chegaria ao fim se sentasse pam negociar com os 
grevistas das reflDllrias é ret6rica de combate. Um presi
dente que se senta pam negociar com IUialistas que dão 
calote no Banco do Brasil não poderia jamais deixar de 
conversar tambmn com Vwentinho, o presidente.. da 
Central Única dos Trabalhackres. As agressões de lado a 
lado difu:ullam, no momeri!O, o di>llogo. Mas há bom
beiros no meio do mcêndio.; E não ~ surptes:a um ges
to generoso de Femando Henrique eni breVe". 

Tomara que assim seja. Sr. Presidente. que o Presidente 
Fernando Hemique Cardoso se sensibilize, não apenas ante o so-
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frimento da comunidade brasileira, que estf. tU.ibendo as conse
qüências dessa par.ilisaçio mais do que qualquer um de n6s. mas tam
bém ante a Pelro!ris, que está oofrondo com a falta de produção e cu
jos servjdores =botam no dia de Olll<m ocoob2cheque =ado. 

E preciso que o Ptesidente da República.. a maior autoridade 
deste País, eleito P"! milhões de votos com a esperança da implan
tação defioiliva no Brasil de uma democta.cia pem:umente, solidá
ria. onde pr:edominasse o diálogo, converse com as lideranças dos 
petroleiros e. por Ílm, termine com a greve. pois o povo brasileiro 
já não mais suporta rai situação. 

Leio ainda no JornaJ do Brasa que o Presidente. em um 
ato de boa vcntade, recebeu os ruralistas que faziam reivindicaçõ
es. ameaçando fazer greve no Congresso Nacional e não votarem a 
favor das refonnas. Eles foram recebidos. O Banco do Brasil estli 
cem um rombo que não tem mais tainanho~ graças aos mralista.s, e 
o Presidente recebeu-os. porque têm voto no Congtesso NacionaL 

Sr. Presidente. neste momento,. não se trata de apoiar a qual
quer custo a refOIDJL Temos de apo4\r a qualquer c:u.sto o Bmsil, 
que está perigaDdo com essa greve. E preciso que e.llCODI:remos o 
caminho da CODciliaçio. da paz e do tnbalbo. O not.e Pa:sidellle 
Fernando Henrique, de um passado de luta e de sofrimento. nesta 
bom não pode dos- de seu comportamelllo de tanta contribuição 
ao :regime: dcmcx:rático. · 

O Sr. Romeu Tulna- Pennitc-me V. Ex•_umaparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Concedo o 

aparte ao nobre Senador Romeu Tuma.,. com muito prilz.et.-- . 
· O Sr. Romeu Tuma - Muito obrigado, Senador Antaoio 

Carlos Valadares. Estou ouvindo atento a exposição-de V. &• e 
a!! sinto nas suas palavras uma forte dose de emoção. Isso de
monstra a sua prcocopaçio e de vários membros desta Casa com a 
sitnação da greve dos petroleiros. Das palaVI3S de V. &• me vem. 
uma intemlgação. Neste installle. poderlamos imaginar - é um 
questionamento que faço - a ang11stia e a siruação em que se en
contra o Presidente da Repíblica, que. ao se ater à lei vigente. é 
obrigado a ter procedimentos que garantam a defesa da onlem pú,: 
blica. Os Sertadores Pedro Simon. Ney Suassuna e V. Ex.a se refe
rimm hoje ao emprego de forças no controle e na manutenção da 
ordem intcma das n:fmarias. V. Ex• levantou um tema que foge 
um pouco a essa simação, mas que me~ solrc o qual con
versava eu com o Sem.dor José Fogaça. Esta Casa não tem se 
preocupado como deveria com a evolução dos sistemas de segu
rança. Algu.IWtS coisas liata.mos com.o tabu, por serem sigiloças, 
secretas; ls vezes, trata-se de uma fachada que nos impede de nos 
dedicmnos a elas. Perguma-se: por que não foi chamada a PM. 
mas. sim. o Exétcito? Infelizmente, deotto da sua atividade, a PM 
vive em conflito penuanente com grevistãs e com decisões de Go
vernadon:s para o conlrole dos disoixbios públicos. O Exéxcito foi 
chamado para garantir o palrimônio. a emrada e a segurança dos 
que queriam uabalbar. Isso nos ti3Z essa preoa:~pação. Temos que 
dd"mir o papel de cada força que representa o Estado na defesa da 
ordem pública e dos preceitos legais. Não podemos mais nos afas
tar dessa realidade. Vou propcr, juntamente com o Senador José 
Fogaça. a criação de uma Subcomissão da Segurança, a fim de que 
possamos aCOJ:DpaDhar a evolução dessas discussões. Aqui já dis
cutimos o processo do SIVAM/SIPAM e não entmmos no .Imago 
da questão, p:rrque é rotulado de secreto e reservado. V. Exa levan
ta esse assunto no seu discw:so. Cwnprlmento V. Ex• pela exren
são sociópolítica do seu pronunciamento, alcançando algumas te
ses que ameia não foram disaltidas neste plenário. principalmente 
o desdobramento político que quer se dar a essa gret!e. De um 
lado, os que querem a queixa do monopólio e, do ootro, os que 
não querem. ~ao acredito que essa seja a razão de nenhuma das 
partes. Pau. mim. isso é mais espeodação dO que realmente o pen
samento do Presidente oo dos grevistas.. Estes tomaiam uma atitu
de COl'Ieta ao R.COil'tttm da sentença.. aceitando, em tese, a decisão 
do TrihtuW. A expectativa do julgamento de hoje é de que. seja 
qual for o ~ltado. os grevistas :retomarão ao trabalho, parque a 
sente!lÇa~J'""sada,~C!ll.fuJgadQ._Il~~~les ni!ç O,ver.lo, como diz 
V. Exa, serem tratados como deii'ota.dos. A porta deverá estar sem-

- pre aberta para o d.W.ogo, par.!l que se encontte na mesa de discus
sões a solução pam os problemas: econômicos e políticos. Partici~ 
pei de situações de greves talvez muito maia: dificeis:; quando se 
podia dialogar, tranqüilamente encoatnva-se o caminho seguro. 
Faço mais um alerta: não JXXlemo_s comparar a sittração de hoje da 
greve dos petroleiros com a situação anterior da CSN. Discordo 
quando citam como exemplo o que ocorreu em Volta Redonda. A 
situação política daquela época ó muito dif.....,., da situação de
mocrática em que o País se euccmtra hoje. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -Apdoço a 
V. Ex•, nobn: Senador Romeu Tuma. ilustre _..,..,te do Esta
do de São Paulo, que fez um aparte oportuno, inteligente e equili
brado, que incorporo, com muita honra., ao meu discurso. 

o Governo precisa ser magninimo,. mais humilde. Deve
mos entender qJJe a Pettobnís 6 iDdispcnsú.vel ao deseuvolvimenlo 
do nosso Pais. E um gmndc patrim&rio que tem de ser presetVado, 
estimulando-se o seu tmbalb:o e a pesquisa. Mesmo com a intenção 
do Governo de quebalr o IllOJlOPIIlio da Petrobds, ela tem de con
ti.nuar, caso essa quebra oc:om.. E a nossa empresa, é a concessio
nária do Govemo para a produção do pett6leo e de seus derivados 
e merece toda a consideração dos bnsileiros:, neste momento afli
tivo pelo qual passam os seus funcionários. 

O Sr. Pedro Slmoo -Pemrlto-mc V. Ex" um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Com muita 

boma, conc:edoo aparto a V.Ex",nol= Senador Pedro Simon. 
• O Sr. Pedro Simon - Senado< AD!Onio Carlos Voladares, 
creio ser muito importante o prommciamento de V~ Exa, priDcipal
mente pela. expectativa em que nos enca:ur.unos nesta sexta-feita. 
sabendo que, daqui a duas horas, o Tiil>mal Supericr do Trabalho 
estará 'mlllido. Provavelmente, pelo que a imprensa esti ootician
do, havelá uma luz de paz e entendimento brotando da decisão do 
Trlbunal Superior do Tmbalbo. O Senador Romeu Tuma fez um 
aparte muito importante a V. Ex•. Desejo saliemar, mais uma vez, 
a oorreção do Senador Rcmeu Tuma. O SeDado da República tem 
uma. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Pode 
ser criada uma subccmissW, como disse S. Ex•, Dão teDb.o nada a 
opcr. Mas, seja uma subcomissão ou a Comissão que existe hoje, 
ela tem a obrigação de agir, e o Govemo tem obrigação de a ela 
prestar cootas. Na instalação da Comi•>sio, eu dizia que, no Govec
no Itamar FmDco. houve praticamente uma inte:nrençio no Rio de 
Janeiro. O Governo assiDro um entendimento, com a concordân
cia do Govemador do Rio de J3IIeiro. mas, na verdade, as Forças 
Annadas, p<r detetminação do Senhor Presidente, inte<vimom 
nesse Estado pam tentar apaziguar a situação de guerra provocada 
pelas quadrilhas organizadas que ~drogas. E o Sena
do Fedexal não tomou conhecimento do assunto, i>ão houve Um 
prommciamento com relaçio ao que estava acontecendo. Enio me 
dei conta disso, como Lfdec do Governo. Não tellbo neubuma dú
vida de quC o Presidente da República teria a maior sa.tisfaçio em 
roceber os membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional do Senado p3r3. conhecere debaler o lema, e &tiS para co
laborarem nessa questio. Agora, aconteceu a mesma coisa. O Pre
sidente Femando Hemique toma uma decisão da maior impottâocia. 

Respeito Soa Excelência.. Vamos ser claros: o Presidente é 
um demoerata, um homem de bem. Podemos até divezgir, mas 1&
vantar dúvida contra sua sinceridade e suas boas inteDções não é 
possível Na verdade, Sua Excelência tomou. a decisão e fez o que 
devia ter sido feito. Foi, dumute doze anos, Senador e. nesse perío
do, nio cobrou nada em temlos de segurança. Não tomou nenhu
~ providência. Então. nlio 6 porque o Femando Henrique saiu 
daqui e boje ó Presidente da República, que esqueceu o Senado 
Foderu. Não. O Senado mmea ligou para isoo. Então, essa ó '"'"" 
questão que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, ou a Subcomissão a que se ~fere o Senador Romeu Tum.a, <fe.. 
veria debater. Isso tiDha que sec aoali.sado intemamente pelo Sena
do, poxque sai da rotina normal.. Um editorlal importante da Folha 
de S. Paulo, hoje. descreve ç que estamos vivendo: primeiro, os 
militm:s MP.!me!l! as refinaria~: pe....T'!- ga."!!!ti:r a ordem; 6-um:.~ 
veo.ção pam que os acontecimentos não se- agmvcm. Segundo,. a 
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Marioha, no porto do Rio de Janeiro, faz uma intetvenção em l:us- O Sr. Pedro Simon - Só estou querendo dizer "'e a difo
ca de drogas e entOipecenf.es. Teteeiro. com relação à visita do rença não é poltJUe o Govemo não em tão democmtico cpamo o 
PJ:csidente Femando Hemique ao P.uaná, paxa evitar que aconte- de agora; a siblaçáo era diferente. OS mineiros fommma.is radicais 
çam J:Ejlblemas. provid&lcias estio sendo IOmadas. Penso que está do que os petroleiros estio sendo agora. Os mineiros invadimm, 
certo. E um absun:lo, é ridícula as manifestações dos inimigos da tomr conta da usina, ameaçaram esfriar o fomo, o que provo
dc:mocmcia.. dessas pessoasqueque:rcmperfutbara ocderil. Podem caria um prejuízo eJlOl'1l1e. Então. o Govcmo Samey. bnTTDmen'e, 
criticar:, vaiar. mas atitar pedras ou ,tnticar oulro tipo de agressio detctminou a intervenção das Forças Annadas, sem esclarecer A 
é brotai. Eodo, tem que se fazer uma opemçio imensa para que, opinião pública. De repente, sem mais nem menos. foram divulga
quando da visita do Pn:sidente ao Paraná, Dio ocomun oovos inci- ~ _ das, n~Jomal Naclooal, as ItiOI:feo daqueles trabolbadates- O Cio
dentes. bto está acoo.teccndo; sio txês coisas ao mesmo· tempo. O vemo tinha que ter explicado, tinha que ter alentado. tinha que ter 
editorial da segunda página da Folha de S. Paulo diz que quase feito uma Jl=Siio em eima dos lrabolhadot<s pant que eles abm
esta:roos vivendo um estado de emetgência. uma situaçãO de anor- clonassem o posto. Mas agora estamos vivendo uma sitnaçio in
malidade. E n6s estamos aí, mas. na venladc, estamos caminban- versa. Por quê? Poxque os m.iiitales já. estão lá denlm da usina. 
do som. um 1"10 de IUlllllC. Se alguém pettler o cootrole, como diz Ago!a, se os petroleiros qui=em invadir, seria malnc:oo, _.., 
o Senador Romeu Thma, se um petroleiro mais dosesper.ldo resol- na verdade, setá uma guem. suicida. Nilo tmho dúvida alguma de 
vu fazer uma besteira. sem poçsibilidade de :retemo... que está na hota. de terminar esta questio. 

OSr.RomeuTuma-Ecomoconlracbequezero. O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES. Senador 
O Sr. Pedro Simoo • Nilo gostei muito da decla!ação de Pedro Simon, V. Ex• foi Uder do Govemo do Pn:sidente Itamar, 

um militar que assumiu uma das refinarias. Saiu. na Folha de S. um Govemo sério, digao. V. Ex• se portou com bastatte eílciência 
Paulo, que ele disse: ''Se tiver que atirar, atiro". Está dito, está e sinceridade ao lideial' o Governo nesta Casa; acompanbei seu 
careto e não teDho do que divagir, mas ele poderia falar de'""'" lrabalbo. Os petroleiros afumam que o Governo do Plesidemeita-
maneim, poderia ter sido mais cf4>1omata. mar se leSpOllS3bilizo pela adoção de um acado, conferiodo a 

O SR. ANTONIO CARLOS V AIADARES- M!is(XIl!?ljackr eles um aumento - se não mo eogano, no m& de oovembro do. ano 
O Sr.PcdroSim.Ón .. pois é! Mas ele disse algomacoisaer· passado-. este acordo remltou na pacificaçio daPEIROBRAS c 

rada? Não disse. Na veniadc, se acontecer, ele tem realmente que no :retomo ao trabalho. O Ministro de Minas e Energia da época, 
fazer isso. Mas existem out1'a$ maDeiras de se resolver. Pela pri- Dr. Delcfdio Gomez. assinou o ICOl'do, o Superintendente da PE
nieia. vu, voo divagirumpouco do Senador Romeu Tuma quan- TROBRAS, Dr. José Uma Neto, que é uma espécie de plOpOSlO 
to ao Governo do PJ:eside:nte J~ Samey. Podemos divecgjr sobre nessas quesrões tiabalhistas. assinoo também o acordo. &tio. per-
' JlO'SOO do Pn:sideo~Joo6Samey, mas o seu foi umgovemo do- gunto a V. Er. bastava a palavno do Pn:siden~ Itamar Fmoco? 
m.oc:ritico.. Milhares de greves CJCOJ::I;Ct8Dl de todas as formas. O Porque. se eu fosse o sucessor- nio tive a ·felicidade de 58-lo- de 
Presidente José Samey foi ridindarizado. No Rio de Janeiro, hou- um banem como o Presidente Itamar Franco, que saiu nos braços 
ve ""'ele fato da machadinha que quebrou um vidro a uma dist.!n- do povo. potqUC preferiu niio =li= obms pam fa=um plaoo pam 
cia. de um metro. w coisa que o valha, do lugar onde estava o Pie- salvar o Brasil da inflação e IDeniCC a estima de todos DÓS, pua mim, 
sidente da Repóblica. O Collor disso imlmeros desaforos sobre Q bastaria a SI.U4, palavm, Dão seria preciso assinar o aca:do, eu amJpriria 
Presidente José Samey. Inclusive. a Justiça Eleitoral permitiu que à risca. Petgunto a V.&.-: o que houve? POI' cpe o atual ~o 
S. Ex" illlerl"erisse DO programa do s,. Femando Colloc pam dar democrata, o gxande liioooeiro da denvx:racia, Dr. Femando Hemi-
uma resposlll. Ellliio, o ambiente em de h1>mlade, de democl:acia. queOmlooo,niiodenseqüênciaaessea<Xll'do? 
Discordo de V. Ex•, Senador Romeu Tuma,quando diz que hoje é O SR. Pedro Simoo- Posso dizer a V. Ex• que, em duas 
dife:ente do Çiovemo Samey. Perdoe-me,. mas não era. V. Ex• é ot)O['tUnidades .. com miaçio aos petrolei:cs. houve intc::venção do 
prof!llSiooal. E até ridfculo. da minha parte, "'erer discutir um as- dovemó. As duas, por solicitação do nosso compaoheiro Lula. 
SllJlto desses com V. &.•. Mas voo dizer o que sei pata analisar- Quando a situação estava ficando difícil, ele telefooou a. mim. pc
mos. O ambiente era tio democrático quanto agoza; as h"berdades dilldo que falasse com o Pn:sidente da República pant interferir e 
eram tio gamntidas quanto agóra; o Presidente José Samey manti- temriuar a intervenção, para que houvesse o coteuctimento Falei e, 
Ilha a ardem democritica cano o Pn:siden~ Femando Henrique nas duas vezes, o Pn:sídente da República detemlinou que ljouves
Cardoso está mantendo. Qual é a difeteDÇa? A difeteDÇa é que os se enteudimelJ<o. Nas duas vezes, a direç!o da PETROBRAS F· 
tmbaJbador:es, agom. estio tendo mm t:cmqiiilidade e serenidade ticipou e a greve foi suspensa. Esse entendimento a que V. Ex·· se 
do que tivernm naquela ocasião. Os tr.lbaihadores estão gritando, refere. que foi o último, devido ao grande intetesse em que fosse 
estio fazendo greve. Penso que esta 6 uma greve emula.. Wao se realizado, aOOil'CCCJJ em Juiz de Fora. Nós intetferimos JDDto aos 
ofenda. 6 uma greve bum., porque, numa hora como esta, em que grevistas, junto à Petrob:cts e junto ao Presidmte da. Repóblica. c a 
estamos discutiodo o monopólio do petróleo, eles estio fazendo, - m~niiio = em Juiz de FOilL De minha parte, só fiquei feliz da 
alguém já disse - em 20 dias de g='e, o que o Depltado Roberto vida ponjlle hoove um entendimeoto, a gl<VC foi suspensa e lodos 
Cãmpos :aio conseguiu fa.zer em 20 anos de debate: estão fazendo fa:am atendidos. Ma$:, :infelizmente, não participei da m.miio de 
com que a opinião pública fique cootta. Eles Dio estio mcxreodo Juiz de Fora e, como bom lnsileiro, ao ser informado do téJ:mino 
de fome. Está certo que gaDham pouco; deveriam ganhar mais, da greve. dei vivas, e não fui piOCUnldo pam ser infOIIJlado do que 
mas podiam espetar, pelo menos a votação. Mas tcnbo que reco- aconteceu e do ~ do acomo. Sei que chegaram a um entendi
Dhecer que eles estão tendo tranqüilidade. Naquela época. em Volw mente: os grevistas e o PresideiJtc saiiam sarWeitos e a questão foi 
ta Redonda. os mineiros invadiram e tomaram conta da CSN. É suspeosa. Mas não participei do& enttmc!imentos nem. posterior
verdade. Os mineiros agiraJ:n. avançaram e tomaram conta da side- mente. .fui procurado por Lula. VICaltioho 011 os petroleiros para 
n!rgica. Agora, os pelmleiros Dio estão fazendo nada. O que foi dizer o que havia acontecido. Portanto, fico em uma posição dii"Icil 
que acooteceu? O Pn:sidcme Samey dctenninoo que o Exército agis- pam =pooder; só posso dizer que o Pn:sldenle interferiu, partici
SC.pcKqlle, se cio o fizesse- os mineiros estavamameaçmd<iesfriar o pou e todos saíram satisfeitos desse CDtendjmento a que V. Ex• se 
fomo-, iria ~um prejWzo de vários milhões de d6Jaxes. refere. Solne o teor do enrentfimento. honestamente, Dio sei dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna. Fazendo soar a O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - A lladução 
campainbL)- Senador Romeu Tuma.. a Mesa solicita que Dão hl\ia que fazemos de tudo isso é que realmente houve um accmlo. 
aparte a aparteaDte. somente ao orador. O Sr. Pedro Simon - Hoove. 

O SR. ROMEU TUMA - s,. Pn:sideotc, só gostaria de co- O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - O acotdo 
locu que a silllação na CSN""' =imente dif=nte da de agma. foi feito após a implalllação do Plaoo Real. E Dio se venha. ellliio, 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuoa) - V. &.• pode pedir dizer que esse acoolo pode prejldicar o Plano Real, que já estava 
• aparte ao Oiador. · em pleno andamento quando o ac:ot'do foi feito. 
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É triste e lamentável constatar que autoridades constituídas, 
que merecem o nosso :respeito e a nossa consideração. como é o 
caso do Presidente Itamar Frnnco, tenham feito um acordo e este 
aconlo lllo está SCildo annprido pelo seu sucessor. 

O Sr. Romeu Tuma:- Pennite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Concedo 

o aparte a V. Ex•. 
O Sr. Romeu Toma - O debate que V. Ex•tmz a esta Casa es

timula o nooso aprendà3do, pois todos n6s estamos ap:mdendo a COOr 

viver COIJtuma nova· fase da democ::mcia brasileira. Tudo isso emÍDa a 
mim. que sru pémário na vida parlam<mr, e =io que também àquo
lescan a exporlêociadonosso querido Scmdor Pedro Simoo. que taJ>. 
ro tema IXlS ensmar. Coocx:mo em g&:lero, mímero e grau can oSena
ckr Podro Simoo. quando <fiz que aquela cm uma 6poca dnnocrático, 
mas em também uma fase de gcmde ~e aiJgl1stia.- eu estava 
na dircção da Polícia FedeDl. V. Ex- caxorda que a situação na CSN 
""' dif.....,.? Eu mmca poderia pôr cm dúvida a hlta do Presidente 
José Samey I""' manter a c!emocrncia acima de qualquer pressão que 
viesse a softcr durante o seu governo;.-.- e não foi fácil. V. Ex• é testo
:o::omha disso. Sobre este dcx:nmento de .acordo, o que tenho lido I;lOS 
ja:nais solxe o Presidente Itamar Franco é que S. Ex• nio asSinai; Dão 
vi uma maoifestaçio t.lcila de S. J:lx& de que COIJCO[tJco cem o acado. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- O Uderdo 
Govemo, Senador PedrÔ Simon. af"muou agora que o Govemo 
aceitou o acordo. - -- - ---

O Sr. Romeu Toma- Este aca:do que está aí? 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Olegaram 

a um aconlo. - - -
O Sr. Romeu Toma -Então. caberia ao Presidente Itamar 

Franco vir a puôlico e declarar que este acamo é o que S. Ex• fJIJllOO. 
O Sr.Casiklo Maldauer- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Concedo 

o aparte a V. Ex•. 
o Sr. Casildo Malclaner - Dustre Scmdor ADionio Carloo 

Valadares, V. Ex". cano !autos outro; br.osileiros. está ptOClCUjJ<IdO 
can oo de<dobrnmentos ele= g;eve dos petroleiros. Ccmo di2JCm oo 
Sena<lo= Pedro Simon e Rcmeu Toma, 6 uma questio já quase que 
da Comissão de Relações Exterioles e de Se Naciooal. pooque 
envolve a todos ~ as famílias b:asileiras. ~ai cett::a. de 10 mil 
C<JD!racheques em lmmco de II3balh"""'-s petroleiro<, cm 1imção da 
greve. Também tenho me maiiÜestido nesta Casa em relação ao as
sunto. E numa sexta-feii:a como esta, estamos aqui a postos em. tomo 
de V. &.•, preocupados com a situação. Quero aer, baseado até no 
próprio ediiDrial e COillelllários dos jamais de hoje. que existem pes
soas do Govemo Fedetal- e até nos bastidores - proctli3Ildo o emea
cfimemo. E há mais um outro faro que aaedito tcuJaJá possível hoje 
uma so!uçio: como a função do Thbmal Superior do Trabalho não é 
só de jllgar as lides do 1r.ll>..llo, mas também de """'liackr, de ámi
tro das questões, penso que hoje- embora já haja uma deeisãodaJu .. 
liça de que a greve é arusiva- o TST; ãpÓ$ analisar o mécito da qu ... 
tão, veDba a ttCOmendar o entendimento entm o Executivo e os traba
lhadores da Petrobr:ás. Aí o Executivo não estaria quebcmdo uma 
decisão de outro Poder e também n6s não estar:íanlos coriobor.m
do para o rompimento do estado de direito. Seria uma decisão da 
própria Justiça do T:rn.balho como conciliadora que é, e aí tería
mos., quem sabe no fim do dia de boje. no máximo amanhã, a 
conciliação nacionaL Cumprimento V. Ex·~ muna sexta_-feira com 
a Casa quase vazia, por trazer este tema que é do interesse de to
dos os bntsileiros. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Agmdeço 
a V. Ex", nobre Senador Casildo Maldaner. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite.-me V. &•um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Concedo o 

aparte a V. Ex•. 
Sr. Eduardo Suplicy • Sem.dcr Antonio Carlos Valadares, 

manifesto meu apoio ao discurso de V. Ex' no sentido de que haja 
todq esforço para um entendimento entre o Govemo, a PETRO
BRAS e os pettoleiros. Aioda ontem, o P=idente do TribuDal Su
perior do Trabalho, José Ajlricaba da Costa e Silva. telefonou ao 

Presidente da PETROBRÁS, Joel Rennó, sugerindo que hoovesse, 
n.a IWjllhã de hoje, um encontro com o Presideote da RJP, Federa
ção UDica dos Petroleiros, Sr. Antônio Carlos Spis, ou com a 
Cooztlenação dos Petroleiros. Ontem, no final da 1arc1e. eu havia 
sugerido que fosse realizado esse enc::ontro. pois avaliava que isso 
poderia ser um sfual. um passo importante pata o entenc!imento. 
Hoje de manhã conversei com o Presidente da PETROBRAS, por
que soube da sua recusa em encont:mr-se com os petroleiros antes 
da volta ao trabalho. F"tz.., então, um JlO'VO apelo a S. s•, mas este 
diz ainda que enquanto nio hoover a volta ao trabalho não pode 
sentar-se .à mesa com os petroleiros. Disse ele que tem a disposi
ção de dialogar sobn: o parcelamento dos dias par.>dos, sobre a ...,. 
visão de algumas demissões e, inclusive, sobre alguns temas eco
nômicos, mas ainda tem resistência a ~ecer o acordo referido 
por V. Ex". Então, fiCO pensando. diante da =usa dos Deputado. 
e Senadores de votarem as refounas econômicas, de sentamm-se .à 
mesa e realizar um acordo sobre os emptéstimos rurais, se o Presi
dente da República faz tama questão, como t pt6prio, ele conside
rar efetiVllllleOie todos os acordos realizados pelo Plosidente Itamar 
Fxlmco, pelo seu govemo, pelo Clllão Presideme do Banco Cmlral P.,. 
dro MaJan. cem Ielação aoo compromissos cem os =<lo= intema
cionais, por queM tanta resistéDcia em sentar-se à mesa CODl os pe
troleiros? Acho que é JRclso - e seria importame inclusive que isso 
!lt""QJJtecesse na Ill.aDhi de hoje - que haja um esforço de mten<fimento, 
que ~i;..~· da pu1e do Exeartivo, de dizer. O P=idente da 
Repú · os seus Ministros, o Ministro das Minas e Ene.gia é que 
precisam. a esla altum - e o p<6prlo Presideme do TST está sugerindo 
-. dizer se esse diálogo pode ac:olllec:et', cano fOJma illclusive de fazer 
o TST reali= o seu papel não apenas de julgado<. mas de cwcjliada
das paites - e é namal que um lril>mal faça isso. E é preciso também 
que haja boa·-po<parte do Govemo. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Agradeço a 
V-.. Ex•, nobre Senados: Eduardo Suplicy, esses esclarecimentos. 

O Sr. Josapbat Marinho- Pennite-me V. Bx' um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Concedo 

um aparte, commuàa. honra,. ao Senador Josapbat Marinho. 
O Sr. Josaphat Marinho- Desejo exatamelife ir aO enCon

tro do seu ponto de vista,loovando-o pela discussão provocada no 
sentido Ça_cog.veniência de ser encontrada uma f6mmla para supe
rara greve, conseqüentemente o i:mpassc gerado entre os b:abalba
dores da Petrobr.is e o Govemo. Não é hora mais de disaltir·se o 
mérito do problema. Diante do desdolnmento dos fatos. de sua 
repercussão sobre a sociedade, o que convém exatamente é uma 
fotma: de entendimento. 0 Govemo, que representa a sociedade DO 
seu conjunto, não deve sentir-se diminuído se abrir o cami.Dbo a 
uma discussão para fazer cessar a greve. Esta é a sua grande e ilo
bre tarefa. Todos n6s sabemos o:mo é dif'lCil a uma coletividade 
operária. no Clli'SO de uma greve aberta, sair dela. W"ao importa jul~ 
gar se justa oo injlsta. Aos que dirigem a Nação é que compete 
ver, diante dessa simação. que lhes compete a posição de grande
za. de abrir o dillogo, seja qual for a situação._Se o ~sidente da 
Petrobtás Dão tem condi~ de conversar ou não quer ÇQ;D.Versar, 
há de haver no Governo. acima dele, quem possa e deva conver
sar. A sociedade, isso é que é o importante, é que não deve ccnti
nnar sofrendo os efeitos do impasse. Ao Gavemo cabe a tarefa 
fundamental de superar o impasse, e o Govemo não se diminui. ao 
contrário, se engrandece na _medida em que tomar posição dessa 
natureza. Isto é o que convêm, cm nome do interesse d9 povo. 
~xatarzymte o que defende V. Ex• na cnção que profere. E este o 
apoio que eu lhe queria dar, na expectativa de que, sem mais de
mora, o Governo tome uma iDiciativa - e há vários meios para 
tomá-la- no sentido de superar a dificuldade. 

O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - SabelllOS, 
Senador Josa_phat Marinho. a CODtriOOiçio que a sua lnteligência 
tem dado ao aprimoramento da democracia, ao fortalecimento das 
nossas instituições e à vai~ do Senado Fedentl. A sua pm
sença nesta Casa constitui um fato mareante na história do Parla
memo b:asileiro e a sua palavra neste aparte atesta, acima de tudo, 
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esses compromissos, que sempre íu.e:r.am de V. Ex• um homem 
ptíblico respeitado por- todos nós. bta.sileiros e sergipa.nos. 

o s •. Josaphat Marinho -Muito obrigado""" .... boodade. 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- V. Ex" me

rece estes comentários. 
Acho que o Govemo tem todas as condições par.1 encontrar 

Uma solução e acabar com a ~. deixando todos satisfeitos. A 
quem interessa essa crise? A quem interessa esse impasse? Aos 
petroleiros, que rccebetam ontem o commclteque reduzido a zero, 
sem nenl!um tcmio para fazer a sua feira, para atender os seus 
compromissos familiares? Ao Governo, que se vê impossibilitado 
de ofertar à comunidade aqueles insum.os básicos p.iários inciispen. 
sáveis para a somvivência da nossa sociedade? A sociedade bra
sileira, que sofre o in:ipacro da crise, que é quem mais sofre o im
pacto da crise, mais do que DÓ$, que aqui estamos disCutindo? 
Muito mais, infinitamente muito mais do que o P:tesidcnte da Re
pública e os seus MinisCros de Estado? 

Acho até que, no Governo, está faltando, desde o inicio, al
guém que se IOSpOllS'lbilize pela condução do diálogo em questões 
como esta. 

No Governo passado, se não me engano, havia o Ministério 
do Trabalho. Se houvesse um Ministro do Trabalho a promover os 
encontros com os sindicalistas, com os trabalhadores, a figura do 
I'Iesidente da Ropóblicá ficaria mais resgu- desse debate, 
1""9"e o desgaste do Presidente da República é o desgaste de uma 
instiiWção popular, eleita pelo povo. escolhida pela população. E nas 
primeiros dias de Governo adlamos que já há um desgaste tremendo 
do l'!esidente da República e isso nio é bom paxa a demoaacia. 

Oia. a existência de um Ministério do Trabalho atuaute, 
quem sabe, teria evitado que. hoje, segmentos radicais do Gover
no, os chamados "falcões", quisessem quebrar a espinha dorsal do 
movimento sindicaL Como disse V. Ex•. neste momento é muito 
dificil pa1<1 o s:jndjcaljsmo brasileiro. para os trabaJhadoies, acaba
rem a ~e completamente desD10I3.lizados. 

E piUiso ~e o Govemo seja magnânimo e entenda que _as~ 
sim como a PreSidência da República é uma instituição que Dão 
pode acabar, que não pode ser desmornlizada, o sindicalismo. que 
é uma institujÇ>l'o bist6rlca. lambém Iliio pode se acabar de um dia 
para o outro. E preciso que os sincficaHstas teDham um mínimo de cre
dibilidade, para que eilitam aqueles que ingressem""" sindic.!os. 

Enllo, Senador JosaJilat Marinho. V. Ex• tem toda razão 
quando diz qu~ o Govemo deve abrir as portas ao diãlogo e en
contrar uma solução de(mitiva parn essa greve. 

O Sr. Pedro Si moo -Permite-me V. Er um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Couoedo 

mais um aparte ao Senadoc Pedro Simon. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O tempo de V. 

Ex• está se exaurindo. V. Ex" tem someme um minuto. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Nesse mi

nuto concedo mais um aparte ao nobre Senador Pedro Simcm. 
O Sr. Pedro Simon - Eu não gostaria de fazer este aparte, 

mas V. Ex• está tocando num assunto que considero muito sério. 
Não conheço o Ministro do 1hlbalho. Tenho as melhores informa
ções de que é uma peSsoa de bem. competente e capaz. Mas com 
todo o respeito que me mereça, até agora s6 vi uma referência a 
ele. quando ele falru, se não me engano. no Dia do Trabalho, na 
reunião de uma das centrais sindicais para dizer que teria que tirar 
alguo.s dos direitos dos trabalhadores na refoDDa da Çonstituição. 
O que. diga-se de pãssagem. o Palácio do Governo oegru-. âiierido 
que o Sr. Ministro do Trabalho não estava autorizado. que não era 
verdade, que o Governo Federal, que o Govemo do Senhor Presi
dente Fernando Henrique não estava pensando naquela matéria. 
Nessa questio a que V. Ex. • está se referindo e em que o Sr. Minis
tro do Trabalho deveria ser o ~ ~f;endedor- justiça seja f~i
ta~ no Goveroo José Samey, o ho,p Ministro do Tnbunal Supenor 
do Trabalho desenvolveu bem esse trabalho. e, no Govemo Itamar 
Franco. o Ministro do Trabalbo~ uma pessoa que foi tirada inclusi
ve do meio dos trabalhadores. teve uma boa atuação -. com toda a 
sinceridade, num Governo como o do Senhor Femando Henrique 

Cardoso, que é um sociólogo. um socialdemocrats., a figura do Mi
nistro do Trabalho está completamente inexpressiva nessa matéria. 
Não fala, não dá um palpite, não diz nada... não conversa, não está 
presente. Diz bem V. Ex": a1é paxa liVIar o I'Iesidcn!e da Repúbli
ca.- Se alguém tivesse que sofrer um desgaste deveria ser o Minis
tro do Trabalho. V. Ex• tem razão. Não há. como se entender a 
omissão total e absoluta do Ministro do Trabalho. 

OSR.ANlUN!OCARLOSVAIADARI!S-~a V. Ex". 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

ATADA 70"SESSÃO,REALIZADAEM 
2SDEMAIODE1995 

(Publicada no OCN- Seção II, de 26-5-95) 
REI1FJCAÇÃO 

Na pãgina 8763 a 8765, 

Onde se lê: 

PARECERES N"332E333,DE 1995 

. Sobre o PrQjeto de Lei da Câmam n• 114. de 1992 (PL n• 
4.556-E, de 1989. na origem), que "dispõe sobre as restrições au 
uso e à propaganda de produtos fumigeros. bebidas alcoólicas, medi· 
carnentos, tempias e dc(etJSivos agrloolas, DOS tcJmos do§ 4-<" do artigo 
220 da Constituição da R~~", e os seguintes projetos ane:x:os: 

-Projeto de Lei n"131, de 1992 (PLn"1.603-B. de 
1991, oa exigem), que illstimi a· obri,..roriedade da ookx:ação de fr.oso 
de advertências nas embalagens.,.IÓtulas e OOlas de medicamentos'\ 

- Projeto de Lei do Seuado n• 344, de 1991. que "I•guJa. 
menta e disciplina o uso de propagandas de bebidas alcoólicas e cL\ 
outras providências''. e 

- PrQje<o de Lei do Senade n"19, de 1995, que "obriga a in· 
serção da advertên~ no r6tulo dos recipientes de bebidas alco6li
cas, de serem os efeitos destas bebidas prejudiciais à saúde e dá 
outtas providências". 

Leia-= 

PARECERES N" 332 E 333, DE 191JS 

PARECERN"332,DE 1995 
· (Da Comissio de Assuntos Sociais) 

Sobre as Emendas de Plenário ao PrQjeto de Lei da Câmara 
n• 114. de 1992 (PL n• 4.556-E. de 1989. na origem), que "dispõe 
sobre as restrições ao uso e à propaganda de produto• fumígeros, 
bebidas alcoólicas. medicamentos, terapias e defensivos agricolas, 
DOS tem1os do§ 4" do artigo 220 da Coostimição da República". 
tramitando em conjlnto com oPLC n° 13I/92 (PLn° 1.603-B/91, 
na origem) e PLS n° 344191; e sobre o Projeto de Lei do Senado n° 
19. de 1995, que "obriga. inseição da advertência. no rotulo dos 
recipientes de bebidas alco6licas, de serem os efeitos destas bebi
das prejudiciais à saúde e dá outras providências. 

PARECERN" 333,DE 1995 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos) 

Sol:re o Projeto de Lei da Câmam n• 114. de 1992 (PL n• 
4.556-E. de 1989, oa exigem), que "<lispõe sol:re as...mções ao uso e 
à propaganda de produtos fumigeros, bebidas alcoólicas, rnedi<:amen
t<>s. Letapias e defensivos agáoolas, aos termos do § 4" do artigo 220 
da Consrm,içinda República'', e os seguintes projetos anexos: 

-Pto;ei:>de ~daCâmamn°!3l,de 1992(1'Ln"I.60:J.B,de 
1991, na origem). que illstimi a obrigatorledade da cokx:ação de liase 
de advertências. nas embalagens, r6tulos e 001as de medicamentos"; 

- Ptojeto de Lei do Senado n• 344, de 1991, que "regula
~ e disciplina o uso de propagandas de bebidas alco6licas e dá 
outras providências", e 

-PlqjetodeLeidoScmdon"19, de 1995, que "ol:rigaaillsação 
da advedência, 00 tt<uio 00. ~de~ alcoSikas, de ....., 
a; efeitos deslas ~ l"'piiciais à saúde e dãwtms povidências". 
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Ata da 733 Sessão, em 30 de maio de 1995 
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Maio de 1995 

Presidência dos Srs. TeotonioVilela Filho, Renan Calheiros, Levy Dias e Ney Suassuna 

À/J 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Mauro Miranda- Nabot Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares 
- O.o.o_fre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Ramez Tebet -
Renan Calheiros - R"berto Freire - Roberto Requião- Romero 
Jucá ~ Romeu Tuma- Ronaldo Cunh• Lima- Sérgio Machado 
- Teotonio Vilela Filho- Vatmir Campelo- Vtlson Kleinübing 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Anlôoio 
Carlos V aiadares- Arlindo Porto - Artur da Távola- Bello Parga 
- Benedi!B. da Silva- Beni V eras- BemaJ:do Cabral- Carlos Jle.. 
zena - Carlos Pat.rocíuio - Carlos W"dson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jmge- Darcy Ribeiro- Edison Lobão- Eduardo Su
plicy - Elcio Alvares- Emília Femandes- EpitáCiq Cafeteira
Emandes Amorim - Esperidião Amin -- Fernando Bezerra -
Francelino Pereira - Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Ca.
mata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Hugo Napo~ão -
Humberto Lucena- !ris Rezende- Jader Barbalho- Jefferson 
Peres- João F~ça -·Joio Rocha- Joel de ~ollanda- Jonas 
Pioheiro - Josaphat Marinho - José Agripino ~José Alves -
J~só Roberto Anuda- José Bianoo- José Fogaça- José Iguá
cio Fexreira - Júlio Campos - Júnia Marise- Lauro Campos
Leomar Quintanilha- Levy Dias - Lucldio Portella.:. Lúdio Coe
fuo - Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva - Marloce Pinto -:-

- Waldeok Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A lista de 1""
sença acusa o comparecimento de 74 Sxs. Senadores. Havendo nú
mero regjmeDtal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. inicianios nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário em exercício. Senador Nabor Júnior, 

procederá à leituta do Expedieme. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES: 

PARECER N°340, DE 1995 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 111192 (n° 
2.805-C, de 1992, na Casa de origem), que 
"Altera o art. 51 da Lei n° 8.069, de 13 de jJ!ho 
de 1990 - EstaMo da Criança e do Adolescente, 
detenninando recurso de o:fício . das sentenças 
concessivas de adoção de menor brasileiro por 
estrangeiro residente ou domiciliado no exterior". 

RELATOR: Senador RONALDO CUNHA LIMA 

Vem ao exame desta Comissão proposição originária da 
Câmara dos Deputados, que tem por objeto o Estatuto da Criança. e do 
Adolescente, consubstanciado na Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. 

A modificação a se proceder no Estatuto incidiria no art. 51 (§ 
4°) para estabelecer a proibição da saída do adotando, do território nacional, 
antes de transitada em julgado a sentença concessiva da adoção. 
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. No mesmo artigo, em seu § 5°, a proposta é de que a sentença 
favorável ao pedido de adoção, formulado por estrangeiro residente fora do 

. País, obrigue o juiz que a tenha exarado a recorrer, de oficio, ao Tribunal de 
Justiça, se tal ocorrer nos Estados otl no Distrito Federal. Recorrerá ao 

_ Tribunal Regional, na hipótese de tal sentença ser prolatada nos territórios. 

NaTusbnc<!Ção, o autor esclarece que a Comissão Parlarne11tar 
de Inquérito· destinada a investigar o- extermínio de crianças e adolescentes 
constatou irregularidades nos processos de adoção internacional, "existindo 
hoje yerdadeiras 'rnáfias' que se locupletam à custa da negligência ou 
corrupção dos juízes - particularmente em comarcas afastadas das capitais". 

Seu autor antecipa-se a criticas eventuais, esclarecendo ainda 
reconhecer que a medida proposta prolongará o curso dos .processos de 
adoção por estrangeiros. -

O projeto mereceu parecer favorável da Comissão de 
Seguridade Social e Família, da Câmara dos Deputados. 

É o relatório. 

O projeto tem fundamento constitucional no art. 22, inciso I 
( dir~ito civil), combinado com o art. 227, § 5°, da Constituição Federal. 
Goza ainda de juridicidade, pois está adequado aos princípios que regem a 
matéria, e de legalidade. porquanto se coaduna com o texto do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Ademais, foi elaborado segundo boa técnica legislativa. 

No mérito, comungamos completamente com os termos em que 
foi vazado, com sua justificação e com as manifestações que contém, 
especialmente as da Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara 
dos Deputados. 

Deve-se acrescer. que jornais do polte do "Le Monde", da 
França, e muitos outros, da Itália, há mais de cinco anos, vêm publicando 
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matérias sobre as facilidades de aquisição de orgaos humanos para 
reimplantes. Esses mesmos veículos de comunicação não escondem as 
suspeitas de que tais práticas são perpetradas por institutos europeus e 
norte-americanos, com o sacrificio de pessoas, e que os fornecedores seriam 
cl'ianças e adolescentes oriundos de países do Terceiro Mundo. 

É óbvio que muitas adoções internacionais não se destinam a 
práticas criminosas, mas a possibilidade de uma única ocorrência desse 
gênero já justificaria a aprovação do projetv. 

O aspecto jurídico de relevo; 'no projeto, é a devolução da 
matéria ao- juízo "ad quem", para confirmação da sentença. Malgrado a 
reconhecida demora qüe decorre da tramitação processual, parece--pos 
medida indispensáveL Na verdade, se de fato houver o interesse necessário 
dos adotantes, essa demora é plenamente aceitáveL 

De boa estirpe, igualmente, a proposta para o § 4° do art. 51, 
porque, intui-se, a liberação da criança ou do adolescente poderá ocorrer 
após a oferta de pareceres técnicos de psicólogos e assistentes sociais que 
assessorem o tribunal. 

No mérito, opinamos pela aprovação do PLC no I 1 1192, além 
de reconhecer-lhe a constitucionalidade, juridicidade, legalidade e a 
elaboração em boa técnica. 

Sala das Sessões, em 11 de rriaio de 1995 • 

01 - BEN1 VER.-'\S- PRESIDENTE . 08- LEOMAR QUINTANILHA 
09 - OSMAR PIAS 02- RONALDO CUNHA LIMA- RELATOR 

03 - RAMEZ TEBET 
04- LUDIO COELHO 
05 - W ALDECK ORNELAS 
06 - FREITAS NETO 
07 - LUCIDIO PORTELLA 

. 10-MARLUCEPINTO 
11 - EMILIA FERNANDES 
12 -LUCIO ALCÂNTARA 
13 - BENEDIT A DA SILVA 
14- CARLOS WILSON 
15- JOSÉ AQRIPJNO 
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PARECERN°341,DE 1995 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, 
ao Projeto de Lei da Câmara n° 75, de 1993 
(Projeto de Lei n° 5.813-C, de 1990, na Casa 
de origem), que "Acrescenta dispositivo ao art. 
20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, 
para pemútir a movimentação da . conta 
vinculada ao FGTS do aposentado, na 
condição que especifica". 

RELATOR: Senadora EMÍLIA FERNANDES 

O eresente projeto de lei, de autoria do Deputado Geraldo 
Alckmin Filho, objetiva acrescentar o inciso XI ao artigo 20 da Lei no 8.036, 
de II de maio de 1990, pelo qual se propõe a seguinte hipótese de 
movimentação da conta vinculada ao trabalhador no FGTS: 

·~rt. 20 ............ ' ........................ '···--....... ······· ............ ······· 

XI- desligamento defmíiivo· da empresa de aposentado 
que tenha retomado ao trabalho". 

O autor do projeto o juStifica afirmando "que a classe dos 
aposentados sempre sofreu injustiça ao longo do tempo, e, na maioria das 
vezes, o aposentado retorna ao. trabalho para completar o seu orçamento por 
algum tempo, sendo que, após desligar-se definitivamente do emprego 
provisório, não consegue retirar os valores do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço deste seu segundo período de trabalho, por ser considerado o 
desligamento como pedido de demissão". Na verdade, o projeto visa 
estabelecer que o aposentado que tenha retomado ao trabalho possa 
movimentar sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
ao se desligar definitivamente da empresa. 

É o relatório. 
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VOTO DO RELATOR 

O Projeto de Lei da Câmara n° 75/93, de auturia do nobre 
Deputado Geraldo Alckmin Filho, objetiva permitir a rnovirner>:ação da conta 

- vihculada ao FGTS do aposentado, na condição que especifica. Procedendo à 
análise de mérito que nos compete, constatamos que, em que pese o fato· de a 
matéria não estar explicitada em lei, o Decreto n° 99.684, de 8 de n0.vernbro de 
1990, que consolida as normas regulamentares do FGTS, dispõe, in verbis: 

"Art. 34. ···········'·······················································-~·-····· 
§ JO Os depósitos em conta vinculada em nome de 

· aposentado, em razão do novo vínculo empregatício, poderão ser 
sacados também em caso de rescisão do contrato de trabalho a 
ser pedido. " 

Como se pode observar, o aposentado que pede demissão jâ tem 
assegurado, com base no dispositivo acima, o saque dos recursos depositados 
por seu empregador em sua conta vinculada. 

O Projeto de Lei, em tela, entretl!J!tQ, abarca não só a hipótese de 
o aposentado pedir demissão, mas todo e qualquer desligamento definitivo, 
sem inenção li? que possa tê-lo motivado. 

Assim sendo, poderia haver o saque também em caso de rescisão 
do contrato de trabalho pedida pelo empregador, por justa causa. 

Parece-nos, por outro lado, que o saque em virtude de 
aposentadoria pela Previdência Social, previsto na Lei no 8.036/90, tem corno 
fundamento a expectativa de que esse trabalhador não mais integrará o 
mercado de trabalho como; empregado, devendo sua conta vinculada ficar 
inativa a partir de então. 

Esta justificativa, perfeitamente válida, pode ser estendida aos 
aposentados, especialmente aos de mais idade, que venham a ser demitidos por 
justa causa. 
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A movimentação da conta vinculada nos termos propostos no 
Projeto de Lei está coerente com as lúpóteses já previstas em Lei, estando 
inclusive explicitada parcialmente no decreto. 

No mais, a proposição trata de medida de grande importância 
social, porq~to beneficia os trabalhadores aposentados brasileiros. que, em 
sua maioria, carecem de recursos suficientes para a própria sobrevivência. 

Lei. 
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto de 

Sala das Comissão, em 11 de maio de 1995. 

· 01- BENI VERAS- PRESIDENTE 
02- EMIT..IA FERNANDES- RELATOR 
03 - LEOMAR QUINT ANIT..HA 
04- LUCIDIO PORTELLA 
05- FREITAS NETO 
06- W ALDECK ORNELAS 
07 - BENEDIT A DA Sll. V A 

08 - LUDIO COELHO 
09- OSMAR DIAS 
lO- LUCI O ALCANT ARA 

· 11 - RONALDO CUNHA LIM'\ 
12- MARLUCE PINTO 
13 - CARLOS WILSON 
14- JOÃO FRANÇA 
15- MARINA Sll.VA 

PARECER N° 342, DE 1995 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 141, de 
1994 (Projeto de Lei n° 8.382, de 1986, na Casa 
de origem), que dispõe sobre competência para 
eleger presidente dos órgãos fiscaHzadores do 
exercício profissional. 

RELI\'IOR: Senador ANl.lJNIO CARLOS VALADARES 

O projeto de lei, ora em apreciação, é originário da Presidência da 
República, ao tempo em que era Chefe da Nação o Senador José Sarney, atual 
Presidente. desta Casa, e responsável pela pasta do Trabalho, o Ministro Almir 
Pazzianoto, hoje no TST, e já se vão em tomo de dez anos. 

A intenção do primeiro Governo ao legislar sobre a vida interna dos 
órgãos fiscalizadores do exerc;í~i() !>I"Ofissional, após os vintes anos de regime de 
exceção, era evitar absurdos como o do presidente da República ou o ministro de 
Estado do Trabalho continuar sendo o responsável pela nomeação dos presidentes 
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~os Conselhos Federais de Biblioteconomia e de Química, .os quais não gozavam 
de nenhuma autonomia àquele então. · 

Segundo informações obtidas junto a essses dois Conselhos, fomos 
informados de que, desde 1987, ano seguinte após a iniciativa legislativa da 

_ P-residência da República, a Consultoria J uridica do Ministério do Trabalho 
emitiu parecer liberando os órgãos fiscalizadores do exercício profissional de eles 
mesmos escolherem suas direções da forma que melhor atendesse aos interesses 
do conjunto de cada categoria. Além disso, há decisões judiciais, de fins dos anos 
80, que defendem a autonomia dessas instituições a realizarem suas atividades 
dentro da forma que melhor lhes aprouver. 

Além do nurls, nesses dois últimos lustros, por conta do processo de 
democratização do país, todos esses órgãos, como a Ordem dos Advogados do 
Brasil, os Conselhos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, de Economia, de 
Química, de Medicina, de Contabilidade, de Administradores, de Nutricionistas, 
de Biologia, de Farmácia, de Enfermagem, ç!e Bibliotecqnomia e tantos outros, já 
estão com seus regimentos api"õV"ados e em plena vigência ou estão com seus 
projetós de lei de adequação à nova realidade nacional tramitando nesta Casa ou 
na Câmara dos Deputados. 

Em sua maioria expressiva, eles mantêm sua autonomia fmanceira e 
administrativa já que dependem das rendas oriundas do seu qlladro social, na 
forma de pagamentos de anuidades, de multas etc, e n.ão recebem nenhum 
centavo dos cofres públicos.-E, por isso mesmo. cada categoria profissional vem 
definindo a forma que melhor lhe convém para escolher seus dirigentes e para 
gerir seus recursos. E não hã notícia de que nenhuma dessas direções tenha 
descumprido seus direitos no cumprimento legal dos seus deveres. 

Quanto à forma de escolher seus dirigentes. também eles fazem 
geralmente eleição direta para seus conselhos regionais e indireta para seus 
conselhos federais. Aliás, a Ordem dos Advogados do Brasil fez minucioso e 
profundo estudo sobre eleições diretas para a escolha da sua direção, concluindo 
ser esse tipo de pleito menos democrático no conteúdo da manifestação do que 
numa indireta. 

CONCLUSÃO 

Depreende-se, assim, Senhoras e Senhores Senadores, que as razões 
motivaqoras desta iniciativa legislativa da Presidência da República já não atende 
à realidade dos dias correntes, ·até porque; há muitos anos, não ocorrem mais 
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escolhas de presidentes e dirigentes nacionais de órgãos fiscalizadores que não 
seja feita dentro das normas democráticas. 

Assim sendo, meu voto é que seja rejeitado o PLC 141194 e, 
consequentemente, seja arquivado. · 

Sala das Comissões, 25 de maio del995. 

O! - BENI VERAS- PRESIDENTE 
02-ANTONIOCARLOSVALADARES-RELATOR 
03 - LEOMAR QUINTANILHA 

08-CARLOSBEZERRA 
09- LUCIDIO PORTELLA 
!O- JOSÉ BIANCO 
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04- LUCIO ALCÂNTARA 
05 -V ALMIR CAMPELO 

II - CASILDO MALDANER 
12- BELLO PARGA 

06- MAURO MIRANDA 
07 - MARINA SILVA 

13 -CARLOS WILSON 
14- OSMAR DIAS 
15- EMILIA FERNANDES 

PARECER N° 343, DE 1995 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS, 
sobre a Enieitdá n° l-Plenário ao Projeto de Lei 
do Senado n° 137, de 1992, que ''f!Xll normas 
de formação de recursos humanos na área de 
saúde, regulamentando o inciso m do Artigo 
200 da Constituição Federal". 

- -~ELA TOR: Senador Lucidio Portella 

Retorna a esta douta Comissão o Projeto de Lei n° 137, de 1992, da 
autoria do ilustre Senador Almir Gabriel, que pretende fixar normas para a 
formação de recursos humanos na área de saúde, regulamentando, assim, o inciso 
ill, do artigo 200, da Lei Man~ental. 

Encaminhado a esta Comissão para decisão terminativa, no prazo 
regimental, não foram apresentadas emendas. Entretanto, expirando-se o prazo de 
tramitação na Comissão de Assuntos Sociais, o próprio autor do Projeto 
apresentou o Requerimento n° 938, de 1992, solicitando a inclusão, em Ordem do 
Dia, da aludida Proposição. 
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Acolhido o requerimento, o PLS n° 137, de 1992, foi incluido em Ordem 
do Dia. na Sessão de 23/03/93, tendo sido designado relator este Senador, que 
proferiu em Plenário parecer favorável ao projeto. 

Abrindo-se o prazo regimental de cinco sessões ordinárias para 
_ rect!bimento de emendas, apenas uma foi apresentada. de autoria do Senador 

Almir Gabriel, visaudo, segundo suas próprias palavras. aperfeiçoar a redação da 
proposição, ou seja. "adequar o texto do projeto à nomeclatura constante da 
Constituição Federal no que diz respeito ao ensino médio e superior e não ensino 
de 2° e 3° graus". 

O objetivo do projeto de lei é bem claro, vindo ao encontro do propósito 
dos constituintes que. aprovando o inciso m, do art. 200, da Lei Maior, 
vincularam a formação, especialização e atUalização do pessoal de saúde às 
necessidades ·identificadas do próprio setor, sintonizadas, portanto, à realidade 
brasileira. 

Um dos principais aspectos desarmônicos da àrea de saúde no País é a 
inadequação quantitativa e qualitativa c:tos seus recursos humanos, que se soma a 
um flagrante desequilíbrio na sua alocação pelos diversos Estados e Regiões. Isso 
porque, até hoje, não se implantou uma po.lítica de formação de mão-de-obra para 
o setor saúde afinada com as suas necessidades, que só podem ser identificadas 
pelos órgãos executores do sistema e!fl_ seu constante contato com a realidade. 

· O projeto de lei em questão vem preencher uma lacuna e corrigir 
distorções já apontadas em vários documentos e manifestos lançados por 
entidades classistas e educacionais. 

Com as medidas propostas espera-se obter recursos humanos em 
quantidade e qualidade suficientes para enfrentar os problemas prioritários da 
saúde da população, no contexto da nossa realidade epidemiológica e clínica 
Contempla-se, outrossim, outro desiderato dos técnicos do setor, qual seja, a 
integração trabalho-escola ou docente-assistenciaL 

Quanto à emenda propriamente dita. não há de se negar seu significante 
escopo de aperfeiçoar o projeto de lei, escoimando--o de uma terminologia 
obsoleta, preferindo-se, como não poderia deixar de ser, aquela consagrada pela 
Constituição FederaL É, portanto, perfeitamente pertinente e necessária. 

Pelas considerações expendidas, manifestamo-nos pela aprovação do 
projeto de rei e da emenda a ele oferecida. 

Sala das Comissão, em 11 de maio de 1995. 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

01- BENI VERAS- PRESIDENTE 
02- LUCIDIO PORTELLA- RELATOR 
03 -RAMEZ TEBET 
04- LUDIO COELHO 
05- LUCIO ALCANTARA 
06- WALDECK ORNELAS 
07- RONALDO CUNHAS LIMA. 

08 - MARLUCE PINTO 
09 - OSMAR DIAS 
I O - FREITAS NETO 
li- BENEDITADA SILVA 
12- LEOMAR QUINTANJLHA 

. -13 - EMILIA FERNÀNI:l!;S 
14- CARLOS Wli.SÓN 
IS ~ JOSÉ AGRIPINO 

PARECER N° 344, DE 1995 

I- RELA TÓRIO 

Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 20, de 1995 (n° 3.386-C, 
de 1992, ná origem) que "altera dispositivos da 
Lei no 7.986, de 28.12.89, que 'regulamenta a 
concessão do beneficio previsto no artigo 54 
do Ato das Disposições Constitucionaís Transi
tórias e dá outras providências'". 

Relator: Senador LUCIO AICI\NTARA 

O Projeto de Lei da Câmara n° 20, de 1995, ora submetido à apreciação 
desta Comissão, "altera artigos da Lei n° 7.986, ~e 2_8 de dezembro de ~989,_ '!ue 
disciplina a concessão do beneficio previsto no art. 54 do. Ato das_ D1sposiçoes 
Constitucionais Transitórias. O autor, ilustre Deputado _Pauderney Avehno, pretende 
facilitar a concessão do beneficio constitucional per:IDnndo que ~ comp~ov~ção da 
efetiva prestação de serviços possa ser efetuada atraves de declaraçao do smdicato ou 
associação de trabalhadores na extração da borrach_a, . ~esde. q~e homolog~. pelo 
Ministério Público, ou somente declaração do l.VIirusteno Pubhco, na auseneta de 
sindicato ou associação 110 municipio. 

2. Em sua justificação o proponente afirma que "a intenção do legislador 
constituinte foi ainparar aqueles que coll/ribuiram com esforço de guerra, produzindo 
borracha nos seringais da Amazônia, mtma época _em que inexistia qualquer obrigação 
dos seringalistas em emitir, em favor dos seringueiros, quaisquer documentos de 
produção de borracha. Havia tão-somente um borrão de controle, ao qual o 
seringueiro não tinha acesso. Essa prática era usual nos seringais. Exigir atualmente 
prova documental é um absurdo, um golpe fulminante contra os. velhos, sofridos e 
paupérrimos caboclos amazónicos e legião de nordestinos que dedicaram a vida inteira 
à produção de borracha, sem mais saúde e energia para ir quase diariamente aos mais 
diferentes órgãos, inclusive /NSS, em busca de um direito consagrado 
constitucionalmente, fragilizado agora ante as normas administrativas da Previdência 
Sociaf'. 
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3. A Comissão de Trabalho, de Adffiinistração e Serviço Público, na Casa de 
origem, ofereceu parecer favorável quanto ao mérito. Na seqüência procedimental, a 
constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa foram analisadas e aprovadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. O Projeto deixou de ser 
submetido ao Plenário daquela Casa em virtude do que preceitua o art. 132, § 2", do seu 
Regimento Interno, fundamento ainda (nos termos dos artigos 58, § 4", e 24, II) para 
que a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação aprovasse a Redação Final, cujo 
teor se converteu, quando enviado à revisão do Senado Federal, no PLC ora sob 
apreciação. 

É o Relatório 

II-PARECER 

4. O presente Projeto configura um dos mais difíceis momentos do 
processo legislativo, quando se tem de optar entre a solução mais fácil, porém 
potencialmente nociva, e a mais rigorosa. embora justa e prudente. É louvá. ··1 a 
preocupação do seu Autor, nobre Deputado Pauderney Avelino, de criar facilidades para 
a concessão do beneficio mensal determinado pela Constituição de 1988 aos chamados 
"Soldados da Borracha". brasileiros que acorreram de todas as Relriões rumo á 
Amazônia. onde dedicaram suas vidas e as de suas farru1ias ao gigantesco esforço de 
produzir látex , durante a II Guerra Mundial.' 

5. O próprio Relator desta Comissão 'de Assuntos Sociais foi o autor da 
proposta afinal chancelada na Assembléia Nacional Canstituinte, após quase dois anos de 
negociações e debates acalorados nas suas Comissões e no Plenário - e a pensão vitalícia 
aos "Soldados da Borracha" se mostra. hoje, um a:to de justiça, de dignidade nacional, 
de respeito aos imensos sacrifícios infligidos àqueles traballiadores e aos que os seguiram 
até as florestas distantes e inóspitas. ' 

6. Há que se estabelecer, todavia. o limite entre a desejada celeridade 
processual e o açodamento, entre a correta tramitação que atenda às necessidades 
humanas dos interessados e a observação de mecanismos que preservem os interesses da 
administração pública, a salvaguarda da moralidade burocrática e legal. 

7. A habilitação dos pensionistas "Soldados da Borracha" e, em sua falta, 
dos respectivos sucessores, está disciplinada no art. 3° e seus parágrafos da Lei n" 7. 986, 
de 28 de dezembro de 1989, que regulamenta o art. 54 e seus parágrafos do Ato das 
Disposições Constitucionais e Transitórias. Neles é exigida comprovação daquela 
condição histórica e social, "perante os órgãos do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive a 
justificação administrativa ou judicial". E, sabiamente, promove o equilíbrio entre as 
necessidades conflitantes - celeridade e prudência - ao atnouir "ao representante do 
Ministério Público, por solicitação do interessado". a tarefa de "promover a justificação 
judicial" que admite. 
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8. A essência do Projeto ora sobre a mesa desta Comissão é a de abrir uma 
nova alternativa, a admissibilidade, como prova, de "declaração do sindicato ou 
associação de trabalhadores na extração da borracha", sujeita à mera homologação do 
Ministério Público. 

9. • Mesmo reconhecendo as nobres motivações do Autor, bem· como as 
penúrias- enfrentadas pelos "Soldados da Borracha", não vemos como dar Parecer 
favorável ao Projeto de Lei da Câmara n° 20, de 1995, pois o mesmo ensejaria abusos e 
até mesmo distorções ao saudável sistema de controle, que dignifica e contempla apenas 
aqueles que comprovadamente se apresentam como merecedores da pensão vitalícia, ou 
seus legítimos sucessores. Permitir que sindicatos ou associações profissionais se 
transformem em fontes de direito previdenciário é um risco que a gestão prudente da 
coisa pública deve evitar - mesmo quando os dirigentes daquelas ~entidades sejam 
conhecidos pela lisura e pela correção, como são os atuai.s envolvidos nas mesmas. Mas 
não se pode d!!5cartar o imponderável embutido no seu futuro. 

A Comissão de Assuntos Sociais, em conclusão, opina pela rejeição do 
Projeto de Lei da Cãmara n° 20, de )995. _ 

É o Parecer. 
Sala das Comissão, em 11 de maio de 1995 .• 

01 - BENI VERAS- PRESIDE;-.;TE 08 - FREITAS NETO 
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02 - LU CIO ALCÀNT ARA - REL.ÜOR- REDTST~RIBU!DO 
03 - OSMAR DIAS 
04- RONALDO CUNHÁ LIM,A. 
05 - W ALDECKORNELAS 
06- E;o,HLIA FERNANDES 

09 - L"LCID!O PORTELLA 
lO- BENEDITA DA SILVA. 
l I - LEOMAR QUINT ANILE 
12- CARLOS WlLSON 
l 3 - JOSÉ AGRIPINO 

07 - \fARLUCE PINTO~ 14- JOÃO FRANÇA 
15- \fARINA SILVA 

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

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em exercício, 
Senador Nabo r Júnior. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEIDO SENADO 
N° 176, DE 1995 

Altera a redação do inciso XV do art. 24 da 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art 1°- O inciso XV do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 

''XV - para aquisição ou restauração de obras técnicas, livros 

esJ'ecializados, obras de arte e objetos históricos, desde que compatíveis ou 

inerentes às finalidades do órgão ou entidade, atestada sua autenticidade 

por Comissão Especial constituída, com número ímpar de membros e 

composta majoritariamente por servidores do respectivo órgão ou entidade." 

Art. 2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

JUSTIFICATIVA 

Conquanto constitua inegável avanço no sentido do estabelecimento 

de nonnas mais rígidas para as licitações e contratos firmados pela Administração· 

Pública, há muito reclamadas pela opinião pública brasileira, a lei n• 8.666, de 21 de 

junho de 1993, · em seu esforço moralizador,. acabou por inviabilizar certos 

procedimentos, tomados praticamente inexequiveis. 

Ao estabelecer, no inciso XV do seu art. 24, a exigência do Certificado 

de Autenticidade para a· dispensa de licitação nas aquisições de obras de arte e 

objetos históricos, a norma legal impede, no mais das vezes, a concretização da 

transação. De difícil obtenção, principalmente no que concerne a livros técnicos ou 

r<!ros, a exigência acaba por inviabilizar aquisições valiosas para acervos públicos< 

Esta a razão que nos move a apresentar o presente Projeto de lei, 

substituindo o Certificado de autenticidade por pronunciamento de Comissão 

Especial, composta majoritariamente por servidores dos órgãos ou entidade 

interessada na aquisição. Por outro lado, a presença de especialistas em sua 

composição assegurará a autenticidade do valor técnico, artístico ou histórico da obra 

em questão. 

Faço menção, por dever de justiça, ao Exm• Sr. Vice-Presidente da 

República, Marco Maciel, que, á época de Senador, apresentou Projeto de lei 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL .,·. 

versando sobre o tema, atualmente arquivado. A imperiosa necessidade de viabilizar 

os procedimentos para a aquisição de obras e objetos de arte, entretanto, moveu-nos 

a retomar a questão, submetendo aos ilustres pares a presente medida. 

Sala das SessJ v. 30 de maio de 1995. 

soo,~wo 
LEGISLAÇÃO CiTADA 

LEI N" 8.666 

Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui nonnas para licitações e 

contr.itos da Administração Pública 
e dá outras providências 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

Das DisposiÇões Gerais 

SEÇÃOI 

• Dos Princípios 

Art 1• Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

1 - para obras e serviços de engenharia de valor até 5% (cinco por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que nAo se refiram a parcelas de uma 
mesma obra ou serviço ou ainda de obras e serviços da mesma natureza que possam ser 
realizados simultânea ou sucessivamente: 

11 - para outros serviços e compras de valos até 5o/o (cinco por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso 11 do artigo anterior. e pra alienações, nos casos previstos nesta 
Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 
vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

III - nos casos de guerra ou grave pertubação da ordem; 

IV - MS casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente _para · 
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os bens necessários ao at_endi_me11to da slt~ação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
Obras e serv.ço~ que possam ser conciUJdas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutrvos e mmte~ptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respect1vos contratos; · 

V· quando nllo ac~direm interessados à licitação anterior e esta, justificada mente, 
nllo. puder ser repetida sem preJufzo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as 

· condições prestabelecidas; . · -

VI • quando a Unillo tiver que intervir no domlnio econOmico para regular preços 
ou normalizar o abastecimento; . 

. Vil • quando as . propostas apresentadas consignarem preços manifestamente 
superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com o5 fixados pelos 
órgáos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do artigo 48 desta Lei e. 
persistindo a situação, será ·admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não 
superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços; 

VIII - quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito 
público interno, exceto se houver empresas privadas ou de economia mista que possam prestar ou 
fornecer os mesmos bens ou serviços,_hipótese em que ficarão sujeitas à licitação; 

IX. quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos 
casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa 
Nacional; 

X • para a compra ou locaçâCY de imóvel destinado ao serviço público, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde .que o preço seja 
compatível com o vajor de mercado, segundo avaliação prévia; 

XI • na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 
conseqüência de rescisão contratual desde que atendida a ordem de classificação da licitação 
anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 
preço, devidamente corrigido; 

XII • nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, em centro de 
abastecimento ou similar, realizadas diretamente com base no preço do dia; 

XIII • na contratação de instituição nacional sem fins lucrativos, incumbida 
regimental oú estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, 
cientifico ou tecnológico, desde que a pretensa contratada detenha inquestionável reputação ético
profissional; 

XIV • para a aquisição de bens ou serviços por intermédio de organizaÇão 
internacional, desde que o Brasil seja membro e nos termos de acordo específico, quando as 
condições ofertadas forem manifestadamente vantajosas para o Poder Público; 

XV • para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 
·3utenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

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

+ 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O projeto será publicado e 
remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 • Secretário em 
exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 831, DE 1995 

Em confonnidade coo art. 50, § 2°, da Constituição Federal 
e com o art. 216, do Regimento lntemo do Senado Federal, solicito a Vossa 
Excelência seja encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da 
Aeronáutica, atrav~s deis órgãos competentes do Poder Executivo, o 
seguinte pedido de informações: 

Como é de notório conhecimento, contundentes criticas têm 
sido tecidas ao Sistema de Vigilâ.licia da Amazônia - SIV AM, 
nomeadamente quanto à contratação .da empresa ESCA. 

·Dúvidas não restam sobre. a . imperiosa necessidade da 
instalação, na região amazônica, de um moderno sistema de vigilância e 
segurança, haja vista a importância econômica e estratégica que exerce no 
mundo atual. Com efeito, sendo essa região o maior manancial de 
biodiversidade do planeta, é dever do Brasil defendê-la e protegê-la de 
eventuais abusos, afastando, de uma vez por todas, qualquer tentiva, ainda 
que dissimulada, de intemcionalização da área. 

Considerando a tecnologia a ser empregada e a amplitude da 
área que estará sob a responsabilidade do SIV AM, os custos do projeto 
alcançam cifras milionárias. Os vultuosos custos, somados à càrência de 
recursos públicos, justificam redobrada atenção do Poder Público, no que se 
refere ao procedimento de escolha da empresa ou grupo de empresas 
encarregadas da instalação e fexecução do sistema. 
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O Congresso Nacional, no exercício de sua fin!ção 
constitucional de fiscalização dos atos do Poder Executivo (art. 49, inciso X, 
da C.F), tem o dever de ver esclarecidos todos os pontos que, porventura, 
julgue obscuros ou injustificáveis no corpo do projeto SIV AM, haja vista 
~ua importância política, econômica e estratégica para os destinos da Nação. 

Em face de todos exposto, e tendo em conta o relevante 
interesse público que o projeto comporta, solicitamos seja informado o 
seguinte: 

I) como nasceu o projeto SIV AM: histórico e descrição 
promenorizada de sua etapas até a atualidade; 

2) quais os objetivos do sistema: econômicos, políticos e 
estratégicos; 

3) quais as caracteristicas operacionais do sistema:·descrição 
da autoridade governamental responsável pela avaliação e controle do 
sistema, execução e respectivo prazo; · 

4) qual o preço total do SIV AM para os cofres públicos: 
discriminar o cjue já· foi efetivamente gasto e .o .que deverá ser despendido; 
quais as fontes e agências que financiam o projeto, e as taxas de juros por 
elas cobradllS; 

5) qual o cronograma de implantação do SIV AM; 

6) quais os critérios utilizados pelo órgão responsável pelo 
procedimento licitatório para o cadastramento e credenciamento das 

,empresas candidatas à execução do SIV AM. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 1995. 

· (À Mesa para decisão) 
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o SR. PRESmENTE (Rellliil Calhciros)- O requerimento 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos tem:J.os ~ inciso m 
doart.216dORegÍmentointemo. _-

O SR. PRllSIDENTE (Reoan Calheiros)- O Se.nha- Pre
sidente da República editou a Medida Provisória 0.0 l.OQS, de 2S 
de maio de 1995, que "diSpõe sobre a Nota do Tesouro Nacioual
N1N e sua utilização par.1 aquisição de bens e cl.frCitos alienadOs
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização- PND, insti
tuído peta Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, consOlidando as 
QOimaSSObre a matéria COQSfanteS da Lei D.0 8.177,-de }0 de março 
de 1991, e da Lei n• 8.249, de 24 de oolllbro de !99I, e alteta o 
art. 3°da Lei 0° 8.249/91". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art.. 2° da ResohJção n° _1/89-CN, fica assim consti
tuída a Comissão :Mista incumbida de emitir parecei sobre a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
Ney Suassuna 

Joel de HoUanda 
Freitas Neto 

Teotonío VIlela Filho 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Femando &zem. 
Onofre Qui.Dan 

PFL 
JoséAlves ' 
Jonas P:i.Dheiro 

PSDB 
Gemido Melo 

PP 
Osmar Dias AntoWo Cãrlos Valadares 

PPR 
Lucldio Portella Espericti~ Amin 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Blooo (PFL-PTB) 

Abelardo Lupion Cito Nogueira 
Alexandre Cera.nto Jaime Femandes 

PMDB 
Hermes Parcianello Euler Ribeiro 

PSDB 
José Anibal Danilo de Castro 

PPR 
Paulo Bauer Welson Gaspa:riD.i 

PCdoB 
Aldo Rebelo Sérgio Miianda 

PPS 
Sérgio Arouca .Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n"' I, de 1989-CN. fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 30/05/95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3 I/05/95 - insralação da Comissão Mista. 
A~ 31105195 - prazo para. tuebimento de emendas e para a 

Comissão Mista- emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Alé 09106195 - prazo fmal da Comissão Mista. 
AIÓ 24106195 -prazo no Cougrosso NacionaL* 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O Senbor 

Presidente da República editou a Medida Prcr-ds6ria D0 1.006, 
de 25 de maio de 1995, que "dispõe sobre a -participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista inonnbida de emitir parecer sobre a 

. matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
FemandoB~ 

Vilson Kleinübing 
José Agripino 

Pedro Piva 

Júnia Marise 

Benedita da Silva 

Titulares 

Manoel Castro 
Hugo Lagiallba 

Luiz Femando 

Firmo de Castro 

Basílio Villani 

Femando Gabeim 

Adbemar de Baros Filho 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
Nabor JÚDÍor 

~ Coutinho Jorge 
PFL 

Carlos Patrocínio 
Edísan Lobão 

PSDB 
Geialdo Melo 

PDT 
Darcy Ribeiro 

PT 
José Eduardo Outra 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Blooo (PFL-PTB) 

Áô!a~Lins 
--Joio Mendes 

PMDB 
Mauri Sérgio 

PSDB ~ 
Wilson Campos 

PPR 
Paulo Mourão 

Gilney VW:iã. 
PRP 

De aconio com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a ttamita.ção da matéria: 

Dia 30/05/95- designação da Comissão Mista. 
Dia 31105195 - insralação da Comissão Mista. 
Alé 31/05/95- prazo pua recebimento de emendas e para a 

Comissão ·Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Alé 09106195- prazo fmal da Comissão Mista. 
Até 24106195- prazo no Congresso Nacional.* 
O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros) - As matórias 

vão à publicação e será feita a devida coillWlicaçio à Câmara dos 
Depilados. 

A Presidência recebeu, do Presidente do Supremo Tribu"na.l 
Fedexal, o Oficio n• S/25, de I995 (n• 58/95, na origew),de 16 do 
corrente. encaminhando, para os fms previstos no art. 52, inciso X. 
da Constituição Federal, cópia do acórdão proferido por aquela 
Corte.. nos autos do Recurso Extraotdillário D 0 116119· !/210. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Constitui· 
ção, Justiça e Cidadania. paxa decisão terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Foram encami· 
nbados_à publicação pareceres da Comissão de Assuntos Sociais. 
que concluem favoravelmente às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Cãma,a n• I li, de I 992 (n• 2.805/92. ns 
Casa. de origem). que a1tern. o art. 51 da Lei n° 8.069, de 13 de ju
lho de 1990- Esta!nto da Criança e do Adolescente. determiJJando 
recurso de oficio das sentenças concessivas de adoção de menor 
brasileiro por estraDgeiro residente ou domiciliado no exterior: e 

-Projeto de Lei da Câ= n• 75, de 1993 (n° 5.813/90, na 
Casa de origem). que acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei .n° 
8.036, de 11 de maio de I990, paza pennitir a movimentação da conta 
vina.dada ao FGI'S do ap>Smtado, na condição que especifica. -

As matérias ficarão sobre a Mesa. durante cinco sessões or
dinárias. a fim de receber emendas, nos tennos do art. 235, II. d, 
do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Foram encami- · tido Uin ·encontro amoroso casual e, talvez, por sua própria situa
nhados à publicação- pareceres da Comissão de ASSUntos Sociais, ção rultural ou intelectual de não ter tido a op:rrtunidade de se pre
concluindo contrariamente às seguintes matérias: venir, engravidoo. Quando llie pergunteisobre o que pretendia fa-

- Projelo de Lei da Câmara n° 141, de 1994 (n° 8382/86, na zer, ela respondeu-me que não queria te;- aquele filho, que não pc
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dia tê-lo, que tinha sido um acidente. 
dispõe sobre competência para eleger presidente dos 6rgãos Í:tSCa- Automaticamente, a violência já se deu no momento em 
lizadores do exercicio profissional; e . que ela não queria e não teria condições de levar a tenno aquela 

- Projelo de Lei da Câmara n° 20, de 1995-(:iiõ-3.386/92, nã.-_ gravidez. Então, v o hei os meus olhos para os menores abandona
Casa de Grigem), que altera dispositivos da Lei n~-·~-~. de 28 de dos; voltei os meus olhos para os marginalizados. que entram no 
dezembro de 1989, que 'Tegulamema a concessão do beneficio p~_e_cJepoisseencamiDham~obanditism.o;criançasmal
previsto no artigo 54 do Ato das Disp::lsições Constimcíonàis- amadas. Que situação tenivel! 
T:ran.sitóri.ts e dá otitiãs proVidêiicias." Sr. Presidente, as técnicas que são usadas pelas mufueres, 

De acoido com o disposto no palágrafo único do art. 254 do quando desejam interromper uma gravidez, por causa de deten:n.i-
Regimento lutemO, fiCa aberto o prazo de quarenta e oito bOtaS nadas situações ou conjunturas- o que é um direito que têm sobre 
para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Se- o seu COipo e sobre a sua vontade- são perigosas. Às vezes, às es
nado, pará que as matérias cOntinuem sua t:ramita.ção. condidas, nos banheiros, chegam a se utilizar de um determinado 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calhei=) -,Há orad=s produto de limpeza. o Salsar, para provocar o aborto. 
inscritos. Depois de dois meses, encontrei-me novamente com aquela 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pansa) mulli.er- cuja história mencionei - e perguntei-lhe qual o método 
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião. de qui e1a Se utilizou para interromper a sua gravidez, se bãvia to-

(Pausa) . ·- . • mado remédio. E ela respondeu-me: "Gilvanl. eu me escorei na 
Concedo a palaVra ao nobre Senador F~ Bezerra. parede de um muro, chamei a minha colega e pedi que ela me des-

(Pausa) se um pisão na boca do estômago". Ela foi ao extremo. 
. Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges. que MuDle!t!s sofredoras, mães, IaZão da vida! 

dispõe de vinte mlltutos. . . Sr. Presidente. sempre protestei contra a hipocrisia. A rgre.. 
O SR. GIL VAM BORGES (PMDB-AP. Prcimmcia o se- ja, çm certos momentos, tem se manifestado de uma forma hipô

guh.!e discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre$i.dente, s:n e crita. Há um ano li uma reportagem na Veja- inclusive, escrevi 
Srs. Senadores, o que me traz .l trib.ma é um tema que não se j.Isti- alguma coisa a respeito desse artigo-. em que unla freira que con
flca por uma data comemorativa. Gostaria de falar, neste mom.en- vivia com essas mulheres despossuídas, desprotegidas, foi contra 
to. sobre as mulheres, que não devem ser lembradas apenas no Dia alguns segmentos da Igreja. Ela disse, naquela reportagem. que em 
Intemacional da Mulher, mas todos os dias. . determinadas sinlações a interrupção da gravidez se fazia necessá-

Gostaria de reportar-me ao que tenho assistido na experiên: ria. Essa é dura realidade do dia-a-dia, do cotidiano da vida que le
cia das caminhadas. nos contatos mais cllietos. Vamos nos referir vamos lá fora. 
aos remotos tempos. em que o povo judeu. sabiamente, no Livro Sr. Presidente. ocupo esta tribuna em defesa da mulher, em 
Sagrado dos cristãos - a Bíblia -, fala do homem e da mulher; da defesa daqUilo que ela tem de mais sagrado: ~ COD.Cêpção. Traba
árvore do bem e do maL Ali estáva a Ílgura representativa da mu- lli.ar a vida e tiazer no seu ventte um ser é de uma importância, de 
Iher. que já naquele momento significava a sedução e a maldade. uma magniru.de fantástica,.._Úlexor.ivel; e as mulheres são sempre 
Não foi Adão .que seduziu Eva e, sim. Eva que seduziu Adão. Des- vítimas. sempre sacrificadas. apesar de já termos conseguido ai-
de então. a mulher vem sofrendo com o tempo. guns avanços nas sociedades Diodernas. 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores. em algUns povos do Sr. Presidente. não venho à tribuna para fazer um.a hom.ena-
mundo árabe constata-se o absurdo de se mutilar a mulher no que gem. especial. como se fosse o Dia Intemacio.oal da MuJber. mas 
ela tem de mais importa:Ilte no prazer. Em nome de um.a Q.I}tura carrego no meu consciente os grandes embates de campanhas elei
macbista, a mulher tem sido vítima de um sofrimento profundo. torais, de vidas em que sempre. quando há oportunidade, vivenda
Dizem-na ser de segunda calegoria. mos. Neste momento, no Senado Federal. quero estender os meus 

VCilbo, neste momento, fazer algumas considerações que sentimentos e o meu apreço a essas mulheres ou ãs mullieres que 
considero importantes sobre esse ser fabuloso, fantástico. Jotam. que tiabalham no dia-a-dia. Quero deixar Ímne. patenteado, 

Na periferia das cidades vejo o sofrimento dessas mulheres. aqui desta tribuna,. a posição do Senador Gilvam Borges. 
principalmente as menos favorecidas, as desprovidas e em piores A Sr-' Marina Silva- V. Ex• me permite um aparte? 
condições econômicas. No que diz respeito à intelectualidade, está O.SR. Gll.V AM BORGES- Ouço V. Ex'"" cam. muito prazer. 
provado que não existe diferença entre os sexos, é só uma questão A Sr- Marina Silva - Nobt-e Senador, em primeiro lugar. 
de oportunidades. gostaria de parabenizá-lo pela coragem de trazer um tema desta 

Mas gostaria de abotdar uma questão importantissima, mui- natureza para a tribuna desta Casa. Devo dizer que V. Ex•, ao 
to séria, que é a quaiii Iiiiior causa de mortalidade entte as molhe- abordar a questão da intenupção de uma gravidez indesejada, o 
res. Falo de um direito que, a meu ver, como horilem e como par- faz do seu ponto de vista, da sua ótica. até mesmo colocando uma 
ceiro~ no c.onvívio da sociedade, é importantíssimo, ou seja, o di- CIÍtica que considero justa ao falso mom.lis1119 que, muitas vezes, 
reito de intemipção da gravidez. pe~passa essa questão. No entanto, gostaria de alertar para alguns 

Milhares de mulheres se submetem a caprichos vergoobo- aspectos. A questão do aborto como uma fOOD.a de anticoncepção 
sos, escu.sos. de métOOos teiriveis, talvez em protesto pelas várias jamais deve ser defendida, no meu ponto de vista. O aborto não 6 
situações conjunturais do momento em que se -envolvem num xela- uma coisa dese~vel por ninguém. Uma mulher que lanç3. mão de.s
ciona.mento. Essas mulheres têin sofrido tetrivelm.enre por causa sa fonna de interromper a gravidez está se submetendo a uma vio
de uma legislação pexversa., aut.orilaria e inesponsá.vel lência contra ela mesma. por mais que, em um momento de difi-

, Sr. Presidente. certa feita uma mulher chegou e disse-me, culdade. da não a.ceit.ação de uma gravidez, ela o faça, mas, com 
em tom de desespero, que havia engravidado. Pcxle ser que tenha certeza. ela o faz de fotma bastante sofrida. Penso que devemos · 
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lutar para que sejam implementadas politicas públicas no que se 
refere à questão do planejai!lel1to familiar e a questão do aborto, 
que envolve muitas vezes não apenas a questão do falso moralis
mo. que V. Ex'" colocou. por parte das religiões, mas envolve tam
bém questão de consciência, que é muito sincera. Particulaxmente, 
não defendo o aborto por uma questão de consciência. A minha 
concepçio religiosa extrapola qualquer racionalidade que eu possa 
estabelecer sobre essa questão: muito emOOra os dados estatísticos 
nos mos~ a quantidade de mulheres que moo:em à míngua por 
causa das priticas mais terrl-;eis como. por exemplo, perfuração 
do útero com agulha de tricô ou lavagem uterina com água sànitá
ria. Tenho conhecimento de todas essas práticas e, exatamente por 
isso, entendo que não deve haver um falso moralismo ao discutir
mos a questão. A rede pública tem que encarar esses casos tam
bém como uma questão de saúde pública, sim. No entanto, até 
para tristeza das mulheres que defendem o aborto, eu não o faço
parece-me que nem a Senadora Benedita da Silva,. que é evangéli
ca- mas procuramos encarar P.<.;;sa questão sem nos apegar aos fal
sos moralismos e respeitar inclusive a posiç§o ~eles que a de
fendem. Mesmo os que defendem a legalização do aborto não o 
fazem de uma fOl'IDA pura e simples, achando que é um meio. Esse 
é um meio extremo que· prejudica .as mulheres, qmto do ponto de 
vista da sua sa.lide í!Sica quanto psicológica. Nenhuma mulher 
g<;~staria de praticar o aborto; disso tenho absoluta certeza. No en
tanto, isso occme nas piores condições.. O Estado e esta Casa têm 
que encarar essa discussão. E nós defendemos um pómo de vista 
por uma questão de consciência. pois a fé não obedece a nenhum 
quesito racional e,. portanto, não pOOe ser questionada. Nem todas 
as pessoas que se colocam JJJJIDa posição contrária o fazem por falso 
moralismo, mas, sim. por uma questão de consciência vezdadeim. 

OSR.GILVAMBORGES- Agradeçoseuaparte.uóbre 
Senadora Ma.riDa Silva, e compreendo perfeitamente o seu posi-· 
cionamento, priilcipalmente pela formação que teve, e que tein, 
nas comunidades eclesiásticaS de base. 

:Mas, nobre Senadora e nobres Senadores-, há de se convir 
que esSe ato não é desejo de nénhuma mulher e de neDhum ho
mem. Falo de situações concretas, em que as circunstâncias são 
tão graves que a mulher, na verdade, vai ao suicídio, vai ao extre
mo, não encontra oulro cammb.o. 

E. pelo direito de conceber, fico do lado da mulher, daquela 
mulb"' desesperada. que, depois de fa= um exame de ooosciêDcia e 
avaliar a si!uação de um modo g=I, mo eucoo1ra ootro camiDho. 

A Senadora Marina Silva. tenho certeza. já teve oportunida
de. de. presenciar diálogo$ e situações como essas quC vivencíei e 
sabe que é uma situação ten:ível, illf.oierável. 

O fato de a mullier não ter o direito à intenupção da gravi
dez faz com que o aborto seja a quarta maior causa de mortalidade 
feminina. 

Venho defender aqui uma posição de apoio e hanenagem a 
essas mulheres e não pa13 dizer amém às- instituiÇões que defen
dem os seus dogmas e que. em certo momento, defendem até a hi-
pocrisia. ---

Deixo registrado nesta tribuna o meu compromísso com as 
mulheres, o meu compromisso com e& avanço que se faz neces
sário, esperando que a Igreja vet!ha a fazer uma reflexão, pozque 
gmnde parte, hoje, dos padres. freiras e pastores são favor.iveis. 
Abordo esse tema com muita coragem e deteoninação. com um 
posicionamento transparente e deixo um grande e forte abraço- e. 
hoje. não é o ''Dia Internacional das Mulheres" - como homena~ 
gcm às: mulheres. 

A Sr Marina Silva- Permite-me V. Ex_• um novo aparte? 

O SR. GILVAM BORGES- Pois não. Concedo o apar
te a V. Ex•. 

A Sr Marina Silva - Nobre Senador. apenas queria pedir 
o apoio de V.Ex•para que possamos lutar,}mt.o ao MinistroAdib 
Jatene. pela implementação no País do Plano de Saúde Imegmda 
da Mulher, que é uma proposta muito boa e, aliás, será uma das 
bandeiras principais do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos 
da Mulher. Nesse sentido também há uma política voltada para a 
questão do planejamento familiar, do atendimento ãs mulheres, 
pois uma das causas também da morte das mulheres é a falta de 
assistência médica. mesmo numa gravidez comum. Mi1lwes de 
mulheres morrem pela falta da assistência mesmo numa gravidez, 
digamos assim, com 4izeito a toda ~tência. Não preC..samos 
nem recorrer à questão do aborto. pois as mullieres que praticam 
este ato são recebidas da pior forma possível de uma fa:ma desu
ma.na nas instituições públicas de saúde. As mullieres grávidas.. de 
um modo geral, das camadas populares também têm um índice de 
mortalidade mutto gr.mde durante a gravidez ou após o parto. 

O SR. GIL V AM BORGES - Nolxe Senadora Marina Sil· 
va., coloCo-me a sua inteira disposição no que tange à luta por es
sas cooquistas. TeDb.o consciência de que o ideal realmente seria 
um investimento maciÇo na questão do planejamento familiar. Não 
entendo que essas comunidades soli~. com relação as quais 
tenho severas criticas, não façam uma política séria. Seria_ uma 
medida fantástica o investimento na educação e -no planejamento 
familiar sério. 

Sr. Presidente. muito obrigado pela sua paciência e pela pa
ciência dos DObres Srs. Senadores. sempre atentos aos pronuncia
mentos feitos desta tribuna. 

Que Deus nos proteja e nos abençoe! 
O SR. PRESIDENTE (Rellllll Calheiros)- Conceda a pa

lavra ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhães. por cessão do 
Seuador Joe1 de Hollimda. (Pausa.) 

Concedo -a palavta à nob!e Senadon. Benedita da Silva. 
(Pausa.) 

Concedo a palavm ao-Senador l..e9mar Qubtta)lilha. 
S.Ex•ciispõede VÍil1.e mimzros. 
O. SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPR-TO. Pro!lllllcia 

o seguinte discurso. Sem revisão -do orador.)- Sr. Presidente, Sn. 
Senadoras e Srs. Senadores, tivemos a visita, hoje.. à Comissão de 
Assuntos Econômicos.. do Presidente da Caixa Econômica Fede
ral, Sérgio Cutolo. que atendia a requerimento c» membros daque-
la comissão para que ali viesse expor as razões que Ievar.mi a dim
ção da CEF a pi"omover a sua :reesttubJiaÇão administrativa. Ali 
prestaria também infoonações a respeito do montante dos recursos 
destiuados â habitação 110 âmbitO fedeci.l em 1995. discrimiu3lldo os 
destinados à habitação pop..~lar e às demais categorias habitacionais 

Falou também sobre o mODtante de recursos alocados e de
sembolsados nas regiões e nos Estados nos dois úhimos anos, bem 
como previsão para o ano em cuno e critérios utiliza.dos para a sua 
distribuição. Falaria sobre a avaliação quanto às razões que têm 
determinado as invasões dos conjuntos habitacionais em constru
ção e ainda sobre ações e soluções adota.das diante das invasões e 
dos casos de inadimpiência. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, falava o ilustre Presi
dente da Caixa Econômica Federal sobre as razões que impmham 
a urgente refonnulação admiDistrativa dessa instituição e dava 
como principais: 

1
'- a previsão de despesas corientes para 1995 é 

da ordem de R$4,6 bilhões. Elas estão fortemente con· 
centradas na realização de gastos oPeracionais. que se 
justificam. quase sempre. em si mesmos. impedindo que 
sejam efetuados inve~tos que propiciem a melhoria 
dos produtos e serviços da empresa; 
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- a matriz e as sedes das superintendências ms
pondem po.- cen:a de 40% das despesas administratívas; 

- a área comercial encontra-se com um oível de 
iuadimplência médio de 4&%, chogaodo om~ algumas 
SUREGs a cm:a de 80%; 

-a atual estrutum organizacional apresenta 23 ní
veis bierázquicos, tomando a tomada de decisão lenta e 
buiuccl1ica; 

• - pam cada 3,4 oconomiários, um possuí funçáo 
de confWJ.ça, excluídos os caixas executivos: 

-das !.937 agências, 1.746 estão deficitárias; 
- a emp=a vem potdondo captação de recun;os 

pam a COllCOIIêncía; . ~ 

- um dos padmotros utílízados poJo m=ado 6 
que caca de 35% das despesas COirell.leS são cobertas 
por receitas provenientes da. prestação de serviços. Na 
CEF esse po=nllial é da ordem do I 7%; 

- apesar dos investimem.os reaiiza.dos na. área de 
ínfOI'IIIálíca, operamos (a atixa) om !lagmiile desvanta
gem om relação à concom!ocia; 

- o custo individual de administiação de cada 
cootrato habittcional é de R$20,40, inviabilizando pro. 
gramasdebaixa~" · 

Essas mzi5es, por si sós, Sr. Presidcate, Sn e Srs. Senado
res, ta:nam Dão s6 opo11UDa, mas da maior urg&tcia a refOimUla
çio acfmjnistrativa da Caixa Econemica Federal pua qoe. otimi
zando O& seus tmbaJhos. ela possa. vir a cumprir os seus objetivos 
de banco social. . 

O Sr. Esperld!io Amín- Petmíte-me V. Ex" um aparte? 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA- Com muito pnzc:c, 

ouçov.Ex•. · 
O Sr. Esperidlão Amín- Desejo me congratular com ore

gistro que V. Ex" faz. Como, infelizmente, a presença do Presiden
te da CEF oc:o:neu simnltaneR!J1Cnte com uma reunião que tinha 
como paleslrnllte o ílustle Professor Miguel Reale, não pude assis
tir a toda a íntervençio do Sr. Sérgio Cuto!o. Ouvi boa parte da 
exposição e uma parte do debate- não pude acompallbar as colo
cações do Senada Vllson KleimlbiDg, que aboolou aspectos que 
sio fruto de sua experiência e mí.Dha tambênl, em Santa Catarina, 
à testa do Governo do Estado e à f=llc do questões habítaciOillÚs, 
priDcipalmclite. e de sa.Deamcnto, por extensão. CongratulC>ome 
cem V. Ex .. pela exposição que faz neste mom.ento. pelo registro 
que faz da vinda do Presidente da Qtixa Econômica Federal 
Como V. Ex", também tenho preocupações com a reorganização 
administrativa, com o plano de racíooalízação e de competitivida
de que a atixa Econômica Fedezallançoo. Mas eu gostaria de des
locar o eixo da. atenção. neste momemo, para a habitação popular, 
que. a meu vec, esá posta de maneim insuflCÍcnt.c pelo Govemo. 
A questio da habitação popular Dão está equacíooada, e isso ficou 
domonsttado quando, i luz do várias indagações, o PresídeDie da 
Caixa. EcoDômica Fedcml teve que reveiar que a fonna de remune
ração dos empréstimos tanto para a casa popular quanto para o sa
neamento, sem o qual não existe a moradia com dignidade, é a TR, 
seja ela com juros de S,l %, como 6 o caso da casa. seja. ela com 
jurosdeS% a 11%, ccm.o6 o caso do saneamento.. Para os poderes 
públíoos, esse é um regime de c:oneção que já se mostrou inviável, 
Íll.mStellláVel, O, mais ptOXÍDlamc:Dfe, taJ fato foi confiJIDJido polo 
Congresso. que deliberou acm:a do reajuste e compallbí!ízação fi. 
nanceir.t. dos emptéstimos para o setor mml. Q,J;ero me solidarizar 
cem V~ Ex-, participar das suas pteocUpaçõcs. coaltecc:r o registro 
qoe V. Ex." faz c dizer que nenhum brasileiro pode ficar ttanqüilo 

·. díame da falta de equação fmanceira par.l empréstimos habítaci<>-

nais para a pop.tlação mais careate, e a infra-estrutura que 6 neces
sária. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Agradecemos, Se
Dador Esperidião Amin. a sua contribuição ao registn> que faze.. 
mos nesta taide, e aduzimos que estávamos informando as razões 
par.l a reformulação administrativa da Caixa. Mas prelelldlamos, 
também. abordar vários dos seus: objetivos, dentre os quais a ques
tão da habiração popular, que V. Ex" tão apropriadamen!e enfocou, 
e que se tr.msfonnou numa atividade de tiadição da Caixa Econô
mica Federal. que em o banco da habitação neste País. E. conve
nhamos. ela não está conseguindo cumprir o seu desiderato, haja 
vista o elevado d6ficít habitacional do Brasil, cujo nÚIDcrQ comto 
não conheço. Ouço comentirios de que há uma demanda reprimi
da exaoeri>ada de dez a dou mílhõe< de moradias populares, que 
os mecanismos utilizados pelo Governo, através da Caixa Econô
mica Federal, ainda não fomm suficientes para solucionar. 

Concordo com V. Ex.• quando emmcia que a remuneração 
pela TR cria um volume muito grande de inad.implência na 6'ea 
habitacional. porque é impossível ao trabalbadoc de baixa renda 
tomar CID.pR:stimo para construíra sua mox:adia e conseguir pagá
lo com essa ~neração. 

Já tivemos uma luta prolongada pam que es:sa injustiça. fos
se retirada do a:édit.o rural. Acho que agora ~ hora de levantarmos 
essa bandeira, de defendermos a solução do problema de quem 
não tem casa, e do começannos pela equação da romun=ção 
compatível ·com as condições de vida da grande maioria da popu
lação brasileira. 

A exemplo da Caixa Econômica Federal. o que se observa 
DeSte País é que o ~o do Presidente Femando Henrique Car
doso é muito grande. E JV"O"Ssária a contnlxlição de toda a socie
dade brasileira, deste Congresso Nacicmal, porque o que vemos é 
que todos os setces ou quase todos os setores da a.dministração 
pública estão capenga.ndo. nio conseguem cumprir os seus objeti
vos. Os veículos da Polícia Rodoviária Federal estão obsoletos. A 
situação das estiadas é calamitosa A pesquisa no País não existe. 
A Elllbra.pa está de pires na mão, sem conseguir dar consecução 
aos seus objetivos. 

O Sr. Osmar Dias- V. Ex .. me pennite um aparte? 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA -Ouço V. Ex", com 

muitopmzer. 
O Sr. Osmar Dias - p.,. não perder a oportunídade das 

importantes reflexões de V~ Er, principalmente em relação ao Sis
tema Fman.ceiro da Habitaçio, vou ler um parágrafo de um relató
rio da FAO, na Confetência Inlemacional sobte Nutrição, de !992, 
portanto, ainda a tua!. 

"Apenas 10% dos n:cursos mobilizados pelo Sis
tema Fmanooiro da Habitação foram destinados ao fi. 
nanciameuto de habitações para familias de bUxa renda.. 
Das quase 5 mílhõe< de unidades, cuja produção w 
aquisição foram patrocinadas pelo Sistema Fmanceíro 
de HabitaçãO. somente a terça parte beneficíoo famílias 
com renda. de até cinco salários IDÍilimos; o ICStante foi 
mal utilizado cu utilizado de forma. indevida." 

Portanto, ao Íllvés de cobrar esses aJstos no .financiamento 
das casas do Sistema Fmanceíro da Habitação, o governo poderia 
utilizar melhor os recursos. 

Era essa a adição que gostaria de fazer ao seu discurso. 
O SR. LEOMAR QUINT ANILHA - Agradeço, nobre 

Senador Osmar Dias, as suas reflexões e as incorporo ao meu pro
nunciamento. 

Esse tipo de distorção. por certo, so eottígído, of~ ao 
sistema mais eficácia. 
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Deve~ lembrar que. há muito, se vem registrando no 
País, de forma cada vez mais acentuada, o êxodo rum.l, o abando
no do camp:> em direção~ via de regra. às gxandes cidades. Sai o 
roto, maltrapilho, tangido pela fome e pela desassistência, iludido 
certamente pelas luzes da cidade e- quem sabe?- estimulado pela 
possibilidade de ter a casa pr6pria. deixa o interior. deixa o ClllliJX' 
ou a pequena cidade e se desloca com a sua família para as gcm
des cidades. aumentando os problemas que os incbaços populacio
nais têm çausado. 

O Sr. ValmirCampelo- V.Ex.amepenniteum. aparte, no
bre Senador Leomar Quintanilha? 

O SR. LEOMAR QUINTANlLHA- Com prnzer. 
O Sr. Valmir Campelo- V. Ex• está de parabéns por lm· 

zer um assunto de suma importância. V. Exa não só faz um regis
tro, como iniciou o seu pronunciamento, inas faz uma síntese da 
realidade, uma. análise real da situação do Sistema Fmanceiro da 
Habitação, principalmente para a ciunada mais sofrida, para a clas
se média. Eu também me preocupo muito cotil isso_. nobre Sena
dor. Inclusive está em tramitação, consta da- ordem do Dia de 
hoje, o ProjeiO de Lei n' 169, de minha autoria. Preowpado, tam
bém, como V. Exa, apresentei um projeto alt~do a Lei n"' 
8.004/90, que dispõe s6bre a tr.msferência de fmanciamcnto Do 
âmbito do Sistema Financeiro da Habítaçáo e dá outras JrOVidên
cias. Exatamente este meu projeto visa a atender esta clientela 
n:iais sofrida: a classe média que IlUllCa adquiriu uma habitação. 
Uma vez feito o cantJ:ato através do Sistema Financeiio da Habita
ção. 'a Caixa Econômica Federal terá que h<>m3I' o compromisso, 
não alterando as cláusulas contiatuais, hoje tão em moda. que pro-
vocam aumentos no saldo devedor, às vezes triplicando, e na pres
tação. criando um transtcmo tio grande que a classe média, aquele 
que vai adquirir um imóvel pela primeira vez, fica impossibilitado 
de plgar. Parabenizo V. Exa pelo tema. que aborda hoje cem IIWita: 
propriedade nesta Casa. 

O SR. LEOMAR QUINTANlLHA - Scmador Valmir 
Campelo, agradeço as suas reflexões e o enriquecimento que trnz 
ao meu pronunciamento nesta raÍde. - - - - -

Eu aduziria ainda à questão do êxodo rural que num país 
como o nosso, onde a maioria dos municípios tem sua economia 
centrada no setoc primário. a Caixa Econômica Fedexal deveria se 
preocupar em constituir uma linha de crédito para possibilitar ao 
homem do campo o financiamento Oa sua casa pr6pria, para que 
ele tknbém pudesse oferecer à sua família uma DlOl'adia digna. Da 
mesma fonna, por que não convidar a Caixa Econõmica à mflexãO
sobre a forma de distribuição dos seus m<:UISOS, priorizando, ~ 
para evitar o êxodo rural, as pequenas comunidades rurais e dotan
do-as de infra-estrutura? 

Por essa I32io, Sr. Presidente, Sts. Senadores, questiona
mos o Presidente da Caixa Econômica Federal,. S&gio Cutolo, so
bre as :razões e a urgência da reforma que d Govemo Fernando 
Henrique se propõe fazer;e solicitamos que S. sanos traga infor
mações precisâs Sõbie os critérios e Os rerurSõS 'a serem destinados 
para cada Estado, com suas fm.alidades~ não só para a COJlSttução 
de moradia popular, mas também na área de ~ento básico. 

Entendemos da maior importância a refomrulação aQminis
trativa a que se propõe a direção da Caixa Econômica. Federal e 
espero que esta Casa acompanhe essa reformulação. para que esse 
instrumento público venha a cumprir sua finaliqade. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

A Sr" Júnia Marise - Sr. Presidente, peço a palavra como 
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Renm Calhciros)- Concedo a pa
, !aVIa a V. Ex.• como LíderdoPDT,porcincominutos. 

A sr- Júnia Marise- Sr. Presidente, sabeDdo que o Sena
dor Josapbat Marinho está inscrito desde ontem. abro mão da pala
vra para que S. Ex• possa fazer o seu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa-
lavm ao nobre Senador Hugo Nap:>leão. (Pausa.) 

Concedo a palavta ao nobre Senador Josapbat Marinho. 
V. Ex• dispõe de 20 minutos. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Prommcia o 

seguin.te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr
Senadora, Srs. Senada:es, todo govemante é eleito para resolver 

__ problemas humanos. Decerto que diferentes _problemas humanos 
exigem critérios técnicos para ã sua solução. Tais critériOs podem 
ser mais ou menos amplos em razio da extensão ou da gravidade 
dos problemas. 

Seja, porém, qual for a extensão ou a gravidade dos proble
mas, os critérios técnicos Dão podem preponderar sobre os fms 
maiores das soluções que interessam à colllllllidade. 

Sei qtie esse é também o pensamento do Presidenre Fernan
do Henrique CardOso, exposto, aliás. Da parte inicial do documen
to convertido em li"?t''. que representa o seu programa de ação. 
Nesse documento, ele salienta que, diante dos desafios que amea
çãl:n a :sociedade bJ:aSileira e, conseqüentemente, os governantes, 
não se deixaria envolver pot critérios tecnocráticos frios c acaba
dos. Ao contrário, que procuraria dar soluções adequadas, ouvindo 
a sociedade e tendo em conta as exigências comuns do povo. 

Exatamente por isso é que trago neste ínstaD.te,. ao lado de 
tantas outras palavras que aqui já fomm. proferidas. uma pondera
ção a respeito do problema dos juros e de sua repercussão sobre a 
sociedade em geral. 

Sei que os técnicos e os_ economistas observarão que. os ju
ros são altas: pelas exigências adotadas para resguan:lar uma orien
tação do Governo, notadamente com relação à manutenção da in
flaçáo em te:z:mos razoáveis. 

~ao os contesto, até porque nâo sou economista. Mas o que 
quero poo.clcçtr- é que esses critérios técnicos Dão podem prevale--... 
cer indefmidam.entc, nem mesmo d.i!mte da inflação ou com a 
pzeocupação de evitar que ela retcme um fluxo prej:ldicial ao con
junto das soluções }:reVistas. Sem dúVida que a inflação precisa ser 
contida. por si mesma e pelos seus efeitos sobre várias ações do 
Governo. MaS o combate à inflação não é um fliD paxa o Govemo: 
é apenas uma situação que há de ser examinada e contida, tendo 
como ponto fundamental o de que o governo se exerce para dar 
solução àqueles problemas essenciais, que estão am.e3çando a trnn
qiiilidade da população. 

OI:a,. dentro desse critério, se hã de ver que o problema dos 
juros elevados nio pode ou não deve prorrogar-se além do tempo 
suportável pelos dirigentes da vida econômica e pelos que sofrem 
as cónseqüências dela. 

Nesse instante. já se obsetvam, de todos os ângulos da sO
ciedade e de todas as representações das duas Casas do Congresso, 
palavras e recl.amações. pedindo ao Governo que contenha a taxa 
de juros. enquanto não se entra em grave recessão e não se produz 
um efeito cxuemamenf:e danoso ao coo junto da população. 

Os fatos que a im..prensa vai revelando nos mostram objeti
vamente a gravidade da. siblação. Valem mais do que os argumen
tos que poderia eu desenvolver, por métodos puramente racionais, 
desta t:ribuna. Veja-se como toda a imprensa vai revelando fatos e 
circunstânc.ia.s, indicadores das difiru.ldades por que passa a socie
dade lnsileita em face dos juros elevados. 

De _um lado. vê-se o anÚilcio: ''Politica de }lros agmva défi
cit público". V ale dizer que essa manutenção de taxa exlremamen
te alta de juros """"''" per pn:judicar a p<6ptia ação do Governo, 
IBID1 poeto 1\mdamelllal oomo o relativo à redução do déficit público. 
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Prosseguindo, um jornal anuncia; ''Servidores acunmlam dí- · as conseqllências se dão em cadeia, de classe a classe, de região a 
vidas com juros altos''. Do setoc do Governo, portaniO, chega-se a · região, de Estado a Estado,. atingindo enfim O conjunto da sociedade. 
uma expres$o da popll.ação que vive de salários reduzidos e que Decerto que há conseqüências que não são diretamente ad
não os altera, senão na_medida em que o próprio Govemo pode ai- vindas desse quadro. Mas há situações que revelam o quadro de 
terá.-los. pobreza da sociedade brasileira e que podem agravar-se com. uma 

A seguir, um outro jornal obserVa: "Calote se espalha por sinlação como a que estamos vivendo. 
todo o interior de São ~aulo". Mas, se forem consultados cutros Quando, por exemplo, o jomal .anuncia que a desnutrição 
jornais, vê-se ciue a dificuldade não é peculiar ao Ei>1a.do de São em São Luís chega a 47%, o problema não é para ser visto diante 
Paulo. O jmporta.nte é ver-Se que, qu.aiidc as diíiCUldades atin.gem de métodos tecnocráticos de govemo, mas para. ser analisado dían
gm.vem.eme um Estado como o de São Paulo, de economia muilo te de exigências da população, sobretudo daquela parte eoonomi-
mais desenVolvida do que a do conjunto da Federação, evidente-- camente fraca. 
m.eDte que os Estados economicamente mais fracos estalio pas- Está aqui, em um jomal que não é de São Luís do Mara
sando çor dificUldades já iDstiportá:Veis e as ttaíl.Smitindo a uma nbão- é a Folha de S. Paulo, de 22 deste mês, que declara: "Qua
população já ex. tensamente ~nas suas coodições de vida. se metade, 47% das crianças e.ntre O e 5 anos sofrem de desnutri-

Na mesma seqüência, um OO.tro jomal anu.ocia: ''Vendas ção ctônica.. apresentando déficit na altura em relação à idade''. 
caíram além do esperado no meteado". Outro: '1nd6stria demite Esse fenômeno pode variar de perccnmal.. porém é extensi-
1.021 na segunda semana. de maio". anuncioo o jomal Folha de S. vo a quase todo o lelritório nacional. Sobretudo os Estados do 
Paulo. Mais outro: "Juros altos aprofundam desaceleração da f.OOO Norte e do Nordeste revelam. com relação a doenças e a debilida
nomia e elevam a dívida plblica". "Indústrias já m:luzem o ritmo des f'lSicas:, conseqüências dessa natureza. da que acaba de ser ex
da produção". "Metalúrgicos e FIESP unidos CO!llia juros altos". posta, e que não podem prolongar-se, sob pena de parecer que o 

Vê-se, eut.ão, que, ao lado das noticias gemis refen:D.tes a Govemo. obediente a critérios tecnocráticos, esquece as soluções 
toda economia, os obstlculos ao desenvolvimento crescem de tal de bases. humanas. 
modo que até o capital e o trabalho se unem -par3. a mes.mi rccla- A ccnfia:nça que se deposita no Presidente da República 
mação. Qilllndo pa.troes e empregados agem conjuntamente, ten- permanece, devo declará-lo com tranqúilidade. Nele votei. Confio 
tãndo superar suas dlflCilldades, é evidentemente porque as pe:rtm- na sua fllosofm política.. de critério socialdemocr.í.tico. Mas o Pre
bações no plano econômico atingem a sociedade na sua inteireza. sidente da República não pode repousar apenas na sua convicção, 

Capital e trabalho, que vivem tamo cm divergências, nio ou na expectativa de solução a longo praz.o, enquanto auxiliares 
unifiCam ptoCedimenlOs senão quando a política que se desdobra seus praticam uma crientação OODírária a seu critério de govemante. 
é. a um tempo, danosa à atividade produtcn. e ao que tem como Daí a estranheza que manifesto. quando leiO que o eminem.e 
força apenas a capacidade de trabalho. Ministro da Fazencta... por exemplo, declaroo. que ''juros só caem 

Em face dessas dificuldades, que vão reduzindo a produção. com refcnnas". Ora. se. forOJ.OS esperar a realização de reformas 
limitando a atividade comercial. os efeitos teea.em sobretudo ni para que os juros caiam. antes disso terá. caído todo o povo brasi-
população. leiro. N'"ao é possível! 

Por isso ainda. em maio deste ano o jomal A Tarde, do Outro dia, um jornal anunciou declaração atribuída ao ilus-
meu Estado, anunciava: "Alimentos sobem mais de 10% em um ire Presidente do Banco Cem.zal no sentido de que os juros; esta
mês" Poc que sobem assim? A 'inflação não está aesceildo. Se a rian:i caindo. N"'mguém sentiu a queda do percentual de juros, e ain
elevação dos géneros começa a desdobrar-se, é porque·· se está re- da ontem. ou há dois dias, um jornal anunciava que foi evidente
duz:indo a capacidade produtiva. mente um equívoco, que nem os juros caíram, nem estão revelan-

Na medida em que se Ieduz a capacidade produtiva. limita- do tendência à queda. 
se naturalmente o produto ofertado, e os preços passam a acelerar- . A situação, entretanto, revela~se tão grave que os jornais 
se à revelia do poder do Govemo. também ammciaram. sem contestação de ninguém. que os Líderes 

Mesmo aqui. no Distrito Federal, um jornal am.lncioU! "Cri- do Governo estavam preocupados com a ·ofensiva dos juros altos. 
se no DF upe lojistas e cameroiários". A crise vem unirido-os a tal Nem se poderia admitir que estivessem pensando diversamente. 
ponto que a noticia circulou sem rienb.uma cOntestação do Gover- Todos, emprestando seu apoio ao Governo, são entretanto repre
uo ou das atividades empresariais. Nesta semana. haverá uma pa· sentantes do conjunto da sociedade brasileira e, por meio dela, 
ralisação do comérciO. durante detetminado tempo, CQmO forma cada qual desses Uderes sabe que as difictildades se estão agra-
de pedir a atenção do Govemo par.t medi.âi Cólt&iva das difi.cul- vando além do limite razoáveL 
dades correntes. U:m Govemo que começa, e que começa com .as expectati-

Nessa linha geral de alteração da vida ecoo61Dica. ·a impten:: .. vas que marc:nam o início da Administração Fetnando Henrique. 
sa noticia: ''Mercado ein baixa favorece comi:rrador''· não pode, ~identemente, pemritir que essa, situação se prolongue. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calhei=)- Senador Josap-
No comércio imobiliário começa, por igual •. a ocorrer uma hat MariDbo, a Mesa prorrogará 0 tempo do Expediente por mais 

enorme dificuldade. São pr-édios construidos e nio vendidos, coas- 10 m.inutoS, par... que v. Ex .. possa concluir o .seu pronunciamento. 
uu1001s que C<Jmeçam a reduzir sua capacidade de realização de O SR.JOSAPl!AT MARINHO- Agradeço a V. Er.•, Sr. 
obras. Tudo, ponanto. a revelar que há uma contenção do processo Presidente, e terminarei nesse pruo. 
econômíco extensiva a toda a pop..~Jação, e desmedida. Um Governo que ingressa com essa expectativa geral da 

Se houvesse uma restriçio que atingisse parcialmente as ati- população não pode pennitir que auxiliares seus sustentem um cri
vidades produtivas apenas. e por um prazo lim.itado, compreendia- tério técnico Úleom.patível com as aspirações gerais: da população. 
se. Compreendia-se sobrettido porque os que detêm o poder eco- O Presidente há de prestigiá-los. sem dúvida nenhuma. Mas 
nôm.ico têm. capacidade de suportar çor mais tempo as restrições bá um limite no prestígio à ação dos auxiliares; -é o limite em que 
advindas da limitação das atividades. essa ação se toma incompatível com as aspirações da comunidade. 

O problema. potém. é mais grave. Na medida em que a eco- Mais do que isso: em que se torne essa ação incompatível com as 
nom.ia sofre uma conten.çlo exagerada por efeito de uma política. necessidades da população. Se situação dessa natureza se prolon- · 
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ga. o Governo perde o que ninguém desejã: -a cotii~-do espírito 
coletivo. Tal situação não há de ocorrer. Homem inteligente, so
ciólogo, consequentemente observador da realidade social. o fte
sidente Fernando Henrique há de estar atento a esse quadro, para 
que não se amplie o divórcio, que já se vai criando, entre o Gover
no e a população. 

Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores. guardo, na memória. 
uma observação feita logo após a Segunda Grande Guena por um 
eminent~ Professor inglês,. Harold Laski, que era o orientador do 
partido trabalhista inglês. Fazendo uma análise luminosa das tr.tns
formações do mundo no séa1lo XX, particularmente as oconidas 
na União Soviética, condenando os erros da revolução comunista e 
apontando as virtudes· das soluções sociais ali criadas, compar.mdo 
todo o quadro de um país com o quadro do mundo, Harold Laski 
fez esta observação: ''As fotmaS politicas são :respeitadas na medi
da em que os homens sentememcomumos fuisda vida". Vale di
zer: quando, emre a fOIIDa política. ou. melhor objetivando, o Go-. 
vemo, e a sociedade já não há convicção dos mesmos fms. eviden
temente que se cria situação perigosa para a traD'qüilidade geraL 

O Presidente Fema.ndo Henrique. de certo, não vai permitir 
que. por motivos, técnicos, por ccientação ~ramente obediente à 
mosofia econômica. se ~perturbe sequer a conf'~ nos objetivos 
superio_res do seu Governo. 

E com esse objetivo, é com essa fmal:idade, é com esse esta
dO de espírito que lhe tr.msmito., desta tribuna, não como crítica, 
mas como ponderação, as palavras que acabo de profêrir. 

O que Sua Excelência declarou nO pórtico do seu programa 
de Govemo há de fazer prevalecer na sua gestão. Não uma orien
tação tecnocrática. fria e acabada. mas uma decisão viva, atenta ãs 
dificuldades humanas, porque para. resolvê-las é que o povo brasi
leiro o elegeu. 

A SRA. JÚNIA MARJSE- Sr. Presidente, peço a palavrà 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa· 
lavra à nobre Senadora Júaia Marise, como Líder. 

A SRA. JÚNIA MARIÍlE (PDT·MG. Como Lider, pro
nuncía o seguinte discurso. Sem ~evisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, sn e Srs. Senadores, neste momento quero trazer a esta 
Casa o clamor da população do Vale do Jequitinhonba. 

Tenho aqui uma matéria,. divulgada J?elo jornal Tribuna do 
Jequitinhonha, que tetrata exatament.e a situação em todos os qua
renta e cinco Municípios que integram âqueia região de Minas Gerais. 

Diz o jornal: 

"Mapa da fome revela alarmantes índices de mi
séria nas cidades 

O Vale doJequitinhonha é conhecido por sua po
breza e, paradoxalmente, pela riqueza da criatividade de 
seu povo. por meio do artesanato, da música e· da cultura 
popular.( .•. ) Os ·números de famhias extrelnamerlte po-
bres já Viabilizaram a formação do Mapa da Fome. Em 
cidades como Aiaçuaí. o número de famílias indigentes 
chega a 3.031; em NovO Cruzeiro, 2.900; em Medina, 
2.110; emltaobini,-2.131, entre ouiiãs cidades, cujos nú
meros ultrapassam a mil famílias. Em visita aos diversos 
órgãos e secretarias do Estado, os prefeilOs reivindica
ram ações governamentais im.ediatas para Diinlmjzar as 
conseqüências da seca. 

Sr. Presidente, o levantamento comparativo feito pela Pre. 
feitura Municipal de Medina demonstra a sinlação do Vale do Je
quitinhonha frente à situaçãc) do Nordeste brasileiro. 

Nos indicadores da taxa de crescimenlO da população, o 
· Noroeste tem hoje 1,83; o Vale do lequitiohooha, 0,80%. Na taxa 

de urbanização, o Nordeste apresenta 60,65%; <>-Vale do Jequiti· 
nhonha, 47,90%. A taxa de ~abetismo no Noroeste chega a 
37,57%; no Vale do Jequitinhonha cbega a 49,2%. A ~tagem 
de residências seJ!!_esgoto adequado, no NOidcste, é de 73%; DO 

Vale do Jequitiohooha. 81%. A pen:entagem de Municípios com 
pior condição de sobrevivência de crianças at6 seis 8IlOS de idade 
no Noroeste é de 83%; no Vale, 88%. 

Sr. Presidente, discotrendo sobre essa situação avassaladora 
que atinge, boje, qu~ um milhão de moradores da região do Vale 
do Jequitiohooha. quero registrar a presença da SI" Ruth Catdoso, 
Presidente do Programa Comuilidade Solidária, em Araçual. na ~I. 
tima sexta-feira, quando tive a oportunidade de acompanbá-Ia. 
Sem dúvida alguma, a esposa do Presidente da Replblica COD.Sta
lc?U _a dura realidade vivenciada por to:la aquela região. 

Temos Mmoado, e isso é :recoohecido :não só em Minas 
como em todo o Brasil, que o Vale do Jequitinhonba é uma região 
rica, tem um solo que produz ouro, diamante e cobre; tem uma po
pulação que leva avante um trabaibo artesanal, conhecido no Bta
sil e em todo o mundo, mas é so~todp no V ale do Jequitinhonba 
que milhares de mulheres são consideradas viúvas de maridos vi
vos. Por que isso acontece? Porque eles saem pan. trabaibar em 
São Paulo e em outros Estados, com Q objetivo de trazerem. na 

- volta, ap6s seis, oito meses ou até ui:n an_o, o sustento para a sobre
vivéncia de suas famílias. 

Portanto, Sr. Presidente, na oportt:midade em que a Câmara 
dos Deputados está disaltindo a aprovação do projeto de lei, já 
aprovado pelo Senado da República, de integillção do Vale do Je
quitinhonha na área da Sudene, gostaríamos de IeSSaitar a demons
tração de sensibilidade por parte, inclusive, do Presidente da a
mam dos Deputados, Depu lado Luís Eduardo. que, em reportagem 
divulgada pelo Jornal O Estado de Minas, já ammciro o seu 
apoio àquela gente sofrida do Vale do Jequitinho.nha e à aprovação 

_ d:esta. matéria. Mas realçamos. sem dú~ida alguma, a importância 
da visíta da primeira-dama Ruth Cardoso, não apenas pela h'bera
ç~o- c!C:_ ~guns recursos para a aquisição de ônibus escolares para as 
prefeitnr:as. municipais, Dias. sobretudo. a sua senst.õilidade, de
monstrada no contato direto com as Udetanças Municipais do 
Vale do Jequitinhonha. no sentido de propiciar todos os m.ecan.is
mos para atender hoje, e quem sabe amanhã. e quem sabe peima
nentemente a essa demanda que o Vale do J~itiDhonha requer 
neste momento. as atenções por parte dos Orgãos do Govemo, 
principalmente do Govemo da Ullião. · 

Realçando, pc>rWlto, a importância da presonça da Presi
dent<: do Progrnma CoDI!lDÍdade Solidária, quen:mos aqui fazer 
coro -aos reclamos e às reivindicações de toda a comunidade do 
Vale do lequitiohooha. an:avés de suas principais Lider.mças, dos 
Prefeitos Municipais e até mesmo do Govemador do- Estado, que 
neste momento estão sintonizados com essas :reivindicações. e pe
dindo ao Govemo que atenda aquelas famílias que estão boje so
brevivendo e se alimentando principalmente com as migalhas de 
cestas básicas que estão, eventualmente, sendo eDcaminhadas 
àquelas famlllas. O povo do Vale do Jequitinh<mba não tem água 
encanada dentro de casa; eles bebem a água de caminhões--pipa 
que, casualmente, chegam a cada nmnicípio. 

Por isso-, Sr. Presidente, realçando a presença da Pmsidente 
do Programa Comunidade Solidária, ressaltamos as atenções do 
Goveri!O federal par.< com a P"'"Iação do Vale do Jequitiohooha. 

Muito obrigado. 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. Presi

dente, peço a palavra, para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, para uma co
municação inadiáveL 
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- (PFL-BÁ. gatar uma dívida como a das maiores, senão a mais import:ante co
Para uma comunicação. Seni ri:Vi.Sao do_ orador.) - Sr. Presidente, dificaçào que possa haver, que é o Código CiviL 
S~s e Srs. Senadores., usaria boje da tribuna par.a responder ao Se- O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex"um aparte? 
nador Pedro Simon o discurso que fez Da sexta-feirii: "quando eu O SR. BERNARDO CABRAL- Com muito prazer. Sena-
estava ausente desta Casa. Mas S. Ex" também está ausente; então dor Josapbat Mari.cbo. 
não responderei a S. Ex". Espero fazê-lo amanhã, estando S. Ex" O Sr. Jnsapbat Marinho- Nobre Senador, quero agrade. 
ausente ou presente. cera V. Ex"' as palavras que proferiu em relação a mim. Perniita-

Muito obrigado. _ me, porém. assinalar que V. Ex" as proferiu por bondade. O que, 
O.SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, peço a emrealidade,seest.áfazendonaComissãoéoprodutodob:abalho 

palavra, como Líder. coletivo, dentro do qual V. Ex" tem sido parte saliente. De_ID3Deira 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa- que não era preciso, e nem é agora, sobretudo, necessário que eu 

lavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, como Líder âo f'P. por dê qualquer informação ao Plenário. Em verdade. V. Ex• falou por 
cinco minutos. toda a Comissão Especial que examina o Código Civil. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP·AM Como Líder. O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente. concluo 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sõ e Srs. Senadores, te- dizendo que a bondade que o eminente Senador Josa:pbat Marinho 
nho tido o cuidado de não utilizar a palavra como Líder senão vê nas minhas palavras é fruto do nosso convívio. Com elC, os 
quando o assunto se reveste da maior importância. E hoje é o dia dois baianos. um à frente do outro, acabamos aprendendo bonda~ 
de fazer essa anotação, porque há doze anos lramita no Senado Fe- de. E veja que o eminente Senador Josapbat Marinho registra com 
deral o projeto do Código Civil. carinho aquilo que Agripino Grieco dizia: ''Infelizes dos amigos se 

E hoje, na sua reunião, naquela em que a Comissão exami- não-utilizam a maçonaria dos elogios cruzados''. 
na esse projeto, o Presidente. Senador Ronaldo Cunha Lima. que Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
aqui se enCO!Ura, teve ll oportunidade de convçx:ar os Membros 
que a integram para ouvir a palavra do Professor Miguel Reale. O 
Professor Miguel ReaJe, que é o Coordenador do Projeto do Códi
go Civil. fez uma longa exposição sobre a matéria. 

Devo dizer que. nos meus bancos acadêmicOS: era a disci
plina que eu mais gostava. O Dlieito ~C1:VI.I ine ensinou-que- o seu 
Código tem um sentido de perenidade existencial, pois trata da 
pessoa antes de nascer e dela cuida após a sua mOrte. 

Foi de -uma rara feliCidade O proaunciamento do Professor 
Miguel Reale. Ah se discutiu o atraso que sofre o projeto no Sena~ 
do Fedexal. pois não é de se entender que, ao longo de tanto tem
Po. :Penl:mneça paralisado, enquanto nos países vizinhos o mesmp 
não Ocorre; só para citar, aqui na América La~ O êb.iie. em · 
1981. trouxe a lume o seu nov.o C6d_igo Civil; a Venezuela, em 
1982; o Equador, em 1985. e a própria-Argentina!_~ 1968, cui
dou de fazer uma grailde mudança no seu Código anterior; e _Q_ 

pr6prio POrtugal. eni-1966. --
Faço este registro porque o Professor Josaphat Marinho, 

que é o Relator-Geral daquela Comissão, e que, portanto, seria o 
indicado para aqui ocupar a tnbuna, não o fez e nem-o faria. A sua 
modéstia impede, do alto do seu talento, que ele diga o trabalho 
que vem realizando. Foi dele a idéia do convite ao Professor Mi
guel Reale. Já_no dia 06 es~tará aqui o Sr. Ministro Moreira Alves; 
logo a seguir, o Professor Alvaro Vilaça Azcwedo, que é catedráti.

. co da Universidade Mackenzie. Tudo W;o gir.J. em derredor da 
atuação do Professor e Senador Josapbat Marinho. _ 

É impressionante, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. o 
que se ouviu hoje, o compromisso de que desta vez o Senado Fe
Qerallevará a efeito a feitura do nosso novo Código Civil. Chega. 
e é h!egável que este registro terá de ser feito, do seu individualis
mo. E incomodamente óbvio verificar que aí estão ainda. gizando 
seu comportamento, os quatro personagens: o propriCtãrio, o chefe 
de fainilia, o contratante e o testado!\ a demonstrarem que é bora 
de_o projeto ser remodelado. 

E para isto. Sr. Presidente, é que aqui estamos para o regisw 
tro. Não seria possíVel que a Comissão deixasse passar sem que 
um dos seus integrantes aqui vieSse. Os Anais precisam saber do 
compromisso dessa Comissão Especial, presidida pelo Senador 
Ronaldo OJ.nha Lima, e tendo como Relator-Geral o Senador Jo-
saphat .M:arinho, para que quando aqui chegar, já Com as emendas 
devidamente examinadas, possa o Plenário do Senado Federal reS-

Dw-anre o discurso do Sr. Bernardo Cabral. o Sr. 
Renan Calheiros, 2" &cretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Teotoni<iVileli:z Filho, 
!"' ViCe;,Presidente. 

O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente, peço a pala· 
vrn, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio- Vilela F)lho)- Tem v. 
Ex• a palavra. por cinco minutos. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Lider. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn: e Srs. Senadores, 
deseJo ciiinPrilnentar. áesta triburiã.. -o PresideD.te da República 
pela reunião que realizou do Conselho de Defesa Nacional para 
tratar do-Projeto Sívam. 

- Tiv·e a oportunidade de fazer a leitura, da tribuna do Senado 
Feder.U, de carta que enviara ao Presidente da República, emitindo 
pontos de vista a respeito -desse grande projeto para a Região 
Amazônicit. e para o Brasil. em tennos de segurança nacional. 

Desejo, portanto. cumprimi!ritar o Presidente por ter acolhi
do o nosso ponto de vista de que deveria reunii o Conselho de De
fesa Nacional~ visto que o Conselho que havia na gestão do Presí~ 
dente Itamar Franco reunira-se pant_ não exigir licitação para esse 
projeto. 

No entanto,_ da leitura que faço rl9s _ _jomais. observo uma 
certa contradição do Governo no tratamento dessa questão. Auxi
liares-_do Presidente da República imaginam até que a empresa em 
relação à qual o Presidente detemllnoo a não-assinatura do contrato 
possa vir a ser reabilitada e que outras empresas poderão participar. 

Sr. Presidente., reafl!'IlWldo os tennos da carta enviada ao 
Senhor Presidente da República. custa~me compreender como em 
assunto dessa magnitude e relevância, assunto de interesse da se
gurança nacional, possa se imaginar eolpresa privada flca.ndo com 
o controle do núcleo desse projeto. Nem eu nem o Senado fizemos 
-campanha. aqui, em relação à Esca. O_ que n6s., Senadores. temos 
alertado é que, em relação ao processo. essa empresa foi impugna~ 
da, perdeu a idoneidade. Entretanto, no mew entendimenw. não 
pode o Governo substituir essa empresa por outra; muito menos 
tentar reabilitar esta e~sa- seria pior a emenda: do que o sone
to. Todo o processo que a COmissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional conseguiu recolher indica que a não-exigência de li
citação- muito mais ampla do que a simples dispensa de licitação 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 545 

- foi feita com base na segurança naciaoal. ~ao é possível.que o Sr. Pmsidente, desejo reafJIIWU" Dio só a cetteza de que o 
Brasil trate a questão da segurança naciooal dessa forma. Presidente da Repiblica IWUJter.l essa oriemaçio; fica também a 

Primeiro, o Governo imaginou contratar uma empresa pri- miób.a eXpectativa de que Sua EXCelênCia não permitirá a privati
vada. dirigida por um americano naturalizado~ posteriormente,le- zaçio de assuuto de inl:eresseda segurança nacionaL 
vantou-se a questão de que essa empresa teria. fraudado o INSS; Muito obrigado. 
depois, essa emp<esa mudou de presidente; mais aiDda. os jomais O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, poço a pala-
ammciaram que essa empreSa seria ttansaciOOada com uma outra VIa· pela ordem. 
do Paraná. Não é possive!, Sr. P=idente, que a segurnnça deste. O SR. PRESIDENTE_ (J"ec<ooio Vilela Filho) - V. Ex' 
País- q~~eStiO tão séria, não s6 -de int.eresse ·aoúnilitares, mas de tem direito à palavra como Líder, Senador Esperidião Amin. O 
toda a sociedade brasileira- fique ao sabor das ciramstâncias, que tempo do Senadcr Jader Bubalbo já havia se encemu:IQ. _ 
o Governo comesse à sociedade brasileira que Dio tem capacidade O SR. ESPERIDIÃÔ-AMIN - Sr. Presidente, eu mesmo 
de montar o núcleo capaz de gerenci.ar esse _projeto. Que o Gover-: _ teDbo me_ abstipo _aqui ~ ~mper comunicações de Líderança 
no contrate a iniciativa priVada :Paza aj:ldi-lo na gerência dissC - com apartes, paia me subordinar às detenninações do Regjmento e 
projeto. Mas o núcleo desse projeto, o que motivw, inclusive, a ao zelo com que a Mesa tem se havWo. Pelo que tomei COilbeCi
nào-exigência de licitação, tanto para a gexenciadora como para a menta, a não ser que esteja enganado, o nobre Líder Jader Baiba
fomecedca dos eqtJ~menfos, foiexaramente a s:egur.mçã. ilacfooal. lho fazia uma comunicação de Lidecmça. Consulto a Mesa se va-

Ao cumprimentar o Senhor Presidente da República por ter mos inovar quando o assunto fClr' relevante - e parece-me ser o 
reunido o Conselho de Defesa Nacional e dado um ttatamento a caso desse. 
ess.a questão, quero reaÍlliD.al' a miiiha confiança de_9!e Sua~~ __ ~olicito ~~m a palayra para uma comunicação de Lide-
lência não penoifuá qtie, em. -tema dessa magnitude. a sociedade r.mça, se isso me for facultado. 
brasileira fique desprotegida, no caso de um assunto de segurança O SR. PRESIDENTE (J"eotorio Vilela F"llbo)- Autes de 
nacional vir a ser tratadO pela iniciativa privada. . conceder a palavm a V. Ex a, pam uma comun.ica.ção de Liderança. 

Há uc=ssidade de privatização uesle Pals? Concordo com Senador Esperidiio Amin, a Mesa escia,ec;e que o Regimento per· 
alguns projetas de privatiza.ção, mas não_ se jxxle chegar ao pcnto m.ite o aparte a uma COIIIUllÍcaÇâ.O de Liderança; no entanto. como 
dC se privatizar a segw:ança nacional E causa-me estra:Dheza que o tempo é muito limitado- cinco minutos-. a Presidência normal~ 
determinadas autoridades militares deste País- e os militares 5eJ!!· mente desac_ooselba esse tipo de intervenção. Mas o Regimento 
pre foram deferisores da segurança naciooal- não atentem para o não proíbe o aparte. 
fato de que é impossível manier--se essa lÚJha de conduta. Concedo a palavra a V. Ex a. por cinco minutos. para uma 

Pratanto, Sr. Presideme, Sr's e Srs. Senadores, desejo rea- cammicação de UderanÇ'!. 
fmoar aqui a nossa posição, tomada quauc1o do comparecimento O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR..SC. Para uma comuni
do Ministro da Aeronáutica e do Mm'- de Assuutos Es1Iaté$i: cação de Uderança. Sem revisão do orada.)- Sr. Presidente, de
cos à Comissão de Relações ExteriORS e Defesa NacionaL sijo aduzir, já qUe no entendimento que a Mesa vem tendo nesta 

gestio - voo-me permitir axgumeritar isso posteriormente -, não 
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Pennite-me V. Exa um tem sido propiciado apartes nas com.unicações, 0 que considero 

aparte? - correto,ma.s esse é um assunto memnente fOIID.al. é que Dão posso 
O SR. JADER BARBA LHO - Conoedo o aparte a V. Ex', me silenciar <ÜaDle do assunto que está sendo levantado. 

Senador Antocio Carlos Magalhães. · É pnciso que 0 Senado esclareça qual é 0 curso _ e Obtenb. 
. O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Senador Jader Barba· esse esclarecimelllo -. que vai ser adotado pelo Govemo, se é sim-

lho, V. Exa tem absoluta razão em ma col~. Fico satisfeito plesmenteexcluira.Escaooseér:everaquestãocomojãestáJXOPOSIO. 
que a Comissão de RelaÇões Exteriores e Defesa Nacional, no dia ~er<? deixar aq~ extema.do o D;lC1l ponto de vista. de que é 
8 de março. tenha tomado as providéncias que vieram a compro- muito giaVe adotar o c:aminho de simplesmente excluir a empresa 
v ar as falhas existenteS nesse projeto. A posição do Excelentíssi:- (@C _promoveu a sei~o. como muito bem demonstrou na reunião 
mo Seubor Presidente da Repiblica foi absolutam<nte cotreta, e da Comissão de Relações Exteriores, no dia 12 de abril, o Senador 
assumida agora, perante o Ministério e o Conselho de Defesa Na- Jader Barbalbo. Ficoo perfeitamente demonsrrado, pela participa~ 
cional, .:.:ão será modificada.. Se algum auxiliar tomou qualquer ati- ção em cada subcomissão, que representantes da Esca tiveram par
tude, o Presidente já fez questão de mostrar. publicamente~ por ticipação preponderante na escolha, na seleção feita sobre cada 
meio de quem de direito, seu porta-voz:, que a Posição do Governo item. de que resultou a escolbª_da empresa RaythC9D,. 
é uma só. ou seja. de que aEscanãoputicipará- e jamais poderia ·Quer dizer, a participação da Esca na escolha do principal 
participar - desse projeto. Conseqüentemente, V. Exa teria razão não a coloca apenas como um acessório. a coloca, na ven:iade. 
em sua coZocação. se o Governo viesse a fazer qualquer licitação como o vetorprincipal da escolha do principal 
da qual a Esca, direta ou indhetamente. participasse. Mas não par- De sorte que. ao excluir~ e simplesmente a Esca. com.o 
ticipará .. A palavta do Presidente é. essa, e n6s. do Senado Fedetal. se ver:n infon:nando, não sei qual é a opjnjão do Governo~ es
jamais poderíamos aceitar tal fato. V. Exa foi um lutador a esse tar--se-á, na minha opiníão, dri.b_~do a necessidade de tomar essa 
respeito, na tribuna e na Comissão, e demos o tempo necessário questão novamente à disposição da deliberação do Senado. 
para V. Ex a estudar o assunto. V. Exa esbldou-o, com mu~profi- O Sr. João Rocha- Permite~me V. Exa um aparte. nobre 
ciência, C estamos felizes por ter o Senado Fedetal, por meio _da Senador Espericlião Amin. como ex-Presidente da Comissão de 
Comissão e do trabalho de V. Exa, marcado um ponto a favor da Assuntos Ecac.ômicos desta Casa? 
moralidade adminiS1r.l1iva do Pals. O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço-o com pmur. se a 

O SR. JADER BARBALHO - Senador Antonio Carlos Mesa concorclar. 
1agaihães, muito agradecido. recolho a manifestação de V. Exa. O O Sr. João Rocha- É muito importante o meu aparte. j:ls

uaba:'lo foi conjunto. também na Comissão pxesidida por-V. Ex;&, tamente, neste momento em que nós estamos tentando elucidar. 
"" foi ~ ')Ssívei aprofundar- o conhecimento desse assunto graças à viabilizar e aprofundar a discussão de um tema e um assunto mui~ 

,.., de- toda · ioculDCl11ação que envolve esse tema. to importante que compete a esta Casa. 



546 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1995 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio~ VJ!ela Filho) - Senador 
EsperidiãÕ Amin. V. Ex" tem cimxnninutos pua a cornnnicação de li
cJeransa. e, dentro do tempo atnOOído a V. Ex', a Mesa não~ opõe. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -ConeedO o aparte, Sr. Pre
sidente. 

O Sr. João Rocha - Nobre Senador Esperidião Amin, 
como ex-Presidente da. Comissão de Assuntos Econômicos desta 
c.ua: tívemõs uma participação -di:reta e petmanente na discussão 
do Projeto Sivam. Discutimos esse projeto na Comissão com a 
presença de Ministros que chegavam às lCil e saíam às 18h. Como 
Presidente da Com.issão, achamos que era mais imPortante, além 
da discussão naquela Comissão Permanente, trazê-lo para o Plená
rio desta Casa. Em várias entrevistas, colocamos, pela importân
cia. pelo valor do projeto, que deviamos tom!-lo consciente de 
toda esta Casa. mais precisamente, dos 81 membros que a ela per
tencem. Hoje. peço este aparte ao Senador &peridião Amin por
que, não preciso bem. se há 1 mês ou 40 dias. S. Ex" questionou
me, com muita franqueza, se eu concordava que devíamos volrar a 
rediscutir o Projeto Sivam nesta Casa. A S. -Ex· coloquei, com 
muita sinceridade, que,- se ele Pensava que deviam.os fazê-lo, o 
momento era oportuno. S. Ex" chegou a me apresentar, inclusive, 
uma minuta de projeto -de resolução, pensando ctn discutir exata
menl:e o que ele está expando aqui agora. Disse-lhe: ''Senac:lcr, esta. 
Casa é livre. esta Casa é responsável. e tudo o que gerar dúvida, 
teinos que tomar ~"·Então, queria s6 colocar para V. 
Ex• que a convivência que tivemos nesses dois anos jmssados, na 
Com.issão de Asstmtos Econômicos. foi de transparência. tentando 
buscar a melhor solução para. o nosso Pais. Quero endossai: aspa
laVI:lS de V. Ex', Senador Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Tc<>tonio Vilela Filho)- Nobre Se
nador João Rocha, o tempo do Senador Esperidjio Amin já está 
esgotado. Peço a V. Ex• que conclua o aparte. · 

O Sr. João Rocha- Voo concfu:iro aparte e gostaria que o 
pouquinho do meu tempo fosse transferido para o Senador Esperi
dião. poiqtie estamos discutindo um projeto que envolve US$ 1.4 
bilhão, que representam 10 anoS de orçamento do meu Estado. e 
esta Casa tem que discutir os assuntos polêmicos. Então. t.ransíiiO 
ao Senador Esperidião a palavra e quero d:i:zer a S. Ex• que endos
so o que está ptopondo neste momento. Se hoover alguma altera
ção no Projeto Sivam, que essa al.teraçiõ chegue novamente a esta 
Casal Muito obrigado a V. Ex• por este aparte. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, agtadeço 
pela deferência de V. Ex' e, se me permite. s6 vou dizer unia frase: 
se quem presidiu, do ponto de vista. técnico. a escolha dO prinCipal 
é considerado hoje :inidô.Õeo ...... e foi a Esca. que participoU majorita
riamente da decisão-. o que dizer do principal? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Peço a palavra oomo Li· 
der, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (TeoiDn.io VIlela Filho) - Senador 
Ademir Andf<t.de. a Presidência faz um apelo aos Srs. Uderes para 
que usem da palavra após a Ordem do Dia. porque precisamos 
cumpriroRegimento. _ • 

Já são 16hl7mio. e precisamos votara Ordem. do Dia. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - É assim que tenho- feno. 

Sr. Presidente, mas como quase todos os Lideres usaram da pala
VIa, também me sinto no direito de usar e pretendo fazê..Io neste 
instanr.. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)- V. Ex' 
tem a palavra per cinco minntos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como L!der. J'ro. 
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sô e Sci. Senado-_ 
res. Srs. Representantes da Região Norte do Brasil. hoje tivemos. 

• na Comissão de Assuntos Econômicos. a presença do Presidente 

da Caixa Econômica.. Federal, Dr._ Sérgio CUtolo. Todos sabemos 
que a Caixa Econômica Federal está passando por um enorme~ 
cesso de reestruturação, ·que está sendo feita de maneira técnica. 
mas tem cometido algumas injustiças cama Região Norte do Brnsil. 

Gostaria de chamar a atenção dos Srs; Senadores da Região 
Norte que, inicialmente. a Caixa Econôn:iica criou seis cooxdena~ 
darias. A coordenadoria de mímexo seis engloba os Estados do 
Ceará. Manmhão, PiaUÍ, P'aní,A~Das! RoraiJ!:m e Amapá. Cada 
uma dessas coordenadorias foi subdividida em quatro subcooroe-. 
nadorias. -Pa12 SUipi"eSa _nossa colocaram à frente da coordenado-· 
ria-geral o Sr. José Wilson Oliveira. que exercia a superintendên
cia da Bahia, con:tO subcoon:lenadores o Sr. Valdir Santos Lima Fi
lho, adjunto da diretorla comercial em Brasília; o Sr. Raul Santos 
Filho, superin'endenJ:e do Ceará;- o Sr. Rog6rlo -de Jesus Freire, su
perint_endente do Piauí; o SIS. JusceliD.o Campelo de Siqueira, 
C!:iete de divisão da Bahia. Portanto., nenhum homem da Região 
Norte do nosso País. GOstaiia, inclusive. de chamar a atenção do 
_Uder do nosso Partido, Senador Jader Barbalb.o., para o seguinte 
fato: essas pessoas que estão mcntando .a :reestruturação sem apre
sença de nenhum cidadão do Norte do Brnsil chegaram ao absurdo 
de cometer o seguinte erro: criaram 83 escrit6rios de chefl3.S para 
serem ocupados por técnicos - até aí., tudo bem, concordo - sem 
i.nrerl'erência política. 

Senador Jac!er Barbalho, dividiram o Estado do Pará em 
duas partes. ColOC3I3m um 1lnico escrit6rio em Belém e um outro 
escrit6rio -em São Luís do Maranhão. E, imagine V. Ex•, a região 
de Marabá ficou ligada a São Luís, ou seja. atrelaram 9 Sul do 
Pará ao Mara.IIhão. O SUl do Pará inteiro vai ficar coordenado pelo 
chefe de cscritério, como eles cbamam, de São Luis do Mazanhão. 

O-Sr. Carl(tS Bezerra- Permite-me V.Ex•um aparte? 
O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Ex'. 
O Sr. Carlos Bezerra - Muito pior do que issO, ~. é 

o critério que o Ministério da Fazenda está adorando para a distti
buição de recursos da Caixa Econômica. São 30% para São Paulo 
e o meu Estado. que é o último colocado, está com 0,25%. Mais · 
do que nunca, -se faz necessário uma uniãO nesta Casa dos pobres 
da República- o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, pua acabar 
com essa política que só beneficia o Sul do Bzasil. Um Estado 
como o nosso ficoo. com uma migalha. O Pará. de V. Ex• deve ter 
ficado com uma migalha bem próxima da que nós ncamos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Ao Paxá for.un destinados 
1,7%. Para o Norte inteiro, os reairsos destinados à habitação rêp
:resentam 6,65% e para o Pará 1,7% de lodos os recursos destina~ 
dos à habitação no País. 

O nosso Estado representa 4,8% da popolação brasilcila, 
15% do território Il!lcional e é responsável por IS% de toda a ex~ 
portação bnsücira. O Pará exportou, em 1994. R$],8 bilhão em 
.metcadorias. 

Chamo a atenção dos Srs. Senadores da Região Norte, por
que a sociedade paxaeme e a sociedade do Norte está nos chaman
do_ de· ausentes, de polítiCos fraCos, que não consegUem resolver os 
problemas das suas regiões. 

O qtte a Caixa Ecooômica está fazendo é um verdadeiro ab
surdo, colocando cinco técnicos que jamais pisaram na Região 
Norte e decidindo pela criação de 83 escrit6rios -de- .O.eg&ios, cUjos 
chefes serão escolhidos por critérios de competência - e com isso 
eu COilCtrdo e acho até que pode deixar de haver íntcrferêDCia. po
lítica-. mas esse resultado absurdo como colocar o sul do Pará 
submisso a São Luís do Mazanbão...meu Deus do céu! Já basta a 
ferrovia Itaqui. que leva todo o minério de ferro de Carajás :Pãm o 
Maranhão. 

Os políticos do Pará, com certeza. não haverão de aceitar 
essa decisão e para. isso gostaríamos de convocar todos os Senado-
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res do bloco da Região Norte para um empenho, junto ao Gover- no último sábado, pelo Embaixador Ronaldo Sardenberg. Secretá
no, em relação a essa questão a ítm de não permitirmos ramanho rio de Assuntos Estratégicos, na medida em que, na noite de sexta-
abstndo no nosso País. feira, telefonei a S. Ex• expressarido a preocupação de diversos 

Em o que tiDha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. funcionários- engellbeiros, fi'sicos, matemáticoS e outros- da em· 
O SR. JADE R BARBALHO -Sr. Presidente, peço a pala- presa Esca, que haviam me procurado, apreensivos com a maneira 

vm por ter sido citado pelo Senador Ademir Andrade. como se estava por decidir o destino da Empresa, com a participa-
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Concedo a ção da Inepar, e da comissão que acompanhava o Projeto Sivam. 

palavra ao nobre Senador Jader Barbalho para uma explicação Na manhã de sábado, o Brigadeiro Arquimedes, do gabine
pessoal, &itado que foi pelo nobre Senador Ademil: Andrade. S. te do Mttústro Ronaldo Sazdenberg. illfOimOU-me que, naquela 
Ex• dispõe eleS IIÚmltos. - - -- - Wde de sábado, ãs quiDze horas, seria assinado o Projeto Sivam 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para uma expli- com a Raytheon. Fu: a comunicação ao Brigadeiro - após ter dia-
cação pessoaL Sem MVisão do orador)- Sr. Presidente. em primei- logado com o Senador Gilberto Miranda, que me telefonou no iní--
ro lugar, gostaria de dizer que soo solictpio com a manifestação do cio da tarde de sábado, preo:cupado com o assunto-, recomendan
Sr. Senador Ademir Andrade, mnito preocupado com a atuação da do que não fosse feita a assinatura do contrato com a Raytheon an-
Caixa Económica Federal no tratamento, particularmente. do Esta- tes que o Senado Federal votasse novamente_ necessária modifica-
do do Pará. ção na resolução. 6 alt. 3° clãs diversas resoluções sobre a matéria 

Mas, Sr. Presidente, o Governador do meu Estado, Almir mencionava especificamente que o contratõ Ou O imposto só teria 
Gabriel. na campanha eleitcnl. garantiu que o Presidente Feman- validade na medida em que fossem assinados os contratos comer
do Henrique Cardoso alocaria. de imediato, após a sua posse. R$2 ciais com a Esca e a Raytbeon, a primeira integrãdora e a outra 
bilbões para o Estado do Pará. E o Sr. Seria:dor-Ademir Andrãà.e empresa com eqliipanleittos e tecnologia. 
foi companheiro de pala:nquedoGovemador AlmirGabriel e deve O Sr. Antônio CarlosMagalhãcs-Pemrite-me V. Ex• um 
ter assistido a essas marlifes:tações. . bzeve aparte? 

Ontem. li no jomal que o Governador Almir Gabriel partici- O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não. 
pau de um cbumLSCO com os demais Governadores do PSDB cujo O Sr. Antônio Carlos Magalhãts- V. Ex• disse que o Se-
"churrasqueiro" foi o Govemador do Rio Grande do Sul, Sr. Antô- nadar Gilberto Miranda telefonru-Ihe no sábado? Não ouvi bem. 
nio Britt.o, nosso companheiro do PMDB. Então, é até possível Foi isSo mesmo? 
que o Senador Ademir Andrade esteja desinfonnado e, nesse chur- O SR. EDUARDO SuPLICY - É verdade que o Senador 
rasco, tellham sido libetado esses RS 2bilhões. Gilberto Miranda telefonou-me no sábado, de manhã-

~ao sou a pessoa indicada pàra satisfazer esse empenho O Sr. Antônio Carlos Magalbães Era isso o que queria 
justo, essa indignação. também justa, do Senador Ademir Andra- saber. 
de, Quem pode satisfazO.Io é quem prometeu R$2 bi.lbões do Gover- O SR. EDUARDO SUPLICY --.manifestando também 
DO Femando Hemique Catdoso, ou seja, o Govemador AlmirGabriel sua preocupação. 

E eu, como pazaense e Senador, estou solidário--e1orcendo -- Pois bem,. como V. Ex"'s sabem,. há no Senado Federal um 
para que, se houve realmente essa pra!Ilessa do Presidente da Re- outro projeto tramitando, de iniciativa de 20 Srs. Senadores, de au-
pública, Sua Excelência a cumpra. O Presidente Fernando Henri- toria do Senador Esperidião Amin. propondo que se desautOrize 
quetemqueavisarqueprometenaocandidatotucanoosR$2bilbões. aquele empréstimo. Como um novo projeto está por ser enviado 

O Sr. Ademir Andrade- Concordo, mas todos nós temos pelo Executivo. avalio que seja da maior -importância que-ambos 
que lutar pcc isto. . _os JX'Ojetos, tanto -~ele que_ desan~ o_ contJ:at.o, quanto a mo--

O SR. JADER BARBALHO - O Seuador Ademir Andra- .. ififiiição. sej<un. o qilanto antes, eximJmados. 
de tem toda a razão. Em lugar de destinar os RS2 bilhões, supri- Obviamente, o Executivo enviará, pelo que pu~ entencfer, 
mem a Caixa Econômica no nosso Estado, ligam-no ao Maranbão um novo projetO a esta Casa, na medida em que houve Uina modi
e colocam uma bobagem no Orçamento. Isso não condiz, em abso-- ficação no p;ineiro projeto. Será a oport:wiidade pam esta Casa 
luto. com essa possível promessa feita pelo Senhor Presideote da examiná-lo em profundidade. Gostaria ~ registrar que, tendo 
República. dado entrada há trinta e quatro dias neste projeto que desautoriza a 

Estamos ansiosos esPerandO os R$2 bilhões. Mas o porta- operação de empréstimo, na Comissão de Assuntos Econômicos, 
voz não sou eu - e os senhores são testemunhaS -. é o colega de já tendo sido destinado a quatro Senadores paza relatarem. Sena
palanque do Governador Almir Gabriel, o Senador Ademir Ancha- dores Elcio Alvares, Sérgio Machado, Pedro Piva e, agora, estan
de.. que só tem trazido notícia ruíns. Eu não tenho trazido até aqui do com o Senador João Rocha. É importante: que seja dado o pa
nenhuma. Nós perdemos a eleição no Estado e estou quieto, na ex- recer. O Senador João Rocha, inclusive. manifestou a mim que 
pecta.tiva de que o Senhor Presidente da Repíblica efetivamente está apronla!Ido ~ parecer. tendo já solicitado uma assessoria para 
entregue os R$2 bilhões ao Pará porque a situação está muito gra~- _ prepará-lo. E importante que o Senado Federal examine o quanto 
v e DO nosso Estado. -antes essa matérii, dirimindo todas as ddvidas. 

O Sr. Adem.ir Andrade- Mas V. Ex.• é Governo e eu soo O Sr João Rocha- V. Ex• mepemtiteumaparte? 
oposição. então, cabe a V. ex• cuidar dos interesseS do Estado OSR.EDUARDOSUPUCY-Comnmitoprazer. 
também. O Sr. João Rocha- Disse a V. Ex• que o 'processo chegou 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, peço a pa- às minhas mãos no fmal da quinta-feira. quando tive que viajar. 
lavr.a. como Líder. Darei um parecer seja a favor, seja contra. Mas coloco a V. Ex• 

O SR. PRESIDEN1E (l'eoconio V!.lela Filho)- Coocedo a pa- que darei o parecer solicitado pelo oobre Seuador. 
IavzaaonobreSeoadorEduardoSuplicy;canoUder,porS minutos. O SR. EDUARDO SUPLICY- Estou apenas registtando 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como !!der. Sem que estou ansiosoparacoohe.:eroparecerde V.Ex•. 
revisão do orador.)..:. Sr. Presidente, S:r"s Senadoras e Srs. Senado-- Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de registrar o oficio 

· res, com respeito a· assinatura do contrato Sivam com a Raytheon. que encaminhei ao Sena.dor Romeu Tuma. COiregedor do Senado 
· fui avisado de que o Conselho de Defesa Nacional iria se reunir. Federal. nos seguintes termos: 
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Considerando a entrevista do ex-Senador Jarbas 
Passarinho, publicada no jornal O Globo, de 28 de maio 
de 1995, onde declara ter havido um acordo entre os Lí
deres, com vistas a ·que Parlamentares condenados à CPI 
do Orçamento fossem absolvidos no plenário, conside
rando o disposto nos arts. 2°, ill, e 22 da Re~lução n° 
20/93 do Senado, solicito que o Conselho de Etica desta 
Casa adote as medidas cabíveis, tendo em vista que as 
afiiiDilçôes do então Presideo.te Jarbas Passarinho rela-

• t.am fatos não condizentes com os deveres fundamentais 
dos Senadores, conforme o disposto no C6digo de Ética 
e Decoro Parlamentar. 

Atenciosamente,- Senador Eduardo Suplicy. 

Tenho ciência de que o Senador Jarbas Passarinho modifi
cou de alguma maneira o conteúdo de sua entrevista ~ jornal O 
Globo, publicada no domingo, mas tratA-se de assunto que merece 
a atenção da Casa. 

Muito obrigado. 
O Sr. Gilberto Miranda- Sr. ~sidente., tendo sido citado 

pelo Senador Eduardo Suplicy, peço a palavra. . 
O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- Concedo a 

palaVIa ao Senador Gilberto Miranda. para uma explicação pes· 
soai, por cinco minutos. · 

· O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Para expli
cação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-s e Srs. 
Senadores, no sábado passado telefonou para minha residência em 
São Paulo o Brigadeiro Aiquimedes, por volta de llh45min, dei~ 
xando um recado para que eu ligasse urgentemeJ?.te para ele em 
Brasília. 

Cheguei a casa por volta das 13b20min, liguei para o Briga
deiro Arquimedes em Brasilia, e ele me comunicou que, a pedido 
do Ministro Ronaldo Sardenberg. ele estava informando-me que o 
Governo iria assinar o contrato com a Raytbeon. 

Relatei ao Brigadeiro Arquimedes que eu tinha mantido 
conversas com o Senhor Presidente da República e tinha pondera
do a Sua Excelência que nenhum contrato deveria ser assinado en
quanto não fosse tomada a decisão com relação à anulação da Re
solução do Senado Federal. E o Presidente da República compro-. 
meteu-se c_omigo, dizendo que nada seria feito antes que fosse de
cidido o que estava naCoin.issãode ~tOsEconômi~s_e que já 
tinha sido distribuído, prim.eirimenfe, para o Senador Elcio Alva': 
res, Líder do Governo, que o devolveu; .depois, para o Senador 
Sérgio Machado, que o devolveu; posteriormente, para o Senador 
Pedro Piva. que o devolveu; voltou n<?vamente ao Senador Pedro 
Piva. E, depois. na sexta-feita, ~emeti esse projeto de cancelamen
to da Resolução ao Senador João Rocha. 

Ponderei ao Brigadeiro Sardenberg que não havia por que 
assinar um contrato de quase US$1 bilbão num sábado. Por que 
não o assinava na segunda-feir.t.? E por que o Senhor Presidente da 
República tinha se comprometido com o Presidente da Comissão 
que só iria tomar essa decisão quai:ldo tivesse uma empresa do Go
verno ou outra. mas o ma decisão geral? 

Estranhou-me também o fato de que a Presidência da Repú
blica. antes de avisar ao Senado ou à Comissão de Assuntos Eco
nômicos- mas, claro, em primeiro lugar. o Senado-, ela tenha na 
sexta-feira. já pela manhã. às llh, particípa.do à Escaque não mais 
assinaria o contrato coin a Esca. mas com a R.aytheon. e só avisan
do membros do Senado no sábado. Estranho também que., antes de 
ter me ligado, o Brigadeiro Arquimedes também teria ligado para 
o Senador Suplicy. Mas, antes de tudo. avisou a imprensa às llb. 

A meu ver. o Executivo deveria antes ter esperado o julga
. mento do projeto que tramita na Comissão de Assu~~ Econômi-

cos, na ql13.l quatro relatores já tinham sido desiglw:los e nenhum -
bavia Oferecido parecer até enlâo. Esse foi o compromisso do Se-
nilor I'Iesidente da República. · 

Estranha-me mais que, na quarta-feira passada, passei um 
fax ao Ministro Sardenbexg, com cópia para o Ministro Mauro 
Gandra, dizendo que este prcx:esso estava parado na Comissão e 
pedindo uma reunião com os dois. Os Ministros Ronaldo Sarden
berg e Mauro Gandra não deram nenhuma resposta, e s6 vim a ter 
essa posição no sábado. 

Como o Bri_gadeiro Arquimedes disse-me que teria falado 
com o Senador Eduardo Suplicy e que ele estava de acordo, tomei 
a liberdade de ligar para o Senador para perguntar-lhe se ele ti.Dha 
recebido o recado. O Senador disse que sim. mas que simplesmen
te ouviu o que o Brigadeiro disse e em neJJhum momento concor
dou com nada, porque era uma decisão unilatetaL 

Quero deixar esses fatos bem claros. A Comissão de Econo
mia entrou em contato os seus integrantes na quarta-feira. distri
buiu o processo para o Líder do Governo, para o Lider do PSDB, 
para o Senador Pedro Piva., do PFL e somente na sexta-feira foi 
novameDte aoPFL na pessoa do SenadorJoãoRocba. 

Estamos dentro do prnzo. que se renova a cada quinze mas, 
quando um Senador deixa de apreciar. Analisando com minha as
St".ssoriajurídica, tenho certeza de que o Executivo terá de mandar 
novamente ao plenário do Senado e depois de lido, a mudança irá 
para a Comissão de Economia. 

_Espero, como disse meu Líder, Senador Jader Barbalho, e 
conforme os apartes recebidos nesta Casa. que o Governo Federal 
flque com essa parte. Desde o começo, quando fui Relator desse 
projeto. insisti nesse ponto com o Mi.o.istro Gandra, com o Minis
tro Lobo e com o Ministro Flores, de Assuntos Estratégicos. Não 
havia. por que a Aeronáutica. não gerenciar este projeto, não havia 
por que a Aeronáutica dar preferência a uma empresa privada. E 
tudo isso está grn.vado na Comissão de Economia. 

Acredito que o Governo está de Parabéns. pois ouviu, leu. 
acatou e convocou o Conse.lho de Segurança Nacional por suges~ 
tão do Líder do meu Partido, Senador Jader Barba.lho, feita através 
rle uma correspondência enviada ao Presidente da República na 
semana passada. E o Presidente, depois de ouvir meu conselho, to
mou a decisão. 

Entrela.nto, o que havia sido combinado é que votaríamos, 
em primeiro lugar, esse pedido de cancelamento de resolução. O 
Executivo não descumpriu o acordo, cabendo-lhe. portanto, expli
cação a este Senado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
__ -O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ! 0 Secretário em exercí
cio. Senador Antonio Carlos Valadares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 832, DE 1995 

Seithor Presidente. , 
Requeiro, com base no art. ~ in~ I. do RegimeDto Inter

no do SCnado Federal, prorrogação de licença por motivo de doen
ça inStruída com laudo de inspeção de saúde já encaminhado ante-
rionnente anexo ao Requerimento n° 699~ de 1995, datado ~ &-5~ 
95, onde estarei impossibilitado de comparecer às sessões do Se
nado peic:rperiodo de 30 (trinta} dias a contar da data deste reque-
rimento. . 

Em 16de maio de 1995.-SenadorSebast:ião Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela F'llho)- O requeri
mento está devidamente instruído com atestado médico previsto 
no a:rt.. 43, inciso L do Regimento .lntemo. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercí
cio~ Senador Antonio Carlos V ala.dares. 

É lido o se~inte: 
REQUE~NTON'~,DEl~S 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, requeremos a pfórrogação até o dia 

6 de setembro do prazo da Comissão Temporária Interna, criada 
alravés do Requerimento n° 201-SF. de 1995, destinada a "elabcJrnre 
apresentar projeto de resolução refannando o Regimento !Dtemo". 

Sala das Sessões, de maio de 1995.- Waldeck Ornelas
Luci o Alcmtara- Nabo r Júnior- José Roberto Arruda - Ney 
Suassuna- Coutinbo Jorge - Marluce Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Fllbo) - Em vota-
ção o requerimento. · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queir.a.Di pennanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica prorrogado o prazo da Comissão. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Sobre a 

mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secretário eni. exerCí
cio, Senador AnlOnio Carlos Valadares. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'177, DE 1m 
Determina a impressão da mensagem que 

menciona nos contra-cheques dos servidores públicos 
federais e dá outras ~rovidências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica o poder Exea1tivo autorizado, através de seu 

órgão competente, a inserir nos contra-cheques dos setVidores pú
blicos da União detenha participação acíonária, referentes ao paga
mento do mês de outubro do corren.te ano, a seguinte mensagem 
alusiva ao tricimtenário da morte de Zumbi dos Palmares: .. 1695-
1995 - 300 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares". 

Art.. 2° A frase de que trata esta Lei será impresa em caixa 
alta, na parte inferior dos contra-cheques, obedecendo à mesma 
fonte e ao mesmo corpo de letras utilizadas pua a Ímpressão do 
nome do servidor. 

ArL 3o É facultado aos Estados, Distrito Federal e Muniá
pios. a aplicação desta lei. 

ArL 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Em 20 de novembro de 1995 completa-se trezentos anos da 
morte de Zumbi. chefe politico e milliar do Quilombo dos !'alma= 

Já foi dito sobre a necessidade !o resgate da i.mportânr:a 
hístórico de Zumbi para os brasilei"Us, pois ele não deve ser visto 
apenas como herói dos negros, mas sim como símbolo da luta pela 
liberdade e contra a opressão. 

Zumbi e Tuadentes são os únicos bmsileiros considerados hé
rois. sendo que o resgate histórico de Zumbi airi.da está por fazer. 

Primeiro herói libertáriO- do Brasil, Zumbi é considerado o 
negro que mais mereceu a atenção de bistõriaâores. põetãS-e escri

. tores. entre os que se interessaJ.;J pela Hi."tória do Brasil. De Castro 

Alves a Agqstinlao NelO, de Nina Rodrigues a Décio Freitas, todos 
falam e enaltecem Palmares e seu líder maior. 

Sobre Zumbi e Palmares bem caberia o que escreveu Eucli
des da Omha sobre Ca,nudos:" _.não_se rendeu_. caiu quando caí~ 
ram seus últimos defensores.-" Somente a morte apagou aquela 
chama de liberdade que continua viva em todos nós. 

Por acreditar na imortalidade de Zumbi dos Palmares apre
sentamos a presente proposição, acreditando que, mais do que 
uma singela homenagem a este que foi, sem dúvida, o maior herói 
negro brasileiro. esta é uma oportunidade pam despertarmos, em 
miJhares de cidadãos, homens e llll1heres de todas as raças e origens. 
a semente da esperança e da verdade que habitam em todos nós. 

A inscrição da mensagem "1695- 1995-300 Anos da 
Imortalidade de Zumbi dos Palmares" nos contra·cheques do 
funcionamento pó.blico da União, lembrando a passagem do trice· 
nário de morte de Zumbi, inse!e-se como providência que o Poder 
Executivo deverá adotar contn"buindo para restaurar a memória 
histórica do nosso povo, que tem em Zumbi dos Palmares um dos 
seus expoentes maioi:es. 

Zumbi não IDOII'etl. Ainda vive em cada um de nós. que 
percoae o caminho da liberdade. da igualdade e da justiça, inicía
do por ele há trezentos anos atrás. 

Sala das Sessõe&., 30 de maio de 1995.- Senadora Benedita 
da Silva. 

(À Comissiio de Educoção. Decisão TerminaJiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O projeto 
será publicado e remetido à Comissão cozn.petente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vliela Filho) - A Presi
dência comnnica ao Plenário que recebeu do Presidente da Repú· 
blica a Mensagem n° 198, de 1995 (n° 590195. na origem), acom
panhada de Exposição de Moti-:os do Ministro de Estado da Fa
zenda. solicitando seja autoriza.da a rerratificação da Resolução n° 
8, de 1995, que autorizou a contratação da operação de crédíto ex
temo a ser celebrada. com ga.rantia da União, entre o Estado de 

. Sergipe e o Fundo Internaciooal para Desenvolvimento da Agri· 
cultura - FIDA. destinada a fmanciar parcialmente o Programa de 
Apqiõ às Populações de Baixa Renda no Semi-Árido de Sergipe
PRÓ-SERTAO; 

Constatada iDexatidão material devido a lapso manifesto no -
Parecer n° 1..533/94, da Procuradoria da Fazenda Nacional. esta 
Presiâência., coni base nO art. 325, alínea "c". do Regimento Inier
no, não havendo objeção do Plenário, tomará as providência ne
cessárias à retificação do texlO, mediante republicação da Resolu
ção n° 8. de 1995, fazendo constar ó valor correto de doze milhões 
e novecentos mil Direitos Especiais de Saque. e não doze milliões, 
confarnlC fora publicado. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonío Vilela Filho)- Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TJVO 
N"47.DE 1995 

(Em: :regime de urgência. nOs termos-do 
att. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único,. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 47, de 1995 (n•75195. na Câmam dos De
putados), que aprova o texto do Acorclo-Quadro de Coo-. 
peração- Fmanceira entre a República Fedem ti v a do Bra
sil e o Banco Europeu de InvestimenlO, assinado em Lu
xemburgo, em 19 de dezembro de 1994. tendo 
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Parecer favorável, proferido em Plenário. Relata:: 
Senador Bernardo Cabral, em substituição à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

A matéria constou da pauta da sessão ordinária de Ontem. 
quando teve sua votação adiada para boje por falta de quoruDL 

Votação do projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe1Dl3D.ecer sen-

tados. (Pausa.) ~ 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Dire<orii para a redaÇiiO fmai. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vdela Fdho) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora. oferecendo a redação ímal da 
matéria, que será lidi pelo Sr. 1° Secretário em exerc:ício, o Sr. 
Antonio Carlos V aladares. 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 345, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislati
vo D0 47, de 1995 (n° 75, de 1995, na Câmara dos De-
putados). · 

A Comissão Diretora. apresenta a redaçãc) ímal do Projeto 
de De=to Legislativo n• 47, de 1995 (n• 75, de 1995, na Câmara 
dós Deputados), que aprova o texto do A.cotdo-Quadro de Coope
ração F.inanceúa entre a Repiblica Federativa do BiaSil e o Banco 
Europeu de Investimentos. assinado em Luxemburgo. em 19 de 
dezembro de 1994. 

Sala de Reuniões daComissão.30de maio de 1995.- Teo-o 
tonio Vilela Filho, Presidente - Ney Suassuna, Relator- Renan 
Calheiros- Antonio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N"345, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, , 
Presidente do Senado Federal. nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

, Aprova o texto do Acordo-Quadro _de Coope
ração Financeira entre a República Federativa do 
Brasil e o Banco Europeu de Investimenlop assinado 
em LuXemburgo, em 19 de dezembr:o de 1994. · 

O Con,&t:esso Nacional decreta: _ 
Art. 1• É aprovado o texto do ACO<do-Quadro de Coopenl

ção Financeira entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
Europeu de Investimento, assinado em Luxemburgo, em 19 de de-
zembro de 1994. -

§ I 0 São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quais
quer aros que impliquem modif'tca.ç.ão do Acordo~ bem como 
quaisquer atas. que, riOs termos ao art. 49, I, da Canstiruição Fede
ral. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pat:rim&io 
nacionaL 

§ zo São sujeitas à apreciação do Senado Federal~ nos ter
mos do art. 52,. VII, da Constituição Federal, as operações de cré
dito externo, derivadas do ACOido, da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e demais enti
dades con!roladas pelo poder público federal 

§ 3" São sujeitas à apieciação do Senado FedCral, nos ter: 
mos do art. 52, VIII, da Constituição Fedet>l, as operações de credito 
..remo, derivadas do Acordo, que tivemn a ganntia da União. 

Art. zo Este Decreto Legislativo entra em vigor oa data de 
sua publicação. 

ArL_3° Revogam-se as disposições em coo.trário. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Fuho)- Em dis-
cussão a redação flnaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadore~ que a aprovam queiiam -permanecer sen-

tados. (Pausa:) ~ 

Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Item 2: 

Votação. em turno único, das Emendas da Câma
ra ao Projeto de Lei do Senad~ n° 110, de 1988 (n° 
3.803/89, naquela Casa), de autoria do Senador Jarbas 

. Passariobo, que dispõe som o depósito legal de publicaçõ
es na Biblioteca Nacional, e dá outras providências., tendo 

Parecer sob D0 204, de 1995, da Comissão 
- de Educação, favorável às Emendas D0 S 1 e 2. e 

à Emenda no 3, de Redação; e contrário à Emenda n° 4, 
deRedação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo_ Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador- Antonio Carlos V aladares. 

É lido o seguinte: 

REQUERUMENTON·~,DE1~5 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 315 do Regimento Iotemo do Senado 

Federal, requeremos adiamento da vctação das Emendas da Câma
ra ao Projeto de Lei do Senado D0 110, de 1988 (n° 3.803/89 na 
Casa de origem), por 30 dias. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1995. --Eduardo Suplicy 
-Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO:: Sr. Presidente. peço a pala
VIa pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (TeotOÍlio Vilela Filho) - V. Ex• 
tem a pafaVra. • 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, sou autor na Comissão de Edu
cação exatamente do parecer oferecido ao projeto em questão. En.
tãC?, como há uma série de sugestões oferecidas pela Biblioteca 
Nacional, estou apresen'tando o requerimento anteriormente lida, a 
f1m de que possamos apreciar mais detidamente a matéria. ---

O SR. PRESIDENTE (fecitonio Vilela Filho)- Em vota
ção o requerimento. 

· · Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria retom.ará. à Ordem do Dia na data estabelecida 

pelo Plenário. - - -

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) ::C Item 3: 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmatan"l03, de 1993 (n" 553191, na Casa de origem), 
que isenta do pagamento anual da taxa de inscrição pre

-vista no Decreto-lei no 221. de 28 de fevereiro de 1967, 
as embarcações de pesca de até dez metros de compri
mento, tendo 

Parecer favorivel sob n° !55, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 

A matéria constou da pauta da sessão ordinária de 26 do _ 
conente., quando teve a sua v_otaçã9 adiada por falta de quornm. 

Passa-se à votação do projeto em turno único. 
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O sR: iADER BARBALHO -Sr. P=idente, peço a pala- PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 103, DE 1993 
vra para encaminhar. - (No SS3J91, na Casa de origem) 

O SR. PRESIDENTE (feotollio Vilela Filho)- Concedo a 
paiavxa ao Senador Jader Barbalho para encamiDhar a votação. V. 
Ex• tem a palavra p<r Smin. . 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. l'aia encaml· 

nhar. Sem revi<ão do orador) - SL Presidente, desejo apenas 
orientar a Bancada do PMDB DO Senado no sentido de rejeitar o 
parecer fa.votável da Comissão de Assuntos Econômioos. 

O parecer não informa, no mérito. qual a :razão de se mudar 
a legislação que protege cana isenção a pesca artesanal no B~ 
isto é. os proprietários de barcos de até oito metros. Quando a di
mensão do barco extiapola para dez metros, segundo inf<mna.çÕeS 
que temos, Sr. Presidente, haverá uma conCOl'l"ência pmjldicial ã 
pesca artesanal. - - -· 

Como o parecer não trouxe nenhum estudo de natureza téc
nica que pudesse justifiCar essa ampliaÇão em mais dois metros. 
sem pxe}lízo à pesca artesanal no Brasil. e como a legis~o ~e 
visa a isenção prevê exatamente a proteçi.o pata os_ ~_etários 
de barcos de até oito metros, na condição de Uder do PMDB, re
comendo aos companheiros do Senado a rejeição·do projeto de lei 
oraemvotação. • - . - -

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, peço a pala
vra para enctm..inhar. 

O SR. PRESIDENTE (feotollio Vilela Filho) -Concedo a 
palavxa ao Senador Hugo Napoleão para encaminhar a· votação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para eocaminhar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidenl.e,. gosta..-ia de salientar, à 
semelhaoça do que fez o Uder do PMDB. Senador Jadee &rba
.lho, que já existe essa isenção para as embarcaç~ de até oito me
tros. geralmente as que trafegam em mar teiritorial brasileiro e- que. 
fazem pesca artesanal. Para essas justifica-se a med.iga. 

Todavia, estender essa legislação aos barcos com mais de 
oito metros traria a concorrência desleal de outms embarcações. 
que., sendo dotadas de equipam.~tos obv~ mais 59fistica
dos, já estariam beneficiando-se daquilo que é destinado àqueles 
que realmenr.e precisam. 

Por isso. o PFL sugere à sua Bancada o voto contrário ao 
presente projetO. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. P=idente, peço a 
palavra para encaminll_ar. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (feotollio Vilela Filho)- Concedo a 
palavrn a V. Ex". 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AMPara encaminhar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. a orientação traçada pelo 
emlnente Senador Jader Barbalho. secundada pelo ilustre Senador 
Hugo Napoleão. leva-me apenas: a situar um ponto: de início, esse 
projeto tinha um alcance social, que acabou esboroando-se no íns
tante em que se permite que embarcações de grande porte acabem 
fazendo concorrência à chamada pesca artesanal. 

Por isso, Sr. Presidente. depois de auscultar a nossa Banca
da. o Partido Progressista lamenta muito. mas votar.\ CODtra o pa
recer do eminente Senador Gilvam Borges. 

O SR. PRESIDENTE (feotcllio Vilela Filho)- Os demais 
Lideres desejam manifestar-se a respeito desta votação? (PaUsa.) 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao ArqUivo. feita a deVIda comuillcação -à Câ

nwa dos Deputados. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

Iseuta do pagamento anual da taxa de inseri· 
ção prevista no Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro 
de 1967, as embarcações de pesca de até 10 (dez) me
troS de comprimento. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1 • Fica isenta do pagamento anual da taxa de inscrição 

prevista no art. 6° do Decreto-Lei n~> 221. de 28 de fevereiro de 
1967. alterado pelo Decreto-Lei n• 2.467. de 1• de setembro de 
1988. toda embarcação, nacional ou eslr.utgeira, de até 10 (dez) 
metros de comprimento, destinada à pesca. 

Art. 2° Esta !ei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" Revogam-se as disposições em cozurário. 

A SRA. MARINA SILVA -Sr. Presidente. Peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (feotollio Vilela Filho) - Pela or-
dem, concedo a palavra a V. Ex... . 

A SRA. MARINA S1L V A (PT-AC. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em função -dos argumentos colo-
cados pelo Senador Jader Barbalho. de que o parecer não instrui 
cor:retamente a matéria. e por não ter collhecimento em profundi
dade da mesma, abstenho-me de votar. 

O SR. PRESIDENTE (feotollio Vilela Filho)- Fica xegis
trada a manifestação de V. Ex ... 

O SR. PRESIDENTE (feotollio Vilela Filho) -Item 4 

Votação, em turno úlliee, do ProjetO de Decreto 
Legislativon• 103.de 199l,do autoriadoSenadorMau
rício COirêa. que susta o Decreto n<> 177, de 17 de julho 
de 199 I, que "aprova o Regulamento dos Setviços Limi
tados de Telecomunicações". tendo 

Parecexes, sob n"s 487. de !991, e 200, de 1995. 
das Comissões--

- - de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania. favorável: e 
- de Serviços de Iofra .. Estrutura, contrário. -

O SR. PRESIDENTE (feotollio Vilela Filho) - Sobre a 
mesa. requeriD:lentos- que serão- lidoS pelo Sr. 1 o Seczetário em 
exercicio, Senador Antonio Carlos V aladares. 

- São lidos os seguintes; 

REQUERIMENTO N• 835, DE 1995 

Nos termos do artigo 315 combinado COID o artigo T/9, alí
nea b, do Regimentt'l Interno, requeiro adiamento da votação do 
Projeto de Decreto Legislativo n° 103. de 1991. de autoria do Se
nador Mauricio CorrSa. que susta o Decreto n° 177. de 17 de julho 
de 1991, que "aprova o Regulamento dos Serviços Limitados de 
Telecounmicações''. para reexam.e da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Justificação 

O reexame da matéria faz-se iiecessário em virtude da jun
tada do Of'J.cio ri' PGR 1.012. de 20 de novembro de 1992, do Pro
curador-Gera! da Repúblk:a, acrescentando novas informações. 
uma vez que o parecer que ora ínstrui a matéria é datado de 
1991. Além disto a Câmara dos Deputados aprovou em pri:meiK 
ro tu mo a Emenda Constitu_cionld que altera o artigo 2~. incis-~ 
XI. a qual sendo aprovada fará com que a presente proposição toc
ne-se in6cua. 

_ Sala das Sessões. 30 de maio de 1995. - Senador Eduardo 
M:itarazzo Suplicy. 
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REQUERIMENTO N" 836, DE 1!195 

Senhor Presidente, 
Nos texmos do arL 315, combinado com a alínea c do 

art.279 do Regimento Intemo, requeiro adianieniõ da votaÇão do 
Projeto de Decreto Legislativo no 103, de 1991, a fiiD. de ser feita 
na sessão de 29 de julho do COIZeiJ.te. _ 

Sala das Sessões, 30 de ma.io de 1995.-Esperidião Amiu. 

REQUERIMENTO N" 837, DE 1!195 

Senhor Pn:sidenle, 
Nos tem10s do artigo 315 do Regimento Jntemo do Senado 

Fedexal teqUeiro adiamem.o da votação do Projeto de Decreto Le
gislativo D0 103, de 1991, de auroria do Senador Mauricio Cozrêa, 
que susta o Decxeto n° 177 ,de julho de 1991, "que aprova Regula
mento dos SeMços I imitados de TeJecammicações", por 30 dias. 

Justificação 

O adiamento solicitado faz-se necessário tendo em vista es
tarem votação na Câmara dos Dep1tados Emenda Coo.stitucional 
que ahera o artigo 21, inciso XI, a qual sendo aprovada tomaní a 
tm:sentc p:oposiçio sem sentido. -

Sala das Sessões, 30 de ma.io de 1995.- Senador Eduardo 
Matarazzo SupUcy. 

O SR. PRESIDENTE (Teotooio VIlela Filho)- Em vota· 
ção o primeiro requerimento lido, que requer o adiamento de votaJ_ 
ção pua que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ree-
xamine a matéria. -

O SR. JOSAPHA T MARJNHO - Sr. Presideule. peço a 
palavm para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (TeotonioVilelaFilho)- V.Ex"le!!! 
a palavra pata encaminhara votação, Semdor Josapbat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO (PFL-BA. Para eccami
nhar. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, encaminhando a 
votação, gostaria de sugerir a medida que, parece, já está expressa 
no primeiro requerimento. 

Há. Srs. Senadores, um cocttaste entre o parecer da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania e o parecer da ComissãO 
de Infra-EstrutUra. A primeira Comissão opinou pela inconstitu~ 
cionalidade do dea:eto mgulamentar por entender que vários de 
seus dispositivos ofendem a Constituição, enquanto a segunda. opi
nou pela vaUdade do decreto regulameotar assinalando que não 
havia vício de inconstitucionalidade. 

De maneira: que eu queria sugerir que se mandasse o projeto 
novamente â Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania para 
que a nova Comissão, empossada nesta LegiSi3nua. opinasse so
bre a matéria. No entanto, pan:ce que o primeiro requerimento 
consigna exatamente essa fmalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Exala
mente Senador Josapbat Marinho. Vamos colocar em votação o 
requerimento de adiamento da votação. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Para que o projeto seja 
enviado A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania? 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Exala
mente. 

O SR.JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado. 
O SR. GERSON CAMA TA - Sr.I'Iosidenle. peço a pala

VIa. para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela F!lho)- V. Ex" 

tem a palavra para encaminbar. _ _ __ 
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Pam eccami

Ilhar. Sem revisão do orador.)- Sr. ~sidente. sou autor do relat6-
l rio da Comissão de Infra-estrutura e não me oponho a es~ reque--

rimento em que se pede a audiência da ComisSão de Constituição. 
Justiça e Cidadania, embora essa matéria já tenha sida adiada por 
duas vezes. 

O parecer emitido pela Comissão de Constituição. Justiça e 
Cidadania que considera o Decreto do Poder Executivo inConstiru
cional é tão inconstitucional e tão absurdo que.é bom mesmo que a 
matéria volte à referida Comissão, onde, teziho certeza, secl. emiti~ 
do um novo parecer pela constitucionalidade da matéria em exa~ 
me. Na Legislatura passada, houve um lameDr.ável equívoco por 
parte da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao preferir 
um parecer de cuja leitura, mesmo não sendo jurista, pode-se en
tender que houve ali ilações. ajeitaram a matéria para a emissão de 
um parecer que oio honra o Jxilhantismo j:rrídico de quem o assincu. 

O SR. PRESIDENTE (Teot00í6 VIlela Filho)- Em vota
ção Requerimento n° 835/95. 

Os Srs. Senadotes que aprovam o adiamento da votação. 
pani o reexame da matéria pela Comissão de Constituição Justiça 
e Cidadania. queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Ficam prejudicados os Requerimentos de nOs 836 e 837. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela F!lho)- Volta-se à 

lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo, por 

cinqüema minutos. 
-- O SR. GERALDO MELO (PMDB-RN. Prontmcia o se
guinte discurso. Sem revi>~ do orador.) - Sr. I'Iosidente, Sr's e 
Srs. Sena.dores, nesta tribuna, paxa tratar_ deste me~o ~já es.
tiVeram os Senadores Peçlro Simon, Valmir Canipelo. Ney Suassu
na. e hoje o nosso mestre comum desta Casa, o Senador Josapbat 
Marinho. Depois do brilho e competência com que discutiu a 
questão dos juros na economia brasileira. sobretudo neste momen
to, o meu discurso converte-se num simples apêndice a6 pronun· 
ciam.ento do nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, nu:g_ca _um. dis
curso de V. Ex"' será apêndice para o pronu:nciiam.ento de ninguém; 
será senipie uina peça principal 

O SR. GERALDO MELO - Essa IWinifestação faz parte 
da conhecida generosidade de V. Ex"' •. 

Na realidade, todo o caudal de discussões em tomo dessa 
questão começa por enfrentar um problema preliminar. que é a lin
guagem mais ou menos otfeônica doS economistas que l.elJh-am 
~~~~~na~do~~~co~ 
na!, todos mais cu menos dizendo a meSlllà coisa. E isso passa 
para todos nós a impressão de que existem verdades na economia 
â qual só os iniciados têm acesso; passa para nós a impressão de 
que essas questões ''técnicas" penencem a alguns donatários, a 
quem. talvez, alguma divindade inspirou com o toque da verdade. 

De minha parte. não vejo a economia como u-ma ciência 
exata. Acredito que foi o Ministro Delfim Neto que disse, com 
muita graça· e propriedade, que a diferença Cll1tt a ciência exara. e a 
economia é que, enquanto na ciência exata lliria reação química 
que se realizou bá um m.i.l.hão de anos, realizando-se boje ou daqui 
a um milhão de anos, vai dar o mesmo resultado. dois átomos de 
hidrogênio, combinados com um de oxigênio sempre vão produzir 
água. Na economia os átomOs aprendem. E. por aprenderem. uma 
reação que deu um resultado numa circunstância, em um determi
nado momento, não dará necessariamente o mesmo resultado no 
momento seguinte: Se não se tiata de uma ciência pura ou exata. 
Dentro dela e no âmbito da discussão econôtnica. é muito dif'JCil 
fazer alnmações perempl6rias e assegutar que determinados cami
nhos têm de ser necessariamente seguidos ou que determinadas 
medidas tém de ser adotadas par.l que se chegue a algum lugar. 
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Reocmlc>-me de um t=po já distante da minha vida, quando 
era um simples estudante, freqtlentando um detemtinado curso na 
Cidade do México. O professor Javier Marques, que era, ao lado 
de Jorge Abumada, de Julio Melnick, de Raul Prcbish, de Celso 
Furtado, oo Brasil. um daqueles monstros sasracios que feriram 
determinados conceitos de análise econômica e íu.eram. com que 
se repensasse a América Latina. um dia entrou na sala e começoo 
por fazer uma provocação a todos os presentes. Estavam ali eco
nomistas, sociólogos,. estudiosos de pmticamente todos os países 
da América Latina.. Ele fez apenas estas perguntas e calW: ''Quem 
dos senhores aqui é contra a inflação? Quem dos senhores é a fa
vo(! E quem acha que a inflação não tem nada a yet?" 

Como nenhum_ de nós se ~v~se a baU:uCí.ar coisã alguma 
dia!Jle daquele gigante do pensamento eoonõmico, ele deixou pas
sar algum tempo e fez o seguinte comeniárlo: -"Não tenham coos
trangimmto, senboteS.. pa:que quaisquer que sejam as suaS Posições, 
vocês estmão na compmbja dos melhores ecav:mistas do JJJJJDdo". 

O que ele nos desejava dizer é que, em- e&nc::mia. há sem
pre os que pensam que o branco é preto e os que pensam que o 
preto é bomco. Patauto, não bá nillguém que possa 8a=tir que to
maiá essa ou aquela outta medida e que chcganla um porto seguro. 

Penso que· é chegado o momento, no Brasil, de ocorrer o 
que de forma bastante saudável está com.eçando à OCOITerno Sena
do FcdeJ:al. ou seja. uma cliseussão desapaixonada, séria e patrióti
ca em torno da questão dos juros. coosíderados por uns como. um 
instmmento sem o qual a inflação dispara. E o silêncio dos que 
não concordam com isso, pemrltindo que se imagine que essa é 
uma verdade ic:etocável 

Aparteando aqui o Seuador Va!mir Campelo, eu já dizia, 
na semana passada, que todos sabemos que, se um organismo pa
dece de uma infcoção e essa infecção produz febre, se a febre foc 
excessiva secl. preciso combatê-la, não necessariamente cõm o me-: 
dicamento que vai :resolver a infecção, mas com o amitémrico que 
vai baixar a febre. E se aplicamos uma dose adequada do antitér
mico, v~mos a febre baixar. A. questão é que. se não tratam:J.os da 
infecção. poucos dias depois a febre volta. E aí o que faremos? 
Continuamos sem tratar da infecção e damos uma nova dose de 
anr.iténnico? Demos trinta gotas da çrimeii:a vez. vamos dar ses
senta agora. E" depois damos cento e vinte. O pasSo seguinte será 
dar o vidro inteiro. -

Se pensarmos que a inflação brasileixa. é a febre e que o de
sequiliôrio entre a oferta e a demanda é a infecção. eStamos tratan
do da febre e esquecendo da infecção. Já subimos a dose de trinta 
para sessenta, para cento e vinte. para um vidro. para dois. Acredi
to que estamos aplicando um litro de antitérmico por dia para que 
o doente não tenha sua temperablr.l elevada. 

Quanto a isso, não quero dizer que não se possã ou não se 
deva recorrer à elevação da taxa de juros. Estou querendo dizer 
que é preciso encontrar o limite, é pzeciso defmir a dose. pois, no 
mundc dos palscs de moeda estável. uma taxa ailllai de 10% é 
considerada elevada .. Qual é o adjetivo que daremos a uma taxa 
mcnsaldejurosde 12, 14,15%? · 

Como dizem as pz6prias autoridades do Govemo, essa se 
tomou uma taxa obscena. Ela não tem relação eom a necessidade 
de contenção do processo inflacionário que se propõe a combater. 

Na realidade. começo a desconfiar que a taxa de juros co
meçou a ser um elemento realimentador do processo inflacionário 
de forma bastante curiosa e ao mesmo tempo bastante simples. 
Uma das zazões operacionais da elevação da taxã. de juros é a ne
cessidade de se manter estimulados os investidores do mercado de 
capitais, para que os mecanismos de captação de poupança sejam 
atendidos. mantenham-se intactos. e esses mecanismos rumpram o 

papel que nós conhecemos., inclusive o de fmanciU as -coritas pú
blicas. 

Longe de mim a id6ia de dizer que se deva desencorajar a 
poupança nacional, o que seria uma insanidade. Mas encorajar a 
poupança nacional aos brasileiros não pode ser Ião difereute de 
outros países. 

Não sei se é realmente necessário assegurar aos investidores 
do ~ essas taxas de remuneração, que. embora estejam inex
plicavelmente muito distantes das taxas de juros cobradas pelos 
bancos. já São bastante elevadas, tomando-se como base qualquer 
critério de medição intemacional. -

O que imagino é que quem. -numa economia estável, com 
uma moeda estável e forte, recebe uma reiiD.meração de 3% ou 4% 
ao mês- em alguns casos, oca:rem :rennmerações de 5% a 6% ao 
mês -está apto a compxar todas as bugigangas que aparecerem no 
mc=do. 

No final do Govemo do ex-Presidente José Samey, exis
tiam no Brnsil9 milhões de cadernetas de poupança. O fato de ha
ver poupa.da:es com inúmeras cademetas nãO_ significa que haja 9 
milhões de j,oupadoces. Mas como a eademeui de poupança não é 
'ÚD.Íca forma de investimento. 6 possível cogitar-se que. naquela 
época,. já hoovesse 9 milhões de investicLxes no .me:teado de ~pitais. 

Admitindo qoe, hoje, COD.timtem a existir esses 9 milhões de 
inv~dores, pode-se dizer que há 9 milhões de pessoas com uma 
remuneração DICDSai acima de qualquer expecl2tiva. Essas pessoas 
estão capitalizadas, com disponibilidade c liquidez suficientes para 
COIIlpi3tem todos os televisores coloridos, todos os ""au:tomóveis, 
lodos os brinquedos e supérfluos que aparecerem no mercado e 
para man.t<rem aquecida a demauda. 

Não estou afir.mando categoricamente isso, mas estou le
vantando uma forte suspeita. sugerindo que sobre ela reflitam as 
autoridades. a fim de verifu:ar se o tiro que estão dando não come
ça a sair pela culatm também sob esse aspecto. 

Com referência ao segtmdo aspecto, imagino que quem ge
rencia a economia de uma sociedade pretende facilitar o funciona
mento ~ ~omia. para que ela CUIIlfD. a sua fmalidade. Afi. 
nal, por que a Humanidade criou um tão complicado Dieca.nismo 
que hoje se denomina sistema econômico? A que se destina? Se 
pensannos em um sisrema econômico bem súnples. poderemos 
entender a sUa f.u:ialidade. 

Vamos imaginar, por aemplo, a ilha onde esteve Robinson 
Crusoé, sozinho. Ali, ele soz:inho era um sistema eoonômico; -ali, 
quando colli.ia uma fruta, era um coosum.idoi e quando prepar.~.va 
um cipó para capturar um peixe era um investidor que estava pre
parando a femmenta pam produzir. 

Esse sistema ecoOOmico de-extremíssima simplicidade co
meçou a se diversificar com a chegada de Sexta-Feira, seu compa
Dheiro de aventura. 

Se partimos: dele, vamos verificar que um sislema econômi
co cresce em complexidade, mas não perde a finalidade essenciaL 
A imalidade essencial de qualquer sistema econômico é fazer com 
que chegue à casa. à mesa, ao alcance das pessoas o con}mlo de 
bens e serviços que cada uma necessita. Se é essa a fmalidade, 
tudo quanto possa diminuir a oferta dos bens e serviços à popula
ção é contra os interesses do sistema econôm,ico. No caso. creio 
que existe o ponto ciacial sobre o qual o nosso futmo requer que 
rcflitamôs.-

Qual a fmalidade de se elevar uma taxa de juros? Em ft'O
veito da esQbilidade econômica. em proveito da manutenção dos 
p:reços ou em proveito da estabilidade da moeda? Como a taxa de 
juros realiza. esse milagre? Ela realiza esse milagre tomando o di
nheiro caro e difíci1 de tal forma que a capacidade de comptar di
minua e a demanda se reduza. 
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Lembro, aqui. a aberttua de um velho livro de economia 
que todo principiari.te já leu, do velho_ mestre Paul Samue~. 
onde se encontra uma frase que continua sendo verdadeira e que 
diz o seguinte: 

Até um papagaio pode tornar-se um grande economista, se 
soober manejar direitinho as palavta.s oferta e demanda. 

Por mais que se desejasse, essa verdade não mudou. 
Tudo que fazemos é tentar reduzir a demanda. porque o seu 

excesso .provoca tm=ssão sobm o sistema de preços e o aqueci-
mento inflacionário. ~ 

Em vez de falar do excesso de demanda, por que nlà fala
mos da deficiência de oferta? Se há mais demanda do que oferta, 
também podemos dizer que bá menos oferta do que demanda. E 
por que atuamos exclusivamente sobre a demanda? POtqUe a.tuar 
sobre a demanda é fácil, é uma forma de recoaer a instrumentos 
conhecidos,. testados. dominados, de excelente valor sobretudo nos 
países desenvolvidos. 

Agora, como atuar sobre a demanda em um país como o 
nosso? Imagine algu6m que nasça em uma região; com esperança 
média de vida de 40 anos. Como mduzir a deinanda dessa pessoa, 
que deve, provavelmente, comer três ou quatro vezes por semana? 
Como essa pessoa pode Tazer um sacri.ffcio em f~vor do desenvol
vimento nacional, da estabilidade da moeda, da queda da inflação? 
Talvez se confOllllalldo em viver semente 30 anos em:·vez de 40, 
oferecendo cinco anos pua o desenvolvimento da P~tria amada, 
idolatrada. salve. salve! Isso não se pode exigir. Exi8ir;-se de um 
suíço. que mora à beira do lago de Gen~ que em vez de sair 
com seu barco quatro vezes per mês. saia somente duas e nas ou
tras duas semanas de sacrifício ele saia no barco do vizinho, é 
muito fáciL E esse sacrifício realmente contribui. na Suíça. para. 
baixar o nível de preço. Mas para quem come feijão com farinha 
dur.mte a semana inteira e toma um pouco de gampa de água coni 
açúcar para completar a refeição. pedir um sacriílcio a esse ho- ' 
mem é pedir que ele coma um pouco menos de farinha e um pou
co menos de feijão. E eu não ~to que quem está nesse· extrato 
da sociedade brasileira tenha capacidade de aquecer demanda de 
coisíssimã. alguma. Penso, isto sim, que estf. na hota de fazermos 
uma interpretação sobte a questão da demanda.. 

Vamos baixar à demanda coletiva attavés de medidas como 
essa da taxa de juros. Essa medida não pode se etmlÍZJlr. Ela pode 
se justificar, sim. fortemente, em deteiminados !UCmCiltos_de pres
são e de crise, quando a necessidade de respostas instantâneas não 
deixar alternativas. 

Existe no nmndo gente que mora em regiões com renda per 
capita de US$20 mil US$30 mil. E nós, brasileiros.. vivemos DUm 
país com uma renda per capita <Jue é 10% disso. E_ o que quer di
zer isso? O que é a rcD.da per capita ~a divisão de toda a ren
da nacional pela pop:tlação? É como se pudéssemos colocar den
tro deste plenário tudo quanto de bens e serviços se produziu 
em um ano e dividíssemos pela população. Isso daria, grosso 
modo, com algumas retiftcações, aproximadamente a renda per 
capita. Quer diz~ que,. em uma sociedade em quC a renda per 
capita é de US$3 mil, faltam US$27 ,pri1 por.!. que as pessoas te
nham um pachão de vida semelhante ao das sociedades mais 
afluentes: do mundo. 

porque convivemos COill taxa de juros alta, em maior ou rnenoi:- es· 
cala, desde 1973, quando se instalou a crise do petróleo no mundo~ 
desde quando o Ministro Mário Henrique Simaasen era o reitOr da 
economia nacional De lá pm. cá, cem mudanças de escala, com 
mudanças de ênfase, com intervalos como os de congelamento de 
preços, com intervalos como os que vivemos espotadicamente ao 
longo desse período, a diretriz foi sempre a de uma política de 
contenção e de redução do gasto público, uma politica de elevação 
das taxas de juros.. 

Não estoo dizendo que as taxas de juros não possam e não 
devam ser um instrumento poderoso de politica econômica; estou 
dizendo que talvez tenhamos ultrapassado a dose em que elas po
deriam ser úteis ao País e-COilleçam a desencorajar a oferta. Se já 
existe desequilíbrio entre os dois fluxos e, de repente, permitirmos 
que-a oferta caía tainbém, estamos de fato instituindo um mecanis-

- mo de demlbadas simultâneas, um processo de reaiimentação en
tre uma queda e outra, porque, na verdade. não co~guimos ferrar 
o dinheiro como se ferram bezerros. O dinheiro cuja circulação se 
retém para não permitir que haja excesso de demanda é o mesmo 
que vai fazer falta ! produção. Deaubar a Oemanda, por um lado, 
e demJbar a oferta., por outro, significa reestabelecer o desequilí
brio que nos levou a esta política, s6 que numa situação pior do 
que no início do processo. 

O Sr. Vilsoo KleiDubing- V.Examepeoniteumaparte? 
O SR. GERALDO MELO- Com muita honra, Senador. 
o-sr. Vason Kleiniibing- Nobre Senador, eu também es-

tava disposto a fazer um discurso sobre a questão dos juros, não 
sob a 6tica que V. Ex• está trazendo. A,eroveitarei. portanto, este 
aparte pm. faur algumas obseivações. E muito pe<tinente o que 
V. Exa está dizendo neste momento. Em primeiro lugar. devemos 
examinar essa questão de juros sob divexsas 6ti.cas. O Brasil tem 
diversas taxas de juros. Temos uma taxa de juros utili2'Jlda pelo 
BNDES, pam que as empresas possam investir, o dinheiro é fruto 
do P!SJPASEP e do FAT - Fundo de Amparo ao Trnbalhado<. 
Esse f:W.anciam.ento não tem taxas de juros de 10% oo 12% ao 
mês., como V,. Ex• sabe. É um :recurso cuja taxa de juros é muito 
mais baixa do que essa que vem sendo aplicada pelo COill&cio; é 
praticamente a TJLP, que é uma média do que custam as moedas 
intemacionais. lmhamos até agora a taxa de juros da agricultura, 
que era a TR mais 6%, que agora. vai ser de 16% prefiXados pua o 
pequeno agricultor e TJLP para o médio e grande produtor. Temos 
a taxa de juros com a qual o Pãís capta reCursos .no exterior para 
que sejam introduzidos no País. Pcx exemplo, o Govemo Feder.a.l 
lançoo US$ 915 milhões em bônns de ""l'tação ""Japão, cuja taxa 
será de 9% ao ano. Temos a taxa de juros .pela qual o poupador 
está disposto a aplicar, que é a que remu.nera. o CDB e a cademeta 
de_poupança. São esses recursos que pet:mitem que o Govemo- o 
Governo Federal, os Govemos Estaduais e os Govemos Munici~ 
pais - role a sua dívida pública. E temos uma taxa de juros, que 
penso ser aquela a que V. Exa se refere, que é a taxa de juros do 
comércio, do crediári.o; esta.; sim, foi às Duve.ns, com a intenção de 
se conter a demanda. Essa taxa de jl:ros é muito alta, mas aS outras 
medidas de arrocho que o Governo tomou de contenção de dinhei
ro foram mais fortes do que a pr6pria taxa de juros. Mesmo com 
essa taxa de juros, quem quiser blscar dinheiro não o encontra, 
porque não há dinheiro, pois, através do compuls6rio e da conten
ção de dinheiro, este não está disponível, mesmo ~ taxa de 12%, 
15%, 16%, 18%, cano cbega a aca>tecer coni os <;beques espe
ciais. Nesse aspecto é que podemos fazer uma. reflexão sobre a 
questão da demanda. Mas a essência da taxa de .)lros. Senador Ge-

Então, não se p:xle falar de excesso de demanda em um país 
em que a plenitude da demanda oferece uma renda per capita de 3 
mil dólares p:x ano. Pode-se falar de aquecimento temporário da 
dem.allda, o que justifica que se temem medidas temporárias de 
combate ao excesso de demanda, mas exige também que elas se
jam realmente tempor.lrias. 

a se queremos ser francos, se taxa de juros alta denubasse 
mesmo inflação, tínhamos acabado com ela muito _ames da URV, 

- raldo Melo, é uma só: a essência é o fmanciamento do déficiL E 
aqui nesta Casa podemos tomar algumas medidas. O País rola,. a 
cada 45 <fias, US$84 bilhões de papéis públicos, oriundos de défi-
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cits públiços. Vamos ter aqui, nos próximos dois meses, segura
mente. dez pedidos pa:ra que o Selwio aprove, em regime de ur
gência., nuraa. sexta-feira à tarde, dívida.p(íblica de Prefeituras e de 
Estados. E vamos rolar. Vamos autorizar que se inCOipOI'C juros 
sobre juros pant. que os govemos continuem gastando mais do que 
anecadam. Aí começa a essência dos juros. quando o Governo 
tem que imanciar o seu déficit. N'mguém eznpresta Pua o Governo 
- pan. o Govemo l:nsileiro. Ah, se pud6ssemos comprar bônus do 
Tesouro ..:\mericano, como o povo-americano compm, com taxas 
de juros de 6 a 7% ao aoo. É um papel de credibilidade no mmdo;,. 
teiro. Mas Bôws do Tesooro Naciooal. quem de nós campoaria com 
uma taxa de juros entre 6 a 7% ao ano? Neohum de nós~ 

O SR. GERALDO MELO - E se quiser comprar. não 
existe para vender. ~ 

O Sr. Vilson Kleinübing-E. Quemden6sC<llllpi3ria?En
tão, a e$Sência é o déficit público. O País está acostumado a gastar 
mais do que tem. O Pais e o povo btasileiro. O povo brasileiro é o 
mais consumista que existe. é o turista mais paparicado em Can
cún e em Nova IOiqUe, porque economiza na passagem mas não 
economiza nas compms. devido a esse hábito do consumo A meu 
ver, a dose foi elevada. pua o cmiiãrio, porque está pre)Jdicando 
o pequeno comércio. A~ dose foi excessiva para, as pequenas em-. 
presas. As gl3Ddes empiOSaS. que têm capital de giro, e~ atê se 
beneficiando dessa taxa de j:lros, COllCOido ca:t1 V. Ex a. Mas o dis
cUrso é pertinente. chega num molllCllto exato para que se faça 
uma Ieflexão. Quero, junto com meus companheiros, assistir a_ 
mais uma sexta-feira pela manhã. em que vamos rolar titulo públi
co com juros sobre juros. vamos jogar no mercado e estaremos co
laborando para que a taxa ~juros não baixe nunca no Pais. 

O SR. GERALDO MELO- Agradeço, homado, a partici
pação de V. Ex• neste debate, não s6 pelo brilho que teve o seu 
aparte, mas pela autoridade que tem V. Ex•, respeitado em tod6 
País na matéria que estamos discutindo. 

V. Ex.• demonstrcu que temos inúmeros compooem.es defi
nindo taxas de juros neste País. Conttidõ, liá uni tipõ de juros t}ue 
está fa!Jande, aquele defiDido pelo mercado. Estamos em busca, 
defendendo e fazendo o discurso da economia de mercado, mas 

' não estamos deixando que o mercado funcione. Como se diria na. 
miDha terra, não- temos nem uma ecriiiomia administrada. nem 
uma economia de mercado, mas uma mistura de jacaré Com cobra 
d'água, pois não sabemos que qualidade de economia é esta, em 
que a taxa de juros é uma decisão dos burocratas e_ não do sistema 
econânico. · - . - - - :___- _--:- - - -

ConCordo com V. Ex• quando defende uma relação entre as 
taxas de juros e a, fontes de fJ.Dailciai:t:leto: Compn:endo e chego 
a p.:-;ceber a importincia de se levantar dinheiro para a cobertura 
do déficit público, sabendo muito bem como este contribui para a 
geração dessa situação. Se rcchilíssimos, pelã metade, a taxa de }.1-
ros que estamos praticando., o déficit J:Úblico se reduziria no mes
mo dia, já que um dos componentes mais importantes da despesa 
pública, no Brasil, é ex ata mente o pagamenlo de }lros. 

N'mguém e:mptesta polqUe tem a opção de emprestar caro. 
O grande tomac:Ur 6 o Govemo, <pJe mantém a taxa de juros alta. 
Se ele :oão estiveozo -tomando empiéstim.os a taxas de juros altas, vão 
~a ele pelo simples fato de qLte não têm a quem-emprestar. 

cambial mais 38% ao ano: e a mais caia- pasme V. Ex•-, corre
ção cambial mais 142% ao ano. E esse meu amigo ainda tem espe
rança de pagar a conta. Na verdade, somos um país de otimistas. 

Compreendo o problema mas temo que a interferência ex~ 
cessiva da burocracia em decisões que deveriam ser do me:cado 
tei:mioc sendo responsável por um fenômeno que, se OCOirer de
pois da criação do Real, pode-nos deixar num canto de parede com 
difiwldade de sair. 

A desamJmação dos preços relativos a que assistimos ainda 
na vig€ncia do cruzeiro foi responsável por grande parte do desas
tre econômico que se viveu. Quando se começou a comprar um li
quidificador de brinquedo mais caro do que um liquidificadtt de 
verdade; qu8.ndo o meu vizmho, na produção de cana-de-açúcar, 
produtor de r.opadura, que é caldo de cana fervido, c:ompiava açú· 
car branco pronto, produto ímal e acabado, para fazer um produto 
intemlediário e vendê-lo por duas vezes o preço do produto acaba
do, foi como se alguém comprasse um carro com os quatro pneus 
poiqU~ titando os pneus, vendia mais caro do que o carro com 
pneu e bldo. 

Se n6s permitirmos. por conta do excessivo gerenciamento 
dos diversos componentes de um sistema complexo como esse, 
um novo desa.IiDbament.o dos preços relativos já sob a vigência do 
Real, não sei como vamos reafuiliar. 

Portanto, acredito que chegou realmente o momento em que 
esse assunto precisa ser visto sob uma nova ólica. A ótica_ de que, 
mesmo que na Sufça e nos Estados Unidos, seja suficiente aluar 
sobre a demanda. num país como o Bmsil, se se deseja - como te
nho ~_que desejamos todos, e tenho certeza que quem mais 
deseja 6 o Ptosidente da República - acahar de consolidar o pro
grama ecooômico que aí está e que vai ser segununente reforçado 
por refonnas que o Caogresso Nacional está disposto a oferecer à 
sociedade brasileira. temos que :repensar essa esttatégia e passar a 
agir fortemente sobre a oferta. embora nos confOID:lemos em que 
haja resullados aparentemente adversos nos primeiros trinta, ses
senta ou noventa dias. 
~ País não está pronto. E :.Jm pais que não está prontO, 

para aprontar-se. precisa ÍD.vestir, e nós todos sabemos que o in
vestimento é inflacionário por si m·-smo. Por outro lado, também 
sabemos que há flutuações de preços que têm a ver com mercado 
e não com inflação. Tudo isso está sendo misturado e usado como 
pretexto pna man1er os juros dessa fo.ona.. 

Tanto eu quanto V. Ex_• temos certeza de que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso desejaria que essa taxa de juros pas-
sasse a ser tão civilizada como é-~ seu pn.;Jeto para o BrasiL 

O Sr. Vilson Kleinübing- Senadtt Geraldo Melo, a minha 
observação sobre o tema que V. Ex• está aboroando não foi de dis
~ Quis aproveitar a c.p:,mmidadC, para. dentro desse prin
cípio de que o mercado deve impor o preço e os juros, fazer um 
comentário sobre a_ exceção que estamos vivendo. Há todos os ti
pos de taxas de juros. Este seu amigo Dão pegou diDheiro no 
BNDES, poxque, atualmento, este Banco cobra a TJLP. A eotmção 
monetária c:onesponde à inflação mais- uma taxa de juros intema
cional, que varia eD1re 8% a 11%. O PJS e o PASEP têm um es
quema próprio. O dinheiro também é_ uma mercadoria que está 
dentro da lei da oferta e da procura. A proana por dinheiro, por 
parle de governos perdulários, para suprir dtflcit público. 6 tão Uma oulr.l retificação que me pennito fazer, Senador, é a 

seguinte: não é apenas nos juros finais do cométcio, nem no ó:e
diário, que chegaram as taxas de juros elevadas. Não estou autori
zado a dizer nomes- e, por razões 6bvias. isso não po(leria sei fei
to-, mas ~ia na minha palavra, pois examinei a composição de 
ímanciamemos de uma detetminada empresa, que ainda é uma 
empcesa saudável, que tem 4 l.iJJhas de finandamento e nenhuma 
delas de curto pxazo. A mais barata está custando a ela CCireÇão 

- grande neste País. que é n:wil.O maior do que a oferta. Além de so
licitar ao Senhor Presidente da República _que diniinua a dose. por
que esta foi excessiva._ podemos pedir a S. Ex• qu~ neste momen
to., não desregulamente a questão da oferta e da procura e que não 
quebre pequenas empresas. Nós, no Senado. podemos regular a 
piOCUia de diDheiro. Hoje, o maior tomador de dinheiro do País 
são todos os governos que gastaram mais do que tinham. Tanto 
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ra da presidincia, que ~ocupada pele Sr. Ney Suassu
na, Suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Geraldo Melo, o Sr. 
Ney Suassuna, Supknre de Su:retário, deixa a cadeira 
da pre.sidincia, que i ocupada pelo Sr. Teotônio Vilela 
Filho, J<>Vice-PresidenJe. 

Durante o discurso do Sr. Geraldo Melo, o Sr. 
:reolênio Vilela Filho, I"'Vice-Presidente, dâca a cmki
ra da pre.sidincia, que i ocupada pelo Sr. Ney Suassu
na, Suplente de Secretário. 

Durante o díscur.ro do Sr. Geraldo Melo, o Sr. 
Ney Suassuna, Suplenrc de &cretário, deixa a Cadeira 
da presidência, que é ocupad.l pelo Sr. Levy Dias, 3° Se
cretáriQ. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavn ao 
Senador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Prommciaose
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. SI"s. e 
Srs. Senadores, é do conhecimento de todos u.r:p.a intetessante e 
instiganll'i" criSe sUrgida no seio da atividade joiila.llstíca. brasileirn. 
Alguns jornalistas, utilizando-se do direiw que Jhes dava uma lei 
relativa aos atingidos por razões políticas, entrarat:õ. Coin um pedi
dó de aposentadoria especial. Adiante, as próprias organizações 
jornalísticas foram as primeiras a levantar a existência de outros 
jornalistas, ·que, de certa forma. teriam se aproveitado dessa lei 
para obter auxílios relativos às aposeirt.adorias especiaiS-. · 

Como alguns jornais e revistas publicaram a lista de todos 
os nomes. evidentemente que o meio jornalístico se viU_ abalado_ 
nas entranhas, particularmente porque da lista constavam nomes 
de jom.alistas altamente qualificados, pessoas respeitáveís e respei-· 
tadas pela própria classe. 

Essa matéria nos convoca a uma reflexão. e esta mi:i:ilia pre
sença na tribuna não tem nenhum outro objeto senão o de uma re
flexão. A partir do momento em'" que jornalistas qualificados foram. 
envolvidos numa lista, juntamente, ao que parece, com outros que 
se aproveitaram de um benefício legal paxa. uma aposemadoria espe
cial, abre-se dentro da imprensa uma discussão deveras interessante. 

No sábado último. no Jornal do Brasil de 27 de maio, o 
jornalista Zuenir Ventura, um dos mais qualiflC3dos jornalistas e 
escritores de sua geração, publica um artigo intitulado Perdas e 
Danos. I""' o qual. desde já. peço a trnnscrição nos Anais desta Casa. 
porém em relação ao qual eu gostaria de aludir a alguns tópicos. 

Diz o jornalista: 

''De repente, você acorda no Irieio de um escânda
lo- assim como se estivesse num vôo com alguns passa
geiros em Situação iiiegiilar e todos passassem a ser in
vestigados para se descobrir os culpados. No dia seguin
te, o seu nome aparece na imprensa en~ os suspeitos. 
Pronto, o estrago está feito. Havecl. sempre alguém para 
dizer: ''E Fulano, hein. na lista. das fraudes!" Como na 
velha história, vod será sempre "o cara metido naquele 
crime", por ter passado na hora do assassinato. 

Não deixa de ser engraçado - conquanto que não 
seja com a geme. QU:anôo se txata, pcdm. de alguém 
que morre de modo de transgredir. e nem tanto por virtu
de, mas por pânico ·mesmo. sentir-se sob suspeila é um 
mal-estar estranho. M.isb.lra a sensação de absurdo com 
dor de nervo-exposto na aJma - e uma boa dose de risí-
vel ~óia. -- ---

É fácil dizer: ''Que bobagem. então as pessoas 
não te conhecem?" Não adianta. Você tende a dramati-

zar, fica grandiloqüente. pensa cm reputação inatacável, 
em "construção" de biograím na qual você, todo prosa, 
trabalhou 64 anos, essas vaidades tolas. Se amda por 
cima tem um ego mal-acostumado pelos afagos, aí então 
parece o f1m do mundo. 

Três semanas atr.is, escrevendo aqui sobre a arro
gância no jomàlis1n0, eu dizia que muita gente hoje tem 
mais medo de ser condenada pela imprensa do que pela 
Justiça. já que esta tem regras fixas e instâncias de ape
lação. O poder da imprensa é arbitrário e seus danos ir
reparáveis. O desmentido nunca tem a força do mentido. 
Na Justiça. _há pelo menos um código para dizer o que é 
crime; na :ú:D:prensa"- não há um c6digo -", não há nor
ma nem para estabelecer o que é noticia. quanto mais 
ética. Mas a grande düerença é que no julgamento da 
imprensa as pessoas são culpadas até prova em conttári.o''.* 

Inieriompo a leitura desse lúci,do pare= do jomalista Zuenir 
Vemwa P=ctraçai'Um doloroso paralelo com a ativídade politica. 

Devo confessar-lhes, s:n e Srs._ Senadores, que, ao ler texto 
tão luminoso, de alguém que estava ferido por - apesar de uma 
carreira dl!: alta limpeza e dignidade- aparecer nUr:óa lista com ou
tros noOle$, para dizer-lhes que a cada parágrafo sentia-me reJm~
sentado no artigo. Mas não me sentia colno pessoa isoladamente, 
como político, seDtia a cada um de vós, Senadores, que. como diz 
o texto de ZuenirVentura. ''de repente você acorda no meio de um 
escândalo- assim como se estivéssemos num vôo com algims pas
sageiros em sib.lação irregular e todos passassem a ser investiga
dos para se descobrir os culpados". 

Q.ut.nta vez a classe política de repenle vê-se envolta oum 
escândalo, ou não num escândalo, na meia verdade; ou não na 
meia verdade, na nota conotativa, qUe quer dizer a.IgO-ligado pela 
redaçáo ã conotação, a iuil fato que não está presente sequer DO 
texto, o escândalo, a meia verdade, o conotativo?_ Mas quanta vez o 
indício é tomado como sintoma, e o sintoma é tomado como fato? 

Na Justjça há mecanismos seculares de análise dessa maté
ria. Par.a..isto existem os tribunais. No cone-cone, porém, do noti
ciário de cada dia quem pára? QuemjUlga? Quem é a instâUcia ca
paz de colocar indício como indício. sintoma como sintoma. fato 
como fato? De quantos fatos está composto o noticiário médio" 
despejado sobre esta Nação nos dias de hoje? Talvez muito menos 
fatos do que indícios, âo que sintomas. do que meias verdades. . 

Tenho a experiência de haver visto na vida- e falo neste 
momento como jomalisla- a j.lnção de meias vetdades a conduzir 
o raciocínio amua conclusão absolutamente falsa, porque a meia 
verdade possui esse coodão maldito, qual seja o de, pela verossi
milhança.. fazer su-por ser verdadeiro o que apenas tem as caracte
rísticas da verdade ou de um pedaço dela. 

A reflexão, portanto, que desejo fazer com esta Casa. pelo 
menos com os Senadores que me homam. com a sua atenção. é a 
de que esta crise vivida dentro da imprensa brasileira. -por alguns 
de seus principais nomes, talvez tenha o condão de levar a impren
sa e a todos nós a uma meditação mais profunda sobre a natureza 
íntima, interna do tratamento da matéria joroalística na contempo
raneidade.. 

Tiago, neste momento, o meu ponto de vista. Estamos vi
vendo tempos: não mais da nolicia como informação. mas como 
espel.áculo. A notícia como espetáculo não é regida pelas regras da 
ínfoonação. mas pelas regras do espetilallo. E, portaniO, é regida 
peias regras da dramaticídade. 

O espetá.culo se caracteriza. ex.atamentc por uma forma ilu
sória com base na verdade. capaz de comover, capaz de mover, ca
paz de impressionar, capaz de re~ ~dão da sua passivida~E-
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e colocá-lo nUma atitude positiva ou negativa de adesão ou rocha- Talvez restem. hoje em di3.;_denr,re as tendências contempo
ço. Mas o espetáculo se destina a tirar as pessoas de sua passivida- râneas da Literatura e das Al't.e$ Plásticas, o Expressionismo e o 
de e inundá-Ias com dados e elementos de natureza emotiva, capa- Hiper-Realismo. 
zes de sacudir a pessoa. de mobilizá-la na sua atenção. _____ __ _ _ O Expressi91J.,is~o sigr:i.ifxca a 'tOmada do elemento_emotivo 

Então, para o espetáculo é importante a êpfase, para o espe- como predominaD~. O elemento emotivo é levado ao exagero 
tãculo é importante a contradita. para o espetáculo é importante o para que ele expresse ~realidade de~jada.. a ira, a revolta. enfnn. 
antagonismo, para o espetácuio é importante o escândalo, par:a. o algo de grande grau de ênfase. 
espetáculo é importante a falcatrua. para o espetáculo é ~portante Costumo apelidar o Hiper-realismo de "a mentira da verda
o bizarro,para o espetáculo é importante o grotesco. para o espetá- de". Por que verdade? Porque o Hiper-reali~mo sempre é montado 
culo é importante o feérico. sobre um aspecto da realidade. Por que mentira? Porque a realida-

A partir do momento em que temos a noticia como espetA.- de, no seu todo, é tomada pelo seu detalhe; pelo detalhe enfatizado 
culo no lugar da noticia como informação, temos fundamental- com a finalidade de fazer alguma denúncia. 
mente uma alteração substancial no modo de comportamento de Pois bem. a med.itação que gostaria de fazer em relação à 
uma sociedade, porque ela se acostuma gra.datiVamente a esse tipo notícia como espetáculo é esta: hoje vivemos a era da notícia 
de consumo de noticia como espetáculo, não mais aceitando a na:: como espetáctllo hiper-real. A presença do Hiper-realismo se dá 
tícia como informação. - - desde os comerciais de televisão até a natureza profunda dos noti-

E o hábito gerado no receptor da ~cação acaba por ciários de televisãO. 
torná-lo o verdadeiro agente da comunicação; passam a ser co- E por que o hiper-real? Porque o hiper-real atende a uma 
muns frases como: dá-se a violência porque o leitor quer a violên- -tealidade extra-informativa,. que é a da competição entre as empre
cia, pcm:JUe o telespectador quer a violência. De fa.to, se pesquisa- sas que produzem informação. Essa competição leva ao caminho 
dos forem. leitores e telespectadores revelarão 11ma preferência da busca da maiOI'_ audiência ou da maior leitura. que advém da 
pela violência. ~ . -- maior densidade dramática, hiper-real. da maior densidade de es.. 

Porém. não so está mais a analisar _o que motivoo esse pro- petáculo da notícia, ficando para depois os órgãos que apenas in
cesso, o que motiva essa preferSncia, o que faz mobilizar traços formam, ficando pa.rn segundo plano os bei6icos jornalistas que 
sadomasoquistas do comportameDto de cada um cu do com:pa:ta- apenas informam. subindo ao primeiro plano todos_ aqueles-que 

envolvem a notícia no teor do espetáctllo. • mento das coletividades, e o intercâmbio perverso estabeiece..se a 
partir daquilo que deseja o receptor da comunicação e é alimenta- As expressões são comnns e coxriqueiras para quem fre-
doporquem-comandaoprocessodaprópriãcomunicação. qüenta as redações de jornal: "esquen~ a matéria", "aquecer a 

nota'', "está muito fria.", ''não deu lide". E preciso mobilizar. é pre-
A comunícação. então, sai da instância infOJ:IIlativa, com as ~ ciso impressionar, é preciso levar a realidade até o seu limite ex

suas características de objetividade, nem diria. ilnparcialidade até pce~ivo e ultrapassá-lo, colocando solxe o limite expressivo da 
por que ela me parece impossível, mas de objetividade, de vincu-· realidade a hiper-:realidade:, o espetáculÔ noticioso. 
lação aos fatos;-de respeito à individualidade. de pteOCUpação étiCa Essa reflexão. deixo-a no Senado da República, porque tem 
com o conteúdo, o sentido e o resultado da COlDllilicação; ela sai muito a ver com algo ainda insuficientemente estudado: as relaçõ
des:-e. campo e ~v~ ~omo foi dito, pelo campo do espetáallo es entre a política e a informação. Situação das mais compleXas. 
not:J.etoso, a noticia como espetáâ.do. que é comandada inteiratnen.te pelo õoticiário mais do que pela 

Estamos a viver, não apenas no Brasil. mas, ~ve~ no mu~_._. ___ política. 
do inteíro, a presença do espetárulo biper-IU!. como o espetárolo do _Aproveito a lucidez de um jornalista qualificado, como 
noticiário diariamente despejado sobre a p:pllação de todo o nmndo. Zuenir Venmxa, que vê o seu nome. aos 64 anos, envolvido numa 

Como sabem os Srs. Senadores, 0 Hiper-realismo é um mo- lista. Pode hav_er- e seguramente há - ~oas que se aproveita.-
vimento proveniente da Literatura e das Artes Plásticas que se ba- ram ~e uma let, :lllaS: ele é u.ma pessoa de ihbada. moral. merea: o 
sela no fato real. E. ao destacar um elemento da realidade, faz com respeito dos seus compa:Dbe:troS. 
que toda a realidade seja tomada por aquele elemento. Há três semanas, ele escrevia sol::e a rurogância do jornalismo: 

O Hiper-realismo é a_ tendência mais canteiaporânea. na lite
ratura. A magnífica obm de -Rubem FOnseC:a expressa. com clare
za, a força e o vigor do Hiper-realismo.. 

O Hiper-realismo não é a mentira. nem a Yeroade. é um pe.=-
daço da realidade tomado em lente de auDlClllo, para justifl.Cãr o 
todo. Porém esse pedaço da realidade possui tal força, tal pregnân
cia. tal marca. tal intensidade, que a realidade loda é tomada pelo 
seu detalhe. 

Na literatura, o Hiper-realismo funciona como demíncia do 
horror contemporâneo. da violência. da barbaridade de nossos 
dias. de todos os delírios humanos. Aliás, é mais fácil e mais elo
qllente denunciar pelo Hiper-realismo do que pelas foxmas até en
tão encontradas pela literamra. 

O, Realismo já é pequeno como expressão diãD.te dO vigor 
trágico da realidade. As formas românticas estão apartadas da con
temporaneidade, porque a contemporaneidade não é regida pelas 
regras do Romantismo na literatura. na arte em geral. As _formas 
sunealistas, enveredando pelo inconsciente, tiveram o seu tempo 
de duração. 

".-eu _dizia que muita gente hoje tem mais medo 
de ser condenada pela imprensa do que pela Justiça. já 
que esta tem regras ÍIXas e instâncias de apelação. O Po
der da imprensa é arbitrário e seus danos. irreparáveis. O 
desmentido nunca tem a força do mentido. Na Justiça. 
há pelo menos um c6digo para dizer o que é crime: na 
imprensa, não há norma nem para estabelecer o que é 
justiça. quanto mais ética. Màs a grande diferença é que. 
ao julgamento da imprensa. as pessoas são Clllpadas até 
prova em cbntrárlo."-

Que palavras sábias de alguém que está. a viver na própria. 
carne a dor que nós. muita vez, vivemos nesta Casa, o sofrimenEo 
pela impossibilidade do desmentido, a tmnsformação das nossas 
melha:es intenções em atitudes menores. irrelevantes quando não 
o patrulhamento constante. 

Quanta, vez. S:r-s e Srs.. Senadores:. senti-me acuado diante 
de uma série de questões? QuantaS Vezes sentimo-nos todos iq_ui 
violentados nas nossas melha:es deliberações? Já vivemos siruaç5-: 
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es aqui de votar mãtérias que já estavan:i-viitãaãs antes pelos regular e todos passassem a ser investigados para. se descobrir os 
meios de comunicaçio. e fomos simplesmente massacrados. culpados. No dia seguime o seu nome aparece na impresa entre os 

Agora, essa foice diabólica, infernal, cega. decepa ilusões suspeitos. Pronto, o estrago está feito. Haverá sempre alguém para 
de jornalistas qualificados, como ZueDir Veunua, que tem um es- dizer: "E fulano, hein. na lista das fraudes!" Como na velha hist6-
paço privilegiado no Jornal do Brasil, numa das colunas mais Ii- ria. você será sempre "o cara metido naquele crime" por ter passa
das, onde ele pode dizer com grande lucidez tudo isso. Será que - -do na hora do assassinato. 
esse evento não trará para nós todos numa visão alta. Uni debate _ _Não deixa de ser engraçado _ contanto que não seja com a 
que os pr6prios jornalistas qualificados- e eles são a maioria- es- gente. Quando se trata.. porém. de alguém que morre de medo de 
tão inte«:ssados em fazer? Será que não haverá. a partir de agora, transgredir, e nem tanto por virtude, mas por pânico mesmo, sen
a possibilidade de um debate dessa matéria? Uma discussão ética, tir-se sob suspeita é um mal-estar estranho. MisP..ira sensação de 
profunda. dessa relação, que ela possa ser fraterital. de lado a !ado, absurdo com dor de nervo-exposto na alma_ e uma boa dose de 
que ela possa ter os elementos de respeito que sio indispensáveis à riSíVel par.móia. 
condição do bom iufon:naiitc:; que. diam.e de uma pergu.Dta. não te- E fácil dizer: ''Que bobagem. entio as pessoas não te coDhe
nhamos que adotar a posição de nos defendermos; que possamos cem?" N""ao adiw1a. Você tende a dramatizar, fl.ca grandiloqüenre, 
nos compoitar como pessoas que serão julgadas pela opinião pú-- pensa em reputação inatacável em construção de biogy:afm na qual 
blica, sim, mas que itão estãO sob suspeita de antclnão. você. todo prosa. tmbalbou 64 anos, essas vaidades tolas. Se ainda 

Quanta vez sinto, pressinto, percebo, em inim e .00-s demais, por cima tem um ego mal-acostumadO pelOs afagos. ar então pare
a sensação de estar sendo julgado de antemãot Pode ser que no ce o f"J.m do mundo. 
momento em que a roda cega da i.DjuSU.ça a!inge jornalistas da TJ.i:s semanas atrás, eScrevendo aqui sobre arrogância no 
qualidade de Zuenir Ventura, ele e alguns outros, como seu prestí- jornalismo, eu dizia que muita gente hoje tem mais medo de ser 
gio. com a sua força nos meios- de imprensa, tenham o condão de condenada pela imprensa do que pela Justiça. já que esta tem re
provOC3r intemamente úm grande debate ético .sobre esse _poder_ gras Ílxas e instâncias de apela~. O fQ1kr- da imprensa é arbitrá
que não é mais o quarto..:. é-o primeiro-, sobre ouso-desse poder rio e seus danos im=paráveis. O desriienti~ nunca~ a força do 
q;ae,. quando imoderado, causa uauma.s e dores insuperáveis. mentido. Na justiça.. há t:elo menos um c6digo para dizer o que é 

E quem está fa.iaDdo Dão é pessoa atingida habitualmente crime; na imprensa, não há norma nem paza estabelecer o que é 
pela imprensa. Tenho recebido respeito, consideração. Não falo noticia,quanto mais ética. Mas a grande diferença é <jtie oo julga
em nome próprio. SiDr.o que, talvez. estejamos rlCaJldo maduros mento da imprensa as pessoas são ru1pa.das; até prova em contrário. 
para a análise daquilo que a vertigi.nosidade do progresso na área Essa semana Veja publicoo matéria sobte a Lei de Anistia. 
da CODlliDicação detemrinou: a m&:ência impensada, a nor.ícia O gi.iiCho eram fraudes ~ alguns processos, mas estas acabaram 
como espetáculo, a. luta pela audiência. ocupando pouco espaço porque o objetivo mesmo era atacar a Jei. 

Creio que cabe à classe jomalística. partirulannenie aos jor- Com uma ma competência técnica. Veja desenvolveu uma cultu
nalistas da trincheira. ~ elia-a-dia, a compreeosão de que este neni ra pr6piía. eíu::az e perversa. Seu carro-chefe são as matérias, diga
é um processo deles. E quase sempre um processo das e!Dp'lesas mos. de tese. A fórmula é sofistiCada. Parte-se não de uma hip6le-
nas quais trabalbam e que fue cabe umcerto_grau de resístêrJ.cia_~ se a~ comprovada ou desment~ pelos fatos, mas de mna con
este JXOCCSSO, até porque eles ~o a matéria-prlma, eles são a !na- vicção prévia que não deve ser con.ttariada. Nada n:iuda a dh'eção _ 
téria essencial do labor jomalístioo. nem fatos, nem declarações. Quando estes ameaçam atrnpalhar a 

A maioria dos jornalistas, que é séria, que Dão eoncorda trajeloria traçada, há o recurso do pinçamento, da detutpação ou 
com esse expediente.. de repente. se vê envolta também numa onda simplesmente do corte de frases. Os personagens e opiniões en
que,. em si meSma, pela violência. pelo tamanho, engolfa a todos, tram para refOI'Çar o argumento, às vezes até para controvertê-lo 
num expediente comu.m. de operar sobre o hiper-realismo. sobre a ou matizá-lo, mas nunca para dCIIUbá-lo. 
notícia como espetárulo, muitas vezes nio tendo nem como alcan- A matéria de tese tem sobre o velho editorial _ da opinião 
çar, calcular os danos. porventura. causados. franca, assumida _ a vantagem de parecer um conjunto ísentô e 

São reflexões as que proponho, não são ataques. não são conv.icente de informações. A opinião de quem escreve é disfarça
arusa.ções, não é aquela clássica visão menor do politico atingido a da ou ~tida na _opinião dos testemunhos. O texto 6 imp.x1.ante, 
se defender, Dão é nada disso. São reflexões que uma Casa como o mas o cOllf.exto talvez mais. Fotos, Içgendas, subtextos, clima, 
Senado deve ter. e uma convocação a jomalistas qualificados, do não-ditos reforçam o sentido até para quem lê PJI' alto. 
nível do Zuenir Ventuta. tanlOs deles funcionando nesta Casa. dia- O resultado é muíto eficiente. A Lei de Anistia_ nunca an
riamente, com muito brilho, horu:a. talento, para a ãnálise da com- - tcs questionada foi derrubada pela ~vista. Em Veja. o depois no 
plexidade desse tema. Esse é um tema de absoluta precisão~ de ab-- Globo, a lei passou a ser tratada como algo espúrio e tão suspeito 
soluta emergência, aí esti, no nosso dia-a-dia, não j)ropriamentc a nesse pafs de favores oficiais quanio seriam, PJI' exemplo, benefí
cansar danos, exclusivamentc aos políticos. mas está a criar no pú- elos que coDtCnlplaln emPresas. inclusvie jomalísticas; concessõ-
blico uma cultura hiper-real. responsável, sabemos. por graus in- _ es:, subsídios. isenções, empréstimos. favorecimentos. -
discriminados de violência na sociedade, por comportamentos A anistia a torturadores não chegou a apanhar tanto. 
exaltados, pela perda da noção do.que é .llOI'IIlal. normalidade vi- Foi como se o jomalismo. depois de tantas incursões em 
rando exceção, a enfermidade virando regra. áreas de outras instituições como a Polícia e o Judiciário. não qui-

Muito obrig?tJo aos Srs. Senadores que me homaram com sesse se contentar mais em denunciar, julgar e condenar. Queria 
suas atenções. também a prerrogativa constitucional de revíogar leis ou determ..i

DOC!!MENTO A QUE SE REFERE O SR. AR
TUR DA TÁVOI.A EM SEU DISCURSO: 

PERDAS E DANOS 

] De repente você acorda no meio de um escândalo _ assim 
! como se estivesse num vôo com alguns passageiros em sitUação ir-

nar os seus beneficiários. O que a revista e o jornal f1Zeram essa 
semana não foi repudiar os abusos de uma lei;. mas teiJtar cancelar 
o seu uso. Se aceito esse perigoso princípio. por que não revogar 
também a lei de greve por causa do seu mau uso? 

Os dois veículos não separaram as fraudes dos pleitos legí
timos, misturaram tudo - principalmente O Globo - no mesmo 
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balaio de escândalos, dando a impressão de que não há inocente 
nessa história. Não há trigo. s6 jõiO: Há -nesse iiiOVIn:iento a pro
moção de uma espécie de isooomia moral que nivela pelo pior,_ le
sando porunto o melha. O subtexto é aquele que já está gener.ili
zado nas ruas: ''Ninguém presta. é tudo igual!" 

Acho edificanle essa Cl'UZ3.da ética. Me comovem o funda
meJJtalismo moral de alguns e a deontologia- trapista de outros. 
concordo com ela e vejo colegas movidos não pela hipocrisia. ~ 
pela boa-ié e o espírito público. Mas que tal Virar um pou~ essa 
cruzada para cima? Não sei se os verdadeiros problemas éticos da 
imprensa estio aqui embaixo; 

Alega-se que a Lei de Anistia é legítima para certas catego
rias, mas não pm:a o jomalismo. Pa: quê? Se Veja não tivesse jo
gado fOl"a os 40 minutos de eo.txevista com o advogado Marcelo 
Cerqueira. autor de um parecer sobre a lei. seus leitores não teriam 
ficado apenas com uma opiniãO. - -- · 

J.i não fazemos greve.. Até tentamo~ mas o resultado costu
ma ser demissões. Para ttanqüilidadc geral das empresas. o jorna
lismo talvez seja a úniCa categoria proflSSional a não conseguir _se 

Ol!anizar para reivindicar melhorias salariais - nem por meio de 

Presídente Vicent.e Paulo da Silva, e ~ lideranças SÍDdicais 
procurãram. diversos Deputados e Senadores para que, a esta alm
ra, buscassem mediar um entendimento que possa ser plausível 
por ambas as partes- o Govemo e a Petrobrás de um fado e os pe- -
troleiros de outro. 

Ainda ootem, estive conversando com o Presidente da Pe
trobrás, Joel Mendes Rennó. juntamente com o Dep:Jtado Luciano 
Zica.. Ali, ap6s um" diálogo que acredito tCDba sido frutífero, redi
gimos uma Ata que abaixo transcrevo: 

"O Presídente Joel Mendes Renn6, da Petrobnis, 
transmitiu-nos que a Petrobrás, uma vez indicado o f1m 
da greve. com o seu encerramento prosseguirá os enten
dimentos com os empregados, tendo em vista o atendi
mento de pleitos como a revisão das demissões, o parce
lamento dos descontos dos dias parados e_ ootros pontos 
de interesse da categoria. 

Encerrada a greve, hoje mesmo prosseguirão as 
negociações entre a Petrol::cis e os representantes da 
FUP e do Sindicato dos empregados da empresa." 

greve, nem por outro instrumento mais moderno. Ao con1rário do Isso foi assinado ontem por mim e pelo Deputado Federal 
que existe em outros pa!ses, não participamos da ,.gestão da e.mpre- Luciano Zica. testemunhado pelo Sr. Cid Rodrigues, Olefe do Ga
sa., não somos chamados para decidir sobre seu destino e sua binete da Presidéocia. De ontem para boje, oc:oneram diversos 
orientação. enio temos cláusula que nos garanta rest:riç!l.o de ccns~ episódios. inclusive a triste ocórrência do falecimeoto do Sr. Clo
ci&cia. nada por lei que nos assegure o direito de divergir da. opí- tário Cardosc, Superintendente de Reall'SO$ Humanos da Empresa 
nião da empzesa. Será justo também cassar o direito Cle recotrer a e que ooteiil, logo após essa reunião com o Presidente Joel Men
uma lei? Se, pOr exeznPlo, é antiétiCo uri:t pro(ISSional tentar coni- des R.ennó, dialogoo pessoalmente com o Sr. Antônio Carlos Spis. 
gir o que coosidem um eno de cálculo - R$384, 78 mensais de da FUP, e demais~ da Federnção Única dos Pelroleiros. 
aposentadoria- por meio de uma lei reparadora à _qual tem direito Na parte da ~. tive oportunidad~c;le conversar mais uma 
comprovado, não sei mais o que é ético. -- _ - - - vez coD:i O Sr. Clotário Cardoso, jmtamente com os Diretores Au-

São disaltíveis éis razões pelas- quais cada um acha que so- ríiio Femaodes Lima e João Carlos de Luca, da Pet:robrás. Os td:s 
freu perseguições cu foi pzejldicado e. em conseqíiência, está piei: procuraram explicar o que as propostas econômicas que a Petro
tean.do revisão, reparação ou jndt:njzação. Mas pam isso existem brás estava colocando significavam, em ten:Ilo$ de caixa pua os 
instâncias de avaliação. Pode-se argumentar com razão_ que ~ _ petroleiros, pelo menos tanto quanto aquilo que eles estavam rei
muitos casos já resolvidos há exOibitincias gritaiUes - para mim vindicando quando se referiam aos intemíveis com aumentos de 
inaceitáveis. Mas isso existe na "aplicação de muitas ouiias leis no 12% a 16%. Em especial, esses intemíveis poderiam. com certeza, 
Brasil. A solução setá revogá-Ias, ou conigí-Ias? E isso deve ser se;- negociados na dala-base em 21 de agosto. 
deci!fido nas redações cu no Congresso? ACiedito que o entendimeoto está muito próximo. Se o Go-

Julgar a'priori e em bloco, como se est1 fazendo, é indevi- vemo, neste momenlO, disser a estes Parlamenum:s que é possível 
do e leviano, além de ser in}Isto. mesmo nessa estação de insur- o cancelamento das demissões. - e quanto a isto já não há dúvida 
gêacia i.odiscriminada contra o legal e estabelecido. O casuísm.o alguma- que é possível negociar a fODlla de desconto dos dias pa~ 
foi uma tenebrosa figura criada pela ditadura pa.rn. impot-leis. Ca- rados e também sentar-se à mesa para negociar os ponlOs ecoD.ô
suísmos às avessas, p:li3 'revogá-Ias. é uma novidade desses novos micos, como já foi acordadc logo que encerrada. a greve, diante 
tempos de desmonte geral. Curiosamente, a fiíria demolidora lem- desta palavra fume, tenho convicção, os petroleiros certamente 
bt:a. um pouco um certo passado de execuções morais sumárias. voltarão ao uabalbo. por decisão de suas assembléias, até o meio-

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Senador Artur da Tá-~ dio de amanhã. Penso que falta muito pouco parn isso acootecer. 
vola, V. Ex• será atendido na fonna regimental c essa ma~ será__ Houve, enttetanto, noticia de que o Presidente da República 
transcrita nos Anais da Casa. _ e as autoridades do Ministério das Minas e Energia e ootras esta-

Con=Io a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. riam deiemrlnando. pam amanhã, uma açio muito rep:essiva de 
A Mesa esclarece ao orador que a sessão encenar-se-á às ___ prisão de lideranças sindicais. Isso pode agravar a situação que 

18b31 m.Íil. está muito próxima do entendimento. 
O SR. EDUARDO SuPLICY (Pf .SP. Pronuncia o se· ~ Em certo momento. na tarde de ODtmn. perguntei ao Sr. 

guinte discurso. Sem revisão do Oiador.) - Sr. Presidente, Srs e Clotário Cardoso, Superintendente de Recmsos Humanos, o que 
Srs. Senadores. estamos próximos a um entendimento de uma gte- faria se estivesse no lugar do sr: Antônio CarlOs Spis, Presidente 
ve que está por completar um mês. Iniciada a 3 de maio deste aDo, da RJP. O Sr. Clolário Cardoso falou-me, então, que diria aos pe
a greve dos petroleiros acaba tendo uma repexcussão extraordiuá- troleiros que voltassem ao ttabalho, a fim de verificar em ·que me
ria sobre a vida oconômica. Não é à toa que Sm.adores pratica.men- dida seria honrada a palavra da Petrobrás e do Governo com res-
te de todo:s os Panidos aqui rêm mxmend::vb que haja um esf()[ÇO de peiiO a esses pontos que estávamos apresentando. ~ 
mediaçãn,quehajaum.enrendjmeptoplansívelpataestagreve. Transmiti isso hoje ao Presidente da Federação Unica dos 

Eu gostaria-de dizer o quanto esse entendimenlO está próxi- Petroleiros~ Antônio Carlos Spis~ 
mo. AcrediiO que sua solução esteja bem proxima de se concreti- O Sr. Esperidião Amin- permite-me V. Ex• um aparte? 
zar. A Federação Única dos Tr.lbalbadores. po.- seu Presidente, O SR. EDUARDO SUPLICY- Permita-me, SenadorEs-
Antônio Carlos Spis, a Central ÚniCa dOs Tmbalhadores, por seu peridião Amin. relatar um fato importante ocorrido na tarde de on-
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lem. O ex-~sideme Itamar F_ranco _telefonou para o ~sideme da de dólares para suprir o refino da nossa produção nesse periodo. 
Federação Única doS Petroleiros, a fliil de relatar que tinha telefo- Concordo que, pelo menos na questão juddica., há um vitorioso e 
nado ontem à tarde ao Presidente Femando Henrique C'a!:doso um derrotado, uma parte ganhou e a outra perdeu; recorreu e per
paza dizer de todos os passos havidos nos entendimentos do ano deu de novo. A meu ver, o petroleiro brasileiro tem prestado im
passado, quando em o Presidente em cx.erclcio. - - portantes serviços ao nosso País; temos razões pua nos orgulhar 

O Senador Beni V eras saber.\ muito melhor do que eu o que do seu trabalho. Não m"e omito nesse depoimemo até porque cc
disse o ex-Presidente Itamar Franco. Houve, em Juiz de Fora. um nheço uma parte desse uabalho. No eDtanto, quero dizer a V. Ex,• 
primeiro entendimenEO, que foi colocado no papel. a que estavam que havia e há mais do que um caminho pam que essa dúvida seja 
pzesen~ o ex-Ministro Ciro Gomes e VicentiDb.o. Posterior:mente, superada. Não há dúvida sobre o fato de que haverá negociação 
houve um segundo entendimento assinado pelo então Ministro das quando a greve temrina:r. Todo mundo sabe disso. Terminada a 
Minas e Energia, Delcídio Gomes, e pelo Presidente da FUP, An- greve, as pessoas voltarão ao trabalho. É lógico que baver.á. o ba
tônio Carlos Spi~ que, depois analisado pelo :Ministro Ciro Go- lanço disso. O desconto _vai ser feito de uma só vez:! Nem é huma
mes. este teria apontado que haveria diversos problemas para o_ no que o seja. Há dispositivos~ inclusíve, que regulam essa matéria 
plano de estabilização, ap6s uma mmiio, segundo o ex-PresidetitC e t:roíbem que haja descontos excessivos. Na semana passada, ha
Itamar Franco, de seis horas. via uma fonna: suspender a greve para que se negociasse até o 

Compreelldendo 0 que apontou 0 ex-Ministro Ciro GOmes momento da decisão do Tribunal. Isso poderia ter sido feito na 
- o Senador Beni V eras era Ministro também -, o ex-Presidente sexta-feira, antes da decisão. Mas não o foi. O desejo predominan
ltamar Franco, então. detem:rinou que prosseguissem os entendi- te das lidenmças sindicais, .i.D:felizmente. foi o de levar a greve até 
mentos com a Petrobrás. 0 terceiro entendimento, assinado pelo as últimas conscqllências e a cada dia a tíltima conseqüência se 
Superintendente-adjunto, Joel Lima NetO, portanto, e cOO:t. 0 Sr. -toma menos visível. De sorte~ Senador Eduardo Suplicy, que eu 
Rosemberg. rep:resenlal:Ído a FUP, resultou dess;~. compreensão do gostaria de dizer que comungo do seu pensamento e louvo seu es
Presidente Itamar Fnmoo. O Presidente Itamar Franco me tr.msmi- . faço._ Gostaria de ter a solução, mas alguém tem que praticar um 
Qu isso, liguei em seguida pua ele. 0 que estoo relatando é sobre ato, que. neste momento, com todos os incentivos sutis que V. Ex~ 
o que ele me disse pessoalmente ontem. que o ~sidente Feman- aqui tomou público, tem que ser da lidernnça sindical Não há oe
do Henrique agradeceu as informações que lhe foram· dadas. Dhum ato que o Governo possa praticar que não seja desautorizar a 

si pt6prio cu a Justiça.. O ato da lidetança sindical. na pior das hi-
Acredito que esse dado é significativo, para que o Governo p6teses, é suspender o movimento para coohecer o teor da nego

tenha, neste mcmento. a generosidade que se faz necessária. Ao se ciação ou acreditar que o Govemo possa ter OOa intenção, decisão 
querer punir os lídetes petroleiros, há que se ter a compreensão de que eu recomendaria que se acarasse.. Na pior das hipóteses, a gre
que eles estiveDm. exercendo uma lider.mça de _d.iri_gentes sindi- ve deverá ser su~ para que haja discussão. Penso que isso 
cais, que faziam aquilo que a sua consciência detemrina.va, porque seri. possível, sem a quebra da espinha do movimento sindical e 
aaedita.vam. que a palavm do Presidenle Itamar Franco e daqueles sem desonra para o tmbaihador. 
que assinaram aqueles documentos etam válidas. Quem disse que o SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ---A Mesa informa. ao 
a palavra do Presidente Itamar Franco era válida foi ele mesmo- Senador .Eduaroo Suplicy que 0 seu tempo está esgotado e conce
pelo .meJlOS ele me disse. ootcm. P<r volta das 19 horas e 30 minutos. de-Ibe., de ofício, dois minutos para concluir. 

Concedo o aparte a V. Ex', Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperlctião Amin - Senado< Eduardo Supiicy, em 
primeiro lugar, quero registrar que considero elogiável o desvelo 
com que V. Ex~ tem procurado acompanhar e, em certa _medída, 
interpretar anseios. V. Ex.• tem proanado envidar esforços, no sen
tido de se chegar a um temJ.o razoável nesse episódio que já dura 
quase um mês, com c<mseqíiências amplas. Ainda não alcançamos 
algumas dessas conseqüências e s6 poderemos fazê-lo quando for 
dado um balanço ao término desse episódio. N"ao faÇo restrição al
guma à foona com que V. Ex~ se tem dedicado à questão. Quero 
dizer que eu também participo desse sem.imento que V. ex~ agora 
revela,. de que o vitorioso deve ser de determinada grandeza. Pen
so dessa foiiDa. A meu very s6 se pode mostrar o momento da 
grandeza nesses momentos crlticos: na vitória ou na derrota. Não 
se consegue mostt3r o sentimem.o de algu~ em fC?Sf.a$, em coque
téis. Na minha opinião. quem perde tem que ter ~; é natu
ral que quem peitle espere também a gruideza de quem ganha. 
Mas. nesse caso, não existe apenas a grandeza do vitorioso, por
que não acho que exista um vitorioso nesse episódio. Sei que os 
denotados de todos os dias são o usuário e a economia brasileim. 
O verdadeiro deiTotado, num incidente prolongado como esse. é o 
povo brasileiro e a sua economia. Há alguns dias. fiZ questão de 
frisar que uma das fotogr:afxas do detrotado focaliza a senhoza 
dona de casa ou o pai de família., que, num fmal de semana, espera 

, em filas para conseguir comprar um botijão de gás. Esse é muito 
.. mais detrotado do que o GovCIIJ.Q ao COUSlUllÍr 700 ou 800 milhões 

O Sr. Sérgio Machado- Pet:mite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Coocedo o aparte a V. Ex'. 

O Sr. Sérgio Macllado- Sr. Presidente, Sr. Senador Supli· 
cy. estamos vivendo um momento muito importante na demoaa
cia do BrasiL V. Ex• já imaginou se essa decisão fosse contra o 
Governo, e o Govemo resolvesse não rumprir a decisão judicial? 
Em uma dem~ a Justiça existe para isso. para resolver os li
tígios. Pol1anto, temos que fazer um esforço no sentido de chegar 
ao entendimento e pam que a Justiça seja obedecida. Há que se fri
sar o prejulzo pata a Nação, pata a Petrobrás de R$ 13 milhões por 
dia. o prejuím que poderão ter os trnbaJhadores, quando se com
pletarem os 30 dias, e o Govemo tiver de usar_ a questão legal. 
Tudo-isso é muito ruim. O Governo tem-se manifestado no sentido 
de que a renegociação será reaberta no momento em que os traba
lhadores voltarem ao trabalho. Temos de oQedecer à Justiça; do 
COJ:ltrário, vamos entmr na época da fozça.. e isso não pode mais 
acontecer no BrasiL V. Ex~ e outros Senadores se envolvemm pro
fundamente no sentido de encontrar uma sol,ução. Por duas vezes, 
a decisão da Iustka não foi levada em con.sidençio. N""ao é possi
vel que queiramos caminhar nessa direção. porque não é bom para 
a democracia nem para o País. Esta decisão foi a favor do Gover
no; a próxima poderã ser a favor do sindicato~ e o Governo ter.í de 
acatá-la. V amos deferi der essa tese. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Co"''"""ndo peneitamen-. 
te que o Govemo queim cumprir a detenn.inação judicial. mas 
sempre pode haver, especialmente da parte dos representantes do 
povo no Parlamento, um esfOIÇO muito gcmde de mediação. 

Esse é o esforço que todos os Senadores presentes têm pro
curado realizar, e acredito que estamos muito próximos de chegar 
à conclusão deste entendimento. Era isso que eu queria registrar. 

T;..,bém gostaria de U:msmitir à fann1ia do Sr. C1otário 
Caidoso, Superintendente de Recursos Humanos da Petrobrá.s. os 
votos de pesar. 

Sábado, no seu apartamento, no Rio de Janeiro, o Sr. Clotá
rio Cazdoso recebeu os petroleiros paza lhes dizer o que poderia 
ser considerado como fOIIIUl de negociação do ponto de vista eco-
nômico, o que inclusive acendeu uma luz para o entendi:meii1.o que 
agora. quer se ínmar. 

Toda essa sítuação, certamente., levou-o a uma tensão tio 
grande, qu~ infelizmente, foi acometido de um enfarte. Meus sen
timentos à familia. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Os Srs. Senadores 
José Bianco e .Mauro Mir.mda enviamm clisansos i mesa. pata serem 
publicados na foana do cüsposto uo art. 203 do Regimento Jmemo. 
. S. Ex's sedo atendidos. 

O SR. josll; BIANCO (PFL-RO.) - Sr. Presidenre, Srs. 
Senadores, imbuído do sentimentO de que temos que enfrentar a 
árdua missão de crlar condições p3I3. a transfOima.Ção de planos e 
idéias, sempre tão abundantes., tão potenciais e tão fragilmente ar
ticulados, que nonnalmente não saem dos Atos e dos Relatórios 
Institucionais, em realidade CCilSistente e em futuro palpável,. sinto 
a necessidade de instalação de um fá:um permanente para discutir 
a A mazõnia de vez que o Br.tsil país continental, em especial a 
Região Aina.zônica. vive uma crise catacterizada pelas tr.msfor-. 
mações geopolíticas, cuja IU~idade caminhará para a escassez de 
:recursos: e limitações de fronteiras no tocante à expansão ecoDômi
ca, caso não se avalie com seriedade a problemática da desestabili
zação das institllições que, por vocação, deVeriam admjnjstnr o 
desairo desta crise. Assim sendo, um elenco incanensu:rável de m~ 
zões justifica as pr-eocupações do governo, da sociedade l:nsileir.t 
e de entidades intemacionais voltadas para a necessidade de co
nhecer profundamente a Amazônia. suas particularidades e suas 
necessidades efetivas. 

A Amazônia !..egal Brasil.e.ira abrange 9 Estados e uma su
perficie de 5,0 milhi::res de quilômetros, equivalente a 60% do terri
tório NaciODal. Inclui ainda. uma gnmde variedade de ecossiste
mas tetrestres e aquáticos. destacaDdo-se três milhões c oitOcentos 
mil quilômetros quadiadcs de florestas tropicais úmidas e de tran
sição, assim como zonas de contato C CenOOOs. Estas florestas vem 
sendo continuamente valorizadas no ccntexto social e político 
para busca de um desenvolvimento ecológico e ecOriomiCamente 
~tent~. -

A Amazônia. Brasileira compreende. reconhecidamente, 
formações florestais, as mais diversificadas biologicamente. oo 
seja, SI% das espécies vCgetais tropicais do mundo esrão nela con
tidas. além de caracterizar-se por uma alta taxa de produtividade 
primária e por um imenso estoque de biOmassa vegetaL Ao lado 
de sua importância ecológica e biol6gíca, dada a sua extensão e di
versidade. a Amazônia apresenta. inegavelmente. um enorme po
tencial económico sob fotma de :reservas de recursos natllrais re

. nováveis aliados a recursos minerais de extração comO o fetro, a 

bauxita, o ouro, a cassiterita, o manganês, o petnSleo e o gás natll
ral, além de um potencial hidrelétrico da onlem de 100 mil MW. 

Em recente visita à Região Norte, S. Excelência, o Sr. Pre
~idente da República ccnsiderou o potencial e a importância da re-
glão Amazônica, uma vez _que ressaltou os acordos feitos com os 7 
países mais ricoS do mundo~ o denominadO G7, pleiteando investi
mentos previstos da oolem de USS 20 bilhões em 12 programas 
específicos para o meio-ambiente e complementou anunciando 
que o Governo Federal invcsti.r.i. US$ 5 bilhões na Amazônia du
rante o seu mandato. 

Com muita senSibilidade e propriedade DO tiato da situação 
da ~egião Amazônica o Excelentíssimo Presidente da Rqníblica 
Femando Henrique Cardoso demonstrou. com o direcionamento 
do programa de governo. a preocupação com a qualidade de vida 
dos cidadãos, com a estabilidade social da região e com a necessi
dade da prática do desenvolvimento sustentado. 

O Excelentíssimo Presidente da República abordou enfati
camente o tema Integração, vislumlmmdo, com seu programa de 
govemo, adequar a infra-estrutura às necessidades de expansão 
das aúvidades p:odutivas, não esquecendo. entretanto. da preser
vação do meio ambiente e da manutenção das características só
cio-cultumis, valorizando o homem e seu modo de vida. 

Como Oiretrlzes Gerais pam a regíão Norte. destacou. na 
área de Tr.mspc:xtes, o incentivo à navegação de longo curso nos 
rios Amazcoas, Madeira., Tapaj6s. Tocantins e Araguaia através de 
investimentos em melhorias DO atual sistema, construção de novos 
portos e aprimoramento do tr.msport.e fluvial. Através de projetos 
rodoviários. propõe estimnlar a integração com países vizinhos 
além da integração inter e intra-regionaL A nível estratégico, o 
programa de govemo coloca a Agricohuta como um grnnde desa
íro psm a região Norte. Um desafio de ordem política que deverá 
oeotrer dentro de um contexto regionaL Tmta~se de implantar um 
setor agroindustrial paza o aproveitamento dos produtos da região 
e _o esta~l~to de sistemas _de produção que pen:nitam a inte· 
gração de práticas diversificadas na agricultura, pecuária e silvi
cul-. objetivaudo reduzir o processo de degradação do solo e 
recupenr as iteas já degradadas. 

No contexto Ambiental. o Excelentíssimo Presidente daRe. 
pública estabeleceu como prioridade o Programa de Educação 
Ambiental, voltado para a fOima.Ção da oonsciência a respeito <los 
recursos naturais,. em que definiu a D.ecessidade de apoiar os proje
tes de Associações Comunitárias, relativos a esse assunto. Obser. 
vou,. ainda. a necessidade do desenvolvimento de projetes integia
dos de proteção e preservação ambiental que busquem o ponto de 
equilíbrio entre as necessid.adc$ humanas e a natureza., utilizando 
técnicas e mecanismos de compensação, e promovendo a integra
ção e o aprimoramento das formas de gestão das unidades de con
servação. 

De forma bastante claxa, o Senhor Presidente, em sua ação 
de Governo para a Região Norte, mostra-se consciente perante a 
realidade regional e aiDda complementa as ações configuradas 
através dos mecanismos de Planejamento integrado que visam: 

- Aperfeiçoar e dar eficácia ao Sisnama, e, neste esforço, 
ã.Jiim.Oiar a representatividade e desempenho do CONAMA -
Conselbo Nacional do Meio Ambiente, como foro de articulação 
entre a sociedade e o governo. na defmição da política nacional do 
meio ambiente; 

- Estabelecer padrões de desenvolvimento específicos para 
cada grande região; 

Promover projetos de reruperação de áreas degradadas; 
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- Apoiar esfOIÇOS, planos. programas. e projetos estaduais, 
municipais. empresariais e Comunitários de combate à poluição e 
tratameD1o de dejetos, efluentes e emissões tóxicas; 

- Fomentar o desenvolvimento de tecnologias ambientais, 
pelo apoio à coopetação entre universidades, empresas, organiza
ções não govemamenta.is e gOvenio; 

- Maio de 1995 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO-)-' Sr_ Presiden
te, Srs. Senadores, a política brasileira passa por um momento fe
fii de ~nstrução de métodos, valores e estilos., o que nos en
grandece a todos. Cresce a convicção de que o progresso e a mod
ernização do Pais passam pelo entendimento entre o Executivo e o 
Legislativo, e graças a isso diminuem as tensões artificiais. as lutas 
de poder e a guerra d,e cromes que antes empenavam a construção 

- favorecer projetes de cooperação interil.acional -científi- das leis em beneficio do povo. No campo político, o radicalismo 
ca,. técnica, tecnológica e fmanceüa _dirigidos ao esforço de pro- "'Cede enquanto o bom-senso avança. Foi um fato digno dC figUiar 
dução e preservação da contaminação e ao combate à população, na História ~ Legislativo brasileiro .a ~em de De~. Per-
adequados à realidade nacionaL nando Gabeiia, ao enfrentar o campo minado de suas ongens tdeo-

. . . - . _ _ __ _ . . lógicas paza rever seus dogmas e votar pelas reformas. Foi uma. vi-
- Dil_tgenct_ar para~~ mar efetJ.vos. ~aussos assum.1dos _ tória da v~. contra a empulhação. Quem ganha é 0 país e 0 

pela comumdade int~~;1al, em especial aqueles que prometem seu futuro. E um momento importante em que a demagogia c a bi
recursos novos e adict~JS. para promoção do desenvolvimento pocrisia perdem tei:reno, enquanto o corponW.vismo, 0 outro gran
sustentável e metas ambtentrus; de mal de nossos tempos, perde temmo e apoio, desmascarando-se 

- Atuar no sentido de gara:or.ir o acesso biasi.Ieiz:t>.a tecnolo
gias ambientais atuais. nas condições prometidas em convenções e 
compromissos internacionais, especialmente aqueles assumidos na 
Conferência do Rio. - --

0 Brasil. país emergente no cenário mundial tem. portanto, 
no posicíOnamCnto -defmido pelo Excelentíssimo Senha Presiden
te, uma lio.ba mestra govemamemal que, mais do que mmca., coin-
cide com as necessidades da Região Amazônica. · 

Há que se considerar. entretanto, que, diversamente de ou
tras ocasiões. quando progtamaS e processos foram elaborados e 
cujas ações jamais íoram coilcretizadas, não podemos permitir 
que, hoje tais prOposições fiquem a nível do discurso. Urge trans
formação do planO em realidade que se daní pela necessidade ~ 
abraçar um ideal, Dão mais um sollho, discurso oo simples tet6ri~ 
ca, mas um acontecimento maior, uma realidade concreta que pos
sa reger as ações que levar.'io a Região Amazônica ao ~éculo XXI, 
com desenvolvimento sustenta~ harmonizando o meio ambiente 
e as necessidades do ser humano. 

PortantO, na qualidade de representante_ do QC?Vo de-Ran~ 
nia. e, como v_ Bx's. clloscio de IillDhas responsabilidades no pa
pel de guardião dos mais puros anseios do povo brasileiro de czes.. 
cimento com estabilidade econômica. e justiça SÕcial, Omclamo 
todos os Srs. e sn: do Poder Le,gis!at!vo. do Poder Ex.ecutivo, do 
Poder Judiciário. e todas as entidades Civis e Militmes. nacionais e 
estrangeiras. em ato de coeso comprometimento, a· apoiarem a i.Di
ciativa pai3. instalaçãO de um F6rum Permanente para a disrossio 
dos temas de natureza política, ecoOOmica,. s6cíO::CUltuial, científi· 
ca, tecnológica e de Segur.mça Nacional bem cano de todas as 
ações necessárias- à i-egêOdã-doS interesses naciomis sobre o de
senvolvimento da Amazônia, promovendo o envolviD\ento e o 
comprometimento da população amazônica, da Sociedade Brasi· 
leira e da CoDJJJnidade lntemaciooai. para que. de mãos dadas. em 
gesto de cc-responsabilidade interativa, l:usquemos alternativas de 
melhores méritos para cai:tdliaÇãei dã natUreza - suas riquezas e 
necessidades - com o homem, ganntinclo, desta fOJIDa, As gernçõ
es futuras. o legado da biodiversidade e as riquezas que a -Amazô
nia, como um todo, representa pua a humanidade. Sem este com
promisso de nada adiantarão os esforços do Excelentíssimo Se
ohor Presidente da Replblica Dr- Femando Henrique Cattloso 
nem as melhores intenções ele todos nós, pois perante os olhos do 
Mundo. do Futuro e da História. somente realizando é que vamos 
supetar as vicissitudes e viabilizar o fublro rumo ao Tm:eiro Mi1ênio. 

Muito obrigado_ 

diante da opinião pública. 
É neste clima de entendimento e de compreensão que acon

teceu a recente decisão do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
de reduzir os custos do crédito rur.a.l parn a próxima safra. Não era 

·tudo o que a agricUltura pedia, mas foi tudo o que o governo podia 
dar. A disposição de renegociar a dívida passada. para dar um fô
lego aos agricultores, foi outra prova de sensibilidade do ~siden
te da República_ Ele tem dificuldades, a administração das fznan
ças públicas na pMSCilte fase de estabilização é complexa. mas o 
desalento no campo iria explodir daqui a pouco mais, com a redu
ção da área plantada e o encarecimento dos alimentos, comprome
tendo os preços e aumentando a inflação. O Brasil está colhendo 
uma safra recorde. e a safra seguinte poderá ser ainda maior, gra
ças i decisão do Presidente. Ele entendeu que o agricultor precisa 
de gar.mtias para plantar, sem temer riscos adicionais, pois já lhe 
bastam os riscos da natureza. 

O Presidente resolveu assumir pessoalmente as negociaçõ. 
es, ao rccoDhecer que existe uma crise de fato no setor agrícola. A 
Frente Parlamentar da Agriroltura. que conduziu o diálogo com o 
govemo. sofreu incompreensões. em função da injusta generaliza
ção das categorias de devedores. A prova da inj.Istiça foi dada 
pelo ptóprio resultado das negociações- A fnação antecipada dos 
juros em 16 px cento beneficiará apenas os empréstimos de até 
150 mil reais, o que exclui os gcmdes produtores. que vtm sendo 
acusados da prática da. calote. E nessa faixa de crédito que está a 
grande massa de agriculloies que vivem efetivai:llente -da terra. E 
o próprio Presidente. num disauso que fez em Apucarana, no Pa
raná, na sexta· feira, afumava que esse dinheiro não era par.1 os mi
lionárl.os~ que não precisam dele, nem paza aqueles ~desviam os 
e~tim.os pua ootras atividades. O_ Presidente atendeu aos con
gressistas comprometidos com a causa. porque ele também vem 
sentindo de perto a crise de ina<ümplênc!a que está paralisando o 
interi.cr, fortemente dependenJ:e da produç§o rural A Agriculrura 
não tem força de pressão, Dão tem sindicatos Ol'galliza.dos, não tem 
o instrumento da greve e não tem as chaves da indústria para ces
sar atividades e impor suas exigências. É attavés do Congresso 
que ela se expressa. porque são os deputados e os senadores que 
estão em conta1o permanente com os prefeitos. testemunhaS mais 
legítimas das crises locaiS-

O Presidente demorou para tomar a decisão. porque tam
bém queria,. como homem de Estado. amadurecer as suas reflexõ
es. Acabou por colocar·se ao lado dos agricultores. solidarizando
se com seu sofrimento e admitindo que _o custo do dinheiro era 
Cxagendamc:nte elevado. Graças à tolerância recíproca. se houv~ · 
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gueo:a foi uma guerra santa de busca de soluções, e não uma guer. 
ra de radicaliza.ções. Os canais de diálogo. pela via politica, nunca 
foram rompidos. Nas próximas ha:as. deverão ser estabelecidas as 
cao.dições paza o pagamento das dívidas vencidas, de maneira que 
não se coloque uma corda no pescoço de cada agricultor. Nesta 
nova etapa do acordo, temos todos os motivos para esperar que 
prevaleça o mesmo modelo de entendimento que viabilizou a bõe
IaÇão dos créditos futuros. O assunto veio para o campo da políti· 
ca., por fmta. de outra via paza que os agricultores fossem ouvidos. 
E a politica inteligente é aquela que se faz alr.lvés de CODCessões 
recíprocas,. baseadas :oa realidade, sem que haja vencedores ou 
vencidos. Encoolr.lda a equação ideal. todos continuazão traba· 
!bando para o engrandecimento do País, que é o objetivo do ln:si
dente e dos pequenos e médios proprietárioS ruraiS. Como eu dizia 
ao abrir esta rápida intervenção. eStainOs vivendo ~m momento fe
liz em que o país está abrindo novas vias para o- seu reencontro, 
graças ao engrandecimento da atividade política. Tudo vai bem, 
quando a política. vai bem. Quanto aos resultados. é só esperar. 

Er.a. o que tiDha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência convoca 
sessão oonjmta a ~se quinta-feúa, às 14h, oo plenário da Câ
mara dos D<putados, destinada à apt<ciação de medidas provis6rlas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 0 Será aprovada previamente, pelo Senado Federal, 

por vo<o secreto, ap6s argüição pública, a escolha dos repteseDtantes 
oficiais do País, em organismos intemacionais de caráler oílcial. 

§ 1 o Será permitida a. reCondução desses representantes. 
§ 1:' O mandato do representante poderá ser interrompido 

por decisão da maioria dos membros do Senado FedeiaL 
Art. zoO Poder Executivo regulamentará esta lei. no prazo 

de cento e vinte dias após sua publicaÇão. oportunidade em que 
deverá elencar os organismos internacionais para cujas funções de 
representantes se aplicam estas disposições. 

Art. 3° Esta lei en-tra em viga na- data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada noais havendo a 
tratar, a Presidência vai eD.cem:r a sessão, -desigoando para a Ses
são otdinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROÍETO DELEIDACÂMARAN"8l,DE 1992 

DiscUssão, em turno 11nico, do Projeto de Lei da Câmara n° 
81, de 1992 (n• 1.166/91, na Casa de origem), de iniciativa do Mi· 

OSR.PRESIDEN'J'E(LevyDias)-Esgoroo-senaprosen- nistério 1'\lblioo da União, que cria, na g• Região da Justiça do 
te sessão o_ prazo previsto no art. 91, § 3°. do Regimento lutemo, Trabalho, em Belém. Estado do Pará. no âmbito do Ministério Pú
sem que tenha sido interposto rerurso. no sentido de apreciação, _ blico do Trabalho, cargos: de Procuradores do Trabalh_o. de 2• Ca
pelo Plenário. do Projeto de Lei do Senado D0 50, de 1995, de au-. -tegOria. cargos em COmissão e dá Outras providências. tendo 
teria do Senador Pedro Simon. que dispõe sobre a nomeação dos Parecerfovar.ivel, sobn°72.de 1995,cfaComissão 
representantes oficiais .do País em organismos inlemaciooa.is de -de ConstituiçãO; JuStiça e Cidadania.-
caráteroficial. (Em virtude de adiamento) 

A matéria foi aprovada em apreciaçáo conclusiva pela Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O projeto Vai à amam dos Deputados. 

É o seguinte o projeto aprova-:1o: 

PROJETO DE LE!DO SENADO N" SO,DE 1995 

Dispõe sobre a nomeação dos npresentantes 
oficiais do País em organismos internadonais de ca .. 
ráter oficiaL 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmanr. n° 
128, de 1992 (n" 99619!, na Casa de origem), de iniciativa do Pre. 
sidellle da República, que reajusta aii"""Õ' graciosa <:arJ<:<XIida ROla 
Lein"3.618, de 26 de agosto de 1959, a El.za Borges Tavares, tendo 

Parecer favoráveL sob n"310, de 1995, da Comissão 
-de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Está encenada a...
(úvanta-.se a sessão às 18h39min.) 
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Ata da 74a Sessão, em 31 de maio de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos e Luiz Alberto de Oliveira 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-Sl!PRESENTES CÕDgreSso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do 
OS SRS. SENADORES: Senhor Ministto de Estado dos Tr.msportes e das Comunicações, o 

AQI!mir Andrade- Anlônio Carlos Magalhães-~o Car- ato constante do Decreto que 1'Renova a outotga deferida à Rádío 
los Valadares- Arlindo Porto- AIWr da Távola- Bello Parga- Jle. e Televisão Gazeta de Ca=mho Ltda, para explorar serviço de 
nedita da Silva- Beni Vms- Bematdo Cabtàl- Carlos llezemi- radiodifusão sonota emondamédia,nacidadedeCam.inho, Esta· 
Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Cootinho do do Rio Gr.mde do Sul". 
Jorge-Dan:y Ribeiro-Edisoo. Lobõo-Edwudo Suplicy- Elcio AJ. Brasília, 4 de agosto de 1992.-Femando CoD••· 
vares - Emllia Fc:mandes - Epitácio Cafeteiza - Esperidffio Amin -
Fernando B=a - Flaviano Melo - Francelino Pereiza - Freitas EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 156/92 DE )4 DE JULHO DE 
Neto-GeraldoMclo-GersonCamata-GilbertoMizanda-Gilvam 1992. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 
Borges- Guilhem~e Palmeiza- Hugo Napoleão- Humberto Luoena TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

- lris Rezende - Jade<: Bari>albo - Jeff= Peres - João FI311Ça - Exce!entlssimo Senhor Presidente da República. 
JoãoRocha-Joelde Hollanda-Jonas Pmheiro-Josapw Marinho- TeDho ahoma de submeter à elevada considexação de Vos-
José Agripino - José Alves -José Roberto Amlda - José Bianco- sa Excelência o ic.cluso projeto de decreto de renovação do prazo 

~ ~llniaDutrnMari"s!~ ~ ~ -~Q=;;;~ de vigência da OU""Ea deferida il Rádio e Televisão Gazeta de Ca· 
LevyDias-Luc!dioPortella-LúcioA!câotna-LúdioCoelho-Luiz razmho Lida, para explorar serviço de radiodifusão sonon em 
Alberto de Oliveiza- Marini Silva- Marluce Pimo- Mauro Miianda onda média. na cidade de Carnzinho. Estado do Rio Gr.mde do SuL 
_ Nabor Júnior_ Ney Suassuna _ Od.dr soareS _ <lnofi>o QWnan _ 2. O pedido de IODOVação enCOillra.se devidamente instruí
Osmar Dias_ Pedro Piva _ Pedro Simcn _ Ramez Tebei _ Renan Ca.- do de acordo com a legislação em vigor e a estaçãO está funcio
Iheiros _Roberto Fmre _ Roberto Req:Jião _ Romero Jucá _ Romeu =;::tro das características técnicas a ela atribuídas por este 

=V•==~ v:;...' -~~~~~!leia fi. 3. Nos termos do§ 3° do art. 223 da Constituição, o ato de 
Ie_I1ovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A liSta de presen- Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido o processo admi
ça acusa o comparecimento de 78 Sis. Senadores. Havendo m::íme-- nistmtivo pertinente, que esta acompanha. 
ro regimental, declaro aberta a sessão. ______ -_ ~ Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações a res-

Sob a proteção de Deus,. iniciamos noSsos trabalhoso --peito do méncionado projeto de decreto. que snbmeto à elevada 
O Sr.l0 Secretário em exercício. Senador Nabor Júnior. pro- consideração de Vossa Excelência. 

cederá à leitura do ExpedieDte. · Respeitosamente,- Alfonso Alves de Camargo Netto, Mi-
É lido 0 seguinte: nistto dé Estaao dos Transportes e das Comunicações. 

EXPEDIENTE DECRETO DE4DEAGOSTO DE 1992 

OFiCIO DO J• SECRETÁRIO DA ctAMRA 
DOS .DEPUTADOS, ENCAMINHANDO. À REVISÃO 
DO SENADO ANTÓGRAFO DA SEGUINTE MATÉRIA: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1995 
(u0 417194, ua Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a outorga d.eferida à 
Rádio e Televisão Gazeta de Carazin:ho Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do SuL 

O Congresso Nacional deaeta: 
Art. 1 o Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s!n, de 

4 de agosto de 1992, que renova a outorga deferida à Rádio e Te
levisão Gazeta de CariZinho Uda. pua explor:ar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, a partir de 3 de agosto de 1991, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão SOllO!'a em onda méd.ia. na cidade 
de Ca=mho. Estado do Rio Gr.mde do Sul 

Art. 2° Este decreto legislativo emra em vigor na data de 
sua publicação. ·· - · 

MENSAGEMN"442,DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos tennos do artigo 49, inciso Xll, combinado com o § 1• 

· do arugo 223. da Constituição Fedem!, submeto à apreciação do 

Renova a outorga deferida à Rádio e Televisão -
Gazeta de Carazinho Lida., para explo.u seniço_ de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Carazinho, Estado do Rio Grande do SuL 

O Presidente da Repóblica. no uso das atrib.Iições que lhe 
caoferem os arts. 84? inciso IV. e 223? da Constituição. e nos ter· 
mos do art. 6°, inciso l, do Docre:to n° 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n° 29.102-
001086191, deaeta: 

Art. l°Ficarenov~ de a:coido como.art. 33, § 3°, da Lei 
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 3 
de agosto de 1991, a outorga deferida à Rádio e Televisão Gazeta · 
de Ca=mho Lida, pela Portaria MC n• 139, de 27 de julho de 
1981, tendo a entidade passado à ooudição de concessionária nos 
temzos do art. 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto n• 52.795, de 31 de outubro de 1963, cujo 
pnm residual da ou ""E> foi mantido pelo Decreto sem llÚzlloro de 
10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade. 
serviço de :z:adiodifusão sonata em onda média. na cidade de Cara
zinho, Estado do Rio Gr.mde do SuL 

Parágrafo llnico. A execução do serviço de radiodifusão, 
cuja ou101ga é renovada por este Decreto. reger-so-á pelo Código Bn
sileiro de TeJeqxmmicações, leis subseqUemes e seus regulamentos. ' 



Maio de 1995 ~ ~ ANAIS DO SENADO FEDERAL 565 

Art. 2" Este ato somente produziiá efeito> legais após deli- EMENDA N" I - CAS (SUBSTifUTIVO) 
beração do Congres>e Naeiooal, oos lemlos do§ 3"do art. 223 da AOPROJEfO DELE!DA~N"S7,DE 1994 

Constituição. - D~ sobre o funcionamento dos Conselhos 
Art. 3"Este ~cotta em viga-na data de suap1blicação. Federals-
llra5ilia, 4de agosto de 1m; 17!0 dahldependênciae 104° 

da República.- Fernando CoDor. 

(À ComU.ão de Educação.) 

PARECER 

PARECERN"346,DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n° 57, de 1994 (n° 2..579, de 
1~ na Casa de origem), que "Dispõe sobre o fim,. 
cionamento dos Conselhos Fedenm de Fisc:alização 
Profissional e sobre a,com:ção monetária das impor .. 
tâncias devidas aos iDtegrautes das respectivas das
ses e aos 6rgios rcgioniüs". 

Relator: Senador Casildo Maldaner 

. I-Rdatório 

O projeto em exame,. de autoria do ilustre ~tado Vasco 
Furl.an. tem em mira dois objetivos fundamentajs: 

· I") a céÍ:reçio mooelárla das importâncias devidas aos Coose-
lhos Regiooais de Fi""lizaçi!o Profissiooa.l pelos integcintes das res
pectivas ela=, assim como daquelas devidas a estes profissiooais; 

2") a fixação do prnzo de 180 {cento e oitmta) dias pata que 
os C<mselhos Fedetais malllenham estabelccim<oJto em Bc!sffia, inde
pmdenternente dos que existirem em OOtraS unidades da. Fedetação. 

Na Câmara dos Depilados, a proposição foi apreciada_ 
pelas Comissões de TrabalhCh de Administração e Serviço Pú
blico~ com pareceres pela aprovação; e pela Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, onde recebeu parecer fav<rivel, 
com emenda. 

n -Voto do Rdator 

As contriOOições devidas am 6cgãos de fi.~Hzação profl.S
sional são. como se sabe. assemelhadas aos tribuiOs e, por isso 
mesmoy denominadas c:ontribuições parafisalis. Justo, portanto. 
que a sua cobrança esteja assegwada pelas mesmas garantias n:co
Dhecidas àqueles. sobretudo a da ahtali'zação monetária dos valo
res cobrados~ 

Com o advento do Plano Real. a partir de 1° de julho de 
1994, procedeu-se a wna ampla desindexação da econania, sendo 
escusado cogitar~se de "coneção monetária" em face do controle 
do processo inflacionárioy ressalvada a atualização dos valores 
concementes à imposição tnõutária. 

IDsustentávei. e.utretam.o. garantir-se a detemrlna.das catego
rias profissionais a atualiz1.ç!o dos valores a elas devidos,. poc 
franca violação do princípio de isonomia coostitncicmal 

No que conceme à obrigatoriedade de manterem os Conse
lhos Federais estaheiecimento em Btasília, zessalta manifesta a iu~ 
tervenção do Estado em domínio pertencente às associações pro
fiSSiollllis; cuja libetdade de organização encontm-se assegurula 
pela Constituiç!D, como muito bem pode >er avaliado pela douta 
Comissão de Cc:cstibJição. Justiça "e Cidadania. Afora isso. o pmm 
previsto no projeto original parece-nos bastante exfguo pam provi
dência dessa ordem. em que os custos materiais e admmistra.tivos 
não podem ser menosprezados. 

Em vista dossas c:onsiderações. o IIOSSO pa=é pela apro
vação da proposição em referência na fonna do seguinte substitu

. tivo do relator. 

O Congres.o Nacionalde=ta: 
Art. } 0 Aplicam-se às importâr.cias devidas aos Conselhos 

Regiooais de Fiscalização Proflssiooal, pelos integrantos das =
pectivas classes. os mesmos índíces,de atualização exigíveis naco
brnnça dos tributos fedelllis, acrescidos de juros de 1% (um por 
cento) ao mês. 

Art. zo Os COnselb.os Federais promoverão, no prazo de 2 
(dois) anoo, a coni.U' da pronmlgação desta Lei, a instalação e ma
nutenção de sede em Brasília, indepe.adentemente dos que existi
rem em outras unidades da Federação. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 1995.- Beni Veras, 

Presidente - Casildo Ma!daner, Relator- Leomar Quinlanilha 
-Antônio Carlos Valadares- Lúcio Alcântara- Valmir Cam
pelo - Mauro Miranda - Carioo Bezerro - Marina Süva -
Emilia Fernandes-José Bianco- Carlos Wilson-Osmar Dias 
-BeBo Parga- Luádio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expediente lido 
vai ã publicação-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Projeto de De
creto Legislativo n° 52. lido anteriocmente, tramitará com piaZD 
delemlinado de 45 dias, nos termos dos arts. 223, § 1•, e 64, § 1• 
daCOOstituiçãn, ocmbioados cem o art. 375 do Regimento lDlemo. 

De acordo com art. 122. n. b, do Regimento Intemo. a ma
téria poder.\ recebe!' emendas, pelo prazo de oinoo dias, per.mte a 
Comissão de Eduçação. ' 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Foi encaminhado 
à p1blicação pa= da Comissão de Assuntos Sociais, que con
clui favoravelmente ao Projeto de Lei da Oman n• 57, de 1994 
(n• 2-579/92, na Casa de origem), que dispõe sobto o funciooa
mento dos Conselhos Fedetais de Fiscalização Profissional e sobto 
a coaeção monetária das importâncias devidas aos integrantes das 
respectivas classes e dos 6rgios regionais. 

A matéria fiCali sobre a Mesa, dur.mte cinco sessões otdi
nirias, a flm de =ber emendas, nos lemlos do art. 235, n. d, do 
Regimento Intemo. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Som a mesa, 
projeto que ser.í lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Senador 
Nalxir Júnior. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 178, DE 1995 

Institui incentivo acditido para os mini e pe
quenos produtDres rurais mediante dedução no valor 
do Imposto de Renda devido pdas instituições finan
ceiras públicas. 

O Congres.o Nacionalde=ta: 
Art. 1• As instituições linan<:eiras públicas, fedetais ou esta

duais. inclusive as de âmbito regiCJilaL podeião deduzir. até o limi
te de 50% (cinqüenta por cento) do Imposto de Renda devido, o 
valot dos fmanciam.entos: pam atividades mrais. desde que satisfei
tosy cumulativamente, os requisitos estabelecidos oo art. 2°. 

Art. 2• A dedução de que trata esta lei s6 é admissivel rela
tivamente a empréstimos.: 

I - concedidos a mini e pequenoS produtores. assim consi
derados de a.coroo com os '?CJD.ceilOS: do Manual de ~to Rural · 
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(MCR) do Banco Central do Brasil ou quaisquer outros que ve
nham a ser adorados pelo Conselho Monetário Nacional; 

TI- nos quais seja cobrada do mutuário cotreç.ão monetária 
igual ou inferior à metade da inflação apurada no peiÍodo do fi
nanciamento. 

Em face do exposto, contamos com o acolhimento da pre
sente proposição por parte de nossos pares do Congresso Nacional 

Sala das Sessões, 3 I de maio de 1995 - Senadora Marluce 
Pinto. -

Art. 3° Se o mutuâriO tião ãplicar o Valor do empréstimo na -
atividade rural, a instituição tinancei:rã. exigirá a liquidação do fi
nanciamento com cOrreção monetária íntegrn.l, nao cabendo, nesse 
caso, a de4iução dO Imposto de Renda prevista no art. 1°. 

LEGISlAÇÃO CJTADA 

LE!N"8.383,DE30DEDEZEMBRODE 1991 -

Institui a Unidade Fiscal de Referência, alte
ra a legislação do Imposto de Renda e dá outras 
providências. Parágrafo único. Na hip6tese deste arti8o a instituiÇão -fi~ 

nanceira recolherá. o valor do Imposto de Renda que houver dedu
zido, corrigido monetariamente, sem o acréscimo de juros mota· 
t6rios e de oottos encargos au penalidades pecuniárias. 

Art- 4• A dedução do Impostgo de Reoda em dasaourdo 
com o disposto no arts. 1° e 2° sujeirará o infrator ao pagamento 
do valor do tribute, corrigido monetariamente; actescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração e multa de 
50% (cinqiietltapol-cento). 

Parágrafo único. Os juros morat6rios_ e_ ii. mUlfá-:de 50% 
( cinqüenta por cento) previSto nesre artigo-semo calculados de 
acordo com o disposto no art. 58 da Lei n° 8383,· de 30 de dezem-
bro de 1991. • 

Art. 5° Esta lc!i entra eni viga: na data de sua publicação. 
Art. 6° Revogani-se as disposições em C0111rário. 

Justificação 

A iniciativa do presente prOjeto de lei do Senado tem por 
fmalidade deiDOCr.ltizar o acesso ao crédito mral. o que exige a 
adoção de tr.úamemo diferenciado para os produtoces de pequena 
capacidade econômica. --

Vale lexD.btarque a política agricola ser:á executada de aoot:-: 

do com a Constituição Fedeca.J. (art. 187),levando-se em conta, es
pecialmente, os instrumentos crcclitfcios e ftseais. 

Mediante a utilização de mecanismo fiscal, objetiva-se in~ 
duzir as instituições fmanceitas públicas federais ou estaduais, in
clusive as de âmbito regional a alocar novos IeCUl"SSS no financia
mento das atividades Itli3.ÍS criando uma liDha de crédito de favo
recida para mini e pequenos-produtores. 

Esse meCanismo Consiste em perm..itir às institUições f'man
ceiras p]blicas. que operem com crédito :ruml, deduzir, até o limite 
de 50% (cinqüenta por oemo) do Imposto de Renda devido, ova
lor dos empréstimos concedidos a mini e pequenos produtores ru
rais. desde que a coneção monerária cobrada seja igual ou inferior 
à metade da inflação apurada no período do financiamento. 

O enquadramento dos mutuários Das categorias de mini e 
pequenos produtores é efetivado segundo paclmetros quantitativos vi_
gemes nas IlOmlaS do Ciédito rural (Manual do c.6dito Rum!) "' per 
quaisquer outros que o Conselho Mcnc:tário Naciooal venha a adotar. 

Com vistas a assegurar que a renúncia -fisCal ora PfOPosta 
atinja o_ seu fim, proíbe-se a dedução do Imposto de-Renda devido 
quando o erô.préstimo não seja aplicado na atividade IUI3l oo 
quando sua concessão não obedeça aos limites e requisitos estipu
lados nos arts. 1° e 2° 

Na primeira hipótese aventada, a ins:tiblição financeira não 
tem qualquer responsabilidade pelo desvio dos recursos financia
dos de forma fâvorecída. PortantO, o recolhimento que deverá efe
tuar do valor monetariamente conigido do Imposto de Renda de
duzido será. amplamente :ressarcido pela cobrança integral da car-
roção monetária do empréstimo. -

Na segunda hipótese. a responsabilidade da instimição fi
nanceira pela infração ensejará O pagamento do ValOr Dionetaria
mente COirigido do Imposto de Renda deduzido, ,acrescido de juros 

· motatórios e multa de 50% (Cinqüenta poroeoto).' 

·-·------~-------··-------··-----------:..... 
, CONSTII1JIÇÃO DA 

REPUBUCAFEDERATIVA DO BRASIL 

-------------
Art- 187. A política agneola será planejada e executada na 

fonna da lei. com a participação efetiva do setor de produção. en
volvendo produtos e trabalhadores rurais. bem como dos setores 
de comercialização, de anna?nJamento e de transportes, levando 
em conta, espec.ialme.ute: 

I- os instrumentos aeditícios e f"ISC.a.is; 
n- os pR:ÇOS compariveis com os custos e a ganmtia de co-

mercialização; 
m-o incentivo à pesquisa e à tecnologia 
1V - a assistência técnica e eXteD.são rural; 
V- o seguro agrícola; 
VI- o cooperativismo; 
vn- a eletrif.cação rurnl e inigação; 
vm- a habitação pam o trabalhadorrur.tl 
§ 1° Incluem-se no planejamento agrícola as atividades 

agroindustriais. agropecuárias, pesqueiras e florestais. 
§ 2° St;rão compatibilizadas as ações de política agrícola e 

_ de reforma agtária, ·· · 

----------·--
• (À Comissão a~ AJ:SuntoS Econômicos - decisãq 

~rminativa..) 

_ O SR: PRESIDENI"E (Júlio Campos)- O projeto que aca-
ba de ser lido serà publicado e remetido ã comissio competente. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio C;lo>pos)- A Presidência re-
cebeu, do Supremo Trilmlal Federal. o Oficio S/32. de !995 (n• 
S2CV95.- Da origem}, solicitando. nos termos do art. 53, §1°; da 
Constituição Federal, lioença prévia para que possa aceitar a de
núncia constante dos autos do Processo n° 1008-ll140. oferecida 
contra o Senador Ernandes Amorim. 

A matéria vai à Comissão de Constib.tição. Justiça e Cida
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência re
cebeu. do Bauco Central do Brasil. o Oficio n• 1.232195. de 30 do 
CCJl'lente. atiavés do qual encaminha ao Senado relaçio das opera
ções de Antecipação de Reoeila OzÇamentária (ARO) analisadas 
no mês de março de !995, 

O expediente ser.í encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econômicos e. em cópia, à Comissão de Fiscalização e· Controle, 
para eoohecimento, (Diversos u• 81. de 1995 ) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência re
cebeu, do Banco Central do Brasil, os Oficios n% S/26 a 31, de 
1995 (n•s 1.230, 1.233 a 1.237195, na origem), encaminltando, nos 
termos da Resolução n• 11, de 1994, do Senado Federal. solicita
ção para que a Prefeihtra Municipal do Rio de Janeiro e os Gover
nos dos Estados da Paraíba. Rio de Janeiro. Mato Grosso. Bahia e 
MiDas Gerais possam contratar operações de crédito para os fms 
que especificam. 
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As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos) - O Senha Presi
dente dâRepúbli"'! editou a Medida Provisória n" 1.007, de 26 de 
maio de 1995, que "institui a Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP, dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Parti
cipaçiiD PIS-PASEP, do Funde de Amparo ao Trabalhador, do 
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências". 

De.acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art.,.Z' da Resohlção n° 1/89-CN, flCa assim coosti
IU!da a Comissio Mista inoumbida de emitir parecer sobre a llllllériJ< 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Melo 

Carlos Patrocínio 
RomeroJucá 

Carlos Wtlson 

R9meuTuma 

Luiz Alberto Oliveira 

Titular<s 

Adauto P~i:ra 
Félix Mendonça 

GonugaMota 

Jayme Santana 

PauloBauer 

Jaques Wagner 

OdelmoLeão 

SENADORES 

SUplentes 
PMDB 

PFL 

José FogaçaFlaviaoo 
NeySuassuna 

Francelino Pe.reira 
Freitas Neto 

PSDB 
Geraldo Melo 

PL 

PTB 
Arlindo P011o 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Maluly Netto 
Hugo Lagranha 

PMDB 
Pedro Novais .. 

PSDB -
AécioNeves 

PPR 

PT 

PP 

Amaldo Faria de Sá 

Arlindo Cl>illaglia 

Edson Queiroz 

De a.conio com a Resoluçãb n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 31/05195- designação da Comissão Mista. 
Dia 1"/06/95 - instalação da ComissâOMiSia. 
A !é 03/06/95 -prazo para recebimeoiO de emendas e para a 

Comissão :Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 12/06'95 -prazo fmal da Comissão Mista. 
Até 27/06/95- prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n" 1.008, de 26 de 
maio de 1995, que "cria a Gtatifxcação de Desempenho de Ativi
dade de FisCalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Proteção ao VOO. e dá oUtms r.rovidê.ncias". 

De acmdo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§4°e 5° do art. 7:' da ResobJção D0 1189-CN, f1C3. assim CODStituí
daa Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matáia: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

·, Gilberto Miranda Coutinho Jorge 

Flaviano Melo 

José Alves 
Edison Lobão 

PedroPiva 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

T'llularcs 

2.Nalxr Júnior 
PFL 

PSDB 

Guilbenn.e Palmeira 
RomeroJuçá 

Lúdio Coelho 
PSB 

PPS 

DEPUTADOS 

SuplenfA:s 
Bloco (PFL-PTB) 

Antônio dos SaniOs Mauricio Najar 
Albérico Cordeiro Roberto Brant 

PMDB 
Zaire ReZende Euler Ribeiro 

PSDB 
João Leão Eduaxdo Bart>osa 

PPR 
Fausto Mattello Jair BolsonarO 

PDT 
Miro Teixeira · Gíovamri Queiroz 

BL (PL-PSD-PSC) 
Expedito Júnior Pedeo Canedo 

De aconlo,com a Resolução n" I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tr.unitaçíi.o da matéria: 

Dia 31/05195- dosignação da Comissão Mista. 
Dia 1°/06/95 - instalaçiiD da Comissão Mista. 
Até 03/06/95 -prazo para recebimento de emendas e pata a. 

Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 12106'95- prazo final da Comissão Mista. 
Ati 27/06195- prazo no Cong=so Nacional. 
O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos) -O Senha Presi

dente da: República ediroo a Medida Provisória n" 1.009, de 26 de 
maio de 1995, que "dispõe sobre os quadros de cargos do Grupo
Direç:ão e ASseSSoratnen.to Supericns ..:: DAS- da Advocacia-Ge
ral da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§4° c 5" do art. 2" da Resolução n• 1189-CN, fica assim COI!Stimí
da a ComiSsão Mista incumbida de emitir pm:c.er sobre a matéria: · 

Titulares 

Nabor Júnior 
Ney Suassuna 

Carlos Patrocínio 
Vilson Kleiniibing 

Carlos Wilson 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

Gilberto Miranda 
José Fogaça 

Joel de Holianda 
Waldeck Omelas 

PSDB 
Geraldo Melo 

PP 
Antonio Carlos V a1adares João França 

PPR 
Lcomar Quintanilba Epitacio Clfeteira 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes. 
Bloco (PFL-PTB) 

Ney Lopes Antônio dos Santos 
Paolo Goovêa Maoro Lopes 
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Albeito Goldman 

Zulaie Cobra 

Luciano Castro~ 

Fernando L)'Ill 

Agnelo Queiroz 

PMDB 
Maw:i Sérgio 

PSDB 
Viceme Anuda 

PPR 
Jo.!o Pizzolatti 

BL (PSB:PMN) . 
JO>é Carlos Sabóia 

PCdoB 
Jandira Fegball 

De aco:rdo com a Resolução D0 l. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte caleDdário pua a tramitação da matéria: 

Dia 31/05/95- designaçio da Comissio Mista. 
Dia r•t06!95- instalaçio da Comissio Mista. 
Até 03'06/95 - JI"'ZZ par.< =ebimento de emendas e par.< a 

Comissio Mista emitir o parecu sobie a admissibilidade. 
Até 12106'95- JnZO final da Comissão Mista. 
Até 27/(J(j/95- prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senba Presi

dente da Repíblica editou a Medida Provis6cia D": l.DlO, de 26 de 
maio de 1995. que "dá llOVll rodação a <fispositivos da Lei n• 
8.742. de 7 de dezembro de 1993. que dispõe sobie a organização 
da Assistência Social. e dá outras povidências''. 

· De acotdo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§4"eSOdo8ll. ZOda Resohlçãon•IIS9-CN.ficaassimcoostimí
da a Comissão Mista incumbida de emitir parecer soro: a matiria: 

T"rtularos 

Coutinho Jorge 
Nabor Júnior 

Odaclr SoaieS 
Jonas Pi.Dheiro 

Artur da Távola 

Emandes Amorim 

Marina Silva 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Flaviano Melo 
NeySuassuna 

PFL 
Joel de Hollanda 
Vlison Klemübing 

PSDB 
Carlos Wilson 

PDT 
Daroy Ribeiro 

PT 
Benedita da Silva 

DEPUTADOS' 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Fátima Pe1aes Jairo Azi 
Duilio Pisaneschi José Coimb!a 

PMDB 
Nilton Baiano Zaire Rezende 

PSDB 
Cipriano Co!reia Robério Alluljo 

PPR 
Arnaldo F.iria de Sá Célia Mendes 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PV 
Fernando Gabeixa 

De acordo com a Resohlção n• I. de 1989-CN. fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 31/05/95- desigoação da Comissio Mista. 
Dia I "106195- instalação da Comissio Mista. 

Até 03'06/95 - JnZO par.< =ebintento de emendas e par.< a 
Comissão Mista emitir o~ so~ a admissibilidade. 

Até 12106'95 -prazo final da Comissão Mista. 
Até 27/06195- prazo no Cougiesso NaoioDaL 
O SR. PRESIDENTE (Jlllio Campos) - Há onulaes ins

critas:. 
Concedo a palavta ao nobre Scmdor Jonas Piilheiro, JXJI 20 

minutos. . 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mr. Pronuncia o seguin

te discmso.)- Sr. Presidente,. &as e Srs. Senadotes.. a agricultura 
bns:ileira vem passa.odo por uma crise de laigas puporções, moti
vada pela baixa =lmneração dos preços dos seus produtos. pela 
COilCO!I&lcia de produtos importados, muitos. fortemente subsidia
dos nos países de 01'ige:m. e pelos elevados encargos fmanceiros 
incidentes sobre os seus fmanciamentos. 

Esse quadro de crise levou o Congresso Nac:iooal a instalar, 
em jmho de 1993, uma Comiss•o Parlamen!Jir Mista de Inquérito, 
CCIII. o objetivo de investigar as causas do endividamento do setor 
agrlcola e o elevado custo de seus fmanciamentos. 

Tive a hODill de presidir essa CPMI e identificar, de forma 
inequívoca. que os agricuitotes lnsileiroo focun submetidos a um 
proc:esso de aproj:l'iação. pa Jl8I!e dos agentes fiDauceiros e. também. 
que os planos ACX'IJlêmicos gemrnm. graves cooseqil&cias no quadro 
atual da dívida dos agric:ultores. pelo descasamento que provocoo en
tre os índices de camções de preços e financiameDtos agifcolas. 

Sr. Presidente, &-s e Srs. Senadores, desde a conclusão des
sa CP MI. em dezembro de 1993, venho me envolvendo, de manei
Ia ativa e direta, nas negociações com o Govemo Federal, com 
vistas a buscar o c:umprimento das ~Dda.ções contidas em seu 
Relat6rio Final, visando, dessa- maneira. sanar as graves distcrções 
identificadas e minjmjzar os gravíssimos problemas que afetam 
esse importante segmento prodotivo. , 

Essas negociações, lideradas por Parlamentazes: e com o en
volvimento de lideranças representativas do setcr agrícola, culmi
naram com a assinatura. em 8 de jtmho de 1994, pelo Ministro da 
Fazenda, de um Memaando de Entendimentos. DO qual f= ali
Dhavados. com base nas recomendações contidas no Relatório Fi
nal da CPMI, sete blocos de providências a serem implementadas 
pelo Govemo Fedetal. 

Desde então, incontáveis reuniões de entendimentos vêm 
sendo realizadas com as autcridades govemamem.ais. Recente
mente, essas negociações: fotam reativadas com o novo Govemo, 
sob a iniciativa .do Lfder do Govemo DO Senado Federal. Senador 
Elcio Alvares, COD1ai1do com a participação das demais lider.mças 
formais do Congresso NacioDal e com Parlamentares da Câmara 
dos Deputados e do Senado Fedeial. 
. Da parte do Govemo Fedetal, têm participado o Dr. Pedro 

· Parente e o Dr. José Roberto Mendonça de Barros. pelo Ministério 
da Fazenda. o Minisll'O da Agri<:ullunt, Senador José Eduaroo, o 
Secretário NaciOoal de Política Agócola. Di. Guilheime Dias, o 
Direta de Ctódito Rural do Banco do Bmsil, Dr. Ricatdo Concei
ção e. de maneira direta. o Presideme Femando Henrique Cardoso, 
que. com sua sensxõilidade política. se envolveu DaS negociações e 
avocoU as decisões acoxdadas. 

Sr.. Presidente, cano Senador, estive presente em todas as 
~de entendimentos milizadas, participei direta.mente de to
das as decisões que f01.'8ID. acotdadas e sou testemunha da comple
xidade que o assunto envolve, sobretudo, pela dificuldade que o 
Govemo Fedetal enca11ra em compatibilizar os objetivos da poli
tica econômica, em nível nacional. com as demandas e necessida
des do setor agricola. DO âmbito setorial 

A=dito. Sr. Presidente. Sr's Senadotas e Srs. Senaclaes, 
qoe foram obtidos avanços consi<Ffá':~is nessas negociações. La:-
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memavelmente, ainda longe do "ótimo", que tem sido inviável. lb.ões com a eqoalização, já que os custos de captação desses re-
~ bem pr6xiDio do ''bom", viável. em face das circunsrh:cias, cursos são mais elevados. 
extmoamente dificeis, por que passa o nosso País, que atinge os Esc~ que essas medidas SCiio implementadas pelos 6r~ 
demais se-s da economia. gãos competentes do Govemo Fedeml, tio logo cumpridas as exi-

Sr. Presideme. ocupo esta tribuna pma. na condição de Se- gências a~livas legais ""!Detidas. sendo que algumas delas 
nador envolvido nessas negociações, prestar contas aos pores desta nec:essttadoainda SC'l' objeto de tmni•açik>oo Coogtess:o Naciooal. 
Casa das decisões que foram acordadas até o momento. entre os Sr. Presidente, sn Senadoras e Sis. Senadores. esc1amço 

· Parlamentares e iDtegtaDtes: da equipe econômica do Govemo Fe- que as negociações ainda não fomm. encenadas. Existem poo.tos e 
dernl e o.ptÕprio Presidente da República. que foram as que. a se- detalhes que neoessitam ser aootdados e ajJstados, bem como rei
guir, passaiei a enunciar: · - vindicações que necessitam ser anaJisacias. ccmo o pleito dos pro-

l. Suspender. pelo Bauoo do Brasil, até o dia 30 de junbo do-s da Região Ceotro-0este. pma financiamento de até 
de 1995, as processes de execução. decorrentes de opemções de R$300.000.00, por alividadelproduto<, pma a cultura de algodão. 
ctédito ruzal, desde c;:"e o devedor não tenha praticado dolo e não Com esse objetivo, esti agendada oova mmi3o para hoje, U 18h, 
implique perda dos prazos processuais. no Ministério d.;. Fazenda.. 

2.Iniciar,aparlirde 1°dejunbode 199S,o.pagamentodos Gostaria aioda de ressaltar que. ao conllirio do que vem 
débitos existentes do Proagro V elbo. . sendo alardeado pela midia, o índice de inadimpiEncia dos agricul-

3. Deímir, a1é 30 de junbo de 1995, os procemmentos pma tores junto aos agentes financeiros é, alUalmente, extremameute 
.a regularizaçio das pendências do Proagro Novo, com catacteriz:a.~ baixo, já qne as dívidas foram ter~egociadas. Por outro lado, o ín
ção de "eventos gener.ilizados." e definição das fomes para paga· dice de eudividamento do setor, este sim. ccatiiJua ext:mmameillc 
mento dos débitos. aho, atingindo cetca de R$14 bilhões., somente com o sistema. de 

4. Pronogar, aré 31 de IIUUo de 1996, a suspensãO da eXigi- Ciédito oficlai, o que represeilla perto de JS% do prodUto i:n!emo 
bilidade da parcela decbircnte ao descasam~;Dto.do Plano Collor, daagricultum. 
atualmente "apartada" das contas dos mutuários. Pam fmalizar, gostaria de repudiar as insinuações de que, 

5. Suspender, a1é 30 de junbo de 1995, a cobnmça dos débi- no curso das negociações, os Parla.menlares eslivemm defendendo 
tOs dC' F"mame Rural. ca:ltratados até maio de 1993. JX3Z0 em que os maus agrlcultores~ os caloteiros ou aqueles que Dão se dispuse
se buscará anrorizaçio legal para que seja. estomada· a paiCCia da • ram. a R:D.e~com os agentes fioa.nceiros. 
diferença, cmre a. utilizaçio da ''IR Plena" e o critério pro rata - Sr. PtesideDte. sou testem:mha de que a preocupação que 
tempore, cobrada do& mutuários. - - - sempre DOrteou essas negociações, compart:i1hada com os :inte-

6. Alterar a regulamentação dos Fundos Constitucionais gnmtes da equipe econômica do Govemo Federal ~ inclusive, 
para unificar a Sua Cm:reÇão pela T.JLP. com rebates. com. o Presidente da República,. foi de poder dar mais alento a esse 

?.Prorrogar. por 1 (um) a 2(dois) ano~ 20%a30% da par- esttatégicosetoreconômico, que é a.agrk;nlnn'B,e assimassegutar 
oela do saldo devedor dos financlamenlos de costeio da safni a sua vitalidade, pela impol1ância que xqm:senta, inclusive. pam o 
1994/95, pela equlvaléncia-produto, ressalvada a "'!"cidade de éxilo do Plano Real 
pagamento de cada mutuário. Ela o que tinha a dizer. Muito obrigado. ·• · · 

8. Corrigir os flllllnCiamentos de inveStimentos com recur- A SRA. JÚNIA MARlSE - Sr. Presidente, peço a palavm 
sos do F"mame Rural pela "I"JÚ', a partir de ! 0 de dezembro de ccmoLfd= . 
1994, epr<nogar, por 1 (um) a 2 (dois) anos, 20~;a30% da par- O SR.PRESIDEN'm (l"úlioCampos)-Coocedoapalavm 
cela, a vencer em 1995. ressalvada a capacidade de pagamento de a V. Ex-, como Líder. 
cada IIllliUirio. • . .. A SRA. JÚNlA MARISE (PDT-MG. Como Uder. Pro-

9. Pronogar20% a 30% da parcela, a vencerem !995, das llUllcia osegulnle discurso.)- Sr. Presidente, sn Senado•ueSrs. 
dívidas dos fUl8llCiamentos aglf~ inclusive as que foram rene-- Senadores, há uma compmensão genera1izada partiazlarneme 
gociadas, por aré 2 (dois), cotrigidas pela TlU', ressalvadas as neste fmal de século, de que a educação é meio ilidispensável e 
condições de pagamento de cada mutuário. caldição necessária para. o pleilo desenvolvimento de qualqner so-

lO. Libemr, em junbo de 1995, os recursos no montan1e de ciedade. Em verdade, nio se cooheoe no mundo contemporiileo 
R$190 milhões, oriundos das Operaçiles Oficiais de Czidito um único caso de país que tenha •!cançado niveis sallsfalórios de 
(OCC), pma as opemções de EGF Sementes. crescimento econ.lmico e de bem-esbr social que nio oontasse 

11. Aquisição pelo Govemo Federal de até 10 mil sacas de cem um sistema educacional bem estmtUiado e eficieme. 
armzpo<proàltocqueestejafomdosistemaequiva!ência-JXUduto. O Japão, pn:mido pelas cirrunstâncias da época, em que a 

12. De maneira particular. para o financiamemo da~ presença do imperialismo ocidental não ofelecia altra altemativa 
safra agrícola serão adotados os seguintes pocedimentos: que não a subordi.oação aos seus interesses, eJIJpl"eCCldeu? a. partir 

a) P.ara os pequenos e miniprodutores. desde que tenham no de 1868, com a Revolução Meiji,. um extraordinário processo de 
míniniO- 80% da sua renda provelliente da agriwltun., fmaucia.- tiansfonnaçio mOOemizadora. 
men.to de a~ R$30 mil por produtor? através da equivalSncia-pro- Menai de uma década depois, tomava o Japão uma decisão 
duto, com. base nos preça; mlnimos. cujos reflexos. ainda hoje, balimm seu desenvolvimento e fazem 

b) Pam os demais produtores, financiamentos de aré R$!50 dele uma das nuliores potências mundiais: a escolarizaçio básica 
mil por alividade/produtor pma os produtos da oesla básica (milho, obrigalá:ia e UliÍVerSaL Nio há como niolOCOIJbecel" lel"_sido essa 
anoz, feijão, trigo, ·mandioca)" e algodão, à taxa da juros fixa de arilude uma das p:incipais respcustveis peJO êxito alcançado pelo 
16% ao ano. Para o financiamento da soja setão captados real1'SOS país, em relação a todos os iudicadotes ecooômicos e sociais. 
fora das linhas oficiais de aédito, no memtdo :intemo e extemo. Paralelamente ao esf(l[ÇO de universalizaçAo de uma educa· 

Ainda oom referência à próxima safra agrícola, o Tesouro ção básica de qualidade, o Japão assumiu também, como pdoritá
Nacional deverá aplicar cen:a. de R$6,5 bilhões e, pma que sejatn ria, a montagem de uma rede de ensino superior, na certeza de que 
aplicados à taxa de jJros fixa de até 16% ao ano pela equivalência- em imprescindivel a expansão de centros de investigação cienllfi

. produto, o Govemo Fedem! devem despender cen:a. de R$950 mi- ca. Esse "'adro apimorou-se ao Ioogo do século XX, em especial 
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ap6s a Segunda Guerra Mundial. gar.mtindo ao Japão o primeiro 
plano da produção tecnológica DlUDdial. · 

· Faço esses comentários com a atenção voltadil. p3Ia a reali
dade brasileira. Não há outro caminho, não existe outra via par.l o 
desenvolvimento intesra:l do_~~ País que não seja uma educa
ção eficiente. Do eosino fundamental à pós-graduação. nada bá 
que possa serconsidcado supérlluo oo menos importante. 

Se é verdade que a educação não pode ser ooosiderada ~
médio pap. a amt. de todas as nossas mazelas. não é menos verda
de que. sem um sistema educativo competente, jamais superare
mos a baue.ira do atraso e da desigualdade. Por isso, aO mesmo 
lempO em que somos chamados a participar do esforço coletivo 
em prol da universa.lização, com qualidade, da educação básica, 
precisamos estar atentos na defesa da universidade comprometida 
com a produção e a disseminação da a.t1tura. 

Escola de Medidna do Triângulo 

Eis a xazão, Sr. Presidente, St's e Srs. Senaclo=, pela qual, 
uma vez mais. ocopo a tnOuna desta Casa para defender a aprova
ção do Projeto de Lei n' 4.856, encimmhado pelo Poder.Executi· 
vo, em dezemlxo do ano paSsado, tmnsfa:mando a Escola de Me
dicina do Triângulo Miiieiro- FMI'M- cm UDivenidade Fedetal 
do Triângulo Mineiro- UFI'M. 

AutaJ:qula federal de regime especial desde 1972, a Facul· 
dada de Medicina do Triângulo Mineiro foi fundada em 1953. No 
ano seguinte começou a funcionar o curso de gmdua.ção em Medi
cina. recoohecido em 1959. A instituiÇão foi fccíeralizada em 
1960, e aiende não apetui.S--à demanda de estudantes de Uberaba e 
do Triângulo Mineiro: mais de 50% de seus alunos são oriundos 
de outros Estados da Federação, notadamente São Paulo, Goiás, 
Distrito Feder.U e Rio de Janeiro. 

O padrão de eXcelência acadêmica. sempre foi uma coostan~ 
te na história da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. AJ. 
guns dados falam mais alto que qualquer argumentação. 

Qualificação comprovada 

Em relação ao corpo docente. por exemplo. temos um dos 
mais expressivos fudices de qualificação dõ País: parn.lllli toral de 
!54 professoreS, enoontmnos 46 doutores, 38 mestres, 65 especia· 
.listas e apenas cinco com grnduação. Outro ponro esSenCÚll a ser 
destacado é que, atualmente~ noventa e quatro por cento dos pro
fessores atuam em regime de t.ealiX> Ínlegr:al ou dedicação exclusiva. 

Os trabalhos de investigação científica produzidos na Fa
culdade de Medicina do Triângulo Mineiro recebem o ~eci· 
menta devido, no PaíS e no Exterior. Desde 1989. a inStituição se
dia a secxetaria da Revista da Sociedade Brasileúa de Medicina 
Tropical. Entm !989 e 1993, pesqilisadares da FMTM apresenta· 
:mm 457 trabalhos em congressos e semináriOs e publicarnm 127 
artigos~ periódicos nacionais e estrangeiros.. --- - -

E o pnlprio Ministério da Educação que atesta: "As pesquÍ· 
sas realizadas têm aportado para a FMfM recursos significativos 
de agências federais de fomento. como a CAPES e o CNPq, da 
Fundação de Amparo i Pesquisa do Estado de Minas G=.is e de 
entidades intemac:ionais, como a Fundação Rockfeller, a Organi
zação Mundial de Saúde, a Organização P.mamerícana de Saúde e 
o Banco Mundial. Elas têm também favorecido a celebração de 
convênios e a tealizaçio de Uitercâmbio com a França, os Estados 
Unidos da América do Norte e o México, bem como a obtenção de 
auxílio finanoeiro da Comunidade Econômica Enropéia." 

Especiaüzação- Mestrado- Doutorado 

A Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro mantém os 
cursos de graduação de M~cina e de:_ Enfennagem e Obstettícia. 

Nas diversas especialidades médicas. oferece cursos de aperfei
çoamento, especialização. meslrado e doutorado. 

·No caminho de sua tr.msfonnação em universidade, a 
FMfM prevê para o COireD.te ano mais dois CUISOS de especializa
ção: AdminiSIIação Hospitalar e Adminisiiaçio Universitária. Pan 
o próximo ano, estão programados mais dois ansos de especiali
zação - Detmatologia e Doença:- Infocc:iosas e Parasitárias - e 
dois de mestrado - Cirurgia Experimental e Ginecologia e Obste
trlcia. Os cursos de doutorado em Ciíníca Médica e Patologia Clí
nica estio previstos para 1997. 

Na mesma direÇ.ão, programa-se o Plano de Expànsão da 
Graduação que contempla a implantação de mais cinCo CUISos: Fi
sioterapia e Terapia Ocupacional; Farmácia e Bioquímica; Nutri
ção e Dietética; Ciências Biomédicas; Licenciatura em Enfermagem. 

Sem implicar aumento de despesa, uma vez que os recursos 
orçamentários destinadoS: à manutenção e ao desenvolvimento da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro COI:Ietão à coma do 
orçamento da boje existente FMJ'M, a aprovação do ~sente pro. 
jeto de lei é. além de um ato de ioteizajustiça. prova de compreen
são da importância de uma nova ~de universidade, ali
cerçado nos objetivos de transfonnações educacionais no País. 

Transformar a Faculdade: de Medicina do Triângulo Minei
ro· em UriiVersiaade Federal signifJ.Ca., acima de Wdo, conferir~Ihe 
a autonomia necessárubpara continuar crescendo,. expandir sua vo- · 
cação e explomr suas inegáveis potencialidades. 

Ao conclamar à aprovação do projeto encamjnhado pelo 
Poder Executivo e ap apoio a causa da Univ~_idade _Federal do 
Triângulo Mineiro, faço-o na certeza de que o Pais saberá ICCO

nhecer, nesse gesto, a gr.mdeza de quem está comprometido com a 
educação dos jovens, preparando-os para o exercício da vida. 

Era o que tinha a dizer. _ 
. O-SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)-Concedo a palavrn 

ao Senador Cootinbo Jorge. S. Ex' dispõe de 20 lllÍ11lltOS para o 
seu pronunciamento. · 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB.PA. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do on::lor.)- Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, :retomo à tribuna desta Casa para tratar de um as. 
sunto já discutido aqui: aquele que ;liz respeito ao funcionamento 
e à modemização do Congresso Na. ~onal- pa:rticulannente do Se
nado Fedem-, que tem sido acusado permanentemente. pela so
ciedade, de ser lento, moroso. burocmtizado, e de não produzir os 
resultados que dele se espera. · 

RelOrllo a esta tribuna em função de um fato novo: foi enca
minhado à Mesa do Senado Fedetal o Re .. :tório da Comissão tem
poruia que IIata da altexação do Regimento do Senado Federal É 
bom lembrar que qualquer Parlamento, além da oompetência gio. 
bal int:ónseca de legislar em favor da sociedade, tem competências 
específicas fhndamentais, como é o caso da aprovação de planos, 
programas e orçamentos em favor da sociedade e, sobretudo, o sis
tema de controle e ílSCalização desses planos e OIÇamentos., que, 
na vetrlade, vão aten&r aos anseios das várias comunidades. 

A Legíslatuta que oomeçru no inicio deste ano decidiu pela 
mudança do Congressà, pela mudança do Senado Federal, para 
tentar modemizá-los. O Presidente desta Casa, Senador José Sar
ney, criou uma comissão destinada a trabalhar em favor da mod· 
emização do Senado Federal, e o Plenário decidiu pela implanta· 
ção de urna comissão temp<rlria que seria responsável pela análi
se das P"'JX"1a5 de alternção do Regimemo IDtemo desta Casa, que 
II3tam, na vetdade, do limcionamentodas oo•Ji<•oos e do Plenário. 

Quero informar e insistir junto aos Srs. ~s que o Ie

lat6rio já está na Mesa, :mcebendo emendas. importantes porque, a 
partir da sua aprovação, elas serão o novo guia de funciooamento 
~ comissões e do Plenário do Senado. Quem sabe~ feito isso, t:"" 
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Dhamos mais eficiência e produtividade nos vários trabalhos que 
desenvolvemos. Acredito que o que a Com.issão_~ é alta
mente positivo e, evidentemente, será emiquCCido com as emen
das dos Srs. Parlamentares. 

Quais os: principais problemas e enb."aves que fqram motivo 
de alterações fimd2J'!1f'!M'ais no Regimento? Eu poderia dizer que 
eles estão centrados no funcionamem.o das comissões pemiãnentes 
e sua integmçio com o Plenário do Senado Fedetal. !<ao podemos 
nos ee.qu~ de que as ~missões peliD3llCD.tes_ e o Plenário são 
instrumentos orgaJ:liz2cionais que viabilizam,. na pnitica. o proces
so legislativo. 

Portanto, sabemos que as comissões peiiDaneDtes são fun
damen'tai$. são ii:npcxtantes, potqUC nelas 6 que se discute. de for
ma técnica e política, os projetas e as JrOPOStas. São elas que per
mitem o pedido de vista, que peiDJ.itcm que os Senadores se apro- -
fundem tecnicamente sobre um assunto. que possibilitam as au
diências públicas em que se ouve a sociedade. Com isso, elas per
mitem iDsttuir o projeto. facilitando a decisão serena e clara do 
P!Cllário do Senado Federal 

Vou tentar, da foana. objetiva. concentJ;ar.me nesse aspecto 
e dizer quais, os pontOs: que a Comissão achou por bem alterar cm 
favor da modemidade dâ <Xl'l'issões e do Plenário do Senado. Em 
primeiro lugar. quatto comissões foram aller.ldas. em suas """'~"'" 
tências e algumas delas em suas denominações. Temos que nos 
Ieinbmr de que temos quatro cxmissões pemlliilOilles que tentam 
englobar assuntos de founa geral, difrn:ntemente da C§mara. que 
tem várias comissões e tenta analisar assuntos especlficos. 

Há uma dif""'nça clara entre o Senado e a Câmara dos De
putados.. Por isso mesmo, por ser mais globalizante, o Senado nió 
detalha assuntos relevantes, impoda.n1.es, nesiaS Comissões, como 
é o caso dos problemas mbanos CJlC afligem a comnujdade bxasi
leira. Hoje. a maior parte da nossa população vive em área urbana; 
com sérios prOblemas de saneamento, habitaçãO, p:>luição ambien
tal. que nJo estão contemplados DUma comissão específica; da 
mesma f~ saneamento básico, ciência e tecnologia e desenvol
vimento regional :não estio coniemplados de forma ex.plícit.a em 
nenhuma comissão. 

Várias propostas foram encamjnhadas, inclusive uma de 
nossa autoria. sugerindo a criação de uma comisslo técnica para 
tratar de assuntos urbanos e de assrmtos regionais, oom. à fmalida
de 'e sanar essa lacuna. 

No CJJ1alllo, a Comissão achoo por bem apenas ampliar a 
competência das comissões téa:ticas: atuais. 

Nesse sentido, gostaria de dizer que, das sete comissões, 
quatro foram altendas. Entre elas: à Comissão de Assuntos Eco
nómicos, que passa a incluir desenvolvimento e integtação das re
giões, incentivos regionaiS; a Comissão de Calstituição e Justiça, 
que passa a agtegar o conceito de Direitos Humanos; a Comissão 
de Educação, que passa a ter a denominação de Comissão de Edu
cação. Ciência e Tecnologia, com as seguintes competências, den
tre outias: "planos e programas de desenvolvimento científico e 
tecnológico; estrutura instituciotial e instrumentas de fomento 
científico e tecnológico; atividades de pesquisa e -desenvolvimento 
em áreas estratégicas e prioritárias; política nacional de informáti
ca e automação; modernização tecnológica do setor produtivo; as
pectos científicos e temológicos das políticas social. intfustrial de 
comére:io exterior e de desenvolvimento regional". 

Essas competências mostiam que a Comissão de Educaçio 
passou a ter um papel muito mais amplo, abrangendo o conceito 
de ci<!ncia e tecnologia. procklro de uma CPI que 'analisou o atraso 
tecnológico do Pais e sngeril a criação de uma Caniss3o especifica. 

Outra inovaçio diz =peito à Comisslio de Ser.riços de ln
. fta·Estrulllla, que inclui, a partir de agora, in.fta-estrulllla url>ana, 

saneamento básico, política habitacional, urbanismo, ;uquitetllia e 
_l:lSO e ocupação- do solo urbano. Assuntos, Jamentavelmem:e, es
quecidos no Regimento atual desta Casa, com sérios prejuízos 
para a sociedade br:asileira. 

Além das QDJdanças, do conteúdo, das competências das co
missões, temos outro assunto importante, gu_e diz _respeito ao ca
lendário e funcionamento das mmjssões permanentes. 

A situação atual é inadmissíVel: temos três comissões que 
_fijnciona.m de maJJhã., quatro à tarde, ao mesmo tempo em que te
mos sessão no plenário do Senado. 

Para citar um exemplo: na semana passada, _lÍilhamos uma 
reunião importante na Comissão de Êducação. Eu exa relator, 
como titular, muna outra coi\lissão. Era também titular da comis
são que trata das alterações no Regimento e era suplente de outra 
comissão, rodas funcionando no mesmo horário. O mesmo aconte
ce com os outros campanhe:iros. 

É uma situação ridícula. que precisa ser al.terada. Havia pro
postas pam se destinar uma semana às discnssões nas comissões 
técnicas pennanentes. deixandO as ruttas somaDa.. pela manhã. às 
reuniões extraordinárias. às CPis e às oo!Jlissões lempoijrias. Des
sa fOim.a.,. não haveria problema para as sessões no plenário do .Se
nado. Trata-se. na realidade, de uma sugestão conciliatória, que 
propõe:'que uma semana, dunmte o mês, seja dedicada às comissõ-
es pezmanentes. _ 

Também foi levantada a tese de que a Presidência e a Mesa 
devem planejar, mensalmente, o calendário do plenário do Senado 
e das comissões, junto com as Lideranças e os Presidentes de co
missões. Portanto, Presidentes de comissão, Lideranças e Mesa de
cidiéio, meDsalmente, o calendário das comissões técnicas penna
nentes e do plenário do mês posterior. 

A solução encontrada foi exatamente o art. 162-A..: 

"art. 162~A. Ao fmal de cada mês. o Ptosidente 
estabelecetá calendário, a ser publicado no avulso da 
Ordem do Dia.. contenào as matérias a serem apreciadas 
nas sessões oniinárias do mês seguinte. 

. § 1°. o calendário será acrescido i:le-OOVas inaté
riaS que, :recebidas pela Mesa. estejam em condições de 
ser incluídas em Ordem do Dia. 

§ 2°. Na elaboração do calendário, o Presidente, 
ouvidas as lideraoças e as Presidenles das Ccrniss.ões po
derá reservar detenniDados peiÍodos, consecutivos oo não, 
destinados. excb.Isivamente, a trabalhos das Comissões.'' 

Isso impedirá coincidências de hor.irios de reuniões dunmte 
a sessão plenária do Senado FederaL Só assim daremos racionali
dade aos trabalhos da Casa. 

O relatório apresentado tenta suprir essas lacunas, esses 
equívocos contidos no nosso Regiinento. 

~ero lembrnr também o problema da ttantitaçio das emen· 
das constitucionais. Conio V. Ex"s sabem,. na Câmaia, a tramitação 
acontece em dois grandes departamemos: a Comissão de Consti
tuiçio e Justiça e de Redaçio,que analisa o mérito em relaçio aos 
aspectos jwfdicos, e nnma Comissão Especial. criada para discutir 
os aspectos temáticos da emenda constitucional No Senado. só te
mos a Comissão de Constib.Iição.Justíça e Cidadania. que analisa 
os asped05 jwfdicos. 

O relat6rio propõe que a proposta. ao mesmv tempo, seja 
encaminbada à Comissão de Comtituição. Justiça e Cidadania e a 
uma Comissão pennanente que trate. tematicamente, do assunto. 
Sem alterar os prazos de b:amitação. duas comissões irão analisar 
as emendas coostitucionais. É um avanço.. Todos os Presidentes de 
Comissões estão de acocdo em que se altere esse processo. Se o 
assunto é econômico, ele pode ser analisado. Cib. seus aspectos ju-
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rídioos. na Comissão de Constituição. Justiça e Cidadama. P<>n;m. O SR. PRESIDENrE (Júlio Campos)- CoDcedo a palavYa 
os aspectos: econômioos, na coniissão respectiva; os a.spec:tos de ao Semtdor Hugo Napoleão, que dispõe de 20 mú:mtos pala seu 
infia-estrutur.t., como telecomunicações, na Comissão de Inf"nl-Es- pronunciamento. 
ttutUia. Isso tDma lógico o funcionamento desta Casa e dá tr.mspa- O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL.PL_ Pronunci> o seguin· 
rência e oportunidadf. a que a maioria dos Senadaes pçssa discutir te discurso.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores, às vezes parece-me 
e apreciar matérias inipoi1.aDtes. como é o caso da al!ernção da Lei que estamos em tempos de utopia, da qual Sir Th.Oillàs Jlllore certa-
Maior do País. a nossa Constituição. - --- -mente bavCriádc se vangloriar. 

Isso vai facilitar a discussão em Plenário. Com duas comis- Na Litecaturn brasileira. àquele romantismo de Joaquim 
sões técnicas alUando nessa fase de instrução e de auálise do pro- Manoel de Macedo. de José de Alencar. contrnpôs.se. como é sa· 
cesso.pmticamente 50% do Plenário discutiria. nas duas comissõ- bido. o romance IOa!ista de Aluizio de Auvedo. baseado e calcado 
es, as emendas constitucion.3.is. no feitio de Eça ou de Balzac. Assim, segundo Joaquim Manoel de 

É uma proposta, é um avanço. &pero que o Senado possa Macedo. em seu romance a Ma:eninha., as moças casadoirns pas-
aprovar essa matéria. savam as taides conversando, em convescotes duradouros. Ou en-

Quanto ii Comissão de Controle e Fiscalização. que é um tão. na célem frase. sempre lembmda. no in!cio do rcmanoe Ira· 
órgão básico cm qualquer Cong=so. ela já foi implamada. I:!oje. ccma. de José de Alencar: '"além. muito além daquela sen:a. que 
terlamos eleiçãO para presidente dessa Comissão, ,mu. infelimlen- ainda azula no horizmte, nasceu Iracema. a virgem dos lábios de 
te, o presidente indicado pelo PFL adoeceu. Teiemos. nessa eo:.-- D;lel e os cabelos mais negros do que as asas da gra.úna_,,, 
missão, uma estratégia tótalmente diferente, porque é uma comis.- Esse pam:e ser o confronto hoje existente com relação à 
são que foge à temática das seis comissões. setorlais. globais. ·re- atualidade btasileira. atu.alidade essa que uos está b:azendo em seu 
gionãis, ·etc. Ela atende a casos importantes, como o controle,. o bojo as reformas, as altetações substanciais de que necessita nosso 
acompanhamento e a fiscalização dos atas do Poder Ex~tivo em País. nosSa sociedade. para que tenha um lugar ao sol. para abrir 
seus vários níveis. :Para. ~isso. exige-se w.na me~logia, uma es- novas oportunidades, par.t fazer com que, através dessas medidas, 
tratégia propria que está. sendo disaJtida. E hoje. com a implan.ta- tenhamos a situação de um Brasil mais desenvolvido, menos bura
ção de sua nova direção. creio que essa Comissão <leslanchaní e aatizado e mais flexíveL Por isso. sem censmar .so grandes do ro
cti:m.pmá sUaS comp!ex2s compei&.cias de controle e fiSCalizaçio mantisn'!O. enquanto alguns. hoje. devaneiam. preferimos o realis-
do Poder Público. - inõ: estamos com as refOtmaS. 

Por d.Itimo, :retomo ou Ira. competência fundamental. à qual Basta dizer- e enfatizo- que meu Partido, o Partido Frente 
me referi no início deste pronunciamento, qoe diz respeito à ação Liberal, que teoho a honra de lidetar nesta Casa e já tive a honra 
do Congresso em Ielação aos planos e açamentos _públicos. Em de presidir por dois mandatos. aprese!lloo. em fins de dezembro. 
função da necessidade de aprimorar essa_análise,. o PresideiJ.te de- um estudo de refcmna do Estado elaborado minuciosamente pelo 
sigoou comissão que propôs resolução que altera o mecanismo. o seu relator. o então Deputado e hoje Ministro Gustavo Krause. 
funcionamento e a metodologia da Comissão de Planos e Orça-· para oferecer ao Presidente Femando Henrique Cardoso sugestões 
mento. Essa resolução deverá ser apnivadiPelo Congresso Nacio- que pudessem ser aproveitadas. como af'mal o rcn.m. visando exa
na.I e, com isso, teremos condições de. este ano, discutir, de forma ta.IÕente àquilo a que me referia, ou seja, a abertura. de novos m
mais ordenada, os instrumentos operacionais do processo de pia- mos. novos tempos, o sopro de novos ventos para a democracia 
nejamento. -- • ____ _ brasileira e para a nossa. sociedade. 

Este é um ano especial, paque, além de discutir e aprovar a Assim foi que, em sucessivas reuniões, o meu Partido deli-
LDO, a lei pmpa.ra.tóri3. ao Orçaniento •. t.erex:Dos que discuf.k o Pia- berou criar o Projeto PFL 20((), que é muito mais do que uma an
no Plurianua.L que definirá as estratégias, prioridades e programas tevisão do amanhã. É uma perspectiva de participação consciente 
de investimento do Govemo Fema.ndo Henrique Cardoso para os da -realidade brasileira com os olhos no futuro. 
próximos quatro anos. E. no finai. teremos que aprovar o Orça- Por falar nisso. o ex-Senador e hoje Vice-Presidente da Re-
memo. o programa. pua o exercfciode 1996: Pt'Jblica Maxt:o Maciel elaborou um magoíficot:Iabaibo sobre oro-

Creio. Sr. Presidente. que a Comissão de Planos e Orça- cialliberalismo do ano 2000, que con.vencicnou chamar de "A 
mento, a mais importam.e do Congresso -Naciooal. com essa mn- Pauta para o Futuro". E é exatamen.te de olhos postos no futuro, 
dança proposta pela resolução que esti sobre a mesa do Congresso em transformações que certameD.te vizão em três eleições daqui 
Nacional, deverá ter realmente um trabalb.o mais claro, mais preci- par.1 o terceiro milênio -as de 199ó. l998 e 2000 -, que meu Par-
se. mais objetivo em favor do papel relevante que representa o tido se reuniu, mais uma vez. Desta feita, em Natal. no Rio Grande 
Congresso Nacional para a sociedade lrasileira. do Norte, para discutir o embasamento dos fundamentos dessas 

Portanto. o resultado do trabalho da Comissão Temporária. ~ mediclo.o. Participaram ativameDle o Presidente Jorge Bomhausen; 
que annpriu os prazos regimentais e apresentou à Mesa seus m- o Depurado Ney Lopes, com o tema "Novos rumos do Instituto_ 
sultados. é altamente louvável, mostrando que a administração Tanetedo Neves". que é nossa :instituiçio para altos estudos; o De
atual do Congresso Nacional está seriamente interessada em sua putado Vtlmar Rocha, com "As evoluções do novo Estatuto do 
moclerniução, seu aprimottmemo, visando. sobtotudo. a melhonr PFL'"; o Deputado Roberto Magalhães. '"O que é o PFL 2000 e 
o processo legislativo para melhor decidir. para onde camiDha nosso Partido'~ o Deputado João Mellão Neto. 

Nesse sentido. os Srs. Senadores podem ~sentar emen- com ''O social e o liberal no PFL e suas repercussões nos pleitos 
das e enriquecer a proposta.. de 96, 98 e 2000''; e o Deputado Manoel Castro, can. o. tema "O 

Por certo, implantado esse novo Regimento, com suas pro- PFL e as desigualdades regionais11
• A mim. caubé-me promover o 

postas básicas de funcionamento das Comissões e dO plenário. 0- encerramento dos debates e desse encontro. 
mecanismo e a metodologia do processo legislativo setio altamen- - --A isso seguiu-se cutra etapa, também partidári~ que cons:i· 
te cristalinos e darão oportunidade a todos os Senadores de terem a derei de extrema valia. Estive no Rio de Janeiro acompanhando o 
tranqüilídade de esta=n cumprindo muito bem seu dever em fa· Ptosidente da Câmara dos Deputados. Deputado Luis Eduardo; o 
var do povo brllsileiro. Presidente do PFL; o Líder na Câmara, Deputado Inocêncio O li-

Era o que tinha a dizer.. Muito obrigado. -veira. o Vi ce-Presidente José Jorge, e fr~. v".oro.sos Deputados, 
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para assistir, no P~ácio da Cidadc,l filiação ao noSso Partido-dt? 
Prefeito César Maia, do ex-Ministro da Cultura Nascimento e Sil
va, expressão real de extremo valor, e de vãrios outros próceres e 
companheiros que aderiram e assinaram a frba de filiação partidá· 
ria naquele instante anlcontem,. aumentando nossos quadros mnné
rica e qualitativamente. 

O Prefeito César Maia dispensa a~entações pelo valor 
dos debates que trouxe à Câmaia dos Deputados e mais: pela sua 
participa~ em conclãves nacicnais e intemacionais, xespeitado 
que é no Estado e pelo País afora. 

Hoje mesmo, pela manhi, dia 3! de maio de 1995, tive a 
oportunidade e a felicidade de assistir ao reing.:esso, em nossos 
quadros, do Deputado Saulo Queiroz, do Mato Grosso do Su~ que 
foi Secietário-Gerujá da primeir.l diretoria, da ptimei!:a Comissão 
Executiva Nacional do JlO'>SO Partido e que voltou à Casa. 

Isso temocarido.nalUI3lmeme.- estamosalxxdandotc
ses válidas. teses viávcis. realmente adequadas à realidade bmsileiJ:a. 

Eu diria que tudo começou. Sr. Presidente, por ocasião da 
Emenda Constitucional n° 11. de 1978, e eu já. estava aqui, no 
Congresso Nacional. exercendo o meu p:imeiro mandato de Depu
tado Federal,. quando nós, os Iibemis de eJJtão. constituímos o em
brião daquilo que veio a~ser a Frct~te Liberal e, depois, o PfL. 

Quando votamos essa emenda, visamos a o qu_~ V:isamos à,__ 
devolução de muitos predicamentos da magisttatura. de pmrogali
vã.r. do Legislativo, da extinção. do banim.enEo da prisão pexpétua e 
da peua de l!Kl<te; da redução de todas as peuas da Lei de Segman
ça Nacional. afinal mvogada.,. da extinção do AI-S e dos atas com-
plementares. " 

Eu. que conversava há pouco com os Senadotes Ronaldo 
Ctmha Lima e Elcio Alvares, dizia que fui advogado de pt<SO poli
tico. E como em difícil. naqueles tempos- O tempora! O mores!~ 
para dizer no melhor latim-, Srs. Senadores. advogar, como eu O 
ÍIZ. na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. . 

Viemos todos para o Congresso Nacio:o.al movidos por esse 
e:otusiasmo de reforma,. movidos por essa ação, por essa detemli
nação fume e decidida de promOver a alteração D.o rumo da histó
ria., e ~o que a Emenda CoJlsti!uciooa.l n° 11 foi o primeiro passo. 

A época da Constituinte de 1988. finalmente votada e pro
mulgada. vínhamos de um grande periodo de autoritarismo, de re
cessão, e houve um desaguadouro natw:al de idéias~ que estavam 
coutidas durallte aqueles vir.1e anos, naquele IDOillODlo, naquela épo
ca. naquela bom. naquele Íllst3Jlle, naquele 5 de outubro de 1988. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. dois meses depois,. em de-
zembro do mesmo ano, em Berlim. caiu o chamado Muro da Ver
gonha, e alteram-se, modificam-se. à saciedade, todos os conceitos 
então em vigor, fazendo com que a nossa Constituição se quedasse 
- eu não diria obsoleta- em muito dos seus artigos, comprometida 
com teses que não eram exatamente viáveis já àquele temPo. e que 
não são hoje, diria eu, mais precipUãm.ente. as teses em vigor no 
mundo todo. 

Houve uma reviravolta na história. houve uma modificação 
completa. houve, por assim dizer, um novo movimento que trouxe 
o liberalismo; o liberalismo econômicõ, C:om a idéia de que o Esta
do deveria cingir-se às sUis obrigações fundamentais. E quais são 
elas? Educação? Sim. Saúde? Sim. SeguranÇa Pública.? Narural
meote! Alguns aspecto~> da infra-estrutura. ccmo, por exemplo, 
acredito eu, saneamento básico, constmção de casas popula.ms e, 
talvez fmalm.ent~ pesquisa nO campo da Ciência-e da Tecnologia. 
No mais, o Estado deve devolver à sociedade aquilo que à socie
dade incumbe. 

lIão é posSível verificar o Estado, hoje. traballiando quase 
que única e exclusivamente em se~s nos quais, evidentemente, 
não deveria. como. por ~emplo, no setor hoteleiro. Não liá senti-

do nisso. O Estado tem que ser CDXUto e OfereCer, isso s~ a eli
miJJ.aç:ão ou a erradicação do analfabetismo. Falo nos doiS termos 
porque a Constituição os usa. Pref'uo "eliminação", potque "ena
dicação". geralmente, deve-se mais à questão de doenças. de doen
ças endêmicas ou rurais. como queiram. _ _ 
-- -- --Então, deveria haver a -eliminação do analfabetismo, saúde 
para todos e a universalização da escola - e aponto um problema 
que realmente precisamos libera.liur._ a questão da Educação. 

-~ · TemoS, hoje. uni c:onfumto constitucional entre dois arti
gos: o art. 202 do COipo constitucional e o art. 60 das Disposições 
T!llDSit6ria.s. O art. 202 da Coostituição Fedetal cle!ermina exala
mente que 18% dos = cmünários. ou seja, aqueles originA
rios de jmpostos, c:Ievem destinar-se à Educação. 

E versão ablalizada. na Coostituição de 1988. da chamada 
Emenda Calmon - desse gnmde educador de todos os tempos, o 
ex-Senador Joio Calmon -, da Coostituiçilo anterior, de 1967, na 
rOdação dada pela Emenda Constitucional n• I. de 1969, ""' de 
13% 1"1" a Educação; subm. pois. I""' 18% e os Estados, can25%. 

Portanto,· acredito, admito, creio que isso foi um grande 
avanço. Mas, por outro lado, a Câmarn dos Deputados. dentro da 
discussão havida por ocasião da Constituinte e, salyo engano, por 
iniciativa feliz do Deputado Osvaldo Coelho. do PFL de Pemazn.. 
º'"'º• estabeleceu, nitidamente, que 50% dos reemos destinados à 
Educação deveriam ir para a universalização do ensino. Mas, nes
se caso, SUigiu um impasse, e isso nunca pôde ser cumprido. Por 
que o :impasse? Porque. hoje. em tomo de 75% dos reaJI'SOS da 
Educação destinam-se ao Tezceiro Grau, às instituições fedetals de 
ensino superior. Desses. por incrivel que pareÇa. 95% - em torno 
disso, entre 90 e .95%- de.linam-se ao pogameuo de pessoal das iJls.. 
tituições federnis de ensino superior. restando. eolio, entre 5% e. no 
máximo. 10% parn. os chamados OCC- Outros Cróditos.e Çusteio. 

Então. do toUI de =s-origiruirios de impostos. 1s% 
são destinados ao Terceiro Grau; e, para o Pri:miiro e o Segundo 
Graus. 25%. 

_ Isso significa que viv~mos DUm País com a pirâmide inver
tida. NabJrnlrnmte que o ensino básico e a alfa.betizaçio deveriam 
ocupar uma margem maior. Dir-se-á: "Não, é porque a competên
cia para o Primeiro Grau e para o ensino básico é efetivamente dos 
Municípios e, supletivamente, dos Estados". Muito bem! Mas por 
que não cumprir. então, o dispoSitivo constitucional que determina 
aquela medida. ou seja, metade, 50%? Esse é um problema com o 
qual os educadores, sobretudo os a~, estão às voltas 
e não conseguiram xesolver. -

Dessa fonna.. liberaliza;: a Educação para. promover a uni
versalização é fundam.en.tal E a questão da noção cidadania ex
pressa. aliás, uum trabalho muito bom. proparado pelo DePutado 
Manoel Castro, do PFL da Bahia, com relação às medidas que o 
Partido deve tomar no âmbito dai moditiCaÇÕCS propostas para a 
refa:ma do Estado. 

· · Volto, aliás, a falar no trabalho do Vi~Presideute Marro 
Maciel cpm relação a uma pauta para o futuro~ porque S. Ex .. abor
da exatamentc das dificuldades criadas em função do analfabetis
mo no Brasil, que leva à marginalização, que leva a problemas que 
deveriam reunir a excelência do_ ensino, da ~isa e da infOIIDa
ção para. a sua solução. S. Ex .. se queixa e diz que, no Brasil, deve-
rfamos ter um aggiomamento, para usar a expressão italiana, ou 
seja, uma ahJaHzaçio permanente de conhecimentos para que aso
ciedade possa participar como mn. todo. E aí teremos CODdições de 
exercer a cidada:nia. que nada mais é, nada menos é do que cada 
cidadão saber aquilo que tem como clli:eito e respeitar os direitos 
dopr6ximo. 

O Sr. Eduardo Supticy -Permite-me V. Ex" um aparte, 
lrobre-Senador Hugo Napoleão? 
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O SR. HUGO NAPOLEÃO- ConCedo. cOmmu.ito pra- a votaçãO e aprovação da Proposta de Emenda à Constimição rela-
zer, um aparte ao nobre SemdOI' Eduardo Suplicy. · tivamente à flextbilização do monopólio do petróleo. 

O Sr.- Eduardo Suplicy - Senador Hugo Napoleão, me~ Tenho absoluta certeza de que esta situação não acooteceria 
diante este pronunciamento, que ouço com atençãô, V. Ex'" ressai- se tivéssemos a _oportunidade de contar, além~ eficiente e glorio
ta, como Líder, os esforços que Parlameotares do PFL estão reali- sa participação da Petrobtás, com a colaboração de terceiros que 
zando no sentido de propor projetoo. para o País riâs -Ina.is diversas viessem a coDtribuir para não nos deixar manietados, como esta
áreas, de refOI'llla.S do Estado, visando a educação universal para mos. DeSSôl situaçãO extremamente di.ficil em que :oos enrontramos 
todos os b:rasileiros e outros. COnsidero importanle que o PFL pro- - O problema não é s6 da Petrobrás; é uma questão nacional. 
cure se to,.mar realmente um partido de proposições, de projetOs:- -do País, da sociedade,. com a qual todos estamos envolvidos dire
Assim, poderemos, nesta Casa, dialogar sobre tais temas. Gostaria tameute: todos os lares, todas as casas, todos os bares, todos os 
de formular uma indagação a V. Ex', comoUderdoPFL,em ,.Ja. restaurantes, todas as instituições. Os camiuhoneiros, os profissio
ção a um fato que está hoje chamando a atenção de todos os btasi- Dais e o País estão paralisando, e isso não é bom para ninguém. 
leiros. Refuo-me à fcxma. pela qual pc:xjeMmos todos, no Congres:- Não acredito que seja essa a saída. Além do mais. há uma decisão 
so Naciooal, contn'buir pan. superar o impasse vivido pelos petro- judicial em torno disso. 
leiros diante do Governo. Estamos por um fw, Senador Hugo Na- Espero que prevaleça o bom-senso, espero que possamos 
poleão, de ver superado esse movimento de reivindicaçio. Houve~ retomar o ritmo de trabaJho e atividade para não import.aimos pe
diven;as intetpretações: sobre as negocia.ç&s que- sé detai:il no Go- tr6Ieõ e derivados em níveis maiores do que aqueles efetivamente 
vemo anterior. M:as ainda n~sta segunda-feira. o Presidente Itamar precisallltOS. · 
Franco disse- e di.sSe a mim- que, de fato, havia autorizado a n.e- _ . Sr. Presidente. eu falaria a respeito das Comunicações. uma 
gociação que culmin0111 rom aquele 'Último documento de te1lllo de vez que já ocupei a respectiva Pasta. No entanto, o tempo se vai 
entendimento entre o Superintendente Adjunto da Petrobtás e a exaurindo,razãopelaqualofareiemumapróx.imaoportu.nidade. 
Federação Única dos Petroleiros. Não se trata tan~ de discutir tais Fina.llz.andO, para atender ao Regimento Jntemo e às deter-
detalhes; o fato é que os dirigentes Sindicais acreditaxam na pala- minações de V. Ex•. concluo lendo trechos de um editorial do Jor-
VIa que lhes foi dada -uma vez,. pelo Presidente; depois.. pelo "Mi- nal do Brasil, de segunda-feira. 29 de maio, intitulado: "A prova 
niStro de Minas Euergia; e também pela Petrobrá.s. Por essa razão. do ve1.0''. 
a Federação levou insistentemente a categoria a quase um mês de 
~e. ~-se esforços de todos os Partidos, até porque a 
Federação Unka dos Petroleiros solicitcu o empeDho pm: paz!<: do 
Congresso Naciooal. na mediação. Ainda. hoje conversei com De-
pulados e Senadores do PFL, poitJUO, segundo infOIIllaÇÕeS, o Par· 
tido da Frente Liberal estaria querendo que oPresideme Fernando 
Hemique Cardoso se equiparasse à "Dama. de Feno". desempe-. 
Dllando o papel da Sr' Mugareth Tatcher em Ielação aos mineiros 
na Inglatexra. Seria essa a demanda do PFL. Essa -é a raZio pela 
qual solicitei ã. V. Ex• este aparte.. Como- eu havia dito, conversei 
com Senadores do Partido de V. Ex'. O Senador Antmúo Carlos 
Magalhães: informou-me que não é essa, propriamente, a disposi
ção, a vontade do Partido. N'"ao obrunte, tiago a V. Ex• uma refle-
xão: lião seria ·o caso-de o PFL. através do seu Líder e de seus 
membros nesta Casa. dar o passo fundamental para mostiar que 
este Govemo pode agir, se houver do outro lado vontade concreta 
de voltar ao tr.t.baJho, com grandeza e generosidade, concotdando 
em rever e em cancelar as demissões efernadas- todas as demissõ
es. Os demais itenS, que são de n3.fili'eza oé:Onômica. bem cOmo a 
possibilidade de não se descontarem os dias panldos, já foram ob
jeto de entendimento. Portanto, nobre Senador Hu_go Napoleão, 
uma vez que neste ptODDnciamento V. Er' fala dos desígnios do 
PFL, j)eigunto: seri. -que o PFL realmente gostaria que o Presidente 
Fernando Hemique, do PSDB. e o seu vice-Preside.nte Marco :Ma
ciel, do PFL., se tomassem tão duros a pcnto de não tomarem uma 
atitude de grandeza, de generosidade, para que ambas as partes 
possam sair de cabeças erguidas. com a certeza. de que deram um 
passo na direção do progresso social neste Pais? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex' dispôe de 
dois minutos para concluir o seu pronunciamento. 

O SR. HUGO NAPOLEAO- Voo concluir, Sr. Presiden
te. não sem antes responder ao nobre Senador Eduardo Suplicy 
para infoncá·lo de que desconheço qualquer gestão do Partido da 
Frente Liberal no sentido de levar ao ~idenre Fernando Hem:i-
que Cardoso a mensagem a que se refere V. Ex•. Posso assevetar 
que não OCOireU no âmbito da nossa Bancada nesta Casa. 

Com relação à indagação de V. Ex', ou seja, de romo pode
ríamos colocar fim em situações -Como essa. acredito que mediante 

"O PFL esperou o momento certo para dar res
posta aos que a ele se referem apenas como imeressado 
em cargos políticos e administrativos. Marocu Presença 
política no momento em que o Governo precisava de ca
cife para provar a flexibilização do monopólio das tele
comunicações: a segunda Bancada Da Câmara votou 
sem discrepância a favor da emenda constitucional. Foi 
uma demoostta.ção de disciplina partidária e espírlt.o pú
blico como não é comum de se ver". 

Outio !!echo: 

A coesão política alcançada pelo PFL neste mo
mento é importante pam a evolução democrática. Parti
dos com Bancadas de geometria variável não aumentam 
a C!Odibilidade polltica. Enquanto deputados puderem 
mu&r de partidos como se trocassem de camisa, o cida
dão falá da demorncia a idéia de permissividade puHtkâ." 

Finalizando; 

"A demonstração do PFL é proveitosa não apenas. 
para o Partido, mas para a pr6pria democracia que tem 
muito a incorporar na sua prática diária." 

São passagens, romo disse, do editorial do Jornal do Bra
sil, da última segunda-feira. 

Em nome do Partido no Senado FederaL em nome dos no
vos ventos, como disse. foi que assomei à tribuna Para tiazer as 
minhas impressões sobre atualidade brnsileira. 

!Vfuito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Há expediente a 

ser lido. 
Som a mesa, projeto de lei que ser.í lido Sr. t• Secretáóo 

em exetcicio, Senador José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte: 

~PROJETO DE LEI DO SENADO N" 179, DE 1!195 

Conc:ede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IP.Tt o.a aquisição de automóv~s 



Maio de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 575 

por pessoas por1adoras de deficiência física e dá ou .. 
tras providências. 

O Congresso Nacional~: 
Art. 1 o Ficam isentos do Impostos sol:re Produ loS- IDdustria

lizados - IPI, os veícalos de passageiros, de fabricação nacional. 
de até 127 HP de potência bruta (SAE), quando adquiridos por 
pessoas que, em ra.zio de setelll -~ de deflciéncia fiSica. 
não possam clirlgir automóVeis conv-enCionais.---- -~-- -

Art. 2° A isenção será-ieconhecida pela Secretaria da Recei
ta Federal do MiDistério da Fa=da, mediante ptévia verificação 
de que o adquirente ~nche os requisitos previstos nesta Lei. 

Art. 3° Fica assegmada a manutenção do crédito do Imposto 
sobre Produtos Industrializados -lP~ relativo às matérias-primas, 
aos produtos intermediários e ao material de embalagem efetiva
meme utilizados m industrialização dos produtos referidos nesta Lei. 

Art. 4° O imposto incidirá notmalmente sobre quaisquer 
acess6rios op:ionais que não sejam equipameritos originais do veí
culo adquirido-

Art. SO A isenção prevista nesta Lei poderá ser solicitada 
uma única vez. i cada 12 meses. exceto nos casos do furto. roubo, 
dano ou acidente em qup haja perda total do veícUlo adquirido nas 
coo.dições ptevistas nos artigos 1° e Z' desta. Lei. . 

Art. 6• A alienação de veiculo adquirido nos terinos desta 
Lei ou dasLeisn"s 8.199, de 28 de junho de 1991,8.843, de !Ode 
janeiro _de 1994, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, a pessoas que 
não sabsfaçam àS coiidições e aos :requisitos estabelecidos nos re
feridos diplomas legais, acmetará o pagamento, pelo alienante, do 
tributo dispensado, atualizado na forma da legislação tributária-

Parágmfo único. A inobSOIVância do disposto neste artigo 
sujeita, ainda. o alienante ao pagamento de IDDlta e juros moraló
rios previstos na legislação em vigor, para a hipótese de fraude oo 
falta de pagamento do imposto devido. 

Art. 7° Esta. Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° Revogam-se as disposições em cOntráriO. 

Justificação 

A illclusão dos p«tadores de deficiência f'ISica na legislação 
concemente à isenção de IPI na aquisição de vefculos automotores 
foi. sem dúvida, uma conquista a mais na busca da inserção do 
portador de deficiência na vida comunitária c no trabalho. 

Na 'J:Q.edida em que certas garantias constitucionais. como a 
eliminação de baneiras arquitetônicas e a facilitaçã.o do acesso a 
logradcuros e edifícios de uso público. bem como a adaptação de 
veículo; de tmnsporte coletivo. ainda não são Unia iealidade. a utiliza
ção de veíallo particular é uma necessidade básica pam o deficiente. 

Não se trata de luxo ou de meu demonstração de sinais ex
teriOres de riqueza, pois a ausência de inf'Ia-estrutura adequada ao 
deslocamento das pessoas portadoms de defiCiência, é um. elemen
to complica.dcx: na integração social do deficiente. 

Além disso, tal t:mJX>Sia visa desvincular a legislação refe
rente à pessoa p:>rtadota de deficiência. no caso da iseinÇã~ dos 
a tos legais temporários que isentam motoristas profissionais e coo
perativas de taxistas do mesmo imJ:osto. 

A natureza da isenção concedida aos deficientes é totalmen
te diversa daquela que beneficia taxistas, pois aqui, o objetivo é fa
cilitar a renovação da frota de this do país. Já no caso do defi
ciente b:a~-se não mais de uma estratégia política. mas. solntudo, 
~ ~ento de dispositivos constitucionais e da política na
Cional para mtegração da pessoa portadoia de deficiência. 

De um lado. o plane~to urbano nio tem levado em 
coo.ta as dificuldades de locomoÇão dos cidadãos defiCientes e. 
nesse caso. até mesmo de pessoas idosas. obesas, gestantes e tem
porariamente impedidas de locomover-se llOIIIlalmente. 

De ootro lado. e pela mesma razão, a aquisição de um veí
culo automotor. transf0llll3.-se na única fa:ma possível de trans
porte de deficiente f'ISico em suas atividades habituais, e/oo parn o 
estudo. e/ou par.totrabalho. 

Possibilita-lhe a independência e a autonomia necessária 
para que sua vida possa basear-se nas suas potencialidades e não 
em.suas limitações. 

F~_te, o ~ temporário de legislação em vigor 
vem-se coostituindo em ciiiJ.CUfcfade maior, no caso dos portadores 
?e de_!iciênc~. que ficam atrelados a uma política mais ampla de 
ISençao. e CUJa renovação azwal depende da vontade política dos 
_govemam.es e da prioridade maior ou menor-dada a estas pessoas. 

- - Ao detezmiu.ar a isenção. no caso do portador de def:tciência 
f"lSica, por tempo indeterminado Wsca-se a coetência com o catá
ter permanente da política de integração e isenção social dessas 
pessoas especiais. Visando evitar eventuais aOO:sos na aplicação 
desta Lei, incluímos limit.a.ç.ão anual na utilização da isenção, ex
cetuando~se no entanto. os casos de perda total do veículo. Tal ex
cepcionalidade visa a pennitir a CODlp[a de novo veiculo. por oca
sião de furto. roubo. dano ou acidente. eventos bastante comuns 
em nosso País. Dessa forma. caso o deficiente_ receba. inden..ização 
da empresa seguxadora. não fica.rt impossibilitado de adquirir um 
novo veículo. 

Conto com o apoio e a compl'eensão de meus pares. na efe
tivação do objetivo, indiscativelm.CD1e, de justiça social. de que se 
caracteriza esse Projeto de Lei, que ora apresento. -

Sala das Sessões, 31 do maio de 1995.-Sonador Humber
to Lucena.. 

lEGISLAÇÃO CiTADA 

LEIN"8.199.DE28DEJUNHODE 1991 

Concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI oa aquisição de automóveis 
para utilização no transporte autônomo de passagei
ros, bem como por pessoas portadoras de deficiência 

· física e aos destinados ao transporte escolar~ e dá ou
tras providências. 

LEI N" 8.843, DE 10 DE JANEIRO DE 1994 

Revigora a Lei n° 8.199, de 1?91 

O Presidente da República . 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta. e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Art. 1° É revigorada até 31 de dezembro de 1994 a Lei n° 

8.199, de28 de junho de 1991. 
. Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as ~sições em coo.trário. 
Brasília, 10 de janeiro de 1994, 173° da Independência o 

106• da República. -ITAMAR FRANCO -Fernando Henrique 
Cardoso. 

LEI N" 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995 

Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produ
tos Industrialim.dos (IPI) na aquisição de automóveis 
para utilização no transporte autônomo de passagei
ros, bem como por pessoas portadoras de deficiêDcia 
física e aos destinados ao transporte escolar, e dá ou .. 
tras providências. 

·-----·--·· .. --;j-G;;,fs;i;-':k&;~-;&;;;~-;---;;;;~ 
tenninativa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O projeto ser.l pu- Seção IX- Da Reintegração (art. 28) 
blicado o remetido à Comissão compotente. Seção X- Da Rooondução (art. 29) 

Sobre a mesa. projeto do resolução que ser.\ lido pelo Sr. 1° Seção XI- Da Disponibilidade e do Aproveitamenlo (arts. 
· Secretário em exeit;ício,Senadar José Roberto Outra. 30 a 32) 

Ca[XblloH-Da Vacância (arts.33 a.35) 
Capibllo ill- Da Remoção e da Redislribuição 
Seção 1- Da Remoção (arL 36) 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"67, DE 1995 

Dispõe sobre a aplicação da Resolução n° 77, 
.de 1992, aos servidores do Cegraf e Prodssen. 

O Senado Federal n:solve: 
Art. 1° Aplica-se aos ocupantes de cargos efetivos no Cen

tro de Jnfmnática e ProcessamentQ !lo. D®os do s.....oo Feder.U
PRODASEN, e no Centro Gr.llico do Senado Fedem!- CEGRAF, 
alcançados pelo art. 243 da Lei rf' 8.112, do 1990, o disposto no 
att. ZOdaResoluçãon°77, de 1992, ficando.lbesassegmada aaverl>a
ção de tempo de setViço prosUdo quando do exen:!cio de auge, fun
ção de confiança cu cmp<ogo plblioo ameóor ao iiigresso no Prodasen 
cu Cegrnf, p:aaCJS efeitos au<aimlos pela Lei n°8.112. de 1990. 

Arf: 2~ Esta Resolução entra em vigcr na data de sua publi
cação, retroagindo seus efeitos fmanceiros a paxti,r de 1 o de janeiro 
do 1991. 

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

Justificação 

O presente Projeto do Resolução visa permitir. pata os ser
vidores do Prodasen e do Cegraf, a contagem do tempo de serviço 
cxen::ido anterionnente à sua admissão, fora do Senado Fedeml e 
seus 6rgios supervisionados. pata fms de pagamento das vanta
gens previstas na Lei 8.112, de !990. --

Dispositivo semelhame já foi apovado em relação aos ...vi
dores do Senado Foderal, pelo att. ZO da Resolução n° 77, de 1992. 

Submetido o assunto ao Conselho de Supervisão do Froda
sen. Processo n° PD000704/93~. este aprovou a proJX>Sta. desta
cando que ela atende ao dispositivo no art. 46. patágrafo único do 
Plano do Camila dos Servidores do Senado Federal, iosúuúdo 
pela Resolução n° 42193, "verbis", "observar-se-á a isonomia de 
vencimenros e vantagens entre os servidores do Senado Federal e 
dos órgãos supexvisicnados"~ dando cumprimento, ainda. à norma 
C(l[l~titucionaldispos:ta no§ 1° do art. 38 da Carta Magoa de 1988. 

O Projeto em questão foi aprovado pela Comissão DireWra 
anterior, submetido ao Plenário e encontrava-se na Comissão de 
Constiblição e Justiça aguazdando parecer, tendo sido atquivado 
por fotça dos artigos 332 e 333 do Regimento Intemo do Senado 
Fedeml. 

Seção II- Da Redistnl>uição (art. 37) 
Capibllo N- Da Substiblição (arts. 38 e 39) 

Titulo m- Dos Direitos e Vantagens: 
Capibllol- Do VencimeutoedaR~ (arts. 40 a48) 
Capimlo!I-Das Vantâgeus (arts. 49 eSO) 

rtruLorx 
CAPÍI"ULO ÚNICO 

Das Disposições Trausitórlas e Filiais 

Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurldioo iosúuúdo 
por esta lei. na qqalidade de servidores públicos. os servidores dos 
Poderes da União, do ex-territórios, das autuquias, inclusive as 
em regi.me especial, e das fhndações públicas,. :regidos pela Lei n° 
1.711, de 28 do cublbro do 1952- Estatuto dos FuuciODários Pú
blicos Civis da União, cu pela Coosolidação das Leis do Thlbalbo, 
aprovada pelo Decreto-Lei 11° 5A52, de J• do maio do 1943, exoeto 
os coD.Iralados por pr.ozo dotfrnlinado, oujos CODttatos Dão poderão 
ser protrogados após o vencimento do pmzo de proll'OgaçãO. 

RESOLUÇÃON"77,DE 1992 

Dispõe sobre a aplicação da Resolução D0 S!r 
de 1991, aos servidores do Seuado Federal, e dá ou .. 
tras providências.. 

·-·-A;z;É asse~;;;··~~;~:-;;,-;: 
bação "< temEO do serviço prestado pe!CJS amais OC:Upalltes de car
gos efeúvos do Qua<h-9 de Pessaol do Senado Fedem!. regidos 
pelo Regime Jurldico Unico, que tenham ocupado cargo ou em
prego público, anterior ao ingresso no Senado Federal para os 
efeitos autorizados pela Lei 11° 8.112, do 1990. - - ·• 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O projeto ser.\ Pu
blicado e, em seguida, ficará sobre a mesa dur.mte cinco sessões 
onii.nári.as a f:tm. de receber emendas, nos tennos do art. 401 , § 1 o. 

do Regimento Intemo. Sala das Sessões, 31 de maio do 1995 - Senador Júlio 
Findo este pr.u;o, o projeto será despachado As Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidadanim e à Di:retora. 
Campos, Segl!ndo VlCO-Presidonte. 

LEGISlAÇÃO CiTADA 

LEI N" 8.112, DE II DE DEZEMBRO DE 1990 

T'rtuloi 
Capibllo úuioo- O.. Disposições Preliminares (arts. I 0 a 4') -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- k Presidência xo
cebeu. do Banco Central do Brasil. o Oficio n° S/33, de 1995 (n° 

---1.231; na origem). do 30 do COirente, solicitaJldo a reúfu:ação da 
Resolução o• 94, de 1994, que autorizou a Prefeilllra Mlmicipal do 
São Paulo a efetuar a rolagem de sua dívida mobi.liária vincenda 
no primeiro semestre de 1995. T'J.tulo II- Do Provimento: Vaclncia, Remoção, Redistribuição e 

Substituição O expediente ser.i anexado ao processado do Projeto de r..e. 
solUção n° 120, de 1994. e despachado à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

Capimlo 1-Do Provimento 
Seçãol- Disposições Getais (arts. SOa 8") 
Seçãoii-DaNomeação (arts. 9"el0) 
Seção m- Do Coucuxso Pu"õlico (arts. II e 12) 
Seção N- Da Posse e do Eor.en:icio (arts. Í3 a 20) 
Seção V- Da Estabilidade (arts. 21 e 22) 
Seção VI- Da Transfet€ncia (art. 23) 
Seção VII- Da Readaptação (art. 34) 
Seção V1H - Da Reversão (arts. 25 a.27) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência re
cebeu o Oficio C"JICUlar 11° 238/95, do II do cououte. do Deputado 
v aldir Colatto. encamjnbancio documentos referentes à proposição 
em tramitação nesta Casa. 

Nos termos do disposto no art. 263 in filie, do Regimento 
Interno, o expediente será encamiflbado à Comissão de Constitui
ção. Justiça e Cidadania, em processo especial. par.L ser anexado 
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ao Projeto do Decreto Legis.lativo D0 4, de 1994,_ que tramita em 
coojunto com o de n° 50, de 1992. - - - -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência re
cebeu o Oficio 224195, de 26 do coxrente, do Governador do Esta
do de GoiáS, propon;)o alterações na Resolução n• 11, de 1994, do 
Senado FederaL 

Nos temros do disposto no art. 263, in ime. do Regimento 
Interno. o expediente ser.í encauiinhado à Comissão de Assuntos 
Econô.miços, em processO especia.L, para ser anexado ao Projeto de 
Resolução D0 49, de 1995, que tramita em conjwlto com os de n°s 
51 aSS,de 1995, que veisa.momesmo assunto. 

É o .segubu o oficie recebido: 

OFÍCIOGN-0224195. 

Go!ânia, 26 de maio de 1995 
Senhor Presidente, 
Apraz-me cumprimentar V. Ex• ao tempo em que peço sua 

especial atenção para com o assunto enfocado. 
Diante das dificuldades f.manceiras que tenhp enfrentado 

para homar os compromissos mensais do endividamento do &ta
do, cujo percenmal ·hoje. está atingindo a patamaÍe!_ eDJ. tomo dos 
16% da Receita, sendo que 11% refere-se ao peréeDwal enquadra
do nos ditames da Resolução 11/94. dessa Casa e 5% com obriga
ções Extra-Resolução. 

Em face do comprometimento significativo da Receita com 
essas obrigações. pleiteio junto a essa Casa de Leis alteração do § 
1° do art. 4° e do art. 27 da Resolução n<> ll, de 31-1-94 passando 
tais dispositivos a ter a seguinte redação: 

Diante do exposto,_ solicito de Vossa Excelência seu espe
cial apoio, pant viabilizar o preseme pleito de importância relevan
te para o meu Estado. 

Certo da acolhida ao presente. aproveitQ parn reitetar a Vos
sa Excelência. protestos de real apreço. - Luiz Alberto Maguito 
Vilela, Governador. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- som. a mesa, ofi
cies que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exetclcio. Senador 
José Eduardo Dutm. 

São lidos os seguintes: 

O!lcio n• 6f2-L-BLPARD95 

Brasília, 29 de maio de 1995 
Senhor Presidente, 
Comuirico a V. Ex• que o Deputado Antônio Feijão deixa 

de fazer parte, na: condição de Membro Titular, da Medida Provi
s6cia n• !.OOO,de 19 de maio de 1995,qne "autoriza o Poder Exe
cutivo a COllliatar com a Itai~ pagamento de débito junto ao Te
souro Nacional com títulos da dívida extema brasileira. denomina
dos 'Bmzil ~vestiment Bood- BIS', em valor eotresponciente a 
até US$92,800,000.00 (noventa_ e dois milhões~ oitocentos mil 
dólares dos Estados Unidos da América)"-

Ontrossim, indico par.~ a referida vaga o Deputado Hugo 
Lagranba. 

· Valho-me da oportunidade paxa renovar a v. ma os protes-
tos do meu elevado apreço e distinta coosidezação. -- Deputado 
Inocêncio Oliveira. Líder do Bloco Parlamentar. 

SGMIP/603 

''Att.4°·--··-··-.. ---··-·---··------ ------ Brasília, 30 de maio de 1995 
-·-··-----·-------·----·--·-o---c-. Senhor Presidente, 
§ 1° Entende-se px Receita Líquida Real para oS Tenho a homa de comunicar a Vossa Excelência, em aten-

efeitos desta Resolução, a Receita realizada nos doze ção ao Oficio 0 o 488/95, da Lidetança do PPR, a indiCação do l)e... 

meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele putado Júlio Redecker, como titular, para integrar a Comissão Par
em que se estiver apurando. excluídas as Receitas prove- lamentar Conjunta do Mercosul (Resolução n° 2, de 1992-CN), em 
nientes de operações de créditos, de alienação de bens, substituiÇãO aó Deputado Rogério Silva. 
de transferências ou doações reCebidas com o fim espe- · Colho 0 ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 
cífico de atender a convêm. Os, Receitas originárias. gas- de apreço. _Deputado Luis Eduardo, Presidente~ 
tos cOm educação e, no caso dos Estados, as transferências 
aos municípios. por participaÇões ~ClODais e legais. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Seião feitas as 

substituições solicitadas. --------------·---
Art. 27. Para efeito do exposto no art. '2:' da Lei D0 

8.727 de 5-9-93, é fiXado o limite de 9% da Receita Lí
qnida Real, defmida no art. 4• § 1• desta resolução, para 
o exercício de 1995, e demais exercícios subseqiientes. 

§ 1• Os valores resultantes da aplicação do limite de
fmido no caput deste artigo serão utilizados no pagamenro. 
relativo à AdmiDistzação Direta, Autuquias, Fundações, 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia ~ 

a - de amortizações, juros e demais encargos 'da 
dívida externa controlada até 30..9-91; 

b - do refmancianiento- "das dívidas juDio ao 
FGTS, INSS. PISIPASEP. F!NSOCIAUCOFINS; 

c- das dívidas resultantes de renegociações reali
zadas com basenaLein•7.976de 27-!2-89; 

d - de resíduos dos saldos devedores refmmtes 
aos contratos objeto de parcelamento com base na Lei n° 
8.727 de 5-11-93, comprendendo o período entre 30..7-
93 e a data de assinatura do contrate, 

e- no pagamento das parcelas do contrato de re~ 
negociação rliiilado com base na Lei n° 8.727. de 5~11-
93. nesta ordem. -

" .. -·-·--·---·--··----·------·-

· Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

Item 1: 

.ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 81, DE 1992 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da 
Ciimara n• 81, de 1992 (n• 1.166191. na Casa dé ori
gem), de iniciativa dO Mini~ério Público da União, que 
cria, na 8 .. Região da Justiça do Trabalho, em Belém. Es
tado do P.a:rá, no âmbito do Ministério Público do Traba
lho. cargos de Procuradores do Ttaba.lho, de 2• Catego
ria, cargos em comissão e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável. sob n° 72. de 1995, da Comissão 
-de Comissão de Coostituição,Justiça e Cidadania. 
(Em virtude de adiamentóJ 

A matéria constou da pauta da sessão ordinária de 02 do 
CO!:'nmte. quando teve a sua discussão adiada para hoje.. 

Em discussão o projeto, em tumo único.(Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
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Em votação. 
Os Srs. Sena.dotes que o aprovam queintm permanecer sen

lados. (Pausa) 
Aprovado. _ 
Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 81, DE 1!192 
• (NO 1.166191, na Casa de origem) 

(De inidativa do Ministério Público do União) 

Cria, Da 8" Região da Justiça do Trabalho, em 
Belém, no Estado do Pará, no âmbito do :Ministério 
Público do Trabalho, cargos de Procuradores do 
Trabalho de 2• Categoria, cargos em comissão e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Ficam criados. no âmbito do Ministério Pt1blico do 

Trabalb.~ três C3I!OS de Procurador do Trabalho de Z:. Categoria. 
pata atendimento da canposição da Procuradoria Regional da s• Re
gião da Justiça do Trabalhp, com sede em Belém, Estado do Pará. 

Art. 2° Ficam cria.dos, no âmbito do Ministério Pt:iblico do 
Trabalho, quatro cargos em comissão do Grupo-Direção e Asses-
S0<3IIleoto Superiores, código DAS-!02.2. -

Art. 3° Os cargos criados pelo aJ.t. zo serão providos pelo 
Procurador-G=! da Justiça do Trabalho, oa forma da LeL 

Art. 4" São trnosformados em cargos do Grupo-DireÇão e 
Assessaramento Superioros, código DAS-lO!.!, as funções de Di
reção e Assistência Intermediária, código DAI-1113 (NM), assnn 
com.o o cargo de Secretário Regional, código DAS-101.1, passa a 
S<rocódigoDAS-101.2,ooofOIJlleCODSiaotedoAoexoldeslaLeL . 

ArL 5" As despesas decomm1es da exeaição da presente 
Lei =rão à eoo1a das dotações orçamentárias consignadas ao 
Ministério Públieo do Trabalho. 

Art. 6° N""ao poderão ser nomeados. a qualquer tin.do. pata 
funções de Gabinete, CaigOS em Comissão ou Funções Gratifica
das da Administração do Ministério Público do Trabalho- Procu
radori3. Regio~ da g• Região, pareDtes consangüíneos oo. a.fim. 
até o terceiro grau. de Juízes e Procuradores em atividade ou apo
sentados há menOs de cinco anos, exceto se integrantes dQ Quadro 
Funcional mediante COllCUI:sO público. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° Revogam.se as disp;)sições em contrário. 

ANEXO! 
TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO 

PRT-8& 

SIIUACÃO At'rJ,.u. PROPOSTA 

::.:!, n'• '·,~., Códõgo I~ """"""""' Códõgo 

01 

O! 

O! 

~oRegialal DAS-101.1 01 Sco;t::tárioRegiCillll 

"""' "' l'n=· DAI..JNM 01 Dircta- Div. Pro-

""' =>! 

Chcfe de Apeio Ad- DAI-3NM O! n;- Di v. 
m!D~~vo Aàn.inist. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 2: 

PROJETO DELE! DA CÂMARA 
N" 128, DE 1992 

DAS-101.2 

DAS-101.1 

DAS-IOl.l 

Discu!:são, em rumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 128, de 1992 (o" 996/91, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República. que reajusta a 

- ·'-pensão gracloia concedida peia Lei o• 3.6!8, de 26 de 
agosto de !959, a Elza Borges Tava=, tendo 

Par=favOiável, sobn•3JO,de 1995, da Comissão 
-de Assuntos Sociah. 

O SR. RONALDO éUNHA LIMA -Sr. Presidente, peço 
a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a pala
VIl!, pela ooiem, ao Senador Rooaldo Cunha Uma. 

O SR. RONALJ)O CUNHA LIMA (PMDB-PB. Peia or
dem. Sem revisão do orackr.)- Sr.Presideote, SI's e Srs. Senado
res, fui Relator desta matéria na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e emiti parecer favonivel. 

Ococ:e que, em consulta ao Miiristério da Fazenda,. recebi a 
corúliiDação de que a beneficiária da pensão já faleceu. E hoje re
cebi a certidão de óbito. 

Por essa razão, requeiro que a matéria seja jUlgada prejldi-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Considerando a 
comunicação feita pelo Senador Rooaldo Cuiiha Lima de que a Sr" 
Eiza Borges Tavares., a ser beneflciada com essa pensão. faleceu 
antes mesmo de ela ser aprovada, vamos enquadcl-la na sugestão 
do art. 334 do Regimonto lntemo, que diz: 

Art. 334- O Presidente, de o! !Cio ou mecllame CODSU!ta de 
qualquer Senador, declar.mi prejudicada matéria dependente de 
deliberação do Senad<> 

a) por !ta ver perdido a oportunidade; 
Diante disto, e da certidão de óbito que chegou à Mesa Di

retora neste Íilstallte. Dão havendo objeçio do augusto Plenário, 
declaro pre}ldicada a matéria. · 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ardem. 

_ O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Ccocedo a pala-
Vlll, pela ooiem, ao Senador Bernardo CabrnL 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pela ordem. Sem 
Revisão !lo 01;1dor.) - Sr. Presideote, SI's e ·srs. Senadores, evi
dentemente não cabe a V.~. que eventualmente está DO exerci
cio da Presidência, declarar a matéria prejudicada, pois o artigo é 
claro ao dizer que se declarará de oficio. 

Sr.. Presidente, seria interessame que situação semelhante a 
essa não mais viesse a Plenário. o que evitaria o constr.mgimento 

_-de quem exen:e a Presidência ter de declarar que, antes mesmo-de 
ser aprovada a pensão grn.ciosa, faleceu a interessada. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Lamento, profun
damente. Mas esta Presidência tomou coohecimento neste exato 
ú:isialite. ãtravés da informação tiazida pelo emiiiente Senador Ro
naldo Cunha Lima. 

· Caso S. Ex ... não conmuicasse a tempo, Dfamos colocar esse 
projeto em Votação e podetfamos aprová-lo. '?que impediria a pes-

. soabentficiada de receber a pensão. • 
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, peço a 

palavra para. uma informação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Cooeedo a palavra 

a V. Ex ... 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Par.! uma infor

mação. Sem revisão do orad<r.) -Sr. Presidente, SI's e Srs. Sena
dores. essa certidão de óbito cb:culou aqui pela manhã. Inclusive, 
antes do início da sessão, temei conhecimento de sua existMcia e 
me foi solicitado que fizesse um ~erimento. Então, eu disse que 
const:raiJ.geria a Presidêllcia se o fJ.ZeSSC. como constrangido ficw 
o eminente Senador Rooaldo Cunha Lima. que foi o Relalor. 

A minha palavra I!io foi, de forma alguma. para. chamar a 
atenção da Presidência. nem eu o faria, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Muito obrigado. O parlamentarismo parte, portanto, da eettõza de que, sem o 
Pre}ldicada a matéria, o referido projeto de lei será defm.iti- estabelecimento de maiorias, a :ingovema.bilidade é a regra, e cria 

vamente arquivado. para o estabelecimento das maiorias as regras democráticas de elas 
Será feita comunicação ao Sr. Presidente qa_ ~-epública. -~ apresentarem na casa da expressão democrática. o próprio par-
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Volta-se à lista de lamento. 

oradores. O presidencialismo não tem essa feição, e a prática brasilei-
Concedo a palavra ao liobre SeDador AJ:tui. da Távola. que ra hoje centralizou, na figw:a do Presideme, poderes muito fortes, 

dispõe de 50 minutos para o seu prommcia.mentO. · -- - - e várias vezes o País viu esse exercício assim se fazer, ou coloca 
O ~R. ARTUR DA TÁ VOLA (PSDB-RJ. Pronuncia o se- parn os Presi®ntes da República uma pn\tica deletéria. nada obs

guinte discuroo. Sein revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e _tanEe presente na vida brasileira: a busca da maioria pela coopta
Sts. Senadores, traz-me a esta tribuna uma tenrativa de análise, e _ çâQ.A 'busca da maioria pela cooptação de quadros políticos 6 que 
não propriamente defesa. de teses ou de pontoS de vista enfático&. indu~ no fundo, a fonna.s - pemritam-me a palavra, ela é um pau-

Quero a.na.lisar com eSta Casa - e o faÇO tariJ.bém na condi- co exagerada. talvez- corruptas de compoi!amento político, por
ção de Presidente do PSDB - algo que tem estado muito presente que envolvem as chamadas práticas "fisiológicas", que detetmi
no noticiário da .ii:nprensa: e nOs debates políticos do instante brasiM nam. o apoio na deco!I'ência direta das benesses que o Governo 
leiro: a chamada aliança que caracteriza a base de sustentação do eventualmente possa dar àqueles que nele votam. 
Governo Femando Henrique Cãnloso. Esta aliança ~ a:.tDpla e en- Estamos tentando construir uma filosof1a de política de 
volve cexca de seis Partidos. Habitualmente, p::ll'ém. ela é COJlSide.. aliança que, a meu juiro, mova na vida brasileira. Ela não nasce 
rada, do ponto de vista do noticiário. como basicamente uma agora, nem essa experiência é original- outros pafses a exexcem-
aliança entre o P:FL e o PSDB. _ __ mas na vi:rtualida.de brasileira, DaS condições. nas circunstâncias 

Gostaria de analisar. em primeiro lugar, a natureza do CllM da vida brasileira ela passa a ser nova. 
tendimento PFl.JPSDB t, em segundo, a natw:ez;a de uma aliança Primeiro. é uma aliança colocada em !=nos de campaDha 
ampla a dar sustentação a um Govemo. poderia chamá-lo sui ge- eleitoral; 
neris. exatamente em função do formato politico através do qual SeJ!UDdo, é uma aliança feita às claias, diante de todo o 
se manifesta e age DO Campo político. • País; 

Semaaa passada, inclusive, fomos sadiamente. provocados 
por uma bem humorada e ao mesmo tempo insinllame, do nosso 
nobre Senador Pedro Simon relativa ao que seria uma disp.tta en
tre PFL e PSDB, disputa essa que daria ao PFL. desde logo, V31lta
gens, pela sua maior acuidade. e ao PSDB relativas desvantagens, 
no dizer de S. Ex .. , talvez por sua maior ingennidade oo desprepa-. 
ro para o exercÍcio do poder. 

O telllli. é deveras interessame. O País não possui !i prática 
da p:>lítica de alian~ Temos um presidencialismo que nada_ mais 
tem sido do que a véspe12 do golpe. De 1923 até os <lias de hoje,. 
apenas dois Presidentes civis chegaram ao fim do mandato. Ou, se 
quisetmos olhar pela ótica não de Presidentes civis mas de PresiM 
dentes eleitos, .também apenas dois Presidentes eleitos chegaram 
ao fim do mandato: o .Presidente Outra e o Presidente Kubits
check. um militar e um civil. 

Portanto, de 1923 a esta data, são 72 aJlOS quase, a pn\tica 
brasileiza do presidencialismo demonstm que a inexistência de ba
ses de alianças sólidas na sustentação dos govemos tem sido exa
tamente a causa fundaJJ:lental cie wa diluição, de sua dificuldade de 
exercfcio do pOder a ri o final. ESSa situação mostra que a partir do 
momento cm que o País optou pelo presidencialismo, e o parla
meDt.arismo ficou como um sonho daqueles que ainda nele não 
deixaram de crer, como o cador que vos fala, o País opEou por 
uma situação curiosa: a de que a co:ttelação de forças que elege o 
Presidente da República nem sempre ou quase nunca é a conela
çao de forças que elege o parlameuto. 

Este fato coloca no nascedooro a crise con.st.aDte dos goverM 
nos constitucionais brasileiros, a inexistência de uma maioria esta
belecida através de alianças legítimas, feitas às claras. 

O parlamentarismo opera exatamente Da <lireção oposta. 
Mas falar de parlamentarismo é falar de um SODho. No parlamen
tarismo não é o governo que engendra a maior.Í.a; é a maioria qUe 
engendra o govemo. E, portanto, de antemão, no parlamentarismo 
um govemo nasce basicamente de uma maioria e, ao mesmo temM 
po. tem um CODSelbo de ministros aprovado pelo parlamento. saí
do dele inclusive; e, ao mesmo tempo, possui um programa de go-

, .vemo que é aprov'àdo pela maioria antes de ser posto em prática. 

Terceiro, é uma aliança que opera sobre partidos de xelativa 
assimetria. 

Sr. Pmsideute, Sz's e Srs. Senaclo=, esse é o pouto centrnl 
do noticiário sobre a matéria, da picuinha sobre a matéria, da difiM 
culdade de entendimento do verdadeiro sígnir:tcado de uma políti
ca de aliaDças. O fato de que a aliança existe exatamente entie vi
sões que não são uníssonas. Entre visões nníssoms não haveria 
necessidade de aliança. 

Tivéssemos um partido majoritário, plenamente, não have
ria necessidade da aliança. A aliança se dá exatamente entre os di
ferentes...sen.ã.CJ não seria aliança. 

E qual é o g12U dessa diferença? É quanto ao g12U dessa di
ferença que se estabelece, hoje. no noticiário da Ílllpiensa. nos dis
cursos, nas m3nifestações. um outro ponto de perplexidade. 

"Quais são as diferenças entre o PSDB e o PFL?"- diaria
meme nos perguntam. Perguntam-nos menos das diferenças ct~.tte 
o PSDB e o PMDB, até porque esses, de certa forma,. nascenm da 
mesma fonte, possuem uma visão socialdeiDCJCiata na sua origem. 

Não é por se chamar Partido da Socialdemocmcia Brasileira 
que o PSDB tem o monopólio do pensamento socia1de.lllOCI3.ta no 
Brasil Ao contrário, ele é hoje um pellS3IIlellto bastante extenso 
em várias siglas partidárias. · 

A observação, a estranbeza, a inlerpm:a.ção equívoca dá-se 
exatamente em algo que está por cima das siglas partidárias, por 
cima de PSDB e p.-rcima de PFL Estám aliança entre tendências 

Duas tendências, hoje, se unem parn pavimcnbr o caminho da 
govemabilidade: a tendência hbetal e a tendência socialdemoaata. 

Em n:laçáo à tendência libetal, há muito& equívocos. Ela é 
constantemente confundida com o reacionarisDio :;. não que não 
esteja presente o reacionarismo em segmentos da teDdência h"bernl: 
ela é constantemente confundida com uma palavra que hoje surgiu 

·no noticiário e não é bem definida. nada obstante corre o noticiá
rio, COirem. os debates: a expressão ''neolibcnd". como se um neo-
hlleral fosse um libem! antigo e não um libem1 modemo. E o hõe
ral moderno é alguém com uma visão extremamente aberta e am
pla do processo social, que não signiflCa. exatamente a mesma viM 
são do libet:al de antes. 
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Então, quando se fala, como estou a falar, de uma aliança 
entre o campo liberal e o campo socialdemocrata, estamos a tentar 
para este País - e quandO falo em campo social deil'lOC1'3Ia. repito, 
para tomar claro o pensamento, Dão me reftro exclusivameDie ao 
PSDB, refll'O-me a cu.tros partidos. como o PMDB, do campo so-
cialdemocrata- algo novo na sistemática çx:>lítica brasileira. 

A idéia de que visões aproximadas, embora diferentes, da 
organização política possam. nuir1 determinado momento da histó
ria. DOm t;Jeterminado momenlQ do processo de desenvolvimento 
do País, articula.tem-se naquilo em que tenham um pensamento 
comum. e, de certa forma até, deixar pa13. depois naquilo em que o 
pensamento não é comUm,; no-sentido de seo.tar as bases de uma 
renovação da vida política brasileira. 

O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. ARTUR DA TÁ VOLA- Ouço com prazer o aparte 

de V. Ex", nobre Senador. 
O Sr. Bernardo Cabral- Noble Senador Artur da Távola. 

eu não ia intetrompê-lo- até pelo prazer de ouvi-lo- mas receio 
que, ao fmal, eu acabe perdendo a opoitDDid.ade de reg;.- o meu 
pensamemo. V. Ex•, que foi Constituinte como eu, sabe que o fio 
ccmdutor filos6fico que saiu da Comissão de Sistematização para o 
P1enárlo era a aprovaçãó do Sistema Parlamenw;ista de Govemo. 
V.~. ao longo do seu discur.;o, aízrma que precisa ser feito algo_ 
nqvo na política social brnsileirL Faço-lb.e uma pergunta que, evi
dentemente, não se trata de nenhum :reparo, porque o sei parla
mentarista com.o eu. V. Ex• acredita que será possível·no presiden
cialismo, sistema de govemo, termos partidos fortes? 

O SR. ARTUR DATÁ VOLA- Essa é uma das petgUntas 
essenciais, nobre Senador Bemardo Cabral, e V. Ex.• pede a. minha 
opinião. Creio que o futuro ptopende muito mais para tendencias 
do que para a. organização atomizada de partidos. Acredito que o. 
fuwro brasileiro terá uma clara tendência de direita, clássica, or
todoxa. minoritária; terá um grande campo liberal, composto 
por um gradiente doutrinário bastante amplo. desde liberais tra
dicionais a liberais modernos; creio, do outro lado. num grande 
campo socialdemocrata; e, fuzalmente, num quarto campo menor, 
do tamaDho da direita cl4ssica., com a esquerda. tradicional. a;to.. 
doxa. com ~ nas: padrões que marcaram os pensamentos de es
quetda no Século XX. 

E é exaiainerite entre- ossetores libeJ:al e socialdemocrático, 
eDtte essas duas gr.mdes tendências. numa sociedade brasileiia já 
modemizada. a partir das refa:mas. já integrada na OCOJlOmia. mun
d.ia4 já aberta, do JX!nto de vista instinlciooa.l, que se dará. durante 
um longo tempo. ou a aliança para govemos duradouros ou o anta
gonismo e o enfrentamemo na luta pelo p:xler. 

Estamos. portanto, a meu juízo. Senador Bemaroo Cabra~ 
na pré-bist6ria, nos momentos que àntec:edem também uma mod
ernização. que não virá pela atomização partidária, mas por meio 
de tendências, que p:xlerão, ou :oio. aglutinarem-se em grandes ou 
novos partidos. 

Amanhã, pode ser que o camp:> da socialdemocracia juDte 
essa tendência onde quer que ela esteja. nos vários partidos; idem, 
no campo liberal.. Pode ser que seja o PR.. o partido a capitanear 
esse segmento. Pode ser que o próprio PFL se transforme num 
panido de outia sigla. mas dentro da tendência lib=I. abarcando 

. plenamente o campo h'betal 

Razão pela qual. na evolução do Jm?sidencialismo possível 
ao Brasil. poderemos ter no País a consagiação de partidos estru
turados dentro de campos doutrinários amplos- nesse caso, não se 
trata propriamente de ideologia-. com uma labilidade doutrinária 
capaz de abarcar, no campo socialdemocrata e no campo libetal, 

'1 inúmeros segmentos da vida política brasileiia. 

Ê exatamente nesse sentido que. a meu jJízo. deve ser com
preendida esta complexa, mas nem por isso indesejãveL aliança 
entre o PSDB e o PFL no Govemo Fernando Henrique. 

O Sr. Jooé Fogaça- Senador Artur da Távola. ponnite-me 
V. Ex• um aparte? 

· O SR. ARTUR DA TÁVOLA-Commuito prazer. Sena-
dor José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça- Senador Artur da Távola, irei aprovei
tar da fertilização intelectual e do clima de reflexão, neste III:ODleD

to oferecidos ao debate político por V. Ex•, pam fazer algumas co
locações a respeito desse tipo de aliança que se estabelece hoje, no 
Brasil paxa dar sustentação ao Governo Fernando Henrique Car· 
doso. Parece-me claro que, de um lado, temos dois Partidos com 
uma tradição socialdemocrática. com algumas tendências hberais, 
principalmente no PMDB,. e, de outro lado. um Partido de um am
plo doutrinário no campo liberal, como disse V. Ex•- No entanlo, 
etram os analistas mais afeitos quando imaginam que o produto 
dessa aliança. o resultado desse conjunto de forças, será necessa
riamente mais à direita do que o próprio Partido Liberal. Por uma. 
questão centiÍpeta do processo político, não há como não ser pro
duzido, a partir da!. um meio termo entre essas duas forças. Os 
partidos de esquetda e os partidos socialdemoa:atas do Brasil 
principalmente, ainda não formulaiam um projeto político nacio
nal posterior à queda do socia.lismo; ou seja. uma forma de re
pensar o Brasil, de reconstruir um programa. abrangente sobre a 
realidade nacional. E é por isso, talvez. que partidos como o 
PMDB e o PSDB às vezes pareçam frágeis no bojo do processo 
de alianças. Quando indagados sobre questões_modemas. como 
privatização. como a reforma. do Estado- que qualquer partido 
socialista tem de fa.zer no Brasil -. esses partidos. ou parcelas 
consideráveis deles., ficam, às vezes~ perplexos, hesitantes, sem 
saber que caminho trilhar. De outro lado. há um partido- sólido. 
organiz.ado, que não tem nenhuma dúvida. não está em neDhum 
processo de mudança, não está em nenhuma fase mutante da 
sua base conceituai e ideológica, que é o PR.. Portanto, o PFL é a 
solidez. ã org:Ürização e a estabilidade ideológica. É evidente que, 
nesse processo, pode se dar a parecer que o PFL tenha o domínio 
da cena política e da resultante ideológica dessa aliança. Creio que 
seja um engano~ ele não domina. mas também não é soterrado e 
nem dominado, tem uma convivência equilibrada. Tanto isso é 
verdade que o que temos aprovado, por exemplo. no setor de tele
COIIlll1licações. é uma flexibilização muito t!mida do monopólio. O 
que temos no setor de gás omalizado não é a privatização, mas a 
abertura para a possibilidade de concessões, o que já é uma. tradi
ção da legislação brasileira. Portanto, as reformas que estamos fa
zendo têm, sí.m. um corte socia.ldemocrata. Como está fazendo o 
Partido Socialista na Espanha. como fizeram outros partidos que 
ocUparam governos na Emopa., recentemente. partidos de corte so
cialdemocra:ta. Apenas interpreta-se isso como uma crise da so
cialdemocracia pott[UC. de fato, é uma crise. O que é uma crise? É 
perspectiva de mudança.. é im~ e urudanç:a. E essa é a xeaJ.ida.. 
de dos partidos socialdemoc:ratas. Estão passando por uma profun
da revisão conceituai e. por isso mesmo. aparentemente, são frá
geis. No entanto, quando se observa o resultado das votações, ve
rifica-se -~e- o mesmo é sempre aquele meio termo de uma refor
ma do Estado sem abandonar o controle do interesse p.íblico_ E 
isso está presente em todas as refOIIDa.S ·que estão sendo feitas no 
BrasiL Obrigado a V. Ex". 

O SR.ARTURDATÁVOLA -Agradeço a V.Ex"oJú. 
cido aparte.. V. Ex.• coloca muito bem que esses partidos de gra
diente doutrinário amplo não são unidades estáticas, paralisadas. 
mas estão a passar por processos de evolução. 
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Existe ~penas um ponto no qual oão coiicordo íntegralmen
te com V. _Ex'"; é um ponto t6pico, já que a visão geral do aparte 
parece-me tolalmente proeedente. 

Também não creio que um partido ccmo o PFL seja hoje 
uma unidade estática do ponto de vista doutrinúi.o. Ele pode ser 
estático do poD!o de.vista de ser um partido apto ao uso do poder, 
pelo hábito, pela constância, pelo pragmatismo dos seus membros. 

Tenho visto, dentro do PFL, dentro do setor hõeml. do pen
samento ljberal. uma transfonnação- ou, p:ua usar a expressão 
mais feliz. usada por V. Ex•. uma crise, no sentido de "risco mais 
oportunidade", que é o verdadeiro sentido da palavra "crise". 

Uma crise bastante grande em relação a como operar a mo
demidade deDJro do pensamento hberai, ou seja. entre aquele clás
sico pensamento liberal tradicional. em que tudo seria entregue ao 
mm:ado com a. presença de um Estado mínimo, praticamente ine
ÍICaZ; nem mesmo um Estado que fl.zesse a mediação da ação polí':" 
tica, um Estado praticamente auserite. voltado ali, exclusivamente, 
pa13. algumas pequenas ações. Certos setores do pensamento libe
r.ol contemporâneo defendem a presença de um Estado mais parti
cipante, exatamente Como ponto de vista socialdemoc:rata, que 
quer mn Estado socialmente necessário, um Estado pequeno, efi
caz, porém capaz de'intetvir; um Estado reitor, digamos, com base 
nas prefetinC:ias: demoaaticamente expressas nas umas. 

Sente-se também no setor liberal. a meu juízo, um- certo 
mOvimento, até polque quando setores liberais são provenientes 
de segmentos do desenvolvimento industrial ou do· desenvolvi
memo económico, oriundos de atividades de serviços, ou de ativi
dades terciárias, oo de um tipo de organização industrial contem
pmânea., o pensamento é avançado. Já não há mais, no próprio 
campo liberal. aquele vefuo antagonismo entre patrão e emprega
do; entre salmos aviltados e lucros exorbitantes. Há, portanto, no 
campo liberal. uma espécie de movimentação, uma espécie de cri-· 
se que Ibe abre uma disrussão interna e que permite, por isso mes
mo, a Jl!X'POSl3. de aliança como essa que boje se faz no BrasiL 

E preciso ctizer, do pon~ de vista aré histórico, e posso 
fazê-lo porque participei pessoalmente desse momento, que a pro
posta para uma aliança entre liberais e socialdemocratas, na elei
ção de Femando Henrique Caztloso, não partiu do PSDB. Partiu 
do PFL. CuriosO, porque o PSDB era o PartidO fraco, do ponto de 
vista de um Partido que não existia em todo o Bnsil. O PSDB so
zinho não era um Partido capaz de se apresentar com COJtdições de 
dar base e sustentação a uma candidatura. Curiosa a idéia de que a 
iniCiativa da aliança partiu do setor liberal e não do setor socialde
mocrata. Até este setor, inclusive -e nós tivemos problemas inter
nos por essa razão-, no Partido, teve dificuldade de compreensão 
deSsa aliança. 

E o que OCO!reU, D.aqllele instante? Algo, a meu ver, ainda 
não mficientemente analisado. Naquele instante, o PFL uniu-se à 
socialdemoc:taçia. e, curiosamente, afastou-se da direita. Quem se 
isolou, no processo, foi a chamada clli:eita. Exatamente, pela aliaJ:?.
ça. a liderança dos liberais teve a consciência de fazê-lo Illlm de
tennimdo momento eleitoral. Naquele instante nem se pensava em 
vit6ria.. Naquele instante, o nome de Fernando Henrique Cardoso 
tinha 3% ou 4% nas intenções de voro. 

Não era. Portanto. digamos assim, uma iiliança -pragmáticã.. 
ou uma aliança. puramente oportunista. Havia algo de percepção. 
de intuição de que o campo hõeral deveria se afastar da direita e o 
socialdemoaata encontrar um caro.iDho de pavimentação pelo cen
tro, que pemütisse a passagem dos avanços que boje Cstão em vés
pera de ser concluídos, graças à narureza profunda dessa aliança 
no plano brasileiro, com a possibilidade de passagem das refOIIIJaS 
pelo Cqngresso Brasileiro. · 

É a administração dessa aliança o grande desafio que temos. 

o Sr. EdisoD Lobão- v. Ex· me permite' um ap;ute? 
O SR. ARTUR DA TÁVOLÁ- Ouço V.Ex•C<lm prnzer. 
O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente do PSDB. proenra V. 

Ex• dar uma explicação sobre o conj.mto de Partidos. que boje 
apóiam o Govemo, e. a um s6 tempo, uma dissettação muito inte
ressante sobre a aliança PSDBIPFL. Na verdade, V. Ex" estA. de 
algum modo, movido por crllicas e análises, algumas das quais até 
irôJJicas. a respeito dessa aliança e do comportamento leal, COll'eto 
e decente que o PFL tem tido face ao Govemo da Rept:íblica. Se
nador Artur da Távola. essa questão da aliança do PFL com· o 
PSDB não é de hoje, vem de ootem. de antes da eleição. Todos 
nos leml:r.unos dos questionamentos, não apenas dentro do PSDB, 
mas até fom, a respeíto da mesma. E devo dizer aqui que o Presi~ 
dente Femando Hemique, candidato à época, foi inabalável na 
preservação da aliança. Sua Excelência sabia que essa conjmção 
de fcrças. dos liberais com os socialistas, faria bem ao BrasiL mas, 
sobretudo, faria bem a sua candidatura. E foi o que aconteceu. V. 
Ex" lembra os !ndices da pesquisa da éposa. Hoje. nos consideta
mos do Governo, temos um Vu:e-Presidente da República que é 
de PfL; temos Ministros de Estado nomeados pelo Govemo. Por
tanto, temos que ser solidários com o Govemo que pratica também 
o programa do PFL. Sua ExcelêDcia ja.inais deixou de Ctimprir o 
programa do seu Partido, o PSDB. Não houve nenhum desVio, 
mas cu:mpre: também as metas do PFL. Por que, então, n6s Qeixa
Ifamos de apOiar o Presidente da Repúblic:a.. o seu Govemo no 
Congresso Naciooal? Seó~ incoerentes _e, até certo pontO, des
leais se operássemos dessa maneira. Portanto, quero me congmtu
lar com a análise que V. &• faz, que restaum a verdade por intei-
ra, inclusive a verdade bi.st6riCa some essa aliança. -

OSR.ARTh'RDA TÁVOLA-Agradeçoosenaparte. V. 
Ex• lembra um fato interessante. Possivelmen~. quando a aliança 
se fez, ela foi imaginada como uma aliança fundamental para a vi
tória. De certa maneira, foi. Mas, pode-se até d.Ízer, muito mais 
importanle; ela está sendo para o exercício do Govemo ~ que foi 
para a vitória. A vitóriã acaboo resültãndo de uma Série de conjun
tos psicossociais ligados ao Plano Real, e, evidente, com a oola.bo
raçio de todos os Pattidos que dela IIZCI3l3l parte. Mas, hoje. a 
~ talvez. tenha até muito mais :impa:tância para a govemabi
Iidàde do que propriamente para aquilo que, no início, pareceu ci
mentá-Ia. uma aliança feita pam obter a vitória nas umas.. 

O Sr. Pedro Simon- Pemlite-me V. Ex.aumaparte? 
O SR. ARTUR DATÁ VOLA- Ouço-o com pr.ozer, Sena

dor Pedro Simon. 
O Sr .. Pedro Simon - Em primeiro lugar, vejo com muita 

satisfação a presença de V. Ex" na tribuna e quero parabellizi-Io 
pela competência da exposição clara. lúcida e lr.lnspamlte que 
está fazendo. Eu sou um velho admirador seu. Vejo que V. Ex
vem se adaptando aos momentos que estamos viveo.do. Quando o 
Senador José Fogaça afirmou que a ehamada socialdemocracia. 
depois da queda do Muro de Berlim. do comunismo, não encon
trou o seu camiDho no Brasil, podemos analisar que. a rigor, não 
enco!lliOU :ainda no mundo inteiro. Há uma perplexidade. ,no plano 
internacional. no sentido de para onde é que o mundo está cami
nhando. Logo que ~tec:eu a queda do Muro de Berlim, o então 
Presidente Collor dizia que o mundo estava caminhando pua o 
chamado capitalismo liberal. Hoje, está se verificando que há um 
debate, e V. Ex• esrá colocando, de modo muito claro, que bUsca
mos o caminho. V. Ex• coloca com muita inteligênçia a aliança 
realizada pelos dois Partidos. E eu sei. ccmo V .. Ex•, que a origem 
foi do PFL; diga-se de passagem,. uma decisão muito inteligente. 
Aliás. o PSDB. na eleição passada. foi uma espécie de noiva Jro
curada por todosy porque Dão s6" Os h"berais procuraram-no como a 
esquerda também. O Lula passou o tempo todo buscando uma 
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composição com o PSDB. A diferença foi a iDteligência e a com
petência. do PFL ao enle:O.der que o momento era aquele. O PFL ti~ 
nha gr.mdes quadros, é vetdade; tinha grandes nomes, é vetdade; 
ti.Dha competência, é verdade; -mas, com todo o carinho, era difícil 
encont.Iar um candidato, naquele momento, que pudesse interpre
taro pensamento ~ para derrotar o Lula no segundo tnmo. 
Era uma siiUação delicada. O Partido tinha o A.ntooio Carlos.. um 
grande nome, não M dúvida. e ontros tantos ilustres candidatos. 
Mas a an.ilise, a interpretação que toda a imprensa fazia era que o 
PFL tinha tido o exemplo do Dr. Anreliano Chaves, na eleição an
terioc e não queria fazer o mesmo que o PMDB estava fazendo e 
fez. O PMDB fez com o Dr. Ulysses Gui:DlaileS, qUC- nãO era o 

.candidato para aquele momento; repetiu com o Sr. Oiestes Quér
cia e deu na mesma coisa. Nas duas eleições. o PMDB cometeu 
dois absurdos e teve dois resultados ridía1Ios. O PFL. numa elei
ção, equivocou-se na candidatura pr:6pria, no caso de Aureliano 
Claves. um grande nome, diga-se de passagem, mas na eleição se
guinte perceberam que Dão era o momento. Nós temos quatro no
mes. mas o escolhido deve ser um homem como Fernando Henri
que Cardoso. É vettiade. Femando Henrique CardosQ,_na época. 
túJha um perceniUal insignificante: Mas tãmbém é Verdade que a 
amdidahrra F~ ltcmique Cardooo foi um.a jogada que deu 
certo, por sua competência e po~que Sua Excelência jogou no rodo 
ou nada. Se tivesse fracassado o Plano Real. talvez Sua Excelência 
não tivesse se elegido nem Deputado FedezaL Mas Sua Excelência 
teve o aiiOjo, a competêllcia, a seriedade, a grandeza ·de jogar. Eu. 
Pedro Simon, sou testemunha de que o Presidente Fem.ando Hen
rique nio jogou comO ciulâidaio-a Presidente da Rep6blica. E V. 
Ex• também sabe disso. Sua Excelência não pensava em. candida
tura à Presid.sncia da República, e pretendia, até"a última hora, 
permanecer oo Ministério da Fazenda, -porque tinha medo que o 
Plano não desse certo. Ai o PfL lançru seu DOgJ.e e foi a_~; Má
rio Covas optou pelo Govemo de São Paulo e, então, Sua Excelên
cia, saiu do entendimento. Mas em IlCilbum momento, Fernando 
Henrique Carooso buscou a caJ!didatura a Presidenle da Repúbli
ca. Ao lado da competência do PFL esteve a incompetência do PT. 
que não teve visão para perceber que. apesar da sua fOIÇa. do seu 
eleitorado e de Lula eslar muito bem nas pesquisas. na veidade. 
havendo um si:gundo tumo, aconteceria como na 11ltima eleição: 
inventariam um candidato anti-Lula. Se naquelas conversas do 
Lula com o Tasso Jereissati. quando o Pf queria o Tasso como· 
candidato a Vice--Presidem.e, eles tivessem invertido as posições, 
011 seja, se o Pr tivesse tido a competência ~_fazer o ciue o PFL 
fez. talvez a história tivesse sido completamente diferente. Todo 
mundo estava Il3lJlOl'3Jldo com o PSDB. porque o Partido tq»:e
senta a socialdemocracia. porque tem grandes ~omes em seus qua
dros, vamos fazcr.justiça, e é um Partido que se impõe.. Em se
gundo lugar, V. Ex• esti ccmeto, as coisas estão indo no seu cami
nho. FJZ um pouquinho de ironia para provocar-o rileu amigo Se
nador Antonio Carlos Magalhães. mas S. Ex• ver.í que flz a:xn sim
patia e com res:peito, porque temo a maior simpatia pelo PFL. Coo:si
dero o PFL um Partido de gente muito c:ompeteDte. Li na coluo.a do 
Estado de S- Paulo que o Senador Aillonio Carlos vm falar que é ciá
me. Pode até ser. e pode ser até inveja. p.xque cu gosto de geDte can
petenle- E o PFL é competente, quanro a isso Dão dá par.l discutir. E, 
perdoe-me V. &.•, é muito mais canpeteDte que o PMDB e que o 
PSDB, até pela experiência, po<que a experiência faz a vida_ Diz-se 
que o diabo entende muito maís pcc ser velho do que por ser diaOO. O 
PFL tem uma experiência de longo tCillJXI, ele sabe o que fazer e o 
que não fazer. O PSDB nio sabe oem o que fazer nem o que cão fa
zer. pxque é a primeixa vez que .. ocupa a Presidência da Repíblica.. 

O SR- ARTUR DA TA VOLA - Ele sabe o que fazer, no
. bre Senackr.. Pode ser que não saiba o que não fazer. 

O Sr. Pedro Simon-P~me. quis me referir à m.aneira 
de executar, a certeza das conseqüências de snas ações- O PSDB 
não tein experiência de ter feito e dado certo e de ter feito e dado 
en:ado. Ele sabe o que fazer, mas não conhece as conseqüências do 
que vai fazer. E a esse ponto que estou me referindo. Foi aí que fiZ 
o pronunciamento no sentido da provocação que me foi feita, que 
é - estcu lendo no Estado de S. Paulo de hoje- um pronuncia
memo mais oo menos igual ao dos govemado!es do seu Partido. 
Não sei se V. Ex• estava no jantar de segunda-feira. onde os go
veriladores cobtaram ações sociais- Os govemadores do PSDB di
zem que está tudo bem com relação às refomms., mas querem tam
bém ver a questão sociaL Por isso fui à tribuna dizer que devemos 
debater um pouco o social Penioe-me. mas quando vi o progmma 
cfe televisão onde o nosso amigo Esperidião Amin, que não está 
presente. dizer que votou o que sempie defendeu e que o Governo 
é que se aproximou_- QUando vi o Deptllado Roberto Campos, 
um grande compallbeiro, mas um homem - vamos ser sinceros
que durante 30 anos todos n6s pensávamos que era do lado de lá, 
dizendo que todo mmido estava vindo para o seu lado porque es
tão votando aquilo que ele sempre pregou, comecei a me questio
nar se estava votando certo. Entio, fui à tribuna buscar o debate. E 
agora, até pela análise que V. Ex• está. fazendo sobre o que esta
mos v~ vejo que não é bem como o Deputado Roberto Cam
pos diz na televisão: creio que S. Ex• exagerou em dizer que todo 
mundo está caminhaMo atr.is dele. S. Exa lambém fez concessões. 
Receba meu abraço, carinho e respeito. Obrigado. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Y-Ex'ilustrouomeadis
curso com muito brilho, além do humor e simpatia que caracteri
zam as suas falas.. V. Ex• toca de novo no campo essencial, anali
sando pelo lado ~co, QlijUaillO eu procur.lVa fazer uma anãlise 
prospectiva em n:lação ao significado e ao futuro dessa aliança-

É sobre ele - e cem ele, infelizmente, o meu tempo acaba 
- que gostaria de coocluir esta modesta fala_ Esta aliança, portm
to, está no seu nascedouro. ela não é uma ptática vivida e exercita
da e precisa ser compreetdida como tal 

E- é justamenle esta a pretensão do PSDB: procurar com. 
preender a na~za profunda dessa aliança: compreender que ela 
é indispeosável para a pavimentaçáo do caminho das xeformas 
neste momento; saber que estamos diante de uma nova concepção 
de Estado- concepção esta com relação a qual possivelmenle até 
tenhamos diferenças com o PFL -; compreender que é com essa 
nova concepção e Estado que o Brasil vai poder superar limitaÇõ
es ancestrais ao seu desenvolvimento. PonJue o desenvolvimento 
baseado exclu:sivamenre. na açáo do Estado é um desenvolvimento 
que se prova absolutamente inviável. cOm o Poder Público falido 
na proporção. na extensão e na profundidade dessa falência. 

Hoje, o caminho do desenvolvimento brasileiro tem a ver 
com o Estado. mas o Estado.tomado eficaz, o Estado colocado na 
sua verdadeira dimensão de ação. o Estado que funcione muito 
mais como mediador das ações políticas do que propriamente 
como o condutor das ações políticas. 

Neste instame da vida brasileira- e é poE' isso que, aparen
temente, as posições se coofundem. com as de um antigo libetaL 
hícido. no caso. como o Deputado Roberto Campos -, a aliança se 
faz por semelhança, por semelhança de objetivos imediatos, em 
nome até de uma possível dessemelbança em ~ a objetivos 
outros, que é onde enna exatamentc a questão social. 

Mas Dão podemos também ter a ptetensão de supa: coohocer
mos em profundidade qual é a política social que um Partido como o 
PFL pretende oa sua evolução. como também não temos muito clara 
qual é a própria fisiooomia social de um govemo soc:ialdemoc:t> 

Sabemos. sim. o princípio geral. a ênfase do social: conhe
cemos. sim, a orientação ímallsta. isco é. a viSão filosófiCa do pro-
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blema: camiDhamos pata quê? No nosso caso, no progmna do O SR. PRESIDENTE Qollio Campos)- Conceeo a palavra 
Partido está claramente colocada a idéia de que camiDhamos na di- ao nobre Senador Ankmio Carlos Magalhães. por pemmtã com o 
reção de uma libetdade crescente e de uma maior justiça social. até Senador Esperidiio Amin. 
porque, sem justiça social. não temos a plenitude da Iibm1ade. que V. Exa dispõe de 50 pilimtos: pata o seu prommciamento, 
está no exercício comum dos direitos. nobre Senador. . 

Esses partidos estão Illim processo evolutivo e, de llOSSa O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL.BA. 
parte, estamos abertos a ccmpreender essa aliança, a entender as Pronuncia o seguinte disçurso.) - Sr. Pxes:i~ sn Senadoras, 
suas dificuldades, a saber que, se estamos unidos no plano federal. Srs. Senadores, em primeiro lugar, desejo agradecer ao Senador 
temos dewniões graves no plano estadual e no plano n:nmicipal e Esperidião Amin a oportunidade que me oferece de vir à tribuna 
vamos ter que aprender a lidar com essa conlradição enquanto o hoje. concedendo-me o direito de falar neste hotário. 
País não tiver partidos efetivameme organizados em termos naciooais. O Senador Artur da Távola acaba de nos brindar com ex ce-

Mas essa aliança é bem-vinda. é iDcüspensávei ao momento lente Wscutso sobre o problema da aliança PSDBIPFL, onde colo-
brasileiro; ouso dizer que é patriótica, porque paVimenta o- canii- ca., com moita precisão de linguagem, e aborda com c1aiu.a. políti-
Dho do desenvolvimento. - ca um tema tão importante qne tem sido noticiado pela im.ptcnsa e 

O Sr. Francelino Pereira- Pennite-me V. Ex" um aparte, muito falado nas duas Casas do Coagresso. 
nobre Senador Artur da Távola? Nós, dom..., sempre pregamos a refonna do Estado, sem-

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA - De minha parte, com PI" lutamos pela ptivatizaçio e estamos n:atamente cumprindo 
muito prazer. mas o Presidente havia avisado o fim do meu tempo. agora. com alguma força. o que prometemos nas nossas campa
Se S. Ex• permitir, terei muita honra de conceder o aparte ao nobre nhas políticas e queremos t.c:rnar realidade, porque sabemos que 
Senador F.ancelino Pereira. ser.l úfil pata o País. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex' dispõe so- O Presidente do PSDB fez-nos justiça. Em verdade, nin-
meme de 1 minuto para ó aparte. guém melhor do que o Senador Artur da Távola. que. com clareza. 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA- Tenbo .imito prazer em argúcia, educação e tino polítioo, lembra que o nosso partido foi 
coccederoapartea V. Ex•. íntegro no decoaer da candidatura Femando Henrique Cardoso, 

O Sr. Francelino Pereira- Nobre Senador. é mtural que a coisa que o pníprio PSDB, apesar dos esfOIÇOs de seus lideres, não 
Casa esteja ouvindo atentamente a exposição lúcida, clara, plática conseguiu. Em alguns pontos houve fxacionamento de alas mais 

radicais que Dão entenderam a missão que a. gi3llde U<iec poderia 
e objetiva de V. Ex•. que .é uma das figuras exponenciais desta tere tema prestar neste País, nesta. quadra da vida nacionaL 
Casa e que tem um traço Comum com a instituição parlammtar, Não precisaria Vir mais à tiibuna. pOis a colocação do Sena
pela valorização que a ela confere. O nobre Senador tem uma bis- dor Artur da Távola deu o cunbo petfeito da aliança do PSDB e do 
t6ria brilhante e a ela rendemos nossa homenagem.. ~ao quero fa- pelo > 
zer digressão sobre o que está acontecendo oU Vai acontecer, mas; PFL Evidentemente que falou seu partido,. mas ez isso com 
na verdade. existem dois sistemas: o liberalismo e o. socialismo. tanta propriedade que faloo pela aliança e, posso dizer, tambml fa-

lou pelo nosso partido, tal a competência do seu dizJ:r. Essas são as duas grandes v~tes históricas que vêm sendo atri-
buladas por centenas de anos. E pteciso deixar bem claro que 0 Por isso, poderia Dio tn.tar do assunto a que me vou referir, 
partido que representamos, desde o primeiro ritomento, sempre mas. se não o ÍlZCSSe, estaria decepcionando essa figura que qUere
teve uma inspiração voltada paiaessas duas vertentes. Claro que inosbem.·equêdistingnjny.s:~queéado~PedtoSimon. 
defendemos o liberalismo político, pcxque institui, inspii:a as hber- O Senador Pedro Simon é um carinhoso provocador do de
dades individuais e públicas, mas defendemos, também, C<llll a bate e as suas provocações seÔJ!:re demO!!SIIam as qualidades das 
mais absoluta veemência- e ai está o dCsafio -, o liberalismo so- pessoas que têm afeto e que sabem que o ciúme é uma condição 
cial. que é aquele que busca cam.iDhos, instrumentos paza diminuir do amor. Eurípedes já dizia que o clóme é inato ao coração das 
a gigantesca diferença de renda e de riqu~ eDtte as pessoas neste mulheres, mas estava errado. E muito pior quando está ng coração 
País. De maneira que. nessas duas vertentes - hõeralismo e socia- , dos homens. O Senador Pedro Simon é um exe.I:!Wlo-
lismo - é que vamos nos apl'oximando, ora com o h"beralismo so- O ciumento sempre descobre mais do que deseja. E vemos 
cial. ora com a democracia social. na verdade, sempre em lxlsca da isso todos os dias desta tribuna. Em suas falas, o Senador Pedro 
construção de uma sociedade mais justa e menos desigrial,--Como Simon procura descobrir muito mais do que deseja. Então, S. &• 
ocorre no momento. É esse o papel a ser desempenhado pelos nos- vê 0 que não existe, vê coisas que não são reais, em virtude do ciá
sos partidos, que reptesenta um desafio não apenas neste incmen- me que tem de 0 nosso partido estar llll;Dl9. posiçio de destaque na 
to. mas sobretudo nos próximos anos. em :razão da: dificuldade de vida nacional, prestando serviços A Nação e ajudando o Presidente 
ordem regional. Em verdade não temos ainda partidos constitui- Fernando Henrique Cardoso nesta quadia dif'lCi.l que o País alia
dos, mas partidos em Oiga.llização. Este é o nosSo dCsatw: a fOrma- vessa. ~ 
ção de um quadro partidário com uma ideologia nítida e clara. 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA - Muito obrigado, nobre 
Senador Franceli.no Pereira. 

Sr. Presidente, eslamos na aurcn desse eotendimento e é 
natural. nesse instante. a carga de incom.precl1SÕCS que uma aliança 
dessa nanueza traz. Mas. de parte do PSDB. por sua direção. mui
to mais do que nos atelitl.os a pequenas disputas, à luta poc espaços 
no fundo insignif'JCaDieS, ãquilo que seria a competição menor que 
muitas vezes lavza por dentro das alianças, queremos olhar o senti
do hist.írico dessa aliança. poiqUe ela. e s6 ela, pavim.entar.í o ca
minho do futuro próltimo do Brasil 

Obrigado a V. Ex' e obrigado aos Sxs. Senado= pela atenção. 

Seiecionei, é verdade, algumas frases importantes de pensa
dores ilustres sobre o ciúme. "O alimento do ciúme são as dúvi
das." E ~ dúvidas pe:rseguem também o Senador' Pedro Simon 
e vão peiSCgUi-lo sempre. S. Ex" estar.\ aqui sempre perseguido 
pelo nosso tiabalbo eficiente e pela nossa a}lda competente ao 
Govemo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. S. Ex" vai 
sentir cada vez: mais que queremos a}ldar o Presidente e não nos 
a}ldar, como pensa e diz por intermédio de ates que não são os 
mais recomendáveis da vida p1blica. 

Nós do PFL vivemos um momento destacado. E vou provar 
ao Senador Pedro Simon e à Casa que isso vem sendo reconhecido 

~· pela opinião pública naciouaL 
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A verdade é que o ciúme - ainda volta o cil1me, Senador 
Pedro Simon - "vê com lentes de aumento. faz: grandes as coisas 
pequenas; gigantes os anões e verdades as suspeitaS"; E. ainda- ai 
não é tanto com V. Ex--, "o ciumento nunca esrá. isento de certa 
inveja." 

V. Ex.• disse em seu aparte que tinha inveja, mas não tem. O 
ciumento, segundo La Bruyêre, é invejoso. V. Ex• não é in~~. 
V. Ex• tem, sim. vontade de ser filiado ao PFL, mas tem acaDha
mento. Epb:etanto, não devia tê-lo porque V. Ex• será Ieeebido 
com grande carinho neste Partido. pois o considentmos um dos 
gmndes quadros do Senado e da República. 

Portanto, estamos dispostos a continuar o oosso trabalho. 
para que tenhamos sempre- como temos hoje-. o recODhecim.en.
to público como o Jomal do Brasil, no dia 29, anteontem, publi
cou no artigo "A prova do Voto11

: 

a aliança entre PfL e PSDB esrá selada'~ ''PSDB coJJSidera ine
verslve1 aliança rom PFL.": "Convenção do PFL no dia 19 de 
maio'~ em outro recorte temos a manchete 'PfL espera que FHC 
mude de estilo". Este último recorte é do jomal O Estado de S. 
Paulo, que acha que o conselho de ACM é de amigo pata que Fer
nando Henrique Cardoso mude o tom dos seus disaJrsos. que estes 
fossem menos professorais e mais agressivos pai:a atingir o eleito--
rado. Esse jomal é de maio de 1994. · 

Conseqüentemente, não cbegamos tarde para a candidatura 
Femando Hemique. Naquela época, o Presidente Femando Henri· 
que Cardoso tinha entre 4 a 12% da preferência do eleitorado. Já o 
meu amigo e querido Senador Pedro Simon fez o seu primeiro dis
curso de apoio ao nosso candidato à Presídência da Repúbl~ca. 
neste Senado? no dia 16 de agosto no ano da graça de 1994 e for

- malizou em grande &tilo a sua adesão, com ISO prefeitos e o Go
vernador Antônio Britto, em 3 de setembro~ no Rio Grande do SuL 

N6s pegamos doze, mas V. Ex.• teve mais sorte; pegou 41. 
V. Ex• há de ver que, embora Ib.e desejássemos um tratamento 
adequado, perfeito, como V. Ex" merece, não poderezoos sentir
nos mal neste Governo. que é nosso, Senãdor Pedro Simon. V. Ex.• 
faz bem quando diz que vai aconselhar o seu filli.o, quando cres
cer, a en1Iar para o PFL. E o PFL estará, nessa ocasião, mais forte 
do que hoje. porque a nossa tendência é o crescúnento. 

Mas o que quero. neste instante, é dizer que V. Ex• não 
deve se perturbar. O seu disauso de sexta-feira não nos aborreceu, 

ta de prevenções e~~ fundamen~ nos ~ fez-nos pesquisar. A pesquisa 6 sempre boa, aviva a memória, traz 
Ex" é N~ste ponto, e feito um elogiO. que a mnn e a v_._ ~um bom debate, e um debate com V. Ex• é sempm uma alegria. 

muQu= . Deputado à n.......: FlCO feliz, e sabe V. Ex• o apreço que lhe tellho. Acredito que o 
. aprcsenlou um ~vem. r-.~.~- Presidente Fernando Henrique Cardoso não pode prescindir do seu 

~Cia da Câmara. o Pfl: ~ena assinalar uma renova- apoiO e muito menos do partido a que V. Ex• pertence. 

A lealdade dos compromissos políticos repõe o 
PFL na lista dos pa;tidos com vocação hist6rica parn o 
exercício do poder. E com partidos que se sentem à von
tade no poder, sem medo de assumir posições e enfren
tar i.mp>pularidade efêmera, que se govema. Submetida 
a desconfianças e preconceitos na c;uÕpanha presiden
cial e na formação do Governo. essa legenda esperoo o 
momento de dar a resposta, não com palavras, mas com 
o comportamento. Vem calando a cólica. que se alimen.-

çao e não g~ uma elelÇilO- Os fatos comprovan;a. que O PMDB é hoje um dos pilares que sustentam também o 
? Deputado LuiS Eduardo trouxe um alento de qu~dade Governo Fernando Hemique, e esse pilar é indispensável para. a 
a representação parlamentar: .mostrou que é P?~~vel fa- ampla aliança que n6s desejamos, de govemabilidade para o País. 
~da palavta ~m compronnsso. A Câmara .Ja e oulla. Por isso. quero que V. Ex• venha se jtmtat a nós, com essa com
FOl o novo Prestdente da Câmara quen: P_IOPÔS• quando batividade, sobretudo com essa intelig8ncia que Deus lbe deu e 
o debate das refonoa.s: se frustrou. ?esiStir da l::osca do que não poderemos desperdiçar sem que esteja ao nosso lado. 
~enso: encen:ou a r:oca de suspeltas e passou à vota- O Sr. Pedro Simon- Pemrite-me V. &•um aparte? 
çao. O resultado só fot surpresa para os que fazem pou· O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- com mu.i-
co da democzacia. O PFL apareceu bem e ca:únmou que to prazer 
a sua vocação para o poder ~o se faz nas sombiaS. mas • 
às claras, na hora de votar. O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador, em primeiro lugar. 

Esse depoimento foi publicado no artigo principal do Jor
nal do Brasil, o qual não tem ligação com o PFL. Estamos viven
do um momento histórico e é por isso que temos a responsahilida· 
de de estar com o poder. Gostamos do poder? Gostamos, sim. 
Luta-se para ter o poder; lutamos para ter o poder. A nossa unida
de é para buscar o poder. Querr~ estar mais unidos ainda no 
Senado e na Câmara paia contjmmrmos DO poder, para elegermos 
o sucessor do Presidente Fernando Henrique Cardoso em aliaqça
se possível- na reeleição de Femando Henrique. se for necessário. 
Seja como for, queremos a continuidade do regime deD:WCrático 
com os candidatos que façam esse progr.una de que o Brasil tanto 
precisa. É isso o que desejamos, é isso o que queremos. 

OJegamos ao Presidente Femando Henrique de fama iJ:re. 
guiar? Não. N""ao faço nenhuma revelação agora dizendo como 
chegamos. N'ao o faço porque o próprio Senador Artur da Távola 
já salientou esse aspecto e, também, nos apartes isso ficou bem 
claro: chegamos ao Presidente Fernando Henrique CardOso antes 
mesmo do pzóprio PSDB. 

Aqui estão alguns recortes que foram tetmidos desde o ano 
passado. Um deles, de 09 de março, diz: ''A CM critica tucanos que 
ap6iam o PT'~ um oulro, de 5 de abril: "PFL espera fazer acordo 

· com osTucanosnestasemana"; em6deabril, "Macielgar.mteque 

meu muito olrigado a V. &•, que iria fazer seu pronunciamento 
ontem e teve a gentileza de, indo ao meu gabinete e sabendo ciue 
eo nãçt viria onteri:J.. deixar paxa fazê-lo hoje, potque eu estaria 
aqui. E um gesto caracteiistico da sua elegância e do seu alto espí
rito público. Segundo. flCO emocionado com a sessão de hoje, por
que já o Presidente do PSDB e V. Ex• estão colocando o debate 
num tom alto, sério, importante e necessário. o que me parece alta
mente significativo. Terceiro, creio qrie V. Exá está cometendo um 
equívoco com relação a mim. Com toda sincerida.dc~ meu queódo 
Senador Antonio Carlos Magalhães, sou uma pessoa que não es. 
conde o seu pmsãmento. Ao longo da minha vida, ainda vou ter 
opoctunidade de analisar V. Ex". Tenho algumas caracterlsticas, 
uma das quais é a coetôncia. Eu. gurizinho da Faculdade de Direi
to, filiei-me ao pensamento político de Alberto Pasqualini Nor
maJmenre, sigo o camiDho que não vai para o poder, podendo ir; 
fico pela coerência. Dentro desta minha. coerência. até hoje não me 
dei conta de que tivesse ciúme ou inveja. Tenho até respeito e ad
miração. Tenho inveja DDm sentido. ~ao minto a V. Ex• que de
fendi o entendimento da chamada socia.ldemocracia. O nosso que
rido Presidente do PSDB sabe disso. Eu entendia que o PMDB, o 
PTB. o PDT, o PSDB deviam sentar-se à mesa e mdicar uma can
didatura. N6s fomos incompetentes. a começar pelo PMDB. em 
que o Sr. Orestes Quércia. nãO abriu mão de ser o candidato. N""ao 
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podíamos nem discutir, porque exigia.mos o nosso candidato. O 
mesmo acontecia com o PDT do Sr. Leonel Brizola, que exigia ser 
candidar.o. Diga-se de passagem. meti querido amigo Artur da. Tá
vela, o PSDB aceitava sentar na mesa e não exigia c3ndidato. O 
PSDB concordava em discutir o assunto. Eu admiro o PFL, e V. 
&.• tem toda :razão, 6 verdade. A candidattira de Femando Henri
que Cardoso ainda não estava consolidada. nem dentro do PSDB, 
nem dentro do pensamento de Sua Excelência. O Senador Fernan
do Henrique Cardoso- quero 1!uer justiça ao atual fusidcnte da 
Repíblica - se apaixoncu pelo Plano Real. foi convocado à sua 
pr6pria revelia; aceitou, arregaçou as mangas. :matoo-se, traba
lhando. Teve coragem de ser impopular. SUa Excelência foi abso
luta:mente impopular quando votou contra os 100% de aumento 
parn. o salário mínimo, quando criou o imposto sobm juros.. Toma:~ 
todas as medidas absolu~ impopulares. !..embro-me aqui de 
quando fomos vaiados pela ClTf e FIESP jmtas, !otat>:lo este ple
nário, quando votamos o imposto sobre o cheque. Fernando Henri
que não pensava na candid!lhrra. Até acredi.to que quem primeiro 
se lembrou da candidatura de Femando Hemique Canloso foi teal
mente V. Ex•, que é o mestre do PfL e o PFL. A candidatura veio 
e o entendimemo.saiu. Reconheço que preferia-·que tivesse sido 
feito com oPMDB, PSJ5B, PDT, PTB um gtan.de.entendimen.to da 
chamada socialdemocracia. Fl3C3SSai3m. Vitória de V. Ex• e do 
seu partido. Concordo com o o editcrial do JB,Jido por V. Ex•, 
que diz que o PFL é um partido com vocaçáo para <? poder. N"ao 
receba isso como Ciitica, considero até uma qualidade, pois ele 
tem vocação para o poder. O PMDB é um partido com vocação de 
Dão serpoder, está lá a favor e cootr:a.oJosé Samey~nosso compa
nheiro, fusidente de homa do PMDB. O Senador José Samey 
dialogou. govemou, foi um homem de bem. queria dialogar ço.. 
nosco. O PMDB, ao invés de aliar-se, tentar fazer um gnnde go-. 
vemo, ficou a vida inteira i::tem anti nem a favor de José Samey. 
Com o Dr. Ulysses Guímariies. por quem te:Dho carinho e amor, 
oconeu o mesmo. t.nysses Guimalães 6 o maior nOme que conheci 
na vida política. Quando da sua candidatura pam Presidente. eu 
eta Govemador de Estado. Aquela não em a sua vez, ele não tinha 
nenhuma chance, e nós sabíamos disso. O PMDB, com. 22 gover
nadores. não teve competência para escolher um candidato viáveL 
Escolheu um imnde nome, mas Dão en o momento. Sei que V. 
Ex•. Senador Antonio Carlos Magalhães, gostava muito do Dr. 
Ulysses. Ele que só esteve mal politicamente perante a opinião pú
blica. quando candidato à fusidência da Repiblica. e não· soube 
entender isso. Eu acmdilo em destino. Até o fmi da vida o Dr. 
Ulysses Guimarães esteve por c~ teve CICdibilidade, cariDho e 
respeito de tcdos os brasileiros. Cinco anos depois, tepetimos a 
derrota com o Quércia. pmque não tíDhamos chance. O próprio 
Senador José Samey mostrãvã as pesquisas. Fomos ini::õmpeten
tes. O PFL tem vocação parn o poder. O prezado Piosidcnte do 
PSDB. Senador Artur da Távola, disse que hã um ent..,dimento 
entre o PFL e o PSDB, o chamado libetalismo com a socialdcmo
cracia. Agradeço a V. Ex• pela genilleza da exposição, beni mais 
elegwte do que a minha.. na qual usei de certa ironia. Estou fazen
do uma tentativa no sentido de que, nessa aliança. se depender de 
mim. apãreça um pouCo mais, meu querido Artur da Távola, a ~ 
cialdemocracia.. Que as bandeiras, que as teses social-democratas 
venham a aparecer mais. V. Ex* há de concordar que é legitima 
esta minha pretensão. Aliás, é isso que está nas manchetes dos jor
nais de hoje. Estou demor.mdo-me demais; nio quero alongar-me 
de modo a perturbar o discurso de V. Ex•, Senador ADtcnio Cirlos 
Magalhães. No meu prollUDCiamento, em. tom um pouco jocoso, 
eu disse que o Presidente Femando Henrique Cardoso eslá envian
do as refOIDlliS, cumprindo o progmma do PFL- V. Ex• disse, e é 

· verdade. Sempre defendemos essas refO!lllaS. O Senador Esperi-

dião Amin, que me consec:Jeu um tempo, disse: "Nós sempre de
fendemos essas teses." E verdade. O Sena.dfc Roberto Campos 
disse: ''N6s sempre defendemos essas teses.." E verdade. O Senhor 
Presidente Fernando Henrique Can:loso. o Senador Artur da Tãvo
la e eu não defendemos essas teses. Nós estamo-D.OS aPaprando. O 
Senador Artnr da Távola, eu. Pedro Simon, e Femando HeiJrique 
Can:ioso, como CODStituintes, não poderemos vir a tribuna. como 
V. Ex* agora.. e dizer que semPre defendemos essas teses, -porque 
nós nunca as defei:t.dcmos. As teses que estamos votando, tentan
do adaptá-las com a .lllldança, como disse o Se-nador José Fogaça, 
são teses do PFL. do Roberto Campos. do Delfim Netto. O meu 
pronunciamento é no sentido de cobrar um pouco, fazer o que os 
Govemadores estão fazendo. No jantar com o Presidente, os Go
vernadores cobr:lram um pouco mais de socialdemocracia.. Eles 
quemn ver a parte social: a Educação, a Agricultura, a Saúde. 
Esse foi o tom do meu discurso. Considero perfeito o prommcia
ment.o de V. Ex* bem como o do Senador Presidente do PSDB. 
Reconheço que o nosso lado foi incompetente Amanhã, responde
rei a V. Ex• sobre o assunto· Qu_anto a esse aspecto. a questão é 
importante; o PFL estâ sendo afu!mente competente em fazer o 
que disse o Seoadm- Artur da Távola, em. estar procucmdo enten
der a chamada aliança dos que pensam igualmente. Por isso, dou 
nota dez ao PFL N"ao o estou criticando; não o invejo, tampouco 
sinto ciúme; admiro-o, penso que ele está certo. A incompetente é 
a chamada socialdemocracia que não faz nada. Isso é que é incom
petência às .raias da it:respooSabilidade. Neste momento, o PFL 
está tendo um gmn.de motivo para o entendimento; ele está discu
tindo, debatendo no sentido de acertar em tomo do futuro deste 
País. Doo Nota 10 para o PFL, sem ciúme e sem inveja. A chama
da socialdemoCiacia é de uma quase írrespclilSabilidade. Estão 
pensando em votar reforma da Constituição. Tudo cOntinua igual, 
do mesmo jeito. da mesma maneira. N'ao há. debate, não se sentam 
à mesa, não apresentam uma altemativa, uma proposta, uma ques
tão a sec rena. o meu prommciamento tem sido nesse sentido. o 
chamado centro-hberalismo - chamem do que quiserem - está 
muito bem. E8 o respeito; ele avllilÇO\J:. não defende teses radicais, 
está na sua posição. Em oollli3partída, o oosso lado estâ totalmen· 
te inccmpetente. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES-Agr.uleço
Ihe.. V. Ex• sabe o respeito e o afeto que lhe teDho. Quero dizer que 
V. Ex• será sempre um dos nossos; a sua presença é indispensável 
nos. nossos tmbalhos. V. Ex• é uma das figuras mais marcarites. 
desta Casa. Queremos que nos ajude nas reformas em que V. Ex• 
poderá usar o seu talento e o seu espírito público. 

O Sr.Sérgio Machado -Pennite-me V.Ex• um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Ouço V. 

Ex• com prazer. 
O Sr. Sérgio Machado - Penso que o Senador Pedro Si

mon tem um ciúme muito grande do PSDB. e fico muito conteme 
por isso. Está havendo uma lige:ü:a confusão de conceitos. O 
PSDB está onde se~ esteve~ na socialdemocracia. que é a liber
dade de met'Cado com controle aociaL Essa é a essência, a base da 
soc:ialdemocracia; o Govemo avança no sentido de implantá-la. As 
reformas econômicas caminham nessa direção, para que possamos 
exerçer o papel social do Governo. Tivemos um &:tado privatiza~ 
do. No BiaSil, ao longo do tempo, tivemos um Estado a semço de 
uma pequena minoria. e é exatamem.e .isso que a socialdemocraci 
não pemrlte; ela quer que o Estado exista para todos. Para isso, te
remos que aprofundar reformas que poderão dar ao Govemo re; 
cmsos de que ele bojo Dlio dispõe, pois fOilUil desperdiçados. E 
essa a linha de tzaba.lb.o. Temos que unir todos os socialdemocra.~ 
tas,. e o Senador Pedro Simon é um exemplo disso. S. Ex• defende 
essa bandeira.. Temos que nos UilÍr a esta luta de mforma do Esta-
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do lnsileiro pata todos, que é também a luta do Governo Fernan- O SR- ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Em pri
do Henrique Can:loso. FlCO, portanto, muito contente pelO âebate e meiro liigãt. qUero dizer· que esse disalrso antigo não tem mtüs va
pela luta que se trava. pois, considero o camiJJho ~ acm.do lor algum. Trinta anos atrás, a SituaçãO Cia totalmente diferente e o 
para fazennos a junção, cada vez: maior, dos socialdem.ocratas. Paíseramaispobredoqueéhoje. 
Com iSso, imPlantaremos esse projeto de refouna para todos os O Pm de 30 anos passados em muito inferioc ao de hoje; as 
brasileiros. passando pela reforma econômica. Dessa fonna. avan- oportunidades democráticas eram muito piores do que as de boje: 
çaremos no sentido- de nos aprofundamlos nas reformas sociaiS. o povo não tiDha acesso à saúde e à educação mnito menos do que 
PreciS3lll05 de recursos para realizá-Ias, apesar das limitações do hoje; a situação era muito pior do que a de hoje, apesar de reinai: a 
Estad.J ln2sileiro. Muito qbri.gado. __ - democraci;L de que V. Ex• fala. 

O SR- ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr--Presi~ Portanto, esse discw:so é ultrapassado. Já Dão é uma cantiga 
dente, sn. e Srs. Senadotes, rumpri a minha missão de esclarecer para o povo ouvir. De medo que já não cant,a. mais nem em coo:ú-
a função do meu Partido no Governo. cio, que dirá num Senado qualificado como este! 

Não temos a hipocrisia de dizer que não-lutamOs pelo pc>: Mude o discurso, porque este está inteiramente ultrapassa-
der. Lutamos pelo poder e gostamos de exercê-lo. Essa é uma ca- do! Não venha com esse assunto! 
racterística de quem vive. Nietzsche já dizia:: "em qualquer lugar Em segundo lugar, V.&-, que tem sido sempre um homem 
onde encontro uma criatura viva. encontro o desejo do poder". As- tão educado, no momento em que está querendo negociar com o 
sim, temos a obriga.ç:ão de lutar pelo poder. Por isso. somos: políti- Governo, chama o Presidente de Malgareth Thatcher. Essa é uma 
cos que queremos servir ao povo brasileiro. maneira di.íu:il de negociar. • 

O Sr- Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte? O Sr- Eduardo Suplicy- Pref!IO que este Govcmo Dão seja 
O SR. ANTONIO-CARLOS MAGALHÃFS-Ouço V. Ex•. isso. V.Ex•oovili bem: quero que o Presidente não se tome isso. 
O Sr. Eduardo Suplicy- O debar. que<> nobre Senador O SR- ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Senador 

trava cem o Se.nador PeéJro Simon, obviamente traz à luz elemen- Eduan:lo Suplicy, não queira prejudicar os entendimentos com a 
tos muito importantes para a História do· BrasiL V. Ex• fala da Petrobtás,queestãoindot.ãobem. V.Ex•setáresponsabilizado,se 
competência do PFL em estar no poder. Em verdade, os membros esses entendimentos não chegarem a bom termo. 
do PFL estão no poder há muitos anos. Poderlamos citar que, pe- V. Ex ... que. hoje. coo.versou comigo tantas ve:res sobre esse 
los menos com clareza. aqueles que estão no PFL estaVam também entendimento - estamos nos esf0IÇ3.11do para isso -. chega atfJÍ e 
na ARENA, estavam no poder desde 1964. E muitos dos proble- destr6i. as pessoas do Governo que estão tmbaJhando para isso. V. 
mas que hoje procura-se corrigir no País advêm daquilo que foi Ex• não qu~ que esse entendimento chegue a bom teimo. Então. 
criado por aqueles que estiveram no pcder nestes últimos trintâ será muito :respmSabilizado por isso. Os ttabalhadores do Brasil 
anos. A pr6pria concentração da renda e da riqueza em tetmos pta· verão que V. Ex• fala uma coisa lá e, aqui. fala de outm maneiza, 
ticamente recordes no BrasiL o fato de o Estado brasileiro ter agi- para JXejudicar um entendimento que pode chegar a bom teimo. 
do de maneira tão condiz,ent.e CimJ. os intereSses-da elite deste País; O _Sr. Eduardo Suplicy- Wao falei de maneira diferente. 
contribuindo pam essa extraordinária concentração, resulta das po- O SR- ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Estou de-
líticas até agoia :realizadas. cepciooa.do com V. Ex•. V. Ex•, que é um homem bom. não pode 

É importante. que O PFL.hoje.;-após esses-tii.DJã-a.noS. faça estatquefendo_ 
uma. revisão cótica e piópóDha modificações. Mas eu me pergun- O Sr. Eduardo Suplicy- O que eu falei de ~ira dife-
to. Senador Antonio Carlos Magalbães. que modific:ações têm o rente? 
PFL a propor ao Govemo Fernando Henrique Cardoso pata ir O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - V- Ex• 
além de no País haver a questão da estabilidade de ~? Que quer a crueza. V. Ex• está um homem realmente :im:conheclveL 
medidas há para atacar de vez o problema da miséria'? Seria ape- Não faça assim com os pobres trabalhadores. 
nas o Progmma da Comunidade Solidária? O que o Senador Pe- O Sr- Eduardo Suplicy- Senador Antonio Carlos Maga-
dto Simon mencionou seria a parte do PSDB do govemo Feman- Ihães, que coisa diferente falei eu'? · 
do Henrique. ou bá propostas de maior profundidade? Renovo a O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- V. Ex• não 
pergunta, a reflexão que. inclusive. r1Z hoje ao Senador Hugo Na- tem o direito de fazer isso oom os. trabalhadores. Estamos -proammdo 
poleão e pessoalmente a V. Ex_•. Seri que o PFL Ralmente quer os caminhos. e V. Ex• querdifirultar o trabalho do Govemo. 
que o Presidente Femando Hemique se tome a ''Madame de- Fer- O Sr. Eduardo Sup6.cy- Renovo o apelo._ 
ro11 neste País, para realizar um papel semelhante àquele que a Se- O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -- Tenho 
nhora Margareth Tat.cber teve para. com os mineiroS na Inglaterra'? todo_o interesse de encontrar a solução para o povo bmsileiro, em
Há ediroriais- V. Ex• deve ter lido- que pedem isso ao Presiden· bcmt esta greve tenha sido provocada. eviden:temente. pela ctrr, 
te. No entanto, não me recotdo em qualquer momento da campa~ pelo eotpOiativismo. pelo Estado que precisa de reformas. A pro
nha de, o então calididalo, e mesmo o Presidente boje. Femando p6sito. a pobreza do Brasil é causada pela falta de reformas. pelo 
Henrique Canloso. assumir aquele papel. Sua. Excelência disse a tamanho exagexado do Estado. Por~. queremos reformá-lo para 
um grupo de senadores e deputados que esteve no seu gabinete que haja oportunidade para todos.. E por isso que queremos a re
para dialogar sobre o tema ãa questão da greve dos petroleiros que forma e esperamos contar com V. Ex.a. Aí sim. teremos outro :&ta~ 
é um homem de mediação. Eu até gostaria de ouvir, Senador An- do. sem corporativismo, sem greve de petroleiros e V. Ex• Dão ~ 
tonio Carlos Magalhães, em que medida V. Ex a acmdita que o PFL tará falaodo aqui uma coisa e falando outra pam os lr.!balbadores. que 
pode fazer com que o govemo do Presidente Femando Henrique não seguirão o canto de fleT'eia de alguns políticos já. ultrnpassacios 
Cardoso - o Ministro das M~ e Energia, Raimundo Brito, o Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Presidenr. da Petrobrás - dé, hoje. um exemplo de gi3Ildeza. um O ~SR- JADER BARBALHO- Sr. Presidente, peço a pala-
exemplo da JX)Ssibilidade de chegmnos a supeiar esse impasse. vra, como Líder, por vinte minutos:. 
Otego a esse exemplo do dia-a-dia, porque significaria a trampa- O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como Lider
Iência daquilo que é o PFL dentro do govemo Fernando Henrique Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srts e Srs.. Senadores~ te
Carooso. ~o assistido, com muita tranqiiilidade e atenção. aos debates e~-
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volvendo a legendà do meu Partido nesta Casa, particulannente 
aqueles entre os SeJJadores Antonio Carlos Magalhães e o Senador 
PedroSimoo. 

Não votei no Senhor Femando Henrique Caidoso~ votei no 
candidato do meu Partido, Sr. Oresres Quércia. Que me perdoem, 
Sr. Presidente, Srs. ~s. mas, de certa f01lll3. não vejo que 
C<Xltribuição maior possa ser dada, neste momenfó, ao Presidente 
da República e ao País com esse debite de quem 6 mais Governo 
ou de ~m está mais interessado que o Presidente da República 
faça a melbcr administração em favor do BrasiL 

Não discuto se o PFL é poder, quer ser poder e vai ser po
der depois do ano 2000. Isso é do imcresse do I'FL. e ele deve de
fender os seus iD.teJ:esses, da mesma fol:ma que o PSDB e os de
mais Partidos com assento nesta Casa. Que me perdoe o meu com-_ 
panheiro Pedro Simon, mas o PMDB não caneteu nenhum equí· 
voco em apoiar o nosso candidato, Sr. Presideme. O PMDB gaM 
Ilhoo a eleição m maioria doo Estados do Brasil. fez a maioria da Câ· 
ma.ra. dos Dcp.tta.dos e tem o maia: mímcro de Senadores nesta Casa. 

Perder eleição faz parte do jogo democr.ltico. Perder eleição 
6 coosiderado equivoco? Comparar que a insistência dO QuWa 
em ser caodidaro não era um direito dele? Foi aprovado pela Con
venção Nacional do nolso Partido. Dizer que o Dr- Ulysses Gui
Dl3.Iie$ não tinha o direito de imaginar que poderia chegar à Presi
dência da República do Brasil depois de todoo os serviços prosta· 
dos ao :nosso País!! 

Quero, Sr: Pre$idente. como Líder do PMDB, à.izer que es
tcu muito satisfeito com o desempenho do meu Partido nas eleições. 
Nó& vcnce:mas eleições neste País.. Vencemos eleições neste País. 

Analiso as úllimas eleições. O candidato Fernando Henri· 
que Cartioso foi bczleficiado fundamentalmente - sabe o Btasil
pelo Plano Real O Plano Real definiu a eleição. Todos sabem dis· 
so. e procura-se a partir daí enconttar caminhos para dizer queai 
agiu melhor, de forma mais competente. Sr. Presidente. isso é ma
téria para os -arialistas e historiadores. 

Da minha parte, sinto-me. muito ccmfortável na condição de 
coo.vocado pelo Governo. Quando fui eleito, vinha para esra Casa 
para ser oposição. O meu Partido perdeu a eleição. Assim ocmre 
na democracia: perdend:J..se a eleição, vai-se para a oposição. J!..fas 
a maioria do meu Partido decidiu aceitar um apelo do Presidente 
da República,. formalizado através de carta do ex-Presidente do 
PSDBiiacional. o ex-Deputado Pimenta da Veiga. 

O meu Partido, portanto, foi convidado a participar do Qo.. 
vemo. Quero fazer este registro nesta ~dade. Wao aceito, 
meu caro Senador Pedro Simon,. que o PMDB tenha cometido um 
equívoco. Perdemos a eleição, e isso faz parte do jogo democráti
co. Acho até bom para a democracia que os pal1idos se revezem 
no poder. Ou será que está certo aperias quem vence a eleição? 
Será que é competente 8:penas quem vence todas as eleições? Não 
tenho, absolutamente, nenhuma inveja do PFL. Ne:ohuma inveja 
do PR.., muito- menos cifunes do PFL, nem creio que o Senador 
Pedro Simon tenha. Acho que isso fica por conta da ironia do Se
nador Antonio Carlos Magalhães. Não Eenbo inveja do PFL, nunca 
mudei de Partido, acompanhei os candidatos do meu Partido. 
Mantive-me fmne. acompanhei o QuéiCia na convenÇão, depois 
dela. nas véspCras da eleição. sabendo que seria dell'otado para a 
P=idéncia da República. Acompanhei o Dr. Ulysses lambém, 
apesar de eu ser Ministro do Dr. Samey e haver uma turma que 
achava que quem era Ministro do Dr. Samey não poderia subir no 
palanque do Dr. Ulysscs. 

Ora. para fazer campauba das diretas. o primeiro lugar que 
se escolheu foi Goiânia. do ex-Ministro de Samey. Iris Rezende, 
depois foi Belém, do CX·Ministro de Samey, Jadcr Barbalho. Nós~ 

·.dois colocamos a cabeça como Governadores. potque se não tives-

se dado certo a campanha· das diretas, nós dois teóamos sido os 
primeiros qiiC tíuhamos metido a cabeÇt -coo.tta o reglme militar 
mquela oportunidade. Depois, na campanha do Dr. Tancrcdo, aiu
da foi o Iris quef~o prime~ comício e eu fui o segundo. Depois 
apaiiceu, m época da campanha do Dr. Ulysscs, quando as coisas 
começaram a ficar Iuins- recOrdo-me bem- Obr. Waklir-Pires. 
COflt=âneo ~do §e:oada: AJ1tonio Çar!Qs ~~que tinha sido 
Ministro do Samey na época das vacas ganlas. Eu fui Miuisoo da 
Previdéncia na época das vacas magras. Aí eu niO _podia subir no 
palanque. 

~ao sei ~nde_o Dr. Waldir Pires~ atualmente, em que 
partido se encontra. Continuo fume no PMDB e não tenho inveja 
alguma ~eles que são só poder. . ~ 

-Já vi a Situação niudar. Hoje. vejO pessoas dentro do PSbB, 
c:omo socialdemocrntas, que. se o Lula ganhar a eleição. passam 
pata o Partido do candidato vitorioso. v-ao deixar de ser socialde
mocratas para setem trnhaJbistas }lá quem SllSte1:liOO -a difãdma mili
tar e agaa está àmiDha esquezda. Cooscqü- virei direita. 

Na vetda~, amda não completamos a transição política no 
Pais. NãO -sedimenlamos os partidos. Vamos verificar, em cada 
partido, a história doS -seus componenteS. ~ao quero, absoluta
mente, ser deselegante. mas hoje estou à diteita. do Govemador Alba
DO Fnmco. Vejam a situação em que me enocotro neste momento. 

Sr. Presidente, são essas COilb:adições da vida _brasileira que 
me fazem. vir a esta tribuna. neste final de tarde, com dlividas 
quantQ à contribuição que esse debate que acabei de _ouvir possa 
trazer ao Govem.o e às :refonnas que ai estão. 

Eu, por exemplo. não votarei nenhuma refonna à Constitui
ção pensando "" Presidente Femaodo Henrique Cartioso. Era só o 
que esrava me faltando: depois de vereador, govemador de Estado 
drias vezes e parlamentar mudar a Constituição do meu País por 
causa de quatro anos. Não, pretendo mudar a Constituição do País 
pór causa dos Jr6ximos 40 anos, no mínimo. A minha preocupa
ção 6 com a próxima geração e não coDt esta AdmjnisttaçãO. Não 
estou absolutamente pteOCU.pado com isso. o que me incomoda é 
ouvir que o PMDB é incompetente. Sei que é uma CODSpiração 
COfltm nós. É nann:al, porque foi o~I>MOB que deirubou o regime 
do arbítrio. Tmbamos que pagar um preço. Primeiro. pagamos: o 
preço dos conservadores, daqueles que estavam no poder e que 
não nos perdoam; depois, cm face das cO!llrulições do poder, saiu 
umgrupodoPMDB.quefonnouoPSDB. -

O Senhor Femando Henrique Caxdoso foi eleito, antes· de 
chegar à Presidência, por que Partido? O Setthor Mário Covas foi 
eleito por que Partido? Pelo PMDB. Portanto, creio ser errado afJr
mar que estamos com uma situação política sedim.entada. Esramos, 
sif!!. em uma fase de trans~_! não há identidade _aim:b __ Espera
mos que. ao fmal do Govemo Fernando Henrique CardOso, isso 
possa completar-se. 

Há, entietanto, uma afoiteza nisso tudo .. Já estão falando até 
na reeleição do Fernando Hemique eafdoso. qUe está somente há 
cinoo meses: na Presi&ncia. ~ao se sabe nem se a su-a gestão dará 
certo e já ~o proclamando sua reeleição. Para mim. não causa 
espanto~ pois ouvi isso de um amigo do Collor também. Defendia
se a aprovação de uma emenda que pec:nitiria ao Collor ser reelei
to ou. então, no caso de um regime parlameDtarista tomar-se Pri
meiro- Ministro. Entretanto. o iesultado tociat coohçcemo_s. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadaes, iDcomoda-me essa his-
t6ria de que o PMDB é incompetente. O PMOB não é incompe. 
tente. o PMDB perdeu a eleição. Perdeu a eleição. e cabe ao Parti
do tentar novameute, demcx:raticamente. a oportnnidade na próxi
ma eleição e reconhecer os que vencemm: venceu o PSDB e ven
ceu o PFL. E hoje estou na base de sustentação do Governo, por
que o Presidcotc da República fez um apelo ao PMDB. Se não ti-
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vesse feito um apelo. eu não estaria na base, estaria ttanqüila:meiJtc 
cumprindo o pailel fundamental na democxacia de excn:er a oposi-
ção nesta Casa. . . - -- ---

0 Sr.Pedro Si moo-Pezmite-mc V. Erumaparte? 
O SR. JADER BARBALHO -Com muita alegria, ouço o 

companheiro Pedro Simon. 
O Sr. Pedro Simon- Em primeiro lugar, mc:ebo com mui

lO respeito a F=""Ç& do nobre Líder do nosso Partido na lribum. 
RcspciiO liS suas posições. Pouso que a =lproca -év<idadeira. 

O SR. JADER BARBALHO -Sem dúvida nenhuma. T0o 
nho o maior respeito pelo passado de V. Ex•. 

O Sr. Pedro Simon - Teiiho uma vida que é uma liDha ma 
em termos: de princípios. E te:Dho uma Jota dent:o do meu Partido. 
o PMDB. que vem desde o início: na h01'3. da resistência, na hora 
do m:bitrio, e começou Já no Rio Gr.mde do SuL oude se pagoo o 
preço mais alto. 

. O SR. JADER BARBALHO - Nós pagamos lambém lá 
no Paxá. da mesma forma; apenas no Rio Grande do Sul houve 
mais :mpercussão.. Meu pai e outros companheiras de lá foram cas
sados, com os direitos políticos suspensos. 

O Sr. Pedro Simon - Lá no Rio Gr.mde -do Sul pelo falo 
de João Gou1art e Leonêl Brizola scmn do Rio .Gr.mde do Sul e 
os dois estarem. exilados em Montevidéu, ali do lado, pagamos um 
peço nmilo alto; mas nos mantemos fiéis às nOssas idéias. O que 
en quero<fi7,er a v. Ex" é <pie perder a eleição faz~ do ioso de
mocrático. E evidenle que sim. Eu pm1i uma clciçiO, ganhei oo
tra. V. Ex" sempre ganhou a eleição, é mais oomj>etenle. Ganhar 
oo perder faz~ do jogo democrático. Agora, fazer uma auálíse 
intema dos equívocos e do mea culpa creio ser importante para 
não repeti-los. Pode parecei' que V. Ex• seja um grande compa
nheiro do PMDB, fiel, tradicional. ímne. euquanto que esle Sena
dor deve ser esquecido por estar comeDtando fatos desagm:dáveiS 
referentes ao Partido. Enb:etaiilo, refiro-me a fatos aCç:utecidos e 
reafirmo que houve equivocas que não podem se xepetir. Na oca
sião, lutei para que o PMDB R?JI1isse Uina: cooússão paia-decidir 
se apoiava ou não o entio .PJ:esidente José Samey. N"'ao podia ficar 
com um pé no Govemo, por inteimédio de V. Ex.a e do Ministro 
IrisRezende. e comoutropéna Oposição. COmo diz muito bem V. 
Ex", alris de um Waldir Pires e outros companheiros, p<e<eudendo 
que ministros do Govemo Samey não !Ollbissem em nosso palan
que. Pagamos um p:eço caro por aquela posição. e foi um dos 
grande argumeniOs ooottll u6s. O primeiro cm> grave do PMDB 
foi Dão ter tido a ccnagem de tomar uma decisãci se eta 8ovemo 
ou oposição. Seguudo, perdoo-me V. Ex", ninguém foi mais ami
go, ninguém teve mais carinho e mais amor pelo Dr. Ulysses Gui
marães do que eu. Perder eleição 6 uatural, mas o Dr. Ulysses fa· 
zer meia dúzia de votos, sendo que o PMDB contava, na época. 
com 23 Governadores e com a imensa maioria da pop.tlação brasi
leira. foi incon:q)etência nossa. N6s fomos incompetentes. Eu, Pe
dro Simon, Governador do Rio Grande do Sul, com mais não sei 
quau10s J!OVemadores, millislros de Eslado e parlamelllares fomos 
incompetentes em não enconttamJ.os uma saída. Como bem IeSSal
tou V. &•, perdemos feio paxa o Govemo do Estado, mas manti
vemos maioria no Senado Federal. na Câmara dos Dcpltados e na 
maiOria das Assembléias Legislativas. pcxque o povo estava com o 
PMDB. r !6s não escoDlemos o ID.OIJ:l9Dto. No ano passado, fize
mos o mesmo e perdemos a eleiçi~ E natural. Mas todo o Brasil 
sabia que o Sr. <>mstes Quércia não tiDha coildições. não erã o mo
mento dele. Falei sobre isso da tribma do Senado. Este erro que 
há no Pafs de se acusar um político. de se dizer o diabo dele e não 
julgá-k•. não acusá-lo, não absolvt-lo é um crime. Propus que 
criássemos uma CODlisSão dentro do PartidO com pessoas que têm 
., respeito nacional para fazer um levantamento dos- dados apm-

sentados. Citei nomes como o de Antonio Mariz e Garib'lldi Alves 
F'llbo que estão acima do bem e do mal. S. Ex"s podenam atestar 
que não havia nada. Mas isso não foi feito. O Senador José Samey 
demOUSirou a IOdos u6s que, scguudo as pesquisas, Oreslcs Quéi
cia não saía de 3% e que ele era o 1lnico com condições de ga.ohar 
do Lula no segundo tllnlO. O fato de eu afumar que nos equivoca
mos não significa que eu seja menos PMDB do que V. Ex-, nem 
que esleja boicotando o PMDB. Amo o PMDB tan1o quauiO V. 
Ex• e sofro com isso. Perder faz parte do jogo. Perdeu o Quétcia, 
mas o PMDB foi quem fez mais. governadon:s. mais senadores, 
mais deputados federais, mais deputados estaduais. Quer di=, o 
povo queria o PMDB. Isso demonstra que maior foi. o nosso equí. 
voco na. escolha do candidato, porque o povo queria votar em n6s 
e não voloo pelo equívoco do candidaiO. Perder é normal, mas 
competência para discutir, debater, analisar e fazer a escolha cor
reta faz parte. Se relembro esses fatos, meu querido Líder, não é 
no sentido de atirar pedras no que acontc<:eu, mas pua que, daqui 
a tres ou quatro a.nos, não se repitam. 

Tanto essa análise como essa lavagem de conceitos, na mi· 
Dha opiuião, sãO muiiO importanleS. Tenho muiiO respeito por V. 
Ex" e pcuso que essas divergências que ocom:m denlrO do PMDB 
são muito boas. Sei também que o nosso Partido tem um passado e 
uma biogmfia. e, nesta lota de :resistência, estamos desde a primei
ta hora. Entretanto, penso que chegou o momento de deímkmos 
bandeizas, pois o PMDB viveu ·na sombra das grandes lutas que 
enfi:eutou. Agora ~ chegado o ma:nento de mostcmnos a nossa 
bandeira do fuiUro, que se chama "o social", que se chama ''trans
fOElJlliÇio da soeiedade". Pela canpeléncia qúe eslá demoostr.mdo 
na Liderança do nosso Partido, penso que V. Ex• &em condições de 
f....-ca:nqueoPMDBCIIfu:Dieagrandeetapaquelmlpela&.nte. 

O SR. JADER BARBALHO- Senador Pedro Simon, em 
primeiro logar, estava claro que o Govemo Itamar FranCo não em 
um Govemo para o PMDB. Desde a. primeira hora me manifestei 
dizendo isso. Aquele Govemo em contia o PMDB. Disse isso no 
dia seguinte à sua posse. S6 se iludiu quem quis se iludir. 

Por esse motivo, só fui uma vez: ao Palácio do Planalto, a 
ccuvile do Senador Roberto Freire. àquela altura Depilado Fede
ral, Lider do Govemo na. Câmara, porqae sabia bem para onde ca
minhava o Govemo do Sr. It.amàr Franco, no sentido de tentardes
truir o PMDB. S. Exa DUDCa perdooa as difialldades de relaciona
mento que teve dentro do Partido antes de sair para aderir e ser 
vice do Sr. Fc:mando Collor de Mello. 

Lamento que a.1guDs companheiros, que qiticavam ·a candi
datma do Sr. Orestes Quórcia. Dão tivessem apresentado altemati
vas, poderia ler sido o proprio nome Qe V. Ex", que tinha creden
cial para tal ou o do ablal Governador Ant&io Britto. Mas. não 
aceito que se faça critica. a. um compauheiro de Partido e não se 
of~ altemativas. Sempre me recusei a isso, nob:e Senador Pe
dro Simon. V.&;& questionou. inclusive pessoalmente, o ccmpa
nbeiro Antôuio Britto por que não se apresentava como candidato. 
O Sr. ~· Qutrcia compareceu 1 Conv~ do Partido como 
candidato único; não havia outra candjdaUJra 

O Sr. Pedro Simon- Seoador Jader Barbalbo, hoove duas 
can.didabJras. O Governador Roberto Requião conconeu e perdeu. 

O SR. JADER BARBALHO - Realmeule. Mas. se per
deu. Senador Pedro Simon. foi a maioria <Jue decicliu. democrati
camente. pelo nosso candidato. Depois, o povo escolheu o Minis
lro da Fazeuda do Plano ReaL O Dr. Femaudo Heurique Cmloso. 
segundo infom:aações publicadas. nem candidato à reeleição queria 
ser, pois achava que não tinha chance política. O Plano Real viabi
lizou a candjdah1J3 do PSDB. 

Meu caro Senador Pedro Simou, não quero polemizar sobre 
isso. Apenas me recuso a deíxar que. nos .Anais da Casa. conste o 
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PMDB como o Partido da incompetência, do equívoco. Não. Per
demos a eleição. Mas isso faz parte do jogo democrático. Hoje. 
estamos no Govemo porque o Conselho Coosultivo do Partido de
cidiu; e, aliás, fui a única voz discordante. porque não conhecia 
bem esse acordo com o Govemo, e não me engajo no que não co.. 
nhoço bem. Mas o Partido decidiu. Resolvi pleitear ser Lide<. En
tão, estou na base de sustentação do Governo. 

Nessa história de equívoco, companheiro Pedro Simon. não 
tenho dúvida de que o PMDB é o Partido de maiores r.úzes popu
lares nesle País. o que possui o eleitorado mais sólido. Apeoas pa
gamos a c:ontradição natural dos Partidos que lideram as transiçõ-
es. Isso~ com o Partido Socialista em Pcl'tugal. com o Parti
do do Allché Soa= na Espanha e, naiUnllmente, o PMDB tJunhém 
pagou, porque participou desta fase negociada, na qual, inevitavel
mente, é repassada a contrndição paiil a sociedade, somente isso, 
Mas, como já disse, Partido com raizes popula= no Brasil ó o 
nosso. O:tguJho-me de ser Líder do nosso Pl\-IDB aqui no Senado 
da República- Estou certo de que o PMDB ainda baverá de ter 
grandes vitórias nas p:óximas eleiçOes. 

O Sr.Roberio irn:ire- V. Ex .. me concede um aparte? 
O SR. JADER BARBALHO -Concedo o aparte ao uoble 

Senador Roberto fu.UC: 
O Sr. Roberto Freire- SeDada: Jader Barbalho, não voo 

<ijsrutir questa:es de incompetência. de cióme. a~ ponJUC é um 
problema que está afeto aos tms Partidos que estão aqui... 

O SR- JADER BARBALHO - Não. N'ao inclua o PMDB. 
N""ao tecllo ciúme algum 00 PFL. O PFL faz da sua vida o que qui
ser fazer; o PSDB também. Não lenho nada com isso, tenhO com o 
meu Partido, o PMDB. C=çam, anebeutem-se, façal1llá o que 
acharem conveniente. Se o Partido do Senador Antonio Carlos 
Magalbães crescer cada vez mais, parabéns para o Senador Anto
nio Carlos Magalhães! Para~ pua o PSDB, se o mesmo cres:. 
cer! Não tenho nada a ver com isso. Nesta Casa, cuido do Pl\-IDB 
e torço pelo meu Partido. ÜS: outros que façam a sua parte! Eu faço 
a millba! . 

O Sr.l,{oberto Frdre - Senador Jade< Batbalho, estou di
zendo exatam.ente isso. N"ao vou disrutir sobre competência ou in
competência, ~iúme ou inveja.. até porque isso não é atiucnte nc:m 
a mim, nem- acredito- a nenhum ootro Partido,. salvo aos que es-
tão dentro dessa discussão. O que quero colocar é que penso que 
há algo mais profundo nesse debate; gostaria que isso se tomasse 
mais transpaieute. O grande problema ó exatamente essa ampla 
base de sustentação do Govemo Fernando Henrique Cardoso. Tra
ta-se de algo não defmido; trata-se de algo que pmocupa, por de
ten:ninadas hegemonias momentâneas. por não se saber bem o que 
significa o Govemo Fernando Hemiqu:e Can:Joso. salvo o Plano 
Real e a perspectiva de uma reforma do Estado. a qual ainda não 
está bem delineada. Mais do que isso: não se sabe quais as conse
qüências dessa refom:Ja. Penso que esse debate nos conduzirá a sa
ber concretamente qual o programa de Govemo. Deve-se saber se 
este Govemo é social-democrata ou libeiaL Há co:ntiadições. pelo 
meoo.s se quiseimOs levar em consideração a experiência hist6rica 
forn e dentro do Brasil. Esse Estado que se pmeude I<fODDat"--Ó 

importante dizer isso; este Dão é um discurso antigo - é fruto da 
elite e da classe domiuaute br.!sileiia, que os xq:m;eulalltes do 
PFL sempre sustentamm. Como já. disse. não se tr:at.a de discurso 
antigo, lr.ila-se de perspectiva de fuiUro. Não estou discutindo se 
esses se posiciOilaiam a favor da ditadum - acredito que nio é o 
momento para se discutir esse asstmto, apesar de ser importante 
que o guardemos na mem6ria; não devemos esquecê-lo. Estou 
preocupado com o fato de que aqueles que CODSttuíram. essa socie
dade perversa. que deram sustentação a esse Estado, é que apre-

. sentam esse discurso refomrlsta hoje. RefOiliW' par.1 onde? Res-

pondendoàessa pezguDUI, !=mos grandes def~Pa=-meque 
essa discussão ó exatameme o inicio dessas grandes dOfioições. 

O SR. JADER BARBALHO - Seuador,Robetto Ftei:o, o 
que me interessa.. fundamentalmente. é que o Govemo Fernando 
Henrique Caidoso possa ser um Govemo de reforma em favor do 
Bt3sil e da sociedade brasileira. 

Jli disse mais de uma vez .aqui que nenhum Govemo assu
miu sob essas condições do Presidente Femando Henrique. Foi 
vencedor DO primeiro turno- portauto, referendado pela sociedade 
nas suas propostas: de govemo-. com sustentação parlamentar, com 
boa vootade da imprensa e com expec:lativa favorável de- toda a 
opinião pllblica, 

Não me interessa, Senador Roberto Freire, o debate menor 
aceroa de quem está COOl mais poder- se é o Senador Maroo Ma
ciel que m.aDda no Govemo ou não. 

O Sr. Ruberto Fn:ire- Mas é justamente esse o debat.e 
que acho importante. 

O SR. JADER BARBALHO -Estou preocupado em que 
o País Dão pen:a esta oporttmidade. A caudidatum Fernando Hen
rique Caidoso encheu a sociedade brasileira de expectativa de me
lhoras. Nós todos temos essa olrigaçio, levando em coo.ta o qua
dro social que aí está e essa CODCeDtração de renda brutal,. CJJe faz 
com que os polm:s continuem mais pobres Deste País. 

As dúvidas que começam a permear a sociedade bnsileira 
em tdação ao Plano Real, a essa taxa de juros elevada, que au
mema a dívida plÍblica intema e empolnce grande parte do em
presariado, que comoça a colocar na ma emptogados, Estamos 
protimdameute preocupados ó com isso. 

O Sr. Roberto Frdre - Senador, V, Ex' me pem1ite o 
aparte? 

O SR. JADER BARBALHO - N'ao estou absolutamente 
preocupado, Senador, se o PFL tem mais Clllgo, tem mais pode<, 
se é mais competente., se nos pt6ximos 50 anos estalá no poder cu 
se o PSDB vai ganhar essa eleição. 

_ . O Sr, Roberto Fráre - Senador, V, Ex' me pem1ite o 
aparte?. 

O SR: JADER BARBALHO -Não estou preocupado oom 
isso. Aaedito que há temas muito mais importantes, fundamen
tais para a sociedade brasile.im do que clisoJtitmos quem tem mais 
poder no Govemo, quem vai levar vantagens nessa queda de bta~ 
ços se é o PSDB ou PFL. 

O Sr, Roberto Frdre - Senador, V. Ex" me pem1ite um 
aparte? 

O SR- JADER BARBALHO - O PMDB eslll preocupado, 
fundamentalmente, ca:n o qoe é essencial pnaa sociedade brasileira. 

O Sr, Roberto Frei"' - Senador, V. Ex' me pem1ite o 
aparte? 

O SR, JADER BARBALHO -Se eu vim a esta tn"buna é 
porque estou cansado, de certa forma angustiado de estar lc:mb!>n
do da última eleição e achando que somos perdedores. Não me 
cooside<o perdedor, Dão-

O Sr, Roberto Freire - Senador, V. Ex' me pem1ite o 
aparte? 

O SR- JADER BARBALHO - Acredito que o meu Parti
do venceu a eleição, peideu para a PresidSncia,. mas manl:eve a sua 
posição de maior Partido politico DO Brasil O PMDB contimla, 
tem compromissos e deve ter compromissos fnntfameptalmem.e 
com os mais pobms deste País. Deve ter a cara disso. a cara de 
quem está pr=opado oom os pobres, Já hã muita gCllte sustentan
do os ricos neste País, e o PMDB de-ve preocupar·se ex.atamenl:e 
com o lado dos mais pobres da população brasileira, Essa será a 
orientação qoe darei nesta Casa. enquanto for Uder • 
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Com relaçãO a essa qUestão das reformas, diz-se que o Se
nado não vai emendar, que tal Senador Dão vai ser indicado, pcxtpJC 
tem restriçãn. Que coaversa é~? Nada disso, Sr. Presidente. 

Esta Casa í1ão é simplesmente homologatória, senão é me
lhor transformar o sistema em unicameral.; ela vai apreciar as re
formas.. Não há por que criarmos caso com o que vier i:la CâmaJ:a e 
for considerado coneto. Agora, o que a maioria aqui não achar 
conveniente vai ser xefoxmado, rejeitado. O Senado deve ter auto
nomia. &se é o nosso ponto de vista em relação ao trat.miento (Jue 
deve ser dado. O Presidentt: Fernando Henrique Cardoso terá todo 
o nosso apoio e solidariedade no que for bom e conveniente para a 
maioria da sociedade brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Luíz Alberto de Oliveira) - Lem
broque o tempo de V, Ex• já se encontra. esgotado. 

O SR. JADER BARBALHO -Se V. Ex• ,e pemrite. sei 
que o PFL 6 forte. mas gostaria - nio me comparando, absoluta
tneD!e. ã fortaleza e prestigio do Senador Antonio Carlos Magalhães
que me fosse dado, antes. de encetl'31'. o privilégio de ouvi-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - Escla· 
reço a V. Ex• que o Senador Antonio Carlos Magalhães falW 
como orador inscrito fiei 50 minutos; V. &.•, como Líder, dispu
nha de 20 DIÍilUIOS, DOS lermos do Regimento. . 

O Sr. Romeu TWnã-::. Desculpe-me por tirar o entllsiasmo 
de V. Ex•, mas, como, nos últimos dias, tenho sido vítima talvez 
dÓ ci6me a que se referiu o nosso querido Senador Roberto Freire, 
queria homenagear V. Exa e o seu Partido pela leald3de com que 
se conduziram na sua eleição em Sio Paulo, onde, num acordo 
cem o meu Partido, o P~ fui indicado numa chapa para disp.Itar o 
Senado e tive o apoio integral, principalmente do Presidente Re
gional do Partido, que, infelizmente, faleceu. Com toda digoidade, 
fui VitoríóSo.- Uma parte enoune dos Diretórios Municipais do 
PMDB me auxiliaiam em razão do acordo com o P'l.- É um tes~ 
nnmho que eu queria prestar a V. Ex .. e agradecer a oportunidade 
desse aparte. 

O SR. JADER BARBAJ.,HO - Agr.><ieço o~ aparte de V. 
Ex .. , o registro que V. Ex .. faz do apoio, e até quando vejo essa his
tória de que V. Ex• vai sair do PL,já fico imagiriando que seu ca
minho natural será o PMDB. onde será recebido COID grande ale
gria por toda nOssa Bancada. (Pahnas) 

Sr. Presidente, com todas essas coosiderações, que eu não 
desejava fazer, mas queria apenas registrar porque tellho ouvido 
essa história de que o PMDB é perdedor. essa ooisa toda. acredito 
que o meu companheiro, esse que tem uma das melliores história.s 
do PMDB, que é o compallb:eiro Pedro Simon, vai me perdoar, 
mas o nosso Partido pode ter perdido a eleição para a Presidência 
da República, mas foi um grande vencedor das eleições e haverá 
de continuar vencendo eleições. · 

:Muito obrigado. 

Durante o discurso de Sr. Jader Barbalho, o Sr. 
Júlio Campos, 2"' V"~ee-Presidenu, deixa a catkira da 
presitÜncia, que é ocupada pelo Sr. Luiz_Albeno de Oli
veira, SuplenJe de &cretário. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidellle, peço a pa
lavra como Uderpara uma breve commicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira)- Con= 
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf·SP. Conlo Uder. p.,., 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
o Senador Antonio Carlos Magalhães, ao fmal de seu pronuncia
mento. acredito que me entendeu mal. porque aquilo que observei 
a S. Ex"' são teiiD.os construtivos de quem justamente quer que o 

' Presidente Femando Henrique Cardoso e s~-Govemo tenham 

uma atitude de grandeza com respeito aos petroleiros, com respei
to ao ~pasSe que estamos vivendo. 

E fato que o procurei inúmeras vezes, inclusive hoje, por
que acredito que, como um dos principais membros do PFL, e 
dado o peso de sua voz junto ao Presidente Femando Hemique 
Can:loso, eoo.sidero que ele tem um poder muito gmnde,. sendo ca
paz de colaborar para que consigamos supeta:r o impasse que está 
vivendo a Nação. 

Não considero a~uado que se observe que a pobreza do 
País é culpa da Central Unira. dos T~ Pode ter, Sena
dor Antonio Oirlos Magalhães, a CeDUal Única dos Traba.Ihadores 
ccmetido alguns erros na sua trajetória, mas ttata-se de uma cnti~ 
dade com pouco mais de 10 anos, que tem tido o propósito de ICU

nir os interesses dos ttabalbadores e daqueles que tantas vezes não 
tiveram coo.dições de colocar bem a sua voz perante as pessoas 
que tanto poder têm neste País. 

E é importante- :renovo- o apelo ao PFL, ao Semdor Anto
nio Carlos Magalhães, para que venhamos a superar este obstáMo 
nos tennos mais altos. Em relação a qualquer divergência que pos
samos ter aqui no plenário eD1Ie o Pr e o PFL, gostaria de relem
brar um fato que nem sempre é obseiVado, mas ainda o Jornal do 
Brasil salientoo nas Coisas de folitica, de Mauiicio Dias, na últi
ma segunda:.. feira, que o Pr teve praticamente, em 1994. a mesma 
votação que o PFL. Por distorção do sistema po]ítico pzesente é 
que o PFL. oom 5.873370 votos teve praticamente o doi:ro de Depu
lados Federais que o Partido dos Tzabalhado=, com 5.859.354 votos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, peço a pala· 
VIa pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Senador Esperidião AmiD. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (SC.PPR. Pela ordeo!. S= 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, St"'s. e Srs. Senadores, ocup:> 
a tribuna neste momento para falar sobre um assunto muito menos 
relevante que aquele que ocupou a atenção deste Plenário. dtmmle 
praticaiDente toda a tarde de hoje, ap<s a Ordetn do Dia, quando se 
falou aqui sobre política e prestigio de partidos políticos. 

Quero registrar, para que fi-;11e nos Anais do Senado, o 
tnmscurso, no último flDl de semana, dos dez anos do Movimento 
dQs Trabalhac:kes Rurais Sem-Terra DO BrasiL Tive a oportunida
de de, no último sábado, participar de uma comemoração alusiva a 
esse evento, DO illterior do Município de Abelardo Luz. em Sãota 
Catarina. Eu gostaria que fosse transCrita como anexo a este meu 
despretensioso registro. reportagem da n.;;1ista Veja do dia 12 de 
junho de 1985, da qual vou ler um pequeno trecho: 

''Na semana passada com.eçaram a chegar ao Pia· 
nalto notícias de invasões de tems em vários pontos do 
País. Entte elas, UJlla;f levada a Samey pelo SNI._ tralja 
um dado adicional pua aumentar a confusão: uma inva
são no oeste de Santa Catarina, na Fazenda Papuã. a car
go de quase 3.000 pessoas, fora planejada - segundo o 
SNI- no gabinete do Gov=ador Esperidião AmiD. De 
acordo com o :relato recebido por Samey, a invasão fora 
tão bem montada que havia até ambulância pam o caso 
de conflito. A pendenga foi resolvida com a Iibenlçio 
pelo Governo Feder.ll de uma verba de um bilhão de 
cruzeiros pretendida por Ainin pam desapropriar uma 
gleba privada e nela instalar os posseiros que desalojara. 
de outro local. Mas o furacão ainda não amamou, em
bora a expectativa do Goven10 guanle algmn paralelo 
com o ~nte surto de greves, que começar.un caudalo
sas e foram def"mhando." 
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~.por isso, que seja transcrita a matéria da revista Veja ciações de proprietários rurais, desarmou o ímpeto do govemo, 
do dia 12 de junho de 85, pág.s 80 a 83, que tem como título ''So- Inebriado com um espetacular lançamento do que seria <? Plano 
bressal(o no Campo". Nacional de Reforma Agxãria. O cenário SIJil!Ído logo após a di· 

E claro que o texto da zev&a. Veja que aqui cito não con-es- vulgação do plano no óltimo domingo de maio, em Brasília, foi o 
ponde exatamente à realidade dos fa~ da época. ~ ~-4~~ pior possível: invasões de tenas em Santa Catarina, notícias de 
que naquela. ocasião, em 25 e 26 de IDalO de 85, maJS de cmco mil fcrmação de milícias 8IIDadas por agrialltores no Paci, mobiliza~ 
!Iabalh~s. criàDças, mães. enfnn. centenas de famílias de lia· ção de fazendeiros parn. !Dlllclla:r sobn> l)rasllia no inlerior de São 
balhadores rurais sem terra promoveram a ocupação de mais de Panlo e até a tentativa de assassinato de um político ligado a pos
uma dezena de propriedades e~ sete municípioS de ~ eat:ul- seiros na mais conblrbada região de conflitos agrários no país, DO 

na. E esm ocupação de terras foi aoomparibada, depoiS de efettva- norte de Goiás. "O mundo desabou sobre o JX"Siden!e depois do 
da, ;Je~q meu Govemo, com espírito h11lDllDithio. " úl · < · • 

É verdade, sim, "que tinha ambulância. não nq momento da am1ncio da refoma agrária , constatou na tuna sexta-:~eu:a um m-
:invasão, ou da ocupação, mas depois de tal oconer. E verdade que timo assessor de José Sarney. 
houve assistência médica, é verdade que nós DOS preocupamos em Com as vidrnças já rachadas, quase uma dezena de assesso-. 
suprir aquelas fa.milias de um mínimo de assistênc_!a h~ e res do Planalto atirou-se O! semana passada sobre a tamfa de ten-
isso foi Coofundido como se o meu Governo, então, tivesse palro- tar afastar os teiilOl'eS e gaxanti:r aos fazendeiros que as temas ocu-
cinado aquela ocupação simultânea de teiras. padas e plantadas são mt.ocá.veis- uma questão que não ficou clara 

O que desejo, neste momento, deixar registtado resume-se a no texto do plano nem nas declarações. posteriores à divulgação 
três p:m.tos:: primeiro. o _transcurso de 10 mos de uma luta. que fiz do documento, do presidente do Instituto Nacional de CoJoojzação 
questão de reglSfrai. Di> último sábado, em Abelanlo Luz, perante e !efonila Agrária (Incra), Jos6 Gomes dã Silva. Na semana passa
cc:r:ca de mil pessoas que participaram daquele evento. de A.:...:.. te da Confedera 

O Movimento dos Sem-Tena tem :razão de ser e, se erros da. Samey assegurou a uma cazavana ....... "6en s -
for.tm. cometidos, .%V1T" excesso 00 por omissão ao longo deste es- ção Nacional da Agrirultura que "a ~forma agrária não será. feita 

r- • de•'--- fa ••-de · cootraapropn"edade'1• • fa:ço cU; ~anos. fiz '!"estão ...u.o. e ço qu.,._ aqt11 con-
signar. se com 0 MoVimento dos Sem-Terra, com seus excessos, Mas depois de trombeteado como um plano que vinha para 
com suas omissões com :mas falhas. estamos onçie estamos em __ dar tei:ra a milhões de brasileiros que vivem no campo, emlxxa 
Iilatéria fundiária. ~ele, certamente. teríamos feito muito menos apenas 100.000 âevam ser cóniemplãdos llOS-JX6ximos doze me-
em favor da reforma agrária e estarlamos pior ainda em matéria de ses com a ·distribuição de glebas tiiadas de áreas públicas ou não 
assistência social ao homem do campo. ocupadas. soaram superficiais aos agricultores as ~teradas garan-

0 segundo ponto é que, como catarinense. orgulho-me mui- tias empenhadas porSamey de que não arredará "1 milimetro"que 
to por ver, per sentir na raiz do Movimento dos Sem-Terra algo soja dos termos do Estatuto da Terra- a lei de reforma_ agrária 
em comum com a Gueil'3. do Contestado. epis6dio o mais rico da :qrovada'em 1964. 110 governo Castello Branco. e .mmca exeruta
história social do meu Estado. A luta pela tcua movimentou nosso da. "Nós, agricultores, queremos por escrito e num documento que 
caboclo no ~ do século, travando uma luta desigual contra o escrito e num documento que não deixe margem pam qualquer dú
Govemo e ca::ttia. a omissão e, boje, o Movimento dos Sem-Terra. vida a palavra dada pelo Ministro da Reforma e Desenvolv~ento 
encomra. muitas vezes indiferença. algumas vezes hostilidade., ou- Agrário. Nélson Rl"beiro. segundo a qual não sezão desapropriadas 
tias vezes sofre 111ll!1ipubção politico-partidária e pessoal. mas, propriedades produtivas", nfmna o fazendeiro Flávio Telles de 
sem. dúvida alguma, tem coi!lO' grande causa responder satisfato-- Menezes. presidente da Sociedade Rural Brasileira- uma das mais 
riamente ao terceiro ponto que faço questão de aqui frisar. combativas e conservadoras entidades do empresariado agrícola. 

Na minba visão. na visão de meus companheiros de Partido. • "Vítimas da violência" -Nesta terça. reúne--se em Bras.ilia 
especialmente-em Santa Catarina. mais importaDte do que o volu~ a clpula das lideranças rurais pam coordenar um movimento de 
me de uma riqueza que se quer cada vez maior, é saber a quantos defesa contra 0 que entendem ser uma "ameaça real" ao regime da 
pertence esta riqueza maior que se pretende ver produzida. propriedade privada no campo. Esse sentimento alas-troo-se, atro-

Par tudo isto, faço, aqui, o registro como uma homenagem pelando as garantias de Sarney. na esteira da grandiloqüência tm
e, ao mesmo tempo, como uma advertôncia. Tanto do ponto de pregada pelo Ministro Nélson Riheiro ao divulgar o plano de re
vista de Santa Catarina, quanto do Brasil, a fixação de uma políti· fO!llla agmria _ dois dias depois de p;<Siden!e anunciá-lo à mesma 
ca funcfiária, a fiXação de uma política agrlcola, a assistincia ao platéia de b:ahalhadon>s IUr.!is reunidos em Brasília. Empunhando 
tr:abalhador que, não tendo teo:a nem oportunidac:ie; precisa da op-- uma panela CiaVada de balas. supostamente perfurada ~ _pistolei~ 
ção do Govemo para ajudá-lo. Enfim. este clamor deve ser acolhi- ras contratados para afastar posseiros numa fazenda em Goiás. Ri
do nio apenas pelo Parlamento, mas pela política bmsileira. beiro bateu duro nos fazendeiros: ''O que os intimida é o temlO 

Es1e ó o registro, Sr. Presiclente, que goQaiia de fazer neste despropriaçiio, pois esses senhores resolvernm especular com a 
momentD, h~ a tantos quai1los têm colahmvlo e. de outm 1e1:ra, deixando milhões de brasileiros andando por ai como se fos· 
fcxma, a tantos quantos têm participado clesta luta pela te= no BraSil sem etrantes". . 

Muito obrigado. · o prommciamento de Ribeiro foi =bido como "rndical", 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ES· embora o ministro se limitasse a repetir o tom do di=rso de Sar-

PERJDJÃO AMJN EM SEU DISCURSO: ney aos trabalhadoms rurais e se referir a uma conduta perniciosa 
e real. Nele. o presidente falou sobre a "amargura das injustiças do 

Eco'nomia & Negócios campo" e das 'Vítimas da violência da cobiça e da ~ploração". O 
SOBRESSALTO NO CAMPO problema, p<mn. fá estava 3rmado - e o que se d' '51inava a ser 

~iado por pressões e noticias 
de brva.são de fazendas, Sanrey garante que não vai 

tksapropriar as terras culli~-

Uma avalanche de pressões. que entupiu os telex do Palácio 
io Planalto nos últimos dias com mensagens de protesto de asso-

uma gmnde campanha pata promover a imagem do governo Sar
JJ.ey acabou se transf01lll8Jldo numa "comédia de erros", segundo 
expressão de um gmduado habitante do Planaito. 

Ribeiro colidiu com Samey ao prometer aos trabalhadores 
:rurais que a refonna agrária começaria nas regiões em que houves
se focas de tensão. ''É a primeira vez que vejo um ministro de ~ 
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tado pregar invasões". swpreendeu-se um conselheiro dC Same}r-.-
Com o amíncio dÕ Pro.;eto, até tenas de índios começaram a ser 
ameaçadas. No sudoeste do Paraná, um grupo de índios expulsou 
sete famílias de colonos e fechro uma estrada em protesto contia a 
ocupação de suas tem.s por grileiros e posseiros. 

O fato, na v~. ~que~ existe_[oco ~tensão na 
Praça da Sé, no centro de São Paulo, onde assaltantes batem car
teixa à luz do dia- e nem por isso passaria pela cabeça de alguém 
desapropriá-la para assentar colonos na área. Da mesma fonna.. 
quando grileiros expulsam posseiro< instalados em 1emts do go
vemo não usadas para fiiD. algum. o caso é de polícia. Cedo, Sar
ney percebeu que milhares de mãos que o aplandir.un no congres
so dos trabalhadores rurais poderiam ceder lugar a outras tantas 
d.isp:Jstas a apedrejar o seu projeto. 

No fuudo, o propalado Plano de Refonna Agrária Ílilo trata 
propriameute de uma refOima no campo- mas- de um movimen
to ordenado de ocupação de terras dos govemos federal e esta
duais e de áreas abandonadas há décadas, embom privadas. Trata
se. no papel. de um plano modesto, absolutamem.e legal e, sem dú
vida, de inspiração moderada. AD ser pintado como uma reforma 
agrária. que não eza, por razões exclusivamente publicitárias, tor
nou-se -aí sim -.um tOCo de tensão política, MiStificou-se de um 
lado, pretendeJldo...se que o plano_fosse o que não era- uma refor
ma agrária. Agora, mistificou-se do outro. Combatendo-se uma rc-
foma que Dão existe. · -- · -- _ 

''RETÓRICA RtJ'Rvl"' - Na semam passada Começazam a 
chegar ao Planalto noticias de invasões de temls em vúios pontos 
do país. Entre elas, uma. levada a Samey pelo SNI. trazia um dado 
adicional para aumentar a confusão: uma invasão ·no oeste-de San
ta Catarina. na fazende Papuã, a cargo de quase 3.000 pessoas, 
fon. planejada - segundo o SNI- no gabinete do governadorEs-. 
peridião Amin. De acordo com o relato recebido poc Samey. a in
vasão fora tãO bem montada que havia alé ambulância para o caso 
de conflito. A pendenga foi resolvida com a liberação pelo gover
no federal de uma verba de 1 bilhão de cruzeiros pretendida por 
Amin pax:a desapropiar uma gleba. privada e nela instalar os. pos
seiros que desalojara de outro locaL Mas o furacão ainda não 
amainou, embOta a expectativa do governo guarde algum paralelo 
com o recenre Surto de greves., que começaram caudalosas e foram 
deiiObando. · 

"A rel6rica usada para anunciar o plano foi boa". admitiu 
Sarney na última ~-feira,. cfui:ante ~nião cem o" cOOSelho p:>lí
tico do governo. ''E preciso mosttãr que a refpnna veio para ~-: 
qüilizar, evitar tensões.'' Sua primeira proVidência foi maD.dar o 
ministro da Justiça, Fernando Lyra., enviar uma circular aos gover
nadores. recomendando a ação policial nos casos de invasão. Sar
ney chamou também ao Planalto o ministro Nélsao. Ribeiro e o 
Presidente do Incra. Jos6 Gomes da SilVa -e a ambos pediu ma:-_ 
deraçio. No caso do presidente da Empresa Brasileira de Assistê~- _ 
cia Técnica e Extensão Rural Romeu Padilha de Figueiredo, que 
dias antes falara em desapropriar terras produtivas, Samey foi 
mais duro. Ligou para o Ministro da Agricultura.. Pedro Simon. e 

· advertiu que se seu subordinado voltasse a se pronunciar seria de
mitido. "Só quem fala sobre refonna agrária são o presidente e os 
ministros", avisou Samey. 

Simon entendeu o recado. 'Nós. do PMOB; precisamos en
tender que não estamos mais oo palanque", afumou na última sex.
ta-feir.t em Porto Alegre. Um dia antes, porém, o presidente do 
INCRA. José Gomes da Silva. voltou a fa1ar. embora. segundo ele. 
a tín.tlo pessoal. Defendeu a inclusão no Plano da Refonna Agrária 
de um limite máximo pira as propriedades. conforme )á consta do 
texto do Estatuto da Tena, embota nenhum de seus itens jamais 
tenha sido aplicado ou exigido a aplicação. Como exemplo, Go-

IiiC~ da_ Silva acha que nenhuma fazenda na região de Campinas, 
cidade pr6xima a São Paulo, deveria ter mais de 90CX.l hectares. 
''Querer mais que isso é pretender ter um Estado dentro de ootro". 
diz ele.. Conhecida dos agricultores., essa posição leva alguns :ç.ro
prietá.rios a temer que o govemo possa. dizer uma coisa e acabar 
f~do outra, sqb a inspiração de idéias abstrusas como as do pre
sidente do INCRA. "As declarações sobm refonna agrária de al
guns membros do govemo estão entrando em conflito com o que 
presidente havia proposto. e isto faz com que se perca a credJ.bili
dade", afuma o pt<sidente da Fedemção da Agricullum do Paxaná, 
Paulo Cameiro. 

MILÍCIAS ARMADAS - Secl dificil, ao Planalto, na ver
dade, R;COib.er os cacos da trapalhada em que se meteu ao dizer 
mais do que podia e prometer o que t!nha certeza de que não cum
priria. Diariamente, desde o am!ncio do Plano Nacioual de Refor
ma Agrária. dezenas de trabalhadores sem temt. na região "de Ara
guaína dirigem-se à sede local do Ministério de Reforma e Desen
volvimento Agrário pam se candidatar a uma futura distrib.lição 
de teiraS. Lá mesmo na semana passada, um vereador ligado ao 
Partido Comunista do Brasil, de linha albanesa, e aos posseiros, 
Edmundo Galdino, foi baleado ·com três tiros - não os menciooa
_dos pelo .miDislrO Ribeiro na mmião da Contag, mas os que estão 
sendo dlspaiado$ pelo país depois do tumulto armado pelo gover· 
JlO· Já há agricnhores que não escondem que estão se an:nando 
pala defender suas renas. enquanto cresce a ameaça de que o rasti
lho da refornJa agrária pmduza. mais V'xtimas. S6 neste ano, no sul 
do Pará, segundo dados da Igreja Católica, já morreram quarenta ·· 
pessoas- 29 p:>sseiros e onze fazendeiros ou jagunços. 
. A fazendeira Carmeu Gondim. de Sama Catariua, admite, 
sem meandros. ser líder de um grupo de agricultores que está se 
annando na região. n. conta com trinta associados. "Os invasoms 
são muito perigosos". argumenta. Na cidade de Marabá, o vice· 
pt<sidellle da Associação dos Produtores Rurais do Sul do Pará. 
José Mii:anda da Cruz, revela que na região a maioria já eStá arma
da. "Cada um se vira como pode", diz Cruz. O presidente da enti· 
dade. Fausto Ribeiro Marques, passou a semana entre Brasília, 
Goiânia e Belém, tentando convencer as autoridades a apoiar sua 
idéia de organizar uma milícia particulai no sul do Pará e no norte 
de Goiái para defender os proprietários de terras coiitra invasões. 
I;nc;9ntrou_ no v ice:-governador do Pará,. Laércio Franco, um adep
to. ''ACho a idéia absolutamente normal", comentou Franco. 

A realidade, porém. é bem diferente_ Pará e Goiás há niais 
de dez anos vivem uma situação de agitação perene. que o anúncio 
do projeto de refOima agrária só aguçoo, m.ãs- Dão estimulou de 
fato. Lá. segundo todas as avaliações., está o ponto de partida da 
refonna. preconizada lX'I' Samey para "desarmar os espíritos". Há 
quem def~ como o govemaclcc de Minas Gerais, Hélio Garcia. 
que o governo simplesmente engavete o plano e s6 volte a falar 
nele depois da Constituinte. Samey não concotda.. Antes de desar
mar o campo? porém. terá de começar desarmando seus pr6prios 
auxiliares. 

UM FAZENDEIRO BEM-SUCEDIDO PRESIDE O INCRA 

O homem enc:megado pelo Governo de executar na pnítica 
a ref011lla agrária é um próspero fazendeiro no interior de São 
Paulo, onde é dono de duas fazendas, uma delas com ~.233 hecta
res, nas quais planta café. laranja e cana. Trata-se do engenheiro 
agrônomo José Gomes da Silva, 61 anos, que chegou à Presidên
cia do :{nstibJ.to Nacional de Colonização e Reforma Agr:ária (IN
CRA) convidado pelo Presidente Tancredo Neves. Gomes da Sil· 
vadedica-se bá anos· à questão da distribuição da posse da teira no 
Brasil. que considera injusta. Em 1980, ganboo o prémio nacional . 
de f<Odutividade agricola. cooferido pelo Ministério da Agrialltura. 
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Seu primeiro cargo Público surgiu DOS primórdiOs do ao. 
vemo Castello .Branco, no qual ingressou levado pelas mãos do 
então Ministro do Planejamen.to Robelto Campos. de quem se 
confessa ainda hoje admirador. 'Roberto Campos tem sido um. rç.. 
belde, mesmo nas causas. injustas", diz, xeferindo-se ao apoio dado 
pelo Senador de Mato Grosso ao ex.-candidalo .à. Presidência da 
República Paulo Maluf. Desde 1964, quando foi um dos autores 
do Estatuto da Terra. a legislação que consolida a reforma agiária 
no plano.,Jurldico, Gomes da Silva mmca mais se separou do pro
blema. Foi presidente do &gão que antecedeu O Inaa, presidiu a 
Associação Brasileiia de Refacna Agruia e trabalhou""""' CODSU!ta: 
do Banoo ~de Desenvolvimento (BID), em Was!JiiJg
too. para planos de modernização fundiária na Améiici Latina. 

Um estigma, conb.ldo, persegue o atual Presidente do Inc:a: 
nunca cooseguiu completar um projeto de refcmna agrária. Ole.. 
gou a esboçar alguns planos no começo do Govemo Franco Mon~ 
toro, quando ocupou a Secretaria de Agricultura,. mas um enfarte o 
afastou do cargo. Pai de três filhos, Gomes da Silva está preocupa
do com as reações. dos agricultores contra o plano do Presidente 
Samey. ''O que me proocupa 6 que a hist6ria está se repetindo com 
muita rapidez'', diz. "e. o que é pior, ninguém se convence de nos
sos propósitos. Nossa te!orma é capitalista e Dilo ~te". 

O SR. PRESIDENrE (Luiz Alberto de Oliveiia)- Conce
do • palavra à proxima OGidota insaila, Senadorn Beoedita da Silva. 

A SRA. SENADORA BENEDITA DA SILVA (PT-RI. 
Pronuncia o segui.nle disalrso. Sem revisão da orndoia.) -Sr. Pre
sidente, sn e Srs. Senadores. a Câmaia. dos Deputados estará dis
cutindo e votando esta semana, em segundo turno, a Proposta de 
Emenda que retira. da ConStituição a exclusividade para o trânsito 
das embarcações nacionais na navegação de cabotagem, entre os 
portos do País. No primeiro tumo de va.ação, a eDlCllda foi a~ 
vada na Câmara. com 359 votos favor.íveis. Caso seja aprovadâ. 
também no Sena.dó Federal, provocará a abertura:da costa bmsi..Iei
ra à COllCOI:l&cia elas embareações estrangeiras. 

A abertnra da navegação, de cabotagem às empresas estran
geiras. proposta pelo Governo e inserida Da Mensagem n° 195/95, 
em IIamitação "" Cãmara 00. Deputados (Proposla de Emenda à 
Constituição n" 007/95), é mais uma das muitas falácias do credo 
neolibe:ralista, (pie vê no desmonte do Estado • .na abertura inestrita 
do m~do e no poder do capital a panacéia que POde levar ao de
senvolvimento e à. prosperidade. 

É o reflexo. Sr. Presidente. do modismo em que se tr.msfor
mou a utopia liberal, articulada nos países desenvolvidos e impos
ta, com graves conseqüências, aos paíseS periféricos. A primeira , 
vítima. em grande escala, do texremoto h"beral, foi o México, antes 
tão elogiado por cumprir à ósca a receita do Fundo Monetário In
ternacional e por perseguir com tenacidade a tão decintada moder
nidade. A camiDho do abismo está indo a Argentina, e a1riis dela o 
Brasil, para citaiiD.os apenas algtms exemplos da América Latina. 

No México, o ajuste económico levou a miséria. :a extremos 
até então descOOheiidos. provocando conwlsão social e contest
ação do regime sob a forma de guerrilhas, que fu:eram lembmr os 
tempos de Emiliano Zapata. --

Mas voltemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à questão da 
navegação de cabotagem, :Q,istoricamente resetvada àS embareaçõ
es nacionais nas Constituições de 1891. 1934, 1937, 1946, 1967 e 
1988. em vigor.-Prctende o Govemo do Presidente Femancic Hen
rique Cardoso, em nome da abertura de mercado, da eficiência e 
da modernidade, flexibilizar a mvegação de cabotagem- entenda
se, entregá-la à S3Dha das empresas estrangeitas. Alega. pam isso, 
que os atuais custos operacionais. São inUito elevados, que há res
triçã'- de concorrência, que as t.aófas portuárias são Caias e que o$ 
navios especializados são escassos. 

Inicialmente. salta à me~ o dítado -,'fliÇa. -Õ (iue eU digo. 
mas não faça o que eu faço". E esse, certamCDte, o conselho que 
nos dão os países do hemisfério Norte, que pregam a tu<a1 abenurn 
de mercado. para que possam agir livremente e impor seu poder 
económico, mas não abrem mão, eles próprios. de uma política. 
protecionista. Basta di:zm'que a navegação de cabotagem é privati
va das embarcações nacionais na maioria das grandes potências 
m?JtÍfjmas, como J3pão, Holanda, Estados Unidos e Alemanha. 
Aqui. no Brasil. no entanto. proteger o mercado para as empresas 
nacionais é sinõnim.o de atraso. 

Que o setor de navegação mercante brasileiro vive um mo
mento crítico. não há como negar.-Temos hOje 40 empresã$ de ca
botagem que são responsáveis pelo transporte de 18 por oento da 
carga naciODa.l. Muito pouco, convenhamos. para um pais de gran
des recursos hídricos e 8 mil quilômetro& de costa. O pesado ônus 
representado pelos encargos sociais, as altas tarifas de seguro, o 
reduzido uso de contêineres e até o preço do combustível depõem 
contra a reserva desse mercado para as empresas brasileiras, con~ 
fonne relatam técnicãs do Geipot em-estUdo solicitado_pelo Minis-
tro dos Transportes, Odacir Klein. -- - -

"A cabotagem perde na con.co:crência para as modalidades 
terrestres de carga geral, sendo competitiva apenas para cargas de 
grande tonelagem. como grãos, minérios e combustíveis11

• destaca 
o relatório do Geipot. Em relação à reserva do mercado, o do
cumento, que teve trechos reproduzidos pelo Coneio Brazilien
se do dia 25 de abril último, destaca: "(-.)a abertura não signi
fica, necessariamente, escancarar os serviços a empresas esta~ 
belecidas no exterior, pennitindo apenas a atuação do capital es
tr.mgeiro sediado no Brasil". Mais ad.ian!ç, b :relat6óo conclui que 
"as empresas nacionais ficariio em desvantagem frente à ooncor· 
rência estra.ngeirn. ". 

O que poucos dizem. por dehbernda omissão ou por desco
nhecimento. é que a indústria naval e a navegação de 'cabotagem 
brasileiias já provaram, em passado recente, que pcidejn ser cOm
petitivas. E mais, que desenvolvetam alta tecnologia. que se per
deu em grande parte não pxque fôssemos incapazes de buscar ;so.. 

hlções criativas. mas por estratégia política equivocada, que re. 
dundou na opção pela malha rodoviária, em cjetrimento das demais 
modalidades ou do tr.msporte intennodal. 

No ano passado. Sr. Piesideme., a navegação de cabotagem 
transportou 18 milhões e 300 mil toneladas de meroadorias, com 
ampla pi«<ominância de granéis líquido; (9 milhões • 200 mil to
neladas) e gmuéis sólido; (8 milhões e 600 mil toneladas), e irris6-
ria participação de carga gemi- apenas 500 milhões de toneladas. 
Há apenas dois anos, porém, o total trauspottado pelas emban:açõ
es de cabotagem foi de 78 milhões de toneladas de gmuéis llqui
dos, 17 milhões de granéis sólidos e um milhão de toneladas de 
carga getal É de se concluir, pa:tanto. que o setor de ca'lx:ttagem 
tem pujança suficiente paill responder à demanda. 

Ao buscar a redução dos custos de transporte, talvez in
fluenciado pelo lobby das graudes empresas estiangeims de .nave
~~~._o Gov~ Dão mediu cmeriosamente as conse
qüências da abetrura de mercado que l'l"teude fazer. O próprio 
Ministro da Marinha, almiiaDte-de-esquadra Mauro César Rodri
gues Pereira. em audiência na Câmaia dOs Deputados. afirmou 
qUe o Brasil cometeria :ruicídio se abrisse totalme~ seu mercado 
de navegação de cabotagem às empresas esttangeitaS. 

''Num primeiro momento, o preço do frete baixaria muito, 
mas a longo prazo seria suicfdio, pois teóamos fretes inalcançã.
veis", afliiilOU. Nós não temos nCDbuma dúvida quanto a isso. Sr. 
Presidente. Seria muita ingenuidade acreditar que as empresas de 

-navegação eStomgeiras viriaDi õpei'ar- nã -Costa biasileira apenas 
para DOS ttazer progresso e desenvolvimento. 
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O Sindicato N•:iooaldos Oficiais de Náutica e de Práticos de O SR. PRESIDENTE (JúlioCampos)-Sobrea Mesa, ofi. 
Portos da :Marit1ba Mett:ante alerta igualmeote para a ação predat6ria cio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exetclcio.Sr. José 
que pode """"""'" com a preteDctida flexibilização da ~ As Edu:mlo Dutta 
tarifas. num primeiro tll!"'!Df'"'O, iriam baixar, efeúvamente. mas pam _ É lido o seguinte: 
eliminar a nossa frota propria. ca:racterl'Zlmtlo dumpioi~-

Enquanto o Governo brasileiro se omite. aguardando que SGM-P/193/95 
nossos problemas se resolvam pela ação pura e simples da econo
mia de mercado, os países estrangeiros defendem seus interesses. 
como ocone na Con:wnidade Européia. que concede subsídios 
par.t que os axmaciores adquiram f!ID~ de seus pr6prios es
taleiros. Aliás. é nCceSsáii.o ter em menle, na disalssão da navega
ção de cabotagem. seus Ieflexos sobre a inchlstria naval brasileira. 

Nossa indústria naval, apesar da falta de incentivos e das es
tratégia$ equivocadas do Govemo, tem competitividade e domina 
a tecnologia do setor. Nossas embalcações rivalizam com as me
IbOICS do mundo, mas a indústria naval. já debilitada. pode sucum
bir defmitiv3.men~ deixando de gerar milhares de empregos dire
tos. e também indi.retos. em mas que vão da mecânica pesada à 
informática sofiSticada. 

Sr.. Presidente. St's e Srs. Senadores. a proposra govema
mental que abre a navegação de cabotagem às. empresas estrangei
ras envolve riscos: que Dão podemos admitir em.hipótese alguma. 
Dem.ro de mais alguns dias estaremos apreciando a proposta conti
da no bojo de uma reforma do capitulo da Ordem Eeonômica. 

Quando viermos a deliberar sobre essa propos~ devemmos 
ter em mente que sua aprovação pode significar o aniquilamento 
das ""'!""S'lS oaciOI!lrls; que o sete< de cabolagem. no Brasil, pode 
ser competitivo, bastando, par.t isso, contar Dão com privilégi.os, 
mas com incentivos, ccmo xedução da carga tn"butária, revitaliza
ção dos pca10se garantia de política estáveL Finalmente, Sr. Presi
dente e nobms colegas. deveremos ter em mente que o poder COO;' 
nômico inlemac:ional. predatório e ego!sta, não tem qualquer com
promisso com o povo brasileiro. O desenvolvimento nacional deve 
resultar de uma politica govemamental amsisteDte, que junto oom 
a nossa capacidade de tia.balbo possa assegu:mr emprego, prosperi
dade. bem-estar e justiça social. 

Sr. P:re&idente, Sr's e Srs. Senadores, outro assunto me traz 
à tribuna. . 

Não poderia concluir o meu pronunciamento sem antes 
· prestar uma às Comissárias de Botdo, o que faço em meu nome 
pessoal e em nome do Senador Romeu Tuma, que 8ostaria de 
fazê-lo de viva voz,. o que não foi possível dada a questão do tempo. 

Por outro lado, queria referir-me ã. ccmeiilO[açáo do Dia 
Mundial sem Tabaco. que passou praticamente despercebido. Não 
ouvimos aqui ou na Câmara alguém que pudesSe levaiatar voz a 
respeito disso, embora seja extremamente importante. ; 

Gostaria apenas de lembrar que, am•almente, o fumo mata, 
""mmdo, ttis milhões de pessoas e, oo Bmsil, 100 mil. Dezoilo mi
lhões de h= e 12,5 milhões de mulheres são fumall!es no Brasil 

O fumo causa ~ças cai<Iiovasculaios e câncer. Enquanto 
no Primeiro Mundo o consumo de cigarros cai desde a década de 
70 em função -de campaDhas e medidas preventivas; no Terceiro 
Mundo aumentou 67%. • 

90% das oc:oxrências de câncer do pulmão e 30% dOs casos 
de todoo os tipos de cânoer. 85% dos enfisemas, 45% das doenças 
ca:o!lárias, SS% dos derrames fatais são causados J2<lo fumo, na 
fumaça existem 4. 720 subst.incias tóxicas. 

Em o que tiDha a dizer, Sr. Presidente. 

DIITrmle o discurse da Sra. Benedito da Silva, o 
Sr. LuizAiherto tk Oliveira, Suplente de Secret6rio, dei· 
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jú
lio Campos, 2"Vice-Presidt:nte. 

B=ilia, 31 de maio de 1995 
Senhor Presidente. 
Tenho a homa de encanllnbar a Vossa Excelência, para os 

fms constitucionais,. a inclusa Propoota. de Emenda Constiblcional,. 
que .. altem o artigo 178 da Constituição Feder.U e dispõe sobre a 
adoç!o de M<didas Provisórias'", aprovada pela Câmara dos Depu
tados nos termos do art. 60, § Z', da Constituição Federal. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 
de elevado apreço e distinta considemção. - Deputado Luis 
Eduardo, Presidente. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N" 33, DE 1995 

(N" 7.C,de 1995, na Câmara dos Deputados) 

Altera o artigo 178 da Constituição Federal e 
dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
nos tem>os do art. 60, § 3" da Canstituição Feder.U, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucionaL 

Art. 1• O art. 178 da Constituição Fedetal passa a vigornr 
com a seguinte redação: 

""Art. 178. A lei dispotá sol= a Oldeoação dos 
transportes aéreo, aquálico e tem:stte, devendo, quanto à 
ardenação do tr.mspo11e intomacional, observar os acor
dos fliiDados pela União, atendido o principio da reei· 
procidade. 

Padigmfo únioo. Na orrlen•ção do tr.msporte 
aquático. a lei estabeleceni as condições em que o trans~ 

· porte de mercadorias na cabotagem e a navegação inte-
rior poderão ser feitos por embaicações estrangeiras." 

Art. Z' É vedada a adoção de Medida Provisória na regula· 
meDiação dos artigos de Constituição cuja redação tenha sido aJte. 
rada por meio de emenda promulgada a partir de 1995. 

MENSAGEMN" 195 

Senh=s Membroo do Cong=so Naciooal, 
Nos termos do artigo 60. inciso R, da Constituição Federal. 

submeto à elevada delibernção de Vossas Exoelôncias, 3COilljla" 
Ilhada de Exposição de Motivos dos Senhores Ministios de &lado 
da Justiça do P!anejamento e Orçamento, da Fazenda, dos Trans
pottes, da Previd&tcia e Assistência Social e da Administração 
Feder.U e Reforma do &tado, proposta de emenda coostituciooal 
que "Alteia o art. 178 da Constituição Fedetal". 

Brasilia, 16 de fevereiro de 1995.- Fernando Henrique 
Cardoso. 

PROPOSTADEEMENDAÀCONSTITUIÇÃON"7/95 
(Do Poder Executivo) 

MSG N" 195/95 

Altera o artigo 178 da Constituição Federal. 
(À Comissão de Constituição e Justiça e de 

Redação) 

Art.l0É cooferidanovaredação ao art. 178 daComtinTjç1<r 

'"Art. 178. A lei dispotá sol= a Oldeoação dos 
tr.msportes aéreo,. marltimo e teirestre,. devendo a ~e-
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nação do transporte intemaciooal observar os acoo:los fir
mados pela União, atendido o priocípio da ICciprocidade. 

Parágcifo único. A lei discipliDatá a navegação 
de cabotagem e de interior." 

Art. 2° Enquanto não se editar a ler de -qUeaíidi.-o parágrafo 
único do art.. 178, a navega~o de cabotagem e a interior permane
cerão privatiVaS de embarcações naciooais. salvó caso de necessi
dade pública. 

.Art. 3° Esta Emenda Coostitucional entra em vigor na data 
de sua publicação. 

E.M.n'35 

BillSÍ!Ía, 16 de fevereiro de 1995 

Exoelen~ssimo Senhcr Presidente da República, 
Em obediência às cfiretrlzes formuladas por Vossa Excelên

cia no sentido de propor ao Ca::t.gresso Nacioo.al o apetfeiçoamen
to do texto constitucional, encaminhamos a presente emenda à 
Constituição Feder.ol, que integra o oonjmto de-altelações neces
sárias à flexibilização da disciplina jw!dica COJl!'Oill"Dle à ordem 
econômíca. do País. 

2. A proposta constibstancia esforço no sentido de escoimar 
da Carta Magoa malérias cuja regulação n:staria me)hor disposta 
em norma infraconstitucional. A constitucionalização de temas, 
como a utmzação de barcos de pesca. o ti:a.mporte de granéis, a 
prMominância de armadores nacionais, navios de bandeira e re
gistros brasileiros no comércio internacional ou mesmo a defini
ção de emba=ções nacionais, ll!JillÍfO$ta-se, à evidência, ~ 
pria. Conferir-se a disciplioa da matéria- inclusive da navegaçãQ 
de cabotagem e a interior- à legislação cm:linária afigura-se indis
pensável medida coactiva. A isto acrescente-se & pertinência da 
norma transitória. com o intuito de produzir segurança jw!dica e 
garantir o pleno exerácio dos direitos derivados das relações jurl-
dicas já existentes.. -

3. Julgamos. Senhor Presideme. que as alterações propostas 
ccntrl.buirão para a construção de uma economia mais aberta e 
ccmpetitiva. - -

Respeitosamente, Nelson A. Jobim, Ministro de Estado da 
Justiça - Pedro Ma!BD, Ministro de Estado <la Faunda - José 
Sem>, Ministro de Estado do Plauejamento e Orçamento - Rci
nhold Stcphanes, Ministro de Estado da PrevidêDcia e AssistêDcia 
Social- Luiz Carlos Br= Pereira, Ministro de Estado da Ad
ministração Feder.ú e Refotma do Estado- Odadr Klein, Minis
tro de Estado dos Tr.msportes. 

lEGISlAÇÃO CITADA, ANExADA PELA COORDENAÇÃO 
DAS COMISSÕES PERMANENTES 

CONS1TIUIÇÃO DA. 
REPUBUCAFEDERATIVA!>OBRASD.. 

rtruLovm 
Da Ordem Econômica e F"maneeira 

CAPí:rui.or 
Dos Prinápios Gerais daAtividade Econômica 

n - a predOIIlÍilâilcia dos armadores nacionais e navios de 
bandeira e re"gistros brnsileiros e do pais exportador ru importador; 

m- o transporte de grnnéis; 
IV - a utilização de embarcações de pesea e Olliias. 

§ 1' A otdeaação do transporte intenJaciOilal cumprirá os accr
dos fmnados pela União, atendido o principio de r<CÍJXOCÍdade. 

§ zo Serão brasileiros os annadores, os proprietários, os co
mandantes e dois tetços pelo menos, dos tripulantes de emharea
ções nacionais. 

§ 3° A navegação de cabotagem e a interia são privativas 
de embarcações nacionais. salvo caso de necessidade pública.. se
gundo dispuser a lei. 

(À Ccmisw.U Constiruiifio.Ju.rtifa< C>iaàania) 

O Sr. Júlio Campcs, 2° Vice·Pruidmte, deixa a 
cadeira da presid&v:ia, que é ocupada pelo Sr. Luiz. Al· 
berto de Oliveira, Suplente de Secretário. 

' O SR. PRESIDENTE ( Luiz Alberto de Oliveira) Concedo 
a palavra ao Senador Gilberto Miranda. (Plwsa) 

Concedo a palavra ao Senador Joio Rocha. (Plwsa) 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. {Plwsa) 
Concedo a palavm ao Senador Carlos Be=a. (Pausa) 
Concedo a palavrn ao Senador José Fogaça. (Plwsa) 
Concedo a pala= à Senado!a Emília Femandes. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Albci1o de Oliveira)- Os Srs. 
Senado= Mauro Miranda, José Igoácío Feireiia. Joel de Hollimda 
e Júlio Campos enviarun disCursos à Mes3. par.> semn publica
dos na fOIDJa do disposto no art. 203 do Regimento Intemo. 

s: Exas serão atendidos. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO.)- Sr. Presiden

te, sn e Sts. Senadores, hoje é um dia muito importante para o 
calendário de datas festivas do Estado de Goiás. Jataf. uma cidade 
de gente hospitaleiia e de grande visão fulurlsta.. está comemOia.D.
do o centenário de sua emancipação, numa grande festa que vai ter 
a presença de seu mho mais importante. o Governador Maguito 
VIlela. Obrigado a pennaueeer em Br.lSllia, estam presente em es
pírito, participando da mesma alegria que vai contagiar os 150 mil 
habitantes do município, nesse grande congraçamerito que sm: di
flcil de esquecer. Será um grande abr:iço que vai unir rioos e po
bres, jovens e idosos, homens e mulheres, jataienses que lá ca::tti
JW3Dl e jataienses que f0l'3Ill buscar oportunidad.es fora da cidade, 
e que agora se reencontram &sta data especial 

Falar Cin Iataí é come> I~ em voz alta. um livro de muitas 
hist6rias edificantes. Mas vou ficar apenas oos fatos que mais fa-: 
Iam de perto ao orgulho dois cidadãos de Jataí. Foi a praça princi
pal da cidade, por exemplo, que Juscelino Knbitschek começoo a 
sua-anancada para chegar ao Palácio do Catete, e, mais tarde, ao 
Planalto. Naquele primeiro comício de sua campanha vitoriosa, 
em 3 de abril de 19SS,,o nosso grnnde estadista estava simbolizan
do a sua determinação de transferir a capilal do Pais par.> o Planal
to Colllr.ll. Em o primeiro passo da grande epopéia em que se 
transfOIIIJ.ou a marcha para o Centro-Oeste. 

------·-·----------------·---- Jatai tem peculiaridades especiais. O nome da cidade vem 
Art. 178. A lei dispoiá sobn:: 
I - a onlenaçáo dos tiansportes aéieo, marltimo e tmestre. 

da abelha que prOO:uz um mel de altissima qualidade e que é uma 
das man:::as da produção local A arqnitetura saaa vinculou-se. a · 
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essa ca:racteústica. e a Igreja Matriz da Cidade tem o fonnato de 
uma grande colmeia. O povo da cidade orgulha--se do fato de lá 
não existir a n6doa social dos mecinos pernmbulando pelas ruas. 
Duas mil e qumhentas crianças. fllhas de famílias carentes. são 
atendidas por um programa especial criado peJo operoso prefeito 
Nelson Antonio da Silva. que ocupa o ~o pela segunda vez:. 
graças ;\ eficiência de sua administração. É intenso o seu ritmo de_ 
in.tugurações. Na semana passada. por exemplo. ele entregou à ci~ 
dade a ,.;na de beneflCiamento de lixo e duas escolas públicas. 

Segundo maior criador de gado de todo o Estado de Goiás, 
Jataí pontifica sua importância no Sudoeste como centro econômi
co de grande movimemo. Ficam pnSximos da cidade os eDttonca
meDtos rodoviários: que levam ao Sul. para São Paulo, e ao Oeste. 
para Mato Grosso. Outia atividade ~ca importante é a de 
COilfecções, com a presença de pequenas indústrias modernas. A 
cidade é dotada de infra-estrutura industrial que setVe de apoio à 
sua própria produção, como um frigorif!CO e uma boa fábrica de 
laticinios. 

O nível de escolaridà.de em Jatal está muito acima da média -
das cidades com o seu porte, o que garante vaga para ceroa de vin
te mil estudantes incluindo a. instrução superior. A Universidade 
Federal de Goiás ~t:éiu na. cidade uma estrutura em nível de ex
tensão, convivendo com uma escola técni.ca. e uma escola particu
lar de nível superiOI'. O movimento cultural é também exemplar. 
Há dois bcms museus na cidade. e o mais antigo, qt\C tem como 
palrono a gr.mde figura pública de Francisco Honório de Campos, 
foi Construído pelos escravos. A cultura local absorveu também a 
influência das DÚglaçlles oriundas do Sul, graças à sua genle hos
pilaleim. 

Uma particularidade inédita que é contada com agulho 
pela comunidade de Jatai é a presença histá:ica de seus filhos em 
cargos Unportantes da administração estaduaL No topo desse privi
légio esta hoje o Governa.dc:r Maguito V:tlela, mas antes dele, ~ 
Imal dos anos 50,. José Feliciano também chegava ao cargo de pn
meiro mandatário do Estado. ·Ao emancipar-~ há exatos 100 
anos,Jat.aí foi desmembrada de Rio Verde, e ainda assim o muni
cípio chegou a ter um tenitério f'ISico maior que todo o Estado de 
Sergipe. Os limites municipais foram sofrendo re&lções com o 
~empo, graças aos desmembrnmentos que se suced~ benef!
ciando a fa:mação de novas cidades, _como Caçu, Itajá, Itarumã, 
Aporé, Semmópolis, aparecida do Rio Doce e Perolândia. 

A hist6ria de Jataí é uma boa parto da história de Goiás. E a 
festa de hoje seii digna dessa hist6ria. 

Era o qne eu tinha a dizer. 
Muito obrigad~. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.) ~ Sr. 
Presidente. sn e Srs. Senadores, o Muni.clpio de Alacmz, no Es
pírito Santo.. pela terceira vez entregue à notória competência ~
ministrativa do Prefeito Primo Bitti, desfruta hoje, com toda justl
ça, de uma posição de relevo no processo de desenvolvi~to do 
meu Estado. -

Não estaria praticando nenhum exagero oo. mesmo come
tendo um excesso de retórica se dissesse que Aracruz enquadra--se 
hoje na condição de "município modelo", não apenas do Espírito 
Santo como também do País. O rótulo seria perl"eitamente ade
qu~ a uma região que nos últimos anoS tem coohecimento se
guidos fluxos de progresso. através da conjugação de uma econo
mia robusta com uma admioisttação piblica honesta e criteriosa. 

Ocüpando uma área territorial de pouco mais de 1.400 Qtii
IIômelros quadrados, e distante apenas 85 quilômetros de Vit6ria, 
I capital do E&tade, Alacruz desfruta de inúmcms vantagens par.o 

obter investimentos externos. Possui. por exemplo, áreas agócolas 
de boa qualidade, oom topografia ideal para mecanizaçM, uma 
ampla e ef:tciente infi:a-estrutum ílSica, como água, energia elétri
~ serviços telefônicos e terrenos industriais, al6m de uma exce
lente infra-estrumra rodofezro..portuárla.. Ressalte-se que o Mw:U
cípio é a sede da· Aracruz Celulçse S/ A, empteSa que exporta mais 
dC um m.ilhão de toneladas de celulose branqueada de cu~to. 
cem fatur.unento anual superior a I milhão de dólares. 

Apresentando uma kx:alização geográfica priv1Iegiada. JrÓ'
ximo à Grande Vit6ria e ã Região Litorânea Norte, as mais desen
volvidas do Espírito Santo, Aracruz possurlitoral piscoso e dispõe 
de grande potencial turístico dadas as suas_ belas praias, suas diver
sas reservas ecológicas, seus sítios históriCos e suas aldeias indíge
nas remanescentes dos primeiros habitantes da região. 

Detentora de uma política de incentivos municipais propria, 
Aracruz tem conseguido atr.úr nos áltim.os anos a atençãó de di
versos grupos de investidores nacionais e internacionais. Através 
desse processo, ela abriga hoje um .dos maiores criat6rios nacio
nais de peixes de âgna doee e camarilo giganle da Malâsia- .A poli
tica de incentivos municipais adotada pela Prefeitura Municipal de 
Axacruz pemrile uma reduçãO de 50% do Imposto Sobre s..v;ço. 
(JSS), devido por pequenas e médias emptesas- aquelas que pos
suem até 300 empregados-. pelo perlodo de cinco anos. As já ins
taladas no Município passaram a go~ desses ~efíci~ a partir 
de setembro de 1993. As- einpteSaS novaS contam cem tal incenti
vo a partir da data de sua instalação. Ao contrário, fortaleceu-a. O 
Muniéq,io tem hoje uma previsão mçamentária anual superior a 5 
milhões de dólares, com um dos menores índices de desel:Dpmgo 
do meu Estado. 

Esse MunicípiO, SeDhor Presidente, SeDhores Sena.da:es e 
Senhoras Senadoras, bafejado pela :oatureu e por uma administra
ção competen1e. necessita da co.labo:tação do Govemo Federal 
para expaudir a sua capacidade produtiva. Há cerca de 18 meses 
Aracruz vem pleiteando junto à Secretaria da Receita Federal a 
instalação de um posto de an-ecadação de tributos em suas frontei
ras, evitando que a comunidade se desloqu~ para c~ vizinhas 
a fim de cumprir mas obrigações. c::om o Tesruro Nacional. Txara
se de uma reivindicação -das mais justas por- parte da sociedade 
aracruzense, de vez que sua população, mesmo obrigada a pagar 
seus impostos em outras localidades. sempre apresentou um baixo 
índice de inadimplência fiSCal. A municipalidade, inclusive, tem 
manif~do à Receita Feder.tl o propósito de criar todas as facili
dades para que o projetado posto de am:cadação seja implantado 
em suas fronteiras. até mesmo com a cessão da área f'JSica COll'e$

pondente a preço zero. 

E~ convencido de -que o eminente Secretário da Receita 
Federal. o Doutor Everardo Maciel, um homem que tem se distin
guido na incessante luta contra a sonegação fiSCal, sa~ oferecer 
à comunidade de Aracruz uma resposta positiva as suas reivindica
ções. autorizando, breVemente, a :instalação de um posto de arreca
dação da Receita naquele Município. Faço-lhe esse apelo porque, 
conhecendo como conheço as potencialidades daquela Região, sei 
que o atendimento ao pleito representará um poderoso estimulo 
para que Aracruz continue a trilhar os cami.Dhos do progresso. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PfL.PE-)- Sr. Presideu
te, sn e Sts~ Senadores, o Instituto Nacional de Altos Estudos.
INAE promoveu, entre os_ dias qu~ e dezoito de maio, no Rto 
de Janeiro, seu vn Fórum Nacional. E para coogmtular-me com essa 
oportuiia iniciativa do INAE que ocupo, hoje, a tnbma desta Casa. 

. A realização anual de fóruns nacionaiS -sob a promoção des
se respeitado InstituiO tem propiciado debates sobre temas da 
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maior relevâlicia. para o Brasil, sempte dando ênfase às dimensões 
ccon&:üca, social e polltica. A cada ano, esses fóruns de debate 
têm '"P•••e<ltado uma oportunidade impor par.1 a exposição das 
mais diversas concepções. caminhos e soluções pam os graves 
problemas uacionais, sempre contando com a participação das 
mais allu auto'jllades e dos maiore• especialistas do J!'IÍ"-

0 Fórum Nacional prcmovido este ano, o sétimo, teudo à 
frentC uma vez mais o ex-Ministro do PJ.anejamemo. João Paulc 
dos Reis'" Velloso, seu cfucta:, escolheu como tema básico ''Os 
Grandes Desafios do Novo Governo". A escolha desse tema e a 
elabomçüo do programa levaram em CODt.a a existência de um cli
ma de gJDde expectativa em toda a sociedade brasileira. neste aDO 

em que se inicia um novo mandato presidenci:al . 
Como em de se esperar, o atual Govemo revelou ccmo 

p!COCUpaçio dominante c imediata a cstabilizaçio econômica c a 
a.doçio de um oovo modelo de desenvolvimcnlo para substituir, 
em suas difcrentcs dimensões, o velho projeto baseado no ''nacio
nal-desenvolvim.enti.smo", que exauriu-se completamente na déca
da de oitenta. 

Como era de se esperar, também, o Govqno do Presidente 
Femando HenriqUe Cardoso preocupou-se em estabelecer uma 
iD.adiável agenda social e um oovo modelo de àescimento capaz 
de gerar mn ciclo de crescimento sustentado, bem diferente dos 
Diode!Os implantados nos anos oitenta, que surumbinun pol' falta 
de O"WJltiçi5es de SllstentabiJidade,. prDZÕeS ecooômicas ou políticas. 

Parondo do frinclpio de que, nas eleições de 1994, a socie
dade basileim fez basicameDI.e tr& opções importanlc$- pela .,._ 
tabilldadc de preços, por rcfa:mas cconômicas e sociais, e por um 
novo modelo de desenvolvimento _,os organj>admes do Vll Fó
mm Nacional priorizaram a discussio sobre os grandeS desarws 
btasilciros. implÍcitos nas opções acima menciooadas, acentuandO 
especia.lmcD.te a integração entte o cconômico e o sociaL 

No c:lecoaer do evento deste ano, foi múJIIDada a necessi
dade absoluta de que toda a abordagem sobre a integração entre o 
econ8mico c o social sem:pxe leve em conta as implicações sociais 
dos temas econômicos discutidos e sempre sejam defmidos os 
condicionamentos econômico-fmancciros das políticas sociaiS a 
s=m implantada$. 

Conscieil:tes de que a estabilidade de preços é base pa.m o 
crescimento sustemado~ a justiça social c o fortalecimento da de
mocracia c de que as refoanas económicas e sociais são necessá~ 
rias à consolidação da estabilização econôhllca e ao desenvolvi
mento eccmêmico-social do País, os organizadores do evento não 
pouparam esforços para reunir. no Rio de Janeiro. figuras de peso 
dos mais representativos setores da sociedade brasileira. 

Durante três dias, os difere= painéis programados abor
daram temas relevantes. como: "os desafios nacionais e a consoli
dação do plano de estabilização". "govcrnabilida.de c reformas:"~ 
"reconstrução c reforma do Estado", "os p:oblemas da retomada 
de um novo ciclo de e«:scimento", "visões modcmas da politica 
industrial". e "e«:scimento com redistnl>uição: a agenda social do 
novo governo". 

Todos esses temas da maior atualidade foram debatidos pe· 
las mais repteSentativas c exponenciais figur.u do meio govema~ 
mental, político, econômico. empresarial. intelectual c social do 
PaíS. Representantes do atu.al govemo, CODlO o Ministro do Plane
jamento, José Sena; o Presidente do BNDES. Edmar Bacha;. o Se
ctetário da Receia Fed=l, Everudo Maciel. tiverun participação 
ativa nos painéis. ao lado do ex~Ministro Mário Henrique Simon
seu, dos ex~Presidentes do Banco Ccnb:al, Affonso Celso Pastore e 
Carlos Langoni,. e de tantas outms sumidades da área econÔin.ica. 

O meio intelectual e empresarial teve também uma putici. 
pação cfeti.va na disrussão da refcxma do Estado btasileiro, da 
abertura ocooômica, da política industrial c de muitos outros as
suntes de grande televâncla-

0 PoderLeglslativo~ como não :Poc1ena deixar de serem um 
evento de alto nível como esse. que discute os grandes desafios 
lnasileiros, teve uma participação destacada e positiva oo vn Fó
rum Naciànal- O PIOsideuie da· Câmaii dos DepUtadoS, Luiz 
Eduaido Magalhães, participou da sessão de abettura, fazendo um 
prommciamenlo sobre "O Ca:lgresso e Os desafios nacionais11

• JmJ
mcros parlamentares. representantes das diversas· OOI:ren.tes políti
cas que têm assento no Congresso Nacional, cntJ:e os quais me in
cluo; participarnm de mesa>-reckmdas, ressaltando o impo<tanle 
papel que o Poder Legislativo tem a desempeuhar na busca de so
luções para os CDOl'DlCS desafios que o País tem de vencer, para se 
tomar ccooomicamerrte mais desenvolvido e scciaJrnente mais justo. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, sem sombra de dúvi
da. o vn Fórum Nacional proroovido pelo Iostinno Naciooal de 
Altos Estudos foi também uma oportunidade ímpar para a discus
são das medidas que vêm sendo tomadas pelo Govemo do PIOsi
dente Fernando Henrique Cardoso~ instalado no poder há cerca de 
cenro c cinqUenta dias. 

Como enfatizoo o Jornal do Com:mircio, do Rio delaneiro~ 
em sua edição de dez.esseis de maio~ ''nunca tantas vozes de peso 
foram tão consensuais ao cobrar mais coerência e coesão à equipe 
econômica", reclamando uma defmição mais clara para a JX'Ütica 
cambial, a desiDdexação da economia, a ..<loção subslaDcial da di
vida pública. a redução do "custo Brasil" c a adoção de medi.das: 
fn:mes que manteDham a COCiência do Plano Real c a estabilidade 
do progrnma </<> estabilização do Gov= 

Ao encenar meu breve pronunciamento, gostaria de mani~ 
festar publicameutc millba satisfação de ter participado do VITF6-
rum Nacional sobre "os grandes desafios do novo govcmo" c tam~ 
bém de parnbenizar o Iostinno Nacional de Altos Estudos-INAE, 
em particular-o ex~Ministro João Paulo dos Reis VeUoso, pela im
portante iniciativa de promover~ a cada ano, um Fórum Nacional 
para discutir temas do maior interesse par.1 a sociedade brasilcú:a e 
para o nosso País. 

_ ~o que tinha a dizer, Senboc Presidente. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-Mr.)- Sr. P=iden<e, Sr's 
e Srs. Senadores. a refOima constitucional enconlra.-se em pleno 
andamento, com uma série de emendas tramitando celeremente. 
Algumas delas, inclusive. já obtiveram aprov~ na Câmara dos: 
Depotados, estando, agora, sob análise desta C.... 

Como é de conhecimento g=l, as alterações propostas no 
âmbito da ordem econômica - as primeiras encaminhadas pelo 
Executivo à apreciação do CoogiOsso Nacional- visam. piecipua
mcnte. ao importantíssimo objetivo de dar maior abertura à econo
mia nacional, livrá~la de freios e regulameotações estéreis, ultra
passados e inconvenientes. Com essa abertura e desrcgulameJJta
ção. objetiva-se dotar os agentes econômicos de meJhores condi
ções para competir no mercado iD.temacional e, principalmente, 
para oferecer ao consumidor brasileiro uma gama mais diversifica~ 
da de produtos e serviços de boa qualidade. 

Uma das emendas já aprovadas pela eg<fgia Câmara dos 
Dep.1tados é aquela que elimina o conceito de "empresa brasileira 
de capital nacional", defmida. no vigente texto constituciot::tal. 
como aquela cujos conrrotadores são domiciliados e residentes no 
País. Uma vez promulgada essa emenda, as prerrogativas de trata~ 
menta favorecido por parte do Govemo, bem como de pesquisa c 
lavrn. de recursos minerais e aproveitamento dos potenciais de 
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energia elétrica -hoje riservadas às empresas brasileiras de ca
pital nacional- passarão a ser destinadas às empresas constituí
das sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administra
ção no País. desimportando o local de residência de seus con
troladores. 

A alternção proposta. ao elimiiJar a descabida discriminação 
ao capital estrangeiro, busca. evidentemente, atraí-lo ao Pais eriJ. 
maiores volumes, sob o fundamemo irretorquível de que ele 6 ne
cessário e até indispensável à djnamjzação e ao crescimento da 
economia nacional. 

O assunto que me traz hoje a esta tribuna, Senhor Presi
dente. Senhoras e Senhores Senadores, guarda relação cfueta. 
com a emenda constitucional :referida. Pretendo, nesta oportu
nidade, chamar a atenção do colendo Plenário para outro dispo
sitivo constitucio.oa.l que, até por uma questão de coerência 
com a eliminação proposta do conceito de empresa de capital 
naci~ reclama urgente modificação. Ref:tro-me _ao parágrafo 
terceiro do artigo 199, que veda "a participação diieta.-Õu indi
reta de empresas ou capitais estran8eiros na assistência à saúde 
no País". 

De fato, inexiste~ qualquer argumento :tacional a suportar 
a inclusão desse dispositivo no teXto constirucional, s6 se po
dendo compreendê--la enquanto uma vitória do mais estreito na
cionalismo. Afmal, em que medida a abertura de um hospital 
por uma empxesa estrangeira pode representar am.eã.ça a sobera
nia nacional? Ou con6onência predatória ao sistema público de 
saúde? Wao se consegue atinar em que essa participação do ca
pital estrangeiro no setor de saúde poosa contrariar os iÍlleresses -
nacionais. - -- -

Uma das melhores e mais ricas tradições no campo do 
atendimento ã saúde no Brasil é representada' pelos hospitais 
fundados e mantidos pelas comunidades de imigrantes. A co
munidade síria devemos o pioneirismo na. construção do Hospt:. 
tal do Coração. Também as comunidades portuguesa, israelita e 
sírio-hõanesa denm enorme contribuição, conStiuindo pelo 
País afora hospitais gerais de ~ que prestam inestimáveis 
serviços à população. Qu~ diferenÇa há em que essas comuni
dades criem casas de saúde ou que uma empresa estrangeira o 
faça? A implantação das inúmeras Beneficências Portuguesas 
em div=os Estados, do HospW.I Albert Einstein oo do Hospital 
Sírio-L~ feriram, em algum momento. a sobenmia nacional? 
O Sistema Unico de Saúde- SUS em a1gum instante ca:reu risco 
de desaparecer em virtude da cooCOI.'Iincia desses hospitais? É ób
vio que não! 

A rigor. a exclusão do capital estrangeiro do &etor de 
saúde só traz prejuízos ao conjunto da população brasileira, que 
vê redUzidas suas opções de acesso a hospitais privados no exa
to mon;tento em que o sistema público de saúde atravessa grave 
crise. E incompreensível que a proibição à participação de em
presas estrangeiras no setor seja mantida numa conjuntuxa em 
que as verbas públicas para a saúde declinam ano a·ano, os hos
pitais estão completamente sucateados, transformados em dep6-
sitm de doentes e a situação do atendimento é caótica, bemtndo o 
colapso. 

É importante ressallar, outrossim. que a crise do sistema 
hospitalar atinge não apenas as camadas populares - aqueles que 
batem às portas dos hospitais públicos ou conveniados. A classe 
média também não encontra, nas cidades grandes ou de médio 
porte, atendimento hospitalar ao nível de suas necessidades e de 
suas possibilidades económicas. Mesmo a parcela mais rica da po-

. l"'lação, que pode pagar os pn:ços cobrados pelos hospitais de me. 

Ihor categoria, enfrenta muitas vezes dificuldades na procura por 
leitos vagos. 

Essa situação de carência generalizada, qoe pode ser tes
temunhada por qualquer brasileiro que já teve um parente ne
cessitando de intemaçio? demonstra que o País é um campo 
aberto em termos de boas oportunidades para investimento na 

- área de saúde. O empresariado estrangeiro tem plenas condiçõ
es de fazer seus cálcolos de custo'benefício e avaliar em quais re-
giões do País vale mais a pena investir, bem como qual o gê.nc:ro e 
o porte de estabelecimento mais interessante econanicamente. Do 
ponto de vista do inteiesse nacional, o qoe se faz: evidente é que a 
falta de leitos e a precariedade do afendjrnento tomam bem-vindos 
quaisquer investimentos no seta:. Se existe a p:nsi.bilidade de em
presas estrangeiras construírem e administrarem hospitais de mé
dio e grande porte, Dão há ponjlle se opor à mudança da Carta 
Magna. 

Sr. Presidente, SI-5 e Srs. Senadores: 
A vedação constitucional ora vigente tem um único gm

po de beneficiados: os detentores dessa verdadeira reserva de 
mercado? que temem a concorrência por não se sentirem à. altu
ra para o confronto de técnicas ge~nciais e de atendimento. 
Nos dias que correm. porém. as políticas públicas da Nação não 
são mais detem::Unadas en:i função dos interesses particulares de 
pequenos grupos. No momento em que se elimioa eh texto cons
tib.J:cional o conceito de empresa brasileim de capital naciooal. vi
sando a estimular um maior fim. o de caPitais estrangeiros para se
tores produtivos. não faz qualquer sentido excluir esse mesmo ca
pital do selo< de saúde. Mmal. seria de todo incoerente modificar 
o conceito de empresa nacional e não eliminar aS ~çi)es ao capital 
estraiJgoiro. 

O que =salta da análise do DlCllcionado parágafo terceiro 
do artigo 199 da Çanslituição Fede<al é sua total ausência de fun
damento lógico; E evidente, a partir de qualquer critério de bom 
senso, que a enlr.lda de empresas de capital não-brnsileiro no setor 
de saúde não acabará com o Sistema Único de Saúde -· SUS? 
pois esse é um serviço público imprescindível. que o Govemo 
Federal sequer cogita de extinguir, por saber de sua :importân
cia para a população de baixa renda. Igualmente. não resiste l 
menor análise o argumento de que os hospitais públicos ou 
conveniados com o SUS deixariam de existir pela-cOD.COIJ.incia 
extema. Armai, sua clientela é a população pobre, que a êles 
continuaria acorrendo. Da mesma maneira, não se pode aímnar 
com segurança que, eliminada a reserva e aberto o mercado. 
milhões de dólares serão investidos na cunstmção de hospitais 
soflSticados voltados para o atendimento da mínoria abastada 
dos blasileiros - aliás, se isso OCOIIeSSe,. também não representaria 
qualque< I""ju!W par.1 a Nação. Na vetdade, nada pemlite dizer 
que o dinheiro estxaugeiro a ser aplicado em hospitais destinar-se~ 
á a-estabelecimentos de grande porte e àe tecnologia de ponta. É 
bem possível que estudos de viabilidade econômica reoomendem a 
criação de hospitais de médio porte, oom tecnologia adequada, em 
regiões boje desprovidas de casas de saúde. Fmahnente~ no que se 
refere ao argumento de que a instalação de hospitais soflSticados 
levaria a pclp'llaçio que se serve do serviço público a mclamar 
atendimento equivalente, o qual o Estado não pode dar por falta 
de verbas para compi3l' equipamentos sofiSticados e também 
por não ter certeza de que essa tecnologia 6 adequada ao País.. 
só podemos ressaltar seu caráter caricato, absurdo e de comple
to nonsense, quando confrontado com a realidade de um povo 
pobre QUCy muitas vezes, não obtém atendimento algum. morren
do nas filas de espet<~ • 

SL~~ .. ~e~s~~ 
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Eventuais ptessões visando à m.am.Itenção do stalu quo no "Maior Pólo de Confecções do Norte/Nordeste" e tomou-se nolf
sistema hospitalar militam. na prática, contra pobres, remediados e cia na midia nacional 

ricos.. Suprimir o parágrafo terceiro do artigo 199 da Carta Magna Para se ter idéia da extensão do sucesso, Sr. Presidente, a 
é medida oporb.lna e necessária, conveniente pani. a iilelhoria do cidade mereceu um quadro no Fantástico, da Rede Globo. No 
sistema de uúde nacional e coerente com as emendas consticucio- programa, Santa Cruz do Capibaribe foi apresentada como ci-
nai.s já em tramitação. - dade modelo graças à força de tzabalho de sua valorosa popula-

Muito obrigado! ção e baixo lncfice de problemas sociais. Lá, OigUiho-me de 
O ~PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveixa)- A P:re- lembrar, o espectro do desemprego não amedronta. Está distan-

sidência lembra ao Plenário que o Senado Federal está convocado te daquele verdadeiro milagre de criatividade que Santa Cruz re
par.l uma sessão especial a reaii=-se amanhã, às llh, destinada a gistrou. 
home~~agear o cinqUentenário do TribwJal Superior Eleitoral - Sr. Presidente. Srs. Senadores, 
TSE. nos !elmOs do Requerimento n• 764, de 1995, do Senador 
Gilberto Mir.m.da e outros Srs. Sena.dores. Tentei desenhar o quadro eco.oõmico-social de Santa 

Cruz do Capibaribe para justificar Ineu entusiasino. E também 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) - Nada para contar com a solidariedade desta Casa no pecfido de que soo 

mais havendo a lr.t.tar. Está encenada a sessão. porta-voz.. 

(úvr:znra-ua sessão às 18hl2min.) Santa Cruz, Sr. Presidente, não é uma ilha. Na verdade, 
DISCURSO DO SR. JOEL DE. HOLLANDA, sofre os grandes iinpactos da economia. As crises deflagradas 

PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 19/0S/95~ QUE SE - em. decoiiEncia de congelamento de preços, mudanças de moe
REPUBUCA POR HAVER SAlDO COM INCORRE- das e tantas oottas mecfidas tomadas pelos executores dos dife· 
ÇÕES NA AN7ERJOR. rentes planos econômicos deixar.tm suas marcas na economia da 

cidade. 

O SR. JOEL DE HOILANDA (PFL-PE. Pronuncia o se
guinte discutso.) - Sr. Pn:sideme, St"s e Sts. Senadorts, a história 
de Santa Cruz do Capibanbe é conhecida até fora dos limites de 
Pernambuco. Distante cento e oitenta quil&netros. de Recife, essa 
cidade está localizada no agreste setentrional do Estado. Ftca entre 
a conhecida cidade pemamhu;ana de~ e a paraibima Cam-
pina Gru!de. . . 

Abriga uma população de aproximadamente sessenta mil 
habitantes, quase todos moradores da área urbana. E quase 
todos prósperos, contrastando com a maior parte dos habi
tantes do agreste. populaçio .abatida por periódicas e inclem
entes secas. 

A história que fez de Santa Cruz do Capibanbe uma cidade 
difexente começou há quarenta anos. Na metade da década de cin
qíienta. ela descobriu sua vocação. Com mão-de-obra quase arte
sanal. caneçou ali a indústria da confeeçlll>. 

Ainda jXOCária, can fálricas de fundo de quintal, a nova 
atividade foi tomando fôlego. Foi-se modernizando, apelfeiçoando 
seu produto. Hoje, o padriio de qualidade dos tecidos e confecções 
ali produzidos ullr.opassa os limites de Pernambuco e chega a capi
tais como São Paulo. 

Hoje. o centro comeacial de Santa Cruz do Capibaribc for
ma um enorme aglomerado de atacadistas de tecidos, confecções, 
aviamentos e máquinas de costura. Abastece as gr.indes lojas de 
departamentos de todo o País, as butiques simples ou sofisticadas, -
além de cetca de cinco mil bancas de feiras que vendem confecçõ
es populares em Caruam e milhares de outms espalhadas por deze
nas de cidades inclusive a capital Rccif~ :oa Feira da Sulanca. do 
Con:leiro. 

Quarenta anos depois da instalação das empresas de fundo 
de quintal, aquela cidade do agreste exibe prosperidade. Orgulha
!" de abrigar seis agências bancárias, qualro clubes sociais e es
portivos, nm dos quais, o Jpiomga. disputa can êxito a Primeira 
Divisão do Campeonato i'eiiwnbucano de Profissionais, escolas 
de primeiro e segundo gmus. hotéis e ~rantes de primeira 
qualidade. 

O êxilo estupendo da Capital da Sulanca, como t conhecida 
Santa Cruz do Capibanbe, =dea fruros. Recebe o título de 

Mas Santa Cruz tem uma caiaeterística. singular. É segundo 
o Presideate do Clube de Diretores Lojistas. Isac Arasão, a última 
cidade a tombare a primeira a erguer-se. 

Com o Plano Real não foi diferente. Santa Cruz aderiu ao 
entusiasmo geral. No começo do plano, houve grande aquecimen
to da produção e das vendas. Como conseqüência lógica, as em
presas locais contratarnm mais empregados. aumentaram o esto
que de matéJias..f.ÔmaS, renovaram as máquinas. Aliás~ Santà Cruz 
do Caplõaribe foi precursora na importação, em todo o Norte/Nor
deste, de máqujnas de t=log;a avançada. 

Essa ousadia, Sr. Presidente, se deu em momento muito 
especial. Era- época de retração, de temor. Na oportunidade, 
empresas de renome nacional, como Santista, Rhodia. Vicu
nha, Vela Norte, FiaDco Mattos e tantas outras fechavam inte
gralmente suas cotas de vendas na cidade de Santa Cruz do Capi
baribe. 

As mecfidas antioon.mmo ado<adas pela equipe ecooôxqica 
do Governo, no entanto, atingiram dur.lmente a indústria e o co
mércio locais. As centenas de ônibus de excursionistas que ali che
gavam diariamente reduzirnm-se a poucas dezenas, diminuindo 
drasticamente a venda de tecidos, confecções e de serviços de ho
telaria e restaurantes. 

A conjuntura madrasta foi mais além. A maioria das vendas 
em feita com cheque pré-datado, que é, como todos sabemos, uma 
moeda COireD.te em nosso País. Ora., a crise atingiu os emissores 
-dos cheques. qu~ inadimplentes, sustavam o pagamento dessa or
dem de crédito ou, simplesmente, não dispunham de fundos para 
bom:!.· los. 

O quadro ecooômico-social aqui desenhado, Sr. Presidente, 
é dramático. ~ao podemos cruzar os braços e esperar que cerca de 
duzentas mil pessoas que direta ou indiretamente dependem da Su
lanca nos Municipios de Santa Cruz do Capibanôe, Caruaru, Tori
tama, Brejo da Madre de Deus, Taquaritinga do N«te e Ja1aúba se 
vejam obrigados a paralisar suas atividades produtivas em razão 
da grave crise qUe atinge o setor. 

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

Muito obrigado. 
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Resenha das matérias àpreciadas 
de lo a 31 de maio de 1995 

(Art. ~69, II, do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO 

.,·. 
Maio de 1995 

Projeto de Lei tia Câmara n• 117, de 1992 (n• 4.807/90, na Casa de 
.. origem}. que úml•ifrti! l.>nl )ffemorial da !ift>dicina Hrmilt!ira o-Memorial da 
· /ifedicina. iustalado no prédio da antiga Faculdade de Medicina do Terreiro de 

.Jesus, na c 'idade! dt! Sah·ador, Bahia. · \ ' . 
Sessão: 2. 5. 95 -,-
Transformado na Lei n• 9.050, de 1995. 

Projeto de Lei da Câmara n• 84, de 1993 (n• 2.495/92, na Casa de 
origem). que altera a redaçtio do art. 50 da !.ei n• 6.015, de 31 de dezemhro de 
/9~3. qut! disptle sohrt! os registro.~ púhlicos, e dá outras prm·idências. · · 

Sessão: 2.5.95 
Transfonnado na Lei n" 9.053, de 1995 . 

. Projeto· de Lei da Câmara n• 56, de 1994 (n• 2.482192, na Casa de. 
origem}, de iniciativa do Presidente da República, que altera a redação do aris. 
9° e l-1 da Lei n• 6.-150, de 1-1 de outuhro de 1977, que dispõe sobre a 
Organi=ação Râsica da Polícia Militar do Distrito Federal. 

Sessão: 2.5. 95 
Transformado na Lei n• 9.054, de 1995. 

Projeto de Lei da Câmara n• 10, de 1995 (n• 1.264/91, na Casa de 
origem). de iniciativa do Presidente da República. que autori=li a rever.wio ao 
Estado de (/oiáv do ternmo qne menciona. 

Se.~siio: 2.5. 95 
Transformado na l.ci n• 9.052, de 1995. 

Projeto de Lei' da Câmara n• 93, de 1994 (n" 751/91, na Casa de 
origem). que disptie sobre o direito de empregados que gozam de algumajiJrma 
d'• eftahi/idade definida em h• i. 

Sessão: 9595 -- --- - -
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Projeto de Lei da Câmara n• 11, de 1995 (n° 1.371191, na: Casa de 
origem). que 1•eda a concessiio de financiamento a s,•n•idores e jimcionários 
ptíhlico.\· para aquisição de hem particulares. 

Sessão: 16.5. 95 

Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 1993 (n• 1.125/88, na Casa de 
origem).'que inclui figaçriesferrol'iárias na Relaç<io f),•scritim das Ferrm•ias do 
!'fano Nacional de r'iaçcio, imtituído pela Lei n• 5.917, de 10 de setemhro de 
1973. . 

Sessão: 23.5.95 

Projeto de Lei da Câmara n•· 37, de 1993 (n• 3.404/89, na Casa de 
origem). que imrodu= afteraçrks no Decre/0-lei n" 221, de 28 de j~1·ereiro de 
/967, que divuie .mhre proteç<io e estímulo à pesca. 

Sessão: 23.5.95 
\ ., 

Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 1993 (n• 3.588/89, na Casa de 
origem). que adapta normm de direito proeessuaf ao disposto no inciso XI do 
ar/. 2-1 da Constilllíçiio Federal. 

Sessão: 24.5.95 . 

Projeto de Lei da Câmara n• 193, de 1993 (n• 3.120/92, na Casa de. 
origem),. que rltera a redaçiio do art. 809 do Código de Processo Pr:na/, 
reji!re/1/e à estatísticajudiciâria criminal. 

Sessão: 24.5. 95 

Projeto de Lei da Câmara n• 3, de 1995 (n" 5.252/90, na Casa de 
origem): que conade I'ensiio Especial a VAI.DA LISBOA GOMES DA SILVA, e 
dá outras prol'idências. 

Sessão: 24.5.95 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROl\tliLGAÇÃO 

Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1995 (n" 423/94, na Câmara dos 
Deputados). que aprol'a o ato que olllorga permisscio à FUNDA(' ÃO 
UNJI"I:RSfl>A IJ/:" /lO I 'AI./:" DI~ /TA.! AÍ para executar na Cidade de Itajaí, 
E~tado de Santa Catarina, sen•iço de ratfiodijilsüo sonora em freqiiência 
modulada, com fins excfusiJ•amente educativos. 

Sessão: 2.5. 95 
Transformado no Decreto Legisl11tivo n• 76, de 1995. 

•. 
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Projeto de Decreto Legislativo u• 52, de 1994 (n" 118/91. na"Câmara dos 
Deputados). que aprm·a o Acordo-Quadro de Coopcrar;iio celebrado entre o 
Gm·erno da R<'f?IÍhlica Ft•derativa do Bra.,il e o Gm·ano da República 
Ponuxuesa, em Brasília. em 7 de maia de 1991. 

Sessão: 2.5.95 . 
Transformado no Decreto Legislativo n" 66,_ de 1995. ·· 

Projeto de Decreto Legislativo n• 89, de 1994 (n~ 280/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprm·a o texto das Emenda.f à Convenção Constitutiva da 
Orxani=ação Marítima fnrernacionaf (IMO), adotadas pefa Resolução A. 72./ 
(17); durante a XVI! Sesstlo Regular da IMO, em l.ondres, em 7 de novembro de 
1991. 

Sessão: 2.5.95 
Transfonnado no Decreto Legislativo n" 77, de 1995. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 98, de 1994 (n° 438~94, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre .Comércio e Cooperação 
F:conômica, celebrado entre o Governo da Repúhfica Federati1•a do Brasil e () 
Governo da Romênia, em Brasília, em 23 deji:1·ereiro de 199-1. 

Sessão: 2.5.95 
J"ransformado no Decreto Legislativo n• 72, de 1995. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 53, de 1993 (n• 117/91, na Câmara dos 
Deputados), que apral'a o texto da Conl'eFIÇtlu n• 170, da Org01iizoção 
Internacional do Trabafho, relativa à segurança na utili=açãa de produtos. 
químicos no trabalho, adotada pela 7r reunião da Conferência Internacional do. 
Trahafho. em Genebra, em 1990. 

Sessão: 4.5.95 
Transformado no Decreto Legislativo n• 67, de 1995. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 59, de 1994 (n• 329/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprol'a o texto do Acordo sobre Ser1·iço Mól'ef Celular entre o 
Go1•erno da República Federativa do Brasil, o Gcll'emo da República Argentina, 
o Gtll'emo da Neptíhlica do l'araguai e o (im·erno da Rq>1'•'.i.-~ Oriental do 
Uruguai. celebrado l!m !.as !.e tias, em 27 de junho de /992. 

Sessão: 4.5.95 
Trljnsformado no Decreto Legislativo n" 68, de 1995. 

_ Projeto d~ Decreto Legõslativo n• 83, de 1994 (n• 223/92, na Câmara dos 
Deputados). que aprm•a os textos do Acordo-Quadro de Cooperação e de seu 
Anexo, ce/ehrados entre o Gol'erno da República Federati1•a rfo Brasil e a 
Comlltlídade F:contimica Européia, em /992. 
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Sessão: 4.5. 95 
Transformado no Decreto Legislativo n" 69, de 1995. 

, Projeto de Decreto Legislativo n• 88, de 1994 (n" 279/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação na Área do Meio 

- A'tnbiente, celebrado entre o Governo da Repribfica Federativa do Brasil e 0 

Goven;t.o dos Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, em /0 de outubro de /990. 
' Sessão: 4.5.95 ' 

Transformado no Deeret~ Legislativo n• 70, de 1995. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1995 (n• 220/92, na Câmara dos 
Deputados), que aprm•a o texto do Acordo Internacional sobre a Utilização de 
Estações Terre11as de Bordo da JNMARSAT em Águas Territoriais e em Portos, 

. concllddo em Londres, em 16 de outubro de ./985, e assinado pelo Brasil, em 29 
de janeiro de /987. · · 

Sessão: 4.5.95 
Transformado no Decreto Legislativo n• 73, de 1995. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 1995 (n" 284193, na Câmara dos 
Deputados), ~ue aprova o texto do Acordo sobre Cooperação em Afatéria 
Ambiental, celebrado entre. o Governo da Repúhlica Federa/ira do Brasil e a 
Governo da República Oriental do Un~guai, em Monte1•idéu, em 28 de dezembro 
de 1992. · · · 

·Sessão: 4.5.95 
Transformado no Decreto Legislativo n• 74, de 1995. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1995 (n• 433/94, na Câmara dõs 
Deputados), que aprm•a o texto do Acordo sobre Pre1·idência Social entre a 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, 
assinado em Santiago. em /6 de outubro de /993. 

Sessão: 4.5. 95 
Transformado no Decreto Legislativo n• 75, de 1995. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1995 (n" 411194, na Câmara dos 
Deputados), que aprm•a o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades 
Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Administratii'O e Técnico, celebrado entre o Oo1•erno da República Feder.ativa 
do Brasil e o Um•erno da Uepúbfica Oriental do Unrguai, em Montel•idéu, em II 
dejunho de /993. 

Sessão: 9.5.95 
Transformado no Decreto Legislativo n• 81, de 1995. 
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Projeto de Decreto Legislativo n• 54, de 1993 (n• 283/93, na Câmara dos 
Deputados). que aprcJI'a o texto do Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria 
Civil, Com,•rcial, Trabalhista e Administrativa, celebrado entre o Governo da 
Repzíhlica Federath•a do Brasil e o Gm•erno da Uepública Oriental do Untguai, 
em Monte1·idéu, em 28 de de::embro de /992. 

Sessão: 9.5. 95 
. .Transformado no Decreto Legislativo n• 77, de 1995. . . ~. -· . - - . 

Projeto de Decreto Legislativo n• 91, de 1994 (n• 347/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Sanidade Vegetal para 

.Proteção de Zonas Fronteiriças e Intercâmbio de seus Vegetais e Produtos 
Deri1•ados, celebrado entre o Gm•emo da Ueptihfica Federativa do Brasil e o 
Governo da Reptihlica da Colômbia, em Brasília, em I./ de abril de J993. 

Sessão: 9.5. 95 
Tran;formado no J)ecreto Legislativo n• 78, de 1995. 

' ,. 
Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1995 (n• 342/93, na Câmara dos· 

Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de AtMdades 
Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Administratim e Técnico, celebrado entre o Gm•erno da República Federativa 
do Brasil e o Gcll'erno da República da Colômbia, em Brasília, em I 4 de abril de 
I993. 

Sessão: 9.5.95 
Transform'ado no Decreto Legislativo n"·79,-de 1995. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1995 (n• 374/93, na Câmara do.s 
Deputados), que ·aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Administrativa 
Mzítua para a Pre1•enção, a Pesquisa e a Repressão às InfraçcJes AUuaneiras, 
celebrado entre o _Gol'ernn da República Federatil'a do Brasil e o Governo da 
República Francesa, em I8 de março de I993. 

Sessão: 9.5.95 ···· 
Transformado no Decreto Legislativo n• 80, de 1995. 

Projeto de Resolução n• 56, de 1995, que suspende a execução do 
Decreto-lei n• 2.0-17, de 20 de julho de I983, declarado inconstitucional por 
decisão de.finitil'a do Supremo Tribunal Federal, em I • de junho de I988. 

Sessão: 12.5.95 
Transformado na Resolução n• 18, de 1995. 

Projeto de Resolução n• 58, de 1995, que modifica o art. I • da Resolução 
n• 75, de 199-1. que autori::a o Es!ado do Rio Grande do Sul a emilir, através de 
ofertas pzíhlicas, /.eiras Financeiras do Tesouro do Es!ado do Uio Grande do Sul • 
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- U;1~RS, mios recursos .Hmio destinados à rofagem de .ma dh•ida mohifiária, 
vend1•ef no primeiro semestre de i 995. 

Sessão: 12.5.95 
Transfonnado na Resolução n• 16, de 1995. 

Projeto de Resolução n• 59, de 1995, que autoriza o Governo do Estado 
- db Rip Grande do Sul a· emitir, mediante ojiJrtas públicas, Letras Financeiras do 

Te.wiíro do E.~tado - f.FIRS, de.• finadas ao giro da dí1•ida mobiliâria do Ettado 
vencível no r semestre de 1995. 

Sessão: 12.5.95 
Transformado na Resolução n• 17, de 1995. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 60, de 1994 (n• 340/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprrl1'a o iexlo do Acordo sobre Serviços Aéreos celebrado entre 
o Gr11'emo .da República Federativa do Brasil e o Go1•erno da ·Federação da 
Rússia, em Moscou, em 22 de janeiro de 1993. ·.,, 

Sessão: 16.5.95 \\ 
Transformado no.Decreto Legislativo n• 82, de 1995. 

Projeto de Resolução n• 64, de 1995, que acrescel7fa parágrafo ao ar/. J" 
da Resolução n• 55, de i 99.J, do Senado Federal. 

Sessão-: 23.5.95 
Transformado na Resolução n• 19, de 1995. 

Projeto d!l Decreto Legislativo n• 85, de 1994 (n• 260/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprol'a os /ex/os do· Convênio Constitutivo e do- de 
Administração do Fundo Multilateral de investimentos, celebrado, em princípio, 
entre o Banco [11/eramericano de Desenvolvimento e os países doadores, entre os 
quais o Brasil, em I 1 dejé~·ereiro de 1992. 

Sessão: 23.5. 95 
Transformado no Decreto Legislativo n• 84, de 1995. 
Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1995 (n" 362193, na Câmara dos 

Deputados), que homologa o alo do Conselho Monetário Nacional que autorizou 
a emissão adicional de papel-moeda no valor de l'inte e dois lrilhães e setecentos 
bilhc1es de cmzeiros para atender às exigências das atividades de produção e da 
circulação da riqueza nadonaf, no último mês do corrente exercício. 

Sessão: 23.5.95 
Transformado no !>ec~eto Legislativo n• 83, de 1995. 
Projeto de Decreto Legislativo n• 47, de 1995 (n° 75/95, na Câmara dos 

Deputados). que aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Financeira 
entre a República Federativa do Brasil e o Banco Europeu de investimento, 
·assinado em l.uxemhurgo, em 19 ~le dezembro de /99-J, 

Sessão: 30.5.95 
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I'ROJETOS AI'IWVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS 
DEPUTADOS 

Maio de 1995 

Projeto de Lei do Senado n• 22, de 1995, de autoria do Senador Bení 
V eras, que dispcie sohre o resgate de quotas da União pelo Fundo Nacional de 

_ l~se!J.wll'imento- FND, e dá outras providências. 
Sessão: 5.5. 95 

Projeto de Lei do Senado n• 34, ·de 1995, de autoria do Senador João 
,França, que altera o inciso I do art. II da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 
I99I, incluindo as de.~pesas com medicamentos e materiais médico-hospitalares 
entre as deduçéies admitidas na declaração do Imposto de Renda de Pessoas 
Físicas. . - - - ·. c · • ~ · 

S~são: 5 . .?. 95 , .\. 
\\ 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 116, de 1992 
(n• 4.636/90, na Casa de origem), que acresc"enta parágrafo ao ar/. 20 do Código 
de Processo Civil. 

Sessão: 9.5.95 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 223, de 1993 
(n• 4.596/90, na Casa de origem), que altera a redação do§ 4" do art. 654 da 

· Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que. estabelece condições para 
inscrição no concurso para ingresso na niagistfdtura do trabalho. 

Sessão: 15.5.95 .. ·· 

Projeto de Lei do Senado n• 44, de 1995, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que revoga a alínea "a", do § I~ doinciso IV. dá art. 8° da Lei n• 8.I34, 
de 27 de dezemhro de /990, que altera a legislação do Imposto de Renda, e dá 
outras prm>idências. 

· Sessão: 16.5.95 

Projeto de Lei do Senado n• 56, de 1995, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que fixa prazo para resliluição do Imposto sobre a Renda e Proventos 
descontado na fonte, e dá outras providências. 

Sessão: 16.5.95 

Projeto de Lei do Senado n• 50, de 1995, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que dispõe sobre a nomeação dos Representantes Oficiais do País em 
Organismos Internacionais de caráter oficial. 

Sessão: 30.5.95 
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MENSAGENS RELATIVAS A INDICAÇÕES DE AUTORIDADES 

Mensagem n" 97, de· 1995 (n• 328/95, na origem), de 27 de março do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor ANTONIO MARIA THAUMATURGO 

_ CORTIZO. para exercer o cargo de Ministro Classista Temporário, 
representante dos trabalhadores, no triénio de 1995 a 1998, na vaga decorrente do 
término de sua investidura. 

Sessão: 3.5.95 

. Mensagem n• 98, de 1995 (n° 329/95, na.origem), de 27 de março do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor MAURÍCIO MONTEIRO SANT'ANNA, para 
compor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Suplente de Ministro 
Classista Temporário, representante dos Trabalhadores, no triênio de 1995 a 
1998, na vaga decorrente do término da investidura de Miguel Abrão !'J!!to. 

Sessão: 3.5.95 \ · 

Mensagem n• 99, de 1995 (n• 330/95, na origem), de 27 de março do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor LEONALDO SILVA, para exercer o cargo de 
Ministro Classista Temporário, representante dos Trabalhadores, no triênio de 
1995 a 1998, na vaga decorrente do término de sua investidura. 

·. Sessão: 3,5.95 

Mensagem n• IOÓ, de-1995 (n• 331/95, na origem), de 27 de marÇo do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor JOSÉ ZITO CALASÃS RODRIGUES, para. 
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro 
Classista Temporário,.representante dos trabalhadores, no tiiênio de 1995 a 1998, 
na vaga decorrente do término da investidura de Walter Vettore. 

Sessão: 3.5.95 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFES DE MISSÕES 
DIPLOMATICAS APRECIADAS EM SESSÃO SECRETA 

Mensagem n• 79, de l'i'95 (n• 277/95, na origem), de 10 de março do 
cortente ano. pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor LUIZ BRUN DE ALMEIDA E SOUZA . . 
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador dó Brasil junto à R Pnúblic;a da Côte d'I voire. 

Sessão: 3.5.95 
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Mensagem n• 81, de 1995 (n~ 279/95, na origem), de 10 de março do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor MARIO AUGUSTO SANTOS, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República do Quênia. 

·Sessão: 3.5.95 

',:Mensagem n• I 06, de 1995 (n" 350/95, na origem), de 29 de março do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor RUY ANTÔNIO NEVES PINHEIRO DE 
VASCONCELLOS, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para 
eX:ercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de _Cingapura.' 

Sessão: 3.5.95 · 

Mensagem n• 107, de 1995 (n" 351/95, na origem), de 2~ de março do 
-corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete '!i deliberação 
do Senado a escolha do Senhor JOSÉ FERREIRA-LOPES, 'Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exereer a função de· Embaixador 
doBrasiljuntoàNamíbia. .·:. ·- , ... · ~ · · -· 

· Sessão: 3.5. 95 

· Mensagem n• 113, de 1995 (n" 372/95, na origem), de 30 de março do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República sul:!mete ~.deliberação 
do Senado a es.colha do Senhor ALEXANDRE ADDQR NETO, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de DiploÍnati.para"exercér a função de Embaixador 
do Bràsil junto à República de Angola. · : ... · · .. · · ·· · 

Sessão: 3.5.95 .. 
Mensagem n• 115, de 1995 (n° 383/95,. na origem), de 4 de abril do 

corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do ·senado a escolha do Senhor GILBERTO COUTINHO PARANHOS 
VELLOSO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República do Chile. 

Sessão:-17.5.95 · · · 

Mensagem n• 120, de 1995 (n° 408/95, na origem), de II de abril do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República ~ubmete.à deliberação 
do Senàdo o nome do Senhor AFFONSO CELSO DE OURO-PRETO, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplo'!lata, para, cumulativamente, 

·com a função de Embaixador do Brasil junto à Austria, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República da Eslovênia. 

Sessão: 17.5.95 ~-

,. 
"' .... ~· .,.... .. ,.....,..,.. .. ~,~~..,.....~·";"':j 
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Mensagem n• 144, de 1995 (n• 433/95 , na origem), de 19 de abril do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nome do Senhor SERGIO BARCELLOS TELLES, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à Federação da Malásia. 

• Sessão: 17.5.95 
'· RE:QUERIM-ENTOS APROVADOS 

Requerimento n• 651, de 1995, do Senador Carlos Wilson. solicitando, 
nos termos. regimentais, a criação de Comissão Temporária Interna do Senado 
Federal composta. de sete titulares e sete suplentes, para. no prazo de 90 dias. 
inventadar as obras não concluídas custeadas pela União e examinar sua 
situação. 
· Sessão: 9.5.95 \ 

\ 
Requerimento n• 764, de 1995, do Senador Gilberto Miranda e outros 

Senadores, solicitando, nos termos· regimentais, a realização de sessão especial 
pelo cinqüentenário do Tribunal Superior Eleitoral - TSE. a ser COIT\emorado no 
dia 1• de'junho de 1995. . 

Sessão' 17.5.9? 

Requerimento n• 768, de 1995, do Senador Gilvam Borges e outros 
Senadores, solicitando·, nos. térmos regimentais,- a realização de Sessão Especial 
em homenagem ao Presidente da Fundação Sara Kubitschek. Dr. Aluizio Campqs 
&~ .... -

Sessão: 18.5.95 

MATÉRIAS REJEITADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO 

Projeto de Lei <!o Senado· n• 40, de 1992 - Complementar, de autoria do 
Senador José Eduardo, ·que regulamentá dispositivos constiluâonaís que 
enunciam nomws sobre os pagamentos pelo Poder Público a seus fornecedores 
de bens e sen•iços, assim como a executores de obras, e dá outras providências. 

Sessão: 3.5.95 

Projeto de Decreto Legislativo n• 30, de 1993 (n° 218/92, na Câmara· dos 
Deputados). que aprova o texto da Convenção Jnteramericana sobre Conflitos de 
Leis em Matéria de Letras de Càmbio, Notas Promissórias e Faturas, concluída 
na Cidade do Panamá, em '30 de janeiro de 1975, durante a I Conforência 
Especializada Interamericana de Direito internacional Privado. 

Sessão: 4.5.95 

' 
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Parecer · n• 89, de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Diversos n• 22, de 1995, e seu adendo (Representação n• 1), 
concluindo pela admissibilidade de instauração de processo parlamentar para 
apurar os fatos atribuídos ao Senador Emandes Amorim, com base nas 
representações formuladas pelo Partido dos Trabalhadores, e nos dados de prova 

_ já colhidos ou que vierem a ser obtidos. 
,._Sessão: 4.5.95 

Projeto de Lei do Senado n• 83, de 1993, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que altera o art. +8 da Lei n• -1.50-1, de 10 de novembro de 1964, 
para permitir a redução do imposto incidente sobre terras arrendadas. 
~. ~ Sessão: 9.5.95 

Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1992 (n" 95/91, na Casa de origem), 
que veda a exigência de cartá de jiança na admissão de emprega,kJ. 

Sessão: 23.5.95 · · · ·. ' 
. . . . . 

Projeto de Lei da Câmara n•. 187, de 199~ (n" 2.357/91; 'na Casa de 
origem), que dispõe sobre a tributação de bens de pequeno yalor. , 

Sessão: 29.5.95 

Projeto de Lei da Câmara n"· 103, de 1993 (n" 553/91, na Casa de 
origem), que isenta do pagamento anual da taxa de inscrição prevista no. 

·Decreto-lei n• 221, de 28 Je fevereiro de 1967, as embarcações de pesca de ate 
10 (dez) metros de comprimento, · · · · 

Sessão: 30.5. 95 

PROJETOS ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ART. 254 DO 
REGIMENTO INTERNO 

Projeto de Lei da Câmara n• 85, de 1992 (n" 6.012/90, na Casa de 
origem) que dá nm;a redação ao art. 830 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sessão: 3.5. 95 

Projeto de Lei da Câmara n" 107, de 1993 (n" 2.375/91, na Casa de 
orige1n) que dispõe sobre a exigência de Çertificado de Regularidade Social
CRS, nos casos que especifica. 

Sessão: 3.5.95 

Projeto de Lei da Câmara n" 17, de 1995 (n" 1.751/91, na Casa de 
origem) que dispõe sobre a remuneração dos profissionais diplomados pelas 
escolas agrícolas de nb,el médio e determina outras providências. 

Sessão: 3.5.95 
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Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1994 (n" 1.602/91, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o parcelamento de débitos para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Sen•iço - FGTS, dos órgãos que especifica. 

Sessão: 10.5.95 

PROPOSIÇÕES RETIRADAS PELO AUTOR 

Projeto de Lei do Senado n• 57, de 1995, de autoria do Senador Jefferson 
Peres. que remga dispcisitil'cJs da !.ei n• 5.682, de 21 06'71, modificada pela Lei 
11" 8.2-17, de 23 I O 91. 
· (Retirado nos termos do Requerimento n° 596, de 1995) 

Sessão: 3.5.95. 

Projeto de Lei da Câmara n• 9, de 1991 (n• 4.787/90,, na Casa .de 
origem), de iniciativa do ·Poder Executivo, que autoriza o lnstillllo de 

· · AdminislraÇão Financeira da Previdência e Assistência Social-lAPAS a doar ao 
Governo do Rio de janeiro o itnóvel que especifica. 

(Retirado nos termos da Mensagem n".145, de 1995) 
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.Sessão: 4.5.95 _ 

· · Projeto de Lei do Senado n• 85, de 199S;de autoria do Senador Luiz 
· Alberto Oliveira, que altera o art. 6° da Lei n• 8.137, de 27 de dezembro de 

1990, que define crimes contra a ordem tributária, económica e contra relações 
de consumo ... ", e· o art. 13 da Lei n• 6. 729, de. 28. de novembro de 1979, que 
dispõe sobre a concess<1o comercial entre produtores e distribuidores de veículos 
automotores de via terrestre" e dá outras providências, 

(Retirado n.os temlQs do. Requerimento n° 700, de 1995) 
Sessão:-16.5.95 · · · · · 

OUTRAS DELIBERAÇÕES 

Voto de pesar pelo falecimento do ex-Senador ORLANDO 
ZANCANER, com inserção em ata, nos termos do Requerimento n° 711, de 
1995, do Senador Pedro Piva. 

Sessão: !0.5}:!5 ___ _ 

Homenagem pelo falecimento do ex-Senador RONALDO ARAGÃO, 
com inserção em ata de profundo voto de pesar, apresentação de condolências à 
família e ao Estado de Rondônia, e representação nos funerais, nos termos do 
Requerimento n• 746, de 1995, do S~nador José Bianco. 

Sessão: 15.5.95 


