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gem), que dispõe sobre a prestação de asSistência- reli
giosa naS" entidades hospitalares públicas e privadas. 
Sen. Marina Silva. ....................... _. __ _ 

Parecer n!: 298/96 -_Comissão de Assuntos $o
ciais, sobre o PLC ri' 196/93 (ri' 1.279191, na origem), 
que estende o seguro-desemprego ao trabalhador nua!. 
Sen. Ney Mar.mhão .................................. - .... -·---

Parecer ri' 299196 - Comissão de OmstimiÇão, 
Jostiça e Cidadauia, sobre o PLC ri' 196/93 (ri' 1.279191, 
na origem), que estende o ~ao traba-
lhador rural. Sen. Lúcio Alcântam. __ _ 

Parecer ri' 300196 - Comissão de Assuntos So
ciais, sobre o PLC ~ 196193 (n2 1.279/91? na origem)? 
que estende o seguro-desemprego ao trabalhador nua!. 
Sen. Waldeck Oroelas. .......................................... ; .. ,_ 

Parecer ri' 301196- Comissão de l'.duc3ç!o, sobre 
o PDL nf! 94195 (~ 9195? na origem). que aprova o ato 
que =ova permissão ouiOigada à Rádio Clube de Ala
goas Laia., par.! explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüêocia modulada, na cidade de Macció, (AL). 
Sen. José Fogaça. ......................... .. ..... -. _ 

Parecer ri' 302196 -Comissão de Educação, sobre 
o PDL ri' 9/96 (ri' 169195, na origem), que aprova o ato 
que renova permissão outolgada à Rádio Clube de Ala
gaas Ltda., p:ua explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, iJa cidade de Ar.!pii3ca, (AL). 
Sen. João França. ..................................... _ .. ____ .. .. 

Parecer ri' 303196- Comissão de l'.duc3ç!o, sobre 
o PLS nf! 222195, que devolve à Universidade Federal do 
Rio de Janeiro sua denom:i.oa.çào primitiva de Universi-
dade do Brasil. Sen. W aldeck Ornelas. ..................... _ 

Parecer ... 304196 - Comissão de Educação, so
bre o PLS n.! 234195, que autortza. o Poder Executivo a 
criar selo comemorativo ao Tricentenário de Zumbi dos 
Palmal<S. Sen Gerson C3l1lata. ........ : ..... .: ___ .,,_, __ 

Plirecer ri' 305/96- Coniissão ·de Educação, sobre 
o PLS ri' 18196, que dispõe sobre a função de responsá
vel técnico, nas empresas de comunicação social. Sen. 
José Fogaça........................ .. ..... ____ _ 

Parecer ri' 306/96- Comissão de l'.duc3ç!o, sobre 
o PLS r# 69196. que denomina Professor Potiguar Matos 
a Escola Técnica Federal de Pernambuco - Unidade de 
Ensino Descentralizada- Pesqueiia. Sen. João França. .. 

Parecer ri' 3!JT/96 - Comissão Ditetota, apresen
tando a redação do vencido, para o turno suplementar. 
do Substimtivo do Senado ao PLC ri' 106194 (ri' 
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VI 

5362190, na origem), que ins:tirui a Residência Médico-
Veterinárj;!. Sen. Renan Calheiros ............. , _____ .. ,_ .... _ 

Parecer rf!. 308196- Comissão de Educação, sobre 
o Processo Díversos rf!. 65195, referente aos Avisos n2 
118/MC/95, rf!. 270/M€:195 e 27/MC/96, na origem, do 
Sr. Ministro das Comunicações, encaminhando ao Presi
dente do Congresso Nacional propostas de regulamento 
e norma complementar sobre o serviço de TV a cabo, 
para audiência e parecer do Conselho de Comunicação 
Social Sen. José Fogaça. ....................... __ ... , ____ .. 

Parecer ~ 309/96 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos sobre o Ofício "S" __ o2 26196 (Oficio Presi ~ 
1.192196, do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, 
na origem), que eocaminha solicitação do Governo do 
Estado do Paraná, acerca da concessão de garantia a ser 
prestada à Finaociadora de Estudos e Projetas - FINEP, 
em operação de cn!<lito no valor de R$16.606.174,83 a 
ser contratada com a Companhia Paranaense de Energia 
- COPEL, cujos recursos serão destinados a dotar o La
boratório Central de Eletrotécnica e Eletronica - LAC, 
entidade mantida pela COPEL e pela Universidade Fe
deral do Paraná, de ínfra-esttutw:a necessáriã ·para pro
mover inovações tecnológicas. Sen. José Eduardo Víei-
ra. ... ·-··············----······-----------

Parecer rf!. 310!96- Comissão de Assuntos Eco
nõmicos, sobre o Oficio "S" n9: 33/96 (Oficio ~- n2 
1.495196, na origem), do Sr. Presidente do Banco Cen
tral do Bta.sil encamjnhando solicitação do Governador 
do Estldo do Mato Grosso do Sul, para eotissão de Le
tras Finaoceirns do Tesouro do Estado do Mato Grosso 
do Sul- LFfMS, destinadas ao giro da Dívida Mobiliá
ria do Estado, vencível no 2.2 semestre de 1996. Sen. 
Ramez Tebet ...... ---. .. --... - ... ------·--.. ---

Parecer u' 311196 :::Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o Oficio "S" rf!. 35/96, do GoVetnador do 
Estado de São Paulo, solicitaodo autorização parn a 
eotissão de Letras Finaoceiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo - l.FIP, com base na Resolução n' 69/95, do 
Senado Federal Seu. Eduardo Suplicy ........... -----

Parecer u' 312196- Comissão de Assuntos Eco
nômicos sobre o Oficio "S" 'd! 43196 (Offcio Presi .,P. 
1.605/96, na origem), do Sr. Presidente do Banco Cen. 
trai do Brasil, encaminhando parecer acerca da conces-
são de garnntia da União, a ser prestada pelo Estado de 
Santa Catarina, em operações de Crédito Rl1I1ll Emer
gencial contiatadas pelo Banco do Brasil SI A, no âmbito 
do Progratna Nacional de Fortalecünento da Agricultura 
Familiar- PRONAF. Seu. Casildo Ma!daner ................ .. 

Parecer rf!. 313196 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos~ sobre o Ofício "S" n2- 44196 (Ofício Presi n!!-
1.606/96, na origem), do Presidente do Banco Central 
do Brasil, eneaminhando solicitação da Prefeitura Muni
cipal de Corouel Barros, (RS), para que possa contratar 
operação de a<dito junto à Caixa Econômica Federal, 
no valor de R$64.092,02, destinada à consttução de uni-
dades habitacionais. Sen. José Fogaça. .. _ ............. -c .. . 

Parecer rf!. 314196 - Comissão de Assuntos Eco
nômicos. sobre o Oficio "S" n2- 45/96 (Oficio Presi rf! 
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1.607/96~ na origem)~ do Sr. Presidente do Banco Cen-
226 trai do Brasil, encaminban<lo solicitação da Prefeitura do 

Município do Rio de Janeiro, para que seja autorizada a 
celebração de operação de credito externo mediaute a 
eotissão de "FIXed Rate Notes", destinados à redução da 
Dívida Mobiliária Interna do Município - LFfMRJ. 
Sen. Va!mir Campelo ............. ---..... --... --.. 

Parecer rf!. 315196- Comissão de Assuntos Eco
nômicos. sobre o Ofício "S" r[! 411%. que encaminha 

357 solicitação do Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul, relativa ao pedido de eotissão de Letras Finaoceiras 
do Tesouro do Estado do-Rio-Grande do Sul- LFIRS, 
cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobi
liária do Estldo, vencível no 2.• semestre. Seu. Pedro Si-
mon. ..................... _ .. _ .. _______ .. _____ _ 

Parecer rf!. 316196- Comissão de Assuntos Eco
nómicos.. sobre o Ofício "S" n2 48196. do Sr. Presidente 
do Banco Central do Brasil enca:Dlinbando ao SeDado 
Federal proposta para que seja alterado o item g da Re-

- solução 'IJ!! 53195~ do Senado Federal que autoriza a Pre
feitura Municipal de Guarulhos, (SP) a realizar a eotis
são de Letras Finaoceiras do Município - LFfMJGRS, 
~jo~ ~ serão desti'!ad~ à liquidação de precató-

373 nos JucliC131s. Sen. Jonas Pinheiro.··-·············------
Parecer rf!. 317196-~ Diretora, apresen

taodo a redação final do PDL n' 154195 (n' 78195, na 
origetn), que aprova o ato que outorga permissão à Iádio 
90 FM Stéreo Lida., para explorar serviço de radiodifu
são sonora etn freqüência modulada, na cidade de Pinls
sununga, (SP). Seu. Ney Soassuna. ...... _._ ......... .._ __ 

Parecer n2 318196- Comissão DU;etora. apresen
tando a redação final do PDLrf!. 171195 (rf!. 157195, na 

374 origem), que renova a concessão outo!Jl3da à 1V Globo 
de Recife Ltda., para explorar serviço de tadiodifusão de 
sons e i-, oa cidade de Recife, (PE). Seu. Ney 
Suassuna. ......... _ .. ____ ...... ___________ .. __ _ 

Parecer n' 319196 -.Comissão Diretora, apresen
tmdo a redação final do PDL n' 178195 (n' 150195, na · 

376 origem). que aprova o ato ,9.ue renova a permissão outm-
. gada à Rádio Cidade das Aguas Ltda., para explorar ser

viço de radiodifusão sonora em fieqilência modulada, na 
cidade de Amparo, (SP). Seu. Ney Soassona. ................ .. 

Parecer »" 320!96 - Comissão Diretora, apresen
tando a redação final do PDL n' 94/95 (rf!. 9195, na ori
gem). que aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Ciube de Alagoas Lida., para explorar servi
ço de tadiodifusão sonora etn freqüência modulada, na 

378 cidade de Maceló, (AL). Sen. Ney Suassona. ...... _ ......... 
Parecer n' 321196 :.. Comissão Diretora, apresen

tldoa redação final do PDL n' 9196 (n' 169/95, na ori-
- gem)~ que aprova o ato que renova a permissão outorga

da à Rádio Ciube de Alagoas Lida., para explorar servi
ço de tadiodifusão sonora em fieqilência modulada, na 
cidade de Arapiraca, (AL). Seu. Ney Suassuna ....... _._ .. 

Parecer n' 322';16 - ComisSão Diretora, apresen-
379 taodo a redação final do PR n' 60/96, que autoriza o Es

tado de Santa Catarina a prestar garaDtia à União no va
lor de R$20.000.000,00, em operações de Crédito Rural 
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Emergencial realizadas no âmbito do Programa Nacio
nal de Fortalecimento da Agricultma Familiar - PRO-

NAF. Sen. Ney Suassuna ························-·---· 
Parecer n" 323196 - Comissão Diretora. llJlresen· 

tando a redação final -do PR n" 62196, que autoriza o 
Município do Rio de Janeiro, (RJ) a celebtar operação 
de crédito externo, no valor de US$150,000,000.00, de:;:. 
tinados à redução da Dívida Mobiliária interna do Muni
cípio. Sen. Ney Suassuna ··········-·····-···-···-···-··-

Parecer n" 324196- Comissão Diretora. apresen
tando a redação final do PR n" 59/%, que autoriza o Es
tado de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesou
ro ~o Estado de São Paulo -IFI'P~ cujos recursos serão 
destinados ao giro da Dí'ida Mobiliária do Estado~ ven
cível no primeiro semestre de 1996. Sen. Ney Suassuna. 

Parecer oral ao PR fi!. 63/96, que autoriza o Gover
no do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado - LFTRS. cujos recur
sos seriío destinados ao giro da Dívida Mobiliária daqne
Je Estado, vencível no T- se:mestre de 1996. Sen. José 

Fogaça. ·-·················---··········-·------~--
Parecer .. 325196 - Comissão Direlora, apresentan

do a redação final do PR n" 63/96, que ..-iza o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul a emitir l.emos Finan<:eiias 
do Tesouro do Estado-lFIRS, aY<>s = setilo desti
nados ao giro da Dívida Mobiliária daquele Estado, vencí

vel no 2"semestzede 1996. Sen. Ney Suassuna. -······-······· 
Parecer n" 326196 - Comissão Diretora. apresen

tando a redação final do PR n" 64196, que autoriza a alte
rnção do item g do art. 2.• da Resolução n" 53195, do Se
nado Federal, que autorizou a Prefeitura Municipal de 
Guarulhos, (SP) a emitir, através de ofertas públicas, Le
tras Financeiras do Município de Guarulhos -
LFrMIGRS~ ClljOS R:CUISOS. serão destinados à liquida
ção de precatórios judiciais pendentes, de responsabili
dade daquele Município. Sen. Ney Suassuna. ···-····-·--·--· 

Parecer n" 327/96 --Comissão Diretora. apresen
tando a redação final do PLS n" 57/91 (n" 4.40!194, na 
origem), que dispõe sobre o exercício da profissão de 
Técnico em Turismo. Sen. Ney Suassuna. ...................... . 

Parecer n" 328196 - Comissão I>iretora, apresen
tando a redação final do PLS n" 138195, que cria a área 
de livre comércio no Município de cabedelo, (PB). Sen. 

Ney Snassuna. ·········-························-···---····-··-

PARTIDO POLÍTICO (Vide OFÍ00) 

PESQUISA 

Reporta-se a documento elaborado pelo Instituto 
Gutemberg, que ana1ísa dados de pesquisa da DataFolha, 
sobre o que pensam os brasileiros sobre o Cougresso 
Nacional. Sen. José Fogaça. ................................ - .... ··--

(PLANAFLORO) 

Analisa os avanços e detalhes operacionais do 
Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia- PLANA

FLORO. Sen. Odacir Soares. ····-····-·----···-·-~ 
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POÚITCA ECONÓMICO-FINANCEIRA (Vide TRI
BUTAÇÃO) 

Analisa a atual siru.ação econômi~ política e so
cial do Brasil Sen. Lauro Campos.····-··-······---··--····· 

Refere-se às declaiações do economista Celso 
Furtado. com relação às medidas econômicas que vêm 
sendo tomadas pelo Governo. Sen. Eduardo Sup!icy •...... 

A economia, embora estabilizada, deve sofrer 
ajUstes que favOreçam-o-CieSciniehto do País. Sen. Casil-
do Maldauer. ··-················· ---·---

Analisa a postura neoclássica do Governo e seus 
reflexos na economia e no campo social Sen. Laura 
Carupos. ·=····················----

Aponta os verdadeiros autores da tese do confisco 
da poupança, imposto ao povo brasileiro pelo Governo 
Collor. Sen. José Fogaça. ..................................... ·-·--

Os juros de mora devem ter seu percentual ade
quado à nova realidade econômica do Brasil. Sen. Ber-
nardo Cabia!. ··-···········- ----·--·-·--
POLÍTICA FISCAL 

O ajuste fiscal deve ser encarado como a grande 
prioridade nacioual Sen. José Fogaça. .......................... .. 

POÚITCA HABITAOONAL 

Preocupa-se com a falta de uma política de habi-

tação. Sen. Mauro Miianda. ······················--··-·-·--· 

POLfnCA INTERNAOONAL 

Aspectos do relacionamento Bxasil- Fr:mça. Sen. 

Antonio Carlos Magalhães. ··················-········--·······-····· 

POLÍTICA SALARIAL 

Preocupa-se com a falta de uma política salarial 
para os servidores público';: Sen. Freitas Neto ................ .. 

POÚITCA SOOAL (Vide POLÍTICA ECONÓMICO
FINANCEIRA) 

Comenta a diminuição dos gastos do Governo 
com as áreas sociais. Sen. Eduardo Supliey. ·······-·····-···· 

PONTE~ 

Criticando a falta de agilidade do Governo Fede
ral, com relação a questões corriqueiras. como por 
exemplo., a abertura da ponte que liga a cidade de Capa
nema, (PR) com a cidade de Audresito, na Argentina. 
Sen. Roberto Requffio •••........•.••••.•• ------···--

Cobtando providências do Governo Federal, com 
relação à abertura da ponte que liga a cidade de Clljlane
ma, (PR) com a cidade de Andresito, na Argentina. Sen. 
Roberto Requffio. ··-···--~-· ··-···---'---

PREVIDÊNCIA SOOAL 

A reforma da Previdência Social, da forma 
284 como está sendo proposta, mostra a inabilidade políti-
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VIII 

ca do Governo na condução das reformas. Sen. Gilberto 
Miranda. .......... ·--··--··-···---·---·--·· 

(PRO ÁLCOOL) 

Argumenta sobre a necessidade de se reativar o 
Proálcool. Sen. Guilllerme Palmeira. ...........•. ---·-·-

PRODUTOR RURAL 

Refere-se ao problema enfrentado pelo produtor 
agrícola que, além de não receber estímulos do Governo, 
ainda tem que se submeter ao "dumping" formado pelos 
produtores estr3Dgeiros. Sen. Espericlião Amin. .............. . 

(PROER) 

Analisa o reflexo negativo do Proer nas contas 

públicas. Sen. Gilberto Miianda. ··············-·······--···-

PROGNÓSTICO (Vide ECONOM!A) 

PROGRAMA MUNDIAL 

Reporta-se à desativação do escritório do Progm
ma Mundial de Alimentos - PMA das Nações Unidas no 

Brasil Sen. Odacir Soares. ········--····-·--·---· 

PROJETO DELE! 

PLS n2 124/96, que altera a alínea b do § 2" do 
art. 589 do Código Civil. eom a tedaçào dada pela Lei n2 
6.969181. Sen. Lauro C:unpos ..................... --.. --. 

PLS n2 125/96, que autoriza a prática d3. morte 
sem dor DOS casos em que especifica. Sen. Gilvam Bor-

ges ..•. - .. ---·--·---··· .. ---·--·-·---
PLS n2 126/96, qne dá nova redação ao inciso n, 

do § 12, do art. 13. da Lei n2 9.100195, que estabe1eee 
normas para as eleições municipais de 3-10-96. Sen. 
Bermudo Cabral ....... -·--·--· .. --... --····-

PLS n"127/96, que dispõe sobre a unifieação dos 
vestibulares nas Universidades F<der.ús. Sen. Casildo 

Maldaner. ····--··-·----·------····--
Comenta projeto de sna autoria, que dispõe sobre 

as campanhas publicitárias das empresas fabrieantes de 
ciganos e bebidas alcoólicas. Seo. Eduardo Suplicy .......• . 

PLS n2 128/96, que reajusta as pensões eoneedi
das com base na Lei n2 7.986/l!9. Seo. Odacir Soares.-···· 

PLS n2 129/96, que dá nova redação ao § I•, do 
art. 6.2, da Lei n29.069195. Sen. Esperidião Amin ......... _ 

PLS n2 130/96, que dispõe sobre as eampanhas 
publicitárias das empresas fabricantes de ciganos e de 
bebidas alcoólicas. Sen. Eduardo Suplicy ...... _, __ .. __ 

PLS o" 131/96, que dispõe sobre a Língua Brasi-
leira de Sinais. Sen. Benedita da Silva ........... _ .•.•.• _ 

Discussão do PLS n2 138195, que eria área de li
vre comércio no Município de Cabedelo, (PB). Sen. 

Humberto Lueena .............. ---··--··---·-
Discussão do PLS n2 138195, que eria área de li

vre comércio DO Município de Cabedelo, (PB). Sen. Jef-

ferson Peres.. ······---····---··-·-··-···--····-
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Discussão do PLS n2 138195, que eria área de li
vre comércio no Município de cabedelo, (PB). Sen. 
Bernardo CabraL.............. ··--·-·-

Discussão do PLS o" 138195, que eria área de li
vre ~o no Munícipio de Cabedelo, (PB). Sen. Na
bor Jumor. ·······---

Discussão do PLS o" 138195, que eria área de li
vre comércio no Munícipio de Cabedelo, (PB). Sen. Er-
nandes .AinorinL .....••...........•••. _________ , 

Fala de projeto de sua autoria que impede os ban
cos. beneficiadOS com financiamentos dQ ?.:oer, de de
mitirem bancários dorante mo determinado periodo de 
tempo. Sen. Antonio Carlos Magalhães ............... ---.. 

PLS n2 132/96, qoe proíbe as instituições finan
ceiras beneficiárias· de recursos oriundos do Programa 
de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do 
Sistema Fmanceiro - PROER de demitir peSsoal sem 
justa cansa. Sen. Antonio Carlos Magalhães. ·······--··-· 

PROJETO DE RESOWÇÃO 

PR n2 58196, que autoriza o GovCOlO do Estado 
do Maro Grosso dO Sol a emitir, atiavés de ofertas públi
cas, Letras Fmancciras do Tesouro do Estado do Mato 
Grosso do Sul - LFI'MS, destjmyjas ao giro da Dívida 
Mobiliária do Estado, vencível no 11' semestre de 1996. 
Sen. Ramez Tebet. ... - .• - .. -·-------·--

PR n2 59/96, qne autoriza o Estado de Silo Paulo 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São 
Paulo - LFIP~ cujos reciiisos serão destinados ao giro 
da Dfvida Mobiliária do Estado, vencível no primeiro 

semestre de 1996. Sen. Eduardo Suplicy. ·-···· .. ········-
PR o" 60/96, que autoriza o Governo do Estado 

de Santa Calarina a prestar garantia à União no valor de 
R$20.000.000,00, em ope!3Çiies de Crédito Rural Emer
gencial realizadas no âmbito do Programa Nacional de 
Fomúecimento da AgriCUltura Familiar - PRONAF. 
Sen. Casildo Maldaner ........... ------··-··--

. .. PR o" 61/96, que autoriza a Prefeítwa Municipal 
de Corooei Barros, (RS) i cOntratàr operação de crédito 
junto à caixa Econõmica FederaL no valor de 
R$64.092,02, destinada à construção de unidades habita-
cionais. Sen. José Fogaça. ...... _ ......... ·----·-·--'-

PR o" 62/96, que autoriza o Município do Rio de 
Janeiro a cclebrar operação de crédito externo, mediante 
a emissão de "FIXed Rate Notes", destinados à redução 
da Divida Mobiliária Interna do Município- J..FfMRJ. 
Sen. Va!mirCampelo ... ·--·-· .. --··-~ 

PR n2 63, que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir Letras Financeiras do TesoU
ro do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS, cujos re
cursos serão destinados ao giro da Dívida MOblliária do 
2.0 semestre. Sen. Pedro Simon. ······---··--··- _ 

PR o" 64196, qoe autoriza a alteração do item g da 
Resolução o" 53195, do Senado Federal que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Gnarulhos, (SP) a realizar a 
emissão de Letras Financeiras do Município -
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LFrMIGRS. cujos rccarsos serão destinados à liquida
"' ção de precatórioS judiciais. Sen._ Jonas Pinheiro. ····---· 

PR n" 65196, que altera os arts. 243 e 244 do Re
gimento Interno do Senado Federal, instituindo o projeto 
de bancada e o projeto coletivo multipartidário. Sen. 
Marina Silva. ..... ·--··---·-·· -·····-·--

PR n" 66/96, que dispõe sobre as operações de 
crédito interno e externo das empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital so
cial com direito a voto. Seo.. Esperidião Amin. ···-··-······· 

Discussão do PR ri' 63/96, qile autoriza o Gover
no do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letxas Fi
nanceiras do Tesouro do Estado- LFIRS~ cujos~
sos serão destioados ao giro da Dívide Mobiliária daque
le Estado. vencível no 'JJ!. semestre de 1996. Sen. Nabor 
Júnior .................... _______ - - ------

Discussão do PR rf! 64196. -que aUtOriza a altera
ção do item g do art. 20 da Resolução n" 53/95, do Seua
do Federal, que autorizou a PJefeítUia Mtmicipal de 
Guarulhos, (SP) a emitir, através de ofertas públicas, Ü>
tras Fmauceir.ls do Município de Guarulhos -
LFfM/GRS, cujos recursos serão destinados à liquida
ção de precatórios judiciais peudeotes, de teSpOosabili-
dade daquele Município. Sen. Gilberto Mir.mda. ............ . 

REFORMA AGRÁRIA 

Abordando a questão da reforma agrária. Seu. 
Lamo Campos ...................................... __ -: 

A reforma agrária é uma das maiOteS prioridades 
nacionais. Sen. Romeu Tuma. ................. ·-·----·-· 

Considerações a=ca da reforma agrária no País. 
Seu. Jeffersou Peres. .................. ------

Considerações acerca da reforma agrária. Seu. 

José Bonifácio. ------------- -----.--------
Analisa a questão da reforma agr.!rla. Seu. Lúdio 

Coelho. ................................... --. -· _, __ _ 

REFORMA POÚI1CA 

A reforma política é impreScindível à modern
ização do sistema demoaático no Bruil Sen. Nabor Jú-
nior .................... ___ ,, _____ , ____ _ 

REGIÃO AMAZÓNICA 

Enaltecendo os feitos do Projeto Quelônios da 
Amazônia. Seu. Odacir Soares ...................... , .. ____ _ 

RENDA MÍNIMA 

Refere-se aos Programas de Garantia de Renda 
Mínima postos em prática nas mais diversas localidades 
do País. Seu. Eduardo Suplicy .......................... __ .. . 

REQUERIMENI'O 

Requerimento n!' 546196, solicitando informações 
ao Minis~efe da Casa Civil, sobre a visita oficial 
do Presidente Feruaodo Henrique à República Francesa. 
Seu. Lamo Campos. ---------------------------
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ao Mmistro da Fazenda, com relação aos créditos líqui-
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cional Seu. Gilberto Mir.mda ............ -----------·- - -- .26 

Requerimento fi! 548196. solicitando informações 
ao Ministro- da Previdência e Assistência Social. sobre 
os bancos que possuem certidões negativas de débito. 
Seu. Gilberto Miranda.-------------- 39 

Requerimento n" 549/96, solicitando informações 
ao Ministro da F~ sobre o relatório da auditoria 
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Brasil Sen. Gilberto Mir.mda ........................... ____ 40 

Requerimento ri' 550196, solicitaudo infoJ:!I'aÇÕOS 
ao Ministro da Fazenda. sobre todos os contratos de ven-
das de baucos celebrados no País. Seu. Gilberto Mir.m-da-._, _____________________________________ . 

40 
Requerimento n" 551/96, solicitando informações 

ao Ministro da Saúde, sobre o funcionamento da Clínica 
Santa Geooveva. Scn. Ben_eclj~ da Sijva·---··-·-- 40 

Requerimento ri' 552/96, de voto de aplauso à 
XV Reunião de Chaneeleres do Grupo do Rio, celebrada 
em Cocbabamba, Bolívia. Seu. Roberto Requião ............. 41 

Encaminhando a votação do Requerimento r{!-

554196, de homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. 
Júlio Mesquita Neto. Sen. Autonio Cados Magalhães ..... 112 

Requerimento ri' 554/96, de homenagem de pesar 
pelo falecimento do Dr. Júlio Mesquita Neto. Sen. Anto-

nio Cados Magalhães. -----------------------.. ·- 112 
Eucaminh;mdo a votação do Requerimento rf!. 

554/96, de homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. 
Júlio Mesquita Neto. Seu. Eduardo Suplicy ..................... 113 

EDcamjnhando a votação do Requerimento rf! 
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Requerimento ri' 556196, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, qwmto ao re-
soltado das investigações do Baoco Central sobre as ir-
regularidades ocorridas no Banco Nacional, no período 

de 1986 a 1995. Seu. RomeuTuma. ------------------------- UI 
Sugere que os requerimentos de informação, en-

viados ao Ministro da Fazenda, sejam aprovados pelo 
Plenário do Senado Federal, afim de evitar problemas 
quanto a quebra de sigilo bancário. Seu. Eduardo Supli-
cy ...................... ,, _____ ,, __ , ___ . _______ ~ 238 

Requerimento ri' 560196, solicitando informações 
ao Presidente da Petrobras, através do Ministro de Mioas 
e Energia, Sr. Raimundo Meodes Brito, eom relação a 
possíveis defeitos nos ttlbos adquiridos junto à Brastubo 
ConstruÇôes Metálicas SI A. Seu. Pedro Simon. _, ........... 241 

Requerimento n" 561/96, solicitaudo ao Ministé-
rio da Fazenda o envio de cópia do relatório preliminar 
elaborado pela Comissão de Inquérito do Banco Ccmtral, 
instituída para analisar o caso do Banco Nacional. Sen. 
EduardQ Suplicy. ----------·------·----.... -- 243 
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Requerimento n2 562/96, solicitando informações 
ao Ministro da Saúde, com relação à fis'*lização em
preendida nas clínicas geriátricas integrantes do Sistema 
Único de Saúde- SUS. Sen. Gilberto Miranda. .......•..•••. 

Requerimento ri2 563/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, acerca dos bancos fiscalizados 
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Gilberto Miranda. ······················---··----··-· 
Requerimento n2" 564196, solicitando informações 

ao Ministro da EducaçãO e do Desporto acerca do plano 
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Miranda. ··············-····--······--··---···--
Encaminhando a votação do Requerimento rfl 

505/96, solicitando, nos termos do art 119 do Regimen
to Interno .. a dispensa do parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos sobre o PLS n2 259195 .. que altera o dis
posto na Lei ri' 8.629/93. Sen. Pedro Simon. ...•..........•.•• 
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posto na Lei ri' 8.629/93. Sen. Roberto Freire ....... -····-

Encaminhando a votaÇão do Requerimento n2 
505/96, solicitando, nos termos do art. 119 do Regimen
to Interno, a dispensa do parecer da Comissão de Assun
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posto na Lei ri' 8.629/93. Sen. Esperidião Amin. ·······-··· 
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o Real", de autoria do Presidente da Federação e do 
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lho de Assuntos Legislalivos da Confeder3ção Nacional 
da Indústria, publicado no jomal Folba de S. Pa)l)o, 
edição de 3-5-95. Sen. Pedro Simon ..........•.•. ___ ·-··· 

Requerimento ri' 769/95, solicitando a ttanscri· 
ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo: "O que D. 
Ruth vem fazer no Acre?" .. de autoria do Prefeito de Rio 
Br.mco, (AC), publicado no jornal Folha de S. PaJJio, 
edição de 15-5-95. Sen. Teotônio Vilela Filho ...••.•. -·-··· 
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ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo: "Dia da 
Mãe", de autoria do jomalista Paulo Sant'ana, publicado 
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Requerimento nf! 807/95~ solicitando a transcri

ção, nos Anais do Senado Federal, de discurso pronun
ciado da Tribuna da Assembléia Legislativa do Estado 
de Rondônia, pelo Deputado Estadual Francisco Sales, 
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Requerimento ri' 1.077/95, solicitando a mmscri· 
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restan Fernandes, publicado no jornal Folha de S. Pau-
lo, edição de 11-8-95. Sen. Pedro Simon. ········--·--- 315 

Requerimento rf! 1.104195, solicitando a transcri-
ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo: "Ofensiva 
contra bidrovia". de autoria do professor Lenine Campos 
Póvoas, publicado no jornal mato-grossense Diário de 
Cuiabá, edição de 16-8-95. Sen. Carlos Bezerra. ......•.•... 316 

Requerimento fi!. 1.159195. solicitando a transcri-
ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo: "Pobres 
depositantes de boa-fé" .. publicado na Revista Eume. 
edição de 30-8-95. Sen. Carlos Palrocinio. ··············-····- 317 

Requerimento ri' 1.192195, solicitando a mmscri· 
ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo: "Finanças 
em ordem", publicado no jomal O Estado de S. Panlo, 
edição de 29-8·95. Sen. Gilberto Miranda.··················-- 319 

Requerimento n.• 1.357/9"5, solicitando a tilinscri-
ção, nos Aoais do Senado Federal, do artigo: "A agres-
são do pastor". de autoria do Dr. Emando Uchoa Lima, 
publicado no jornal Correio Brazilieose, edição de 21-
10.95. Sen. Hugo Napoleão ••••.........•.. -·-----·--· 320 

Requerimento n2 1.358195, solicitimdo _a transcri-
ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo: "Amar.ll 
Neto, o rep6rter", publicado no periódico Tribuna da 
Impreusa, edição de 19-10-95. Sen. Bernardo Cabral ... 321 



Requerimento n2 1,423/95, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal. do artigo: "Fujimori
zação à moda tucana", publicado no jornal Folha de S. 
Paulo, edição de 31-1().95, de autoria do Sr. Ives Gan
dra da Silva Martins. Sen. Gilberto Miranda ···-············· 

Requerimento n' 1.436/95, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Fedoral, dos artigos l!"blica
dos no jornal Gazeta Mercantil. sob o título: "Asia via 
Peru sairia caro" e pelo periódico Jornal da Segnnda, 
sob o título: "A salvação do Centro-Oeste". Sen. Cados 
Bezerra. ..................... --------------··-

Requerimento n' 1.453195, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Fedoral, do artigo: "O resgate 
dos ideais de Zumbi dos Palmares", de autoria da Sena
dora Benedita da Silva, publicado no jornal Folha de S. 
Paulo, edição de 19-I 1-95. Sen. Marina Silva. .............. . 

Reqnerimento n' 1.533/95, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Fedoral, do artigo publicado 
no jornal Folha de S. Paulo, edição de 29-11-95, sob o 
título: "Sivam, um ovo de indez". de autoria do físico e 
jornalista Rogério Cczar de Cerqueira Lcire. Sen. Mari-

na Silva. ·-·-··················-·······-·-··---·-···-·--
Requerimento n' 1550195, solicitando a transcri

ção, nos Anais do Senado Fedoral, do artigo veiculado 
pelo Correio Brazilieose, edição de 24-11-95, sob o ti
tulo: "Previdência Padamentar", de antoria de Afrfsio 
Vieira Lima Filho, Diretor-Executi.Vo do IPC. Sen. Car-
los Bezerra. ·----···--··--·--·-------·····---,---

Requerimenta n'-~.-.andoa ~
nos Anais do Senado Federal, do artigo: "Fechando os 
sa1os do SUS", de antoria do Ministro da Saúde, publica. 
do em diversos 6tgãos de imprensa do País. inclusive A 
União, de João Pessoa, (PB). edição de 20-1-96. Sen. 
Hnmberto Lucena. ................. ., __ _ 

Requerimento n' 104/96, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Fedoral, do artigo publicado 
no jornal Tribuna da 1mp......., edições de 10 e 11-2-
96, no qual o jornalista Hélio Fernandes homenageía a 
memória do Senador Nelson Carneiro. Sen. Gilberto Mi-
randa.----·----···--··--· ··--··--· ------- •. 

Requerimento n' I 05/96, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Fedesa1, do artigo: "O plano 
real e seus dois brasis", de antoria do Prefeito Paulo Ma
lu!, publicado no jornal O Globo, edição de 12-2-96. 

Sen Gilberto Miranda. --·············-···---·----·---
Requerimento n' 133196, solicitando a transcri-

ção, nos Anais do Senado Fedesa1, do artigo: "Tentação 
diabólica", publicado no jornal Folha de S. Paulo, edi
ção de 18-2-96, de autoria do Sr. Osiris Lupes Filho. 

Sen Gilberto Miranda ········----····· ·-----
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edição de 11-3-96. Sen. Teotônio VIlela Filho ................ . 

Requerimento rf!. 234196, solicitando a tnmscri
ção, nos Anais do Senado Fedesa1, do artigo: "Retirada 
em silêncio", do jornalista V!llas Bõas Conêa, publicado 
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uo Jornal do Brasil, edição de 8-3-96. Sen. Júlio Cam-
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Requerimento n' 278/96, solicitando a transcri

ção, nos Anais do Senado Fedoral, do discurso J/roferido 
326 pelo Dr. Jorge Alberto Romeiro Júnior, por ocasião de 

sua posse no cargo de Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, em sessão realizada no dia 
5-l 0-95. Sen. Odacir Soares. ·--·--··----------------------~ 

Requerimento Jt!. 319/96? solicitando a transcri· 
ção, nos Anais do Senado Fedoral, do artigo: "Ação Pro-

328 videncial", editorial do Cm- ·,;:o Braziliense, edição de 
28-3-96. Sen. Bello Parga. ••.. ::.: ................................... -

Reqnerimeuto n' 569196, solicitaudo informações 
ao Ministro das Relações Exteri~ sobre os critérios 
utilizados pelo ltarnaraty para lotação de pessoal díplo-

332 mát:ico. Sen. Roberto Requião ......... ·-····-··-···············--
Encaminbando a votação do Requerimento 

n• 571/96, de adiamento da discussão do PLC n' 96/94, 
que altero a Lei rf!. 7.998190, que regula o Programa do 
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo 
de Ampam do Trabalhador- FAT. Sen. José Eduardo 

334 Dutxa. ............. . 
Encaminhando a votação do Requerimento ri! 

571/96, de adiamento da discussão do PLC n' 96194, que 
alrera a Lei n' 7.998190, que regola o Programa do Segu
ro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de 
Ampam do Trabalhador- FAT. Sen. Cados Bezena. ...... 

337 Encaminhando a votação do Requerimento 
n•-51ll96, .de adjammtn<lodiscussão do PLCn" 96194, 
que a1tem a Lei n' 7.998190, que regola o Programa do 
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo 
de Amparo do Trabalhador- FAT. Sen. EdisonLobão ... 

Encaminhandu a votação do Requo:iincmo n' 554196, 
338 de homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. Júlio 

Mesquita Neto. (Republicação) Sen Romen Tnma. .••...... 
Justificação do Requerimento n' 573196, solici

tando informações ao Ministro da Fazenda, sobre o va
lor de todos os financiamentos externos conoedidos pela 

União. Sen. Esperidião Amín. --··········-----···--
340 Requerimento n' 573196, solicitando informações 

ao Ministro da Fazenda, sobre o valor de todos os finan
ciamentos exrernos coucedidos pela União. Sen. Esperi-

díão Amin. ········--------·--·· ----
Requerimento n' 574196, solicitando informações 

341 ao Ministro da Fazenda, sobre o volume da cbamada re
mlncia fiscal prevista para 1996. Sen. Freitas Neto. ---· 

Requerimento n' 577/96, solicitando informações 
ao Ministro das Relações Exreriores, sobre o andamento, 

· na Organização de Aviação Civil Inremacional, do in-
342 quérito sobre a dermbada, pela força aérea cnbana, de 

aeronaves civis norte-americanos, nas proximidades do 
território cubano, em 24-2-96. Sen. Roberto Requião ..... . 

Encaminhando a votação do Requerimento r#-
582196, que solicita o adiamento da discussão sobre o 

343 _ PLS n' 313/95, que regulamenta o uso da liugua vemá
cnla, para denominações de estabelecimentos industriais, 
com=iais e de serviços e dos produtos e dos respecti
vos maouais de insttuções, goias de informações, mapas, 
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~ folhetos, letreiros, painéis e toda e qualquer mo
dalidade de informação destinada ao consumidor brasi
leiro. Sen. Artur da Távola ············-·--·····-··-

Encaminhando a votação do Requerimento rf!. 
582196, qiie- Solicita o·adiamento da discussão sobre o 
PLS rf!. 313/95, que regulamenta o uso da língua verná
cula. para denominações de estabelecimentos indus
triais. comerciais e de serviços e dos produtos e dos res
pectivos manuais de instruções, guias de informações, 
mapas, cartas, folhetos, letreiros, painéis e toda e qual
quer modalidade de informação destinada ao consumi
dor brasileiro. Scn. Bemardo cabr.ú. -·············---· 

Encaminhando a votação do Requerimento Jil 
582196, que-SOlicita o adiamento da discussão sobre o 
PLS rf!. 313/95, que regulameuta o uso da líugua verná
cula. para denominações de estabelecimentos indus
triais, comerciais e de Serviços e dos produtos e dos res
pectivos manuais de instruções, guias de infOl"IIlliÇÕeS. 
mapas. cartas, folhetos, letreiros, painéis e toda e qual
quer modalidade de informação destinada ao coosumi
dor brnsileiro. Sen. José Fogaça. ·-···-········-····---

Requerimento rf!. 586196, solicitando informações 
ao Senhor Ministro da Saúde. Dr. Adib Jarene, acerca do 
funciooamento do Projeto Otbis (avião DCIO, eqUipado 
com aparelhos oftalmológicos). Sen. José Edoanlo Du-

tt:a. ···-······-·-·---····----··-----·-····--

SAÚDE 

Cometlta a ttagt<tia OCOirida na Oínica Santa Ge
noveva.. no Rio de Janeiro. Sen. Benedita da Silva. __ 

Analisando a situação da saúde no País. Sen. Se.. 

bastião Rocha.·············----····----··----

(SEBRAE) 

Enaltecendo o Serviço Brasileiro de Apoio às Mi
cro e Pequenas Emptesas - SEBRAE que, juntamente _ 
com o Banco do BI3Sil., criou o Fundo de Aval para Mi
cro e Pequeoas Empresas - FAMPE. Sen. Esperidião 

Amin.-···············----·-··---····-·-·-. 
SEM-TERRA 

Fala de sua visita ao acampamento de mais de 
três mil familias de sem-terra,. junto à FaZenda Giaco-
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met. nos Municípios de Rio Bonito do lguaçu e de Nova 
Laranjeiras, no Estado do Paraná. Sen. Eduanlo Suplicy 

Conflito envolvendo famílias de sem-terra,. em 
Buriticupu, (MA). Sen. Eduardo Suplicy. ··········---

SEMINÁRiO 

Destaca a realização e os resultados do Seminário 
Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
nas Américas, realizado em Brasília. Sen. Emília Fer-
nandes.···--·········---·- ----··-·-
(SP) (Vide ACIDENTES) 

SUBsrrnm:vo 

Discnssão do Substitntivo do Senado ao PLC rf!. 
232193 (rf!. 2.525/92, na origem), que ínelui os incisos X 
e XI no art. 42 da Lei rf!. 8.389/91, que instimi o Coose
lho de Conumicação Social. Seo. José Fogaça. •.............. 

TRlBliTAÇÃO 

Propõe que o sistema de arrecadação tributária 
sofra uma adequação de seus ptaZOS. em função da esta

bilização da moeda. Sen. Rornen Toma. ·····"········-·-. 

TIJRISMO 

A importancia do turismo no País. Sen. José Ro-
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mares. ···········-·····················-····-·················-········-··-···· 

GILBERTO MIRANDA 

Requerimento ri' 547/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, com relação aos creditos líqui
dos e certos apresentados à Secretaria do Tesouro Na-

cional. ········--·····-························-············-·-·············-·· _ 
Requerimento ri' 548196, solicitando informações 

ao :Ministro da Previdência e Assistência Social. sobre 
os bancos que possuem certidões negativas de débito . ... 
··· ··- Requerimento ri' 549/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, sobre o relatório da auditoria 
ioterna instaurada na diretoria internacional do Banco do 
Brasil. ........ - .................... - .......... - ............. - ............. .. 

Requerimento ri' 550196, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, sobre todos os conttatos de 

venda de bancos celebrados no País. ·············-····-·····--· 
Falando do motivo de sua ausência na votação do 

Projeto Sivam. Apane ao Sen. Pedro Simon. ................. . 
A reforma da Previdência Social, da forma como 

está seodo proposta, mostra a inabilidade política do Go-

verno na condução das refollll3S. ··········-························ 
Requerimento ri' 562196, solicitando informações 

ao Ministro da Sadde, com relação à fiscalização em
preendida nas clínicas geriátricas integrantes do Sistema 
Unico de Saúde- sus ..................................................... . 

Requerimento ri' 563/96, solicitando informações 
ao Mínistro da Fazenda, acerca dos bancos fiscalizados 
pelo BaoooCentral, no periodo de 1991 a 1995 ............ . 
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Requerimento ne 564196, soticítaildo informações 
ao Ministro da EducaçãO e do Desporto acerca do plano 
de informatização das escolas públicas. ----------·-

Analisa o reflexo negati.vo do Proer nas contas 
públicas. -······----------'---------· -· -------· -•-·-·-"··-~-

Requerimento ~ 1.192195, solicitando a transcri
ção, nos Anais do SeDado Federal, do artigo: "Fmanças 
em oidem", publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 
edição de 29-8-95. ------- ---------

Requerimento n2 1.423195, solicítand.9 a transcri
ção, nos Anais do SeDado Federal, do artigo: "Fujimoriza
ção à moda tucana", publicado no jornal Folbade S. Paulo, 
edição de 31-1().95, de autoria do Sr.lvesGandra da Sil-
va Martios ................... ________________ _ 

Requerimento ri' 104/96, solicitando a transcri
ção, nos Anais do SeDado Federal, do artigo publicado 
no jornal Tribuaa da Imprensa, edições de lO e 11-2-
96, no qual o jornalista Hélio Fernandes homenageia a 
memória do Senador Nelson Cameiro ............ ---------

Requerimento ri' 105196, solicitando a transcri
ção, nos Anais do SeDado Federal, do artigo: ·o plano 
real e seus dois brasis", de autoria do Prefeito Paulo Ma
luf, publicado no jornal O Globo, edição de 12~2-96. ----

Requerimento ri' 133/96, solicitando a transcri
ção, nos Anais do SeDado Federal, do artigo: "Tenta
ção dillbólica", publicado no jornal Folba de S. Paulo, 
edição de 18-2-96, de autoria do Sr. Osiris Lopes Filho •. 

Discussão do PR rf!. 64196, que autoriza·a-hltera
ção do item g do art. 2" da Resolnção ri' 53195, do Sena
do Federnl, que autorizou a Prefeitura Mnnicipal de 
Guarulhos, (SP) a emitir, ali"avés de ofertas públicas, Le-
tras Financeiras do Município de Goamlhos -
LFrMIGRS, cujos recursos serão cJestjnados à liquida
ção de precatórios judiciais pendentes, de responsabili-
dade daquele Município. ________ , ___________ , ____ . ___ _ 

Gll..VAMBORGES 

PlS ri' 125196, que autoriza a prática da morte 

sem dor nos casos em que especifica. ·······-·-·-----
Leitma de artigo publicado no jornal Correio 

Bravliense, intittllado: "Pobre Santa GenoveYa, pa
droeiiade Paris", de autoria do Senador José Samey ...... 

GUILHERME PALMEIRA 

Homenagem póstuma ao jornalista, professor e 
advogado, Joarez Ferreira. -------------------------

Associando-se ao discorso do Senador Bernardo 
Cabral, com relação à opinião do Sr. Rudiser Dornbusch 
sobre a econonda btasileira. Aparte ao Sen. Bernardo 

Cabral --·-··-······-·--·--·······---···---·-·· 
co-menta notícias veiculadas pelo jornal Folha de 

S. Paulo que most:ram os desafios que o País deverá en
frentar, para alcançar a chamada moderniz.ação institu-

cional ---------------------
Argumenta sobre a necessidade de se reativar o 

ProálcooL ---------------------------------------
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ffiJGO NAPOLEÃO 

Requerimento~ 1357195, ,solicitando a transcri
ção? nos ADaiS do Senãdo Federal, do artigo: "A agres-
são do pastor ... de autoria do Dr. Emando Uchoa Lima. 
publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 21-

1().95. -----------------------------

ffiJMBERTO LUCENA 

Homenagem póstuma ao ex-5enador Gastão Mul-
ler. --------------------------------------· 

Defende -~ manutenção do direito que os titulares 
de cargos do Poder. Elrecutivo têm de subirem aos palan
ques, durante a campauba eleitoraL ------------------

Falando sobre a repercussão das declarações do 
economista Rudiger Dombusch. com relação ao :fururo 
do País. Aparte ao Sen. Ney Suassuna. ---------------------

Defende a manutenção do direito que os titulares 
de cargos do Poder Executivo têm de subirem aos palan
ques, durante a campanha eleitoraL (Republicação)-------

Encaminhando a votação do Requerimento J#. 
505/96, solicitando, nos termos do arL 119 do Regimen
to Interno. a dispensa do pan=r da Comissão de Assun
tos Económicos sobre o PlS ri' 259/95, que altera o dis-
posto na Lei ri' 8.629/93. __________________ _ 

R<querirnelllo ri' 867/95, solicitando a transcri
ção, nos Anais do SeDado Federal, do artigo: "Trans
posição: a hOia é esta", de antoria do Senador Lúcio Al
cântara, publicado no Correio Brazilieme, no mês de 

junho de95. ---------------------------
Requerimeolo ri' 38/96, solicitmdo a transcrição, 

nos Anais do SeDado Federal, do artigo: "Fechando os 
ralos do sus·' de autoria do Miois1ro da Saúde, publica
do em diversos órgãos de imprensa do País, inclusive A 

- Uoião, de João Pessoa, (PB), edição de 20/1/96. -------
Discusslio do PlS ri' 138195, qne cria m... de li-

vre comércio no Município" de Cabedelo. {PR) .............. .. 

JEfFERSON PERES 

Leitma da Mensagem ri' 182/96 Vi' 536196, na 
origem), snbmetendo à apreciação do Senado Federal, o 
nome de José Carlos Penet Schulte, para compor o Tri
bnnal Soperior do Trallalbo, no cargo de Suplente de 
Miois1ro Classista Temporário, representante dos traba
lhadores, no triênio de 1996 a 1999. ----------------

Concordando com o pronunciamento do Senador 
Casildo Maldaner, com relação aos fundos de pensões. 
Aparte ao Sen. Casildo Maldaner. -----------------------

Discussão do PlS ri' 138195. que cria m... de li
vre comércio no Município de Cabedelo, (PR)................. -

Considerações acen:a da reforma agrária no País .. 

JOÃO FRANÇA 

Parecer ri' 302196- Comissão de Educação, sobre 
o PDL ri' 9/96 (ri' 169/95, na origem), que aprova o ato 
que =ova permissão ontorgada à Rádio Oube de Ala-
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VI 

goas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Arnpiraca, (AL) .. 

Parecer rf!. 306/96- Comissão de Fdncaçãn, sobre 
o PLS n2 69~ que denominà Professor Potiguar Matos 
a Escola Técnica Federal de Pernambuco - Unidade de 
Ensino Descentr.iliza - Pesqueila. ................................... . 

JOEL DE HOLLANDA 

Parecer n' 292/96 - Comissão de Assuntos So
ciais, sobre o PLC n2 87/91 (n2 2.838189~ na origem). 
que dá nova redação a disposinvos da Lei n' 3.857/60, 
que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da profissãó de músico . .... . 

Promover o desenvolvimento de forma sustentá
vel é uma das exigências de uma econon;ria globalizada. 

Ressalta a importância da promulgação da Emen
da à Constituição n' 11/%, que permite a admissão de 
professores, técnicos e cientistas estraiigeiros pelas uni~ 
versidades brasileiras e concede autonomia às instituiçõ
es de pesquisa científica e tecnológica. ·-··-··-·······-····· 

Transcriçilo nos ADais do Senado Federal de do
cumento elaborndo por representantes do setor empresa
rial pernambucano e encaminhado ao Governador do 
Estado, reivindicando maior articulação entre o Poder 
Público Estadual e a sociedade civil ·--···········-··············· 

Analisa a preocupante situação do tlân:s:ito no 
País, classificando como urgente e inadiável a votação 
do novo C6dígo de Trânsito ............ ·--·-·-··-··---~--~·-····· 

JONAS PINHEIRO 

Parecer ... 295/% - Cotuissão de Assuntos So
ciais, sobre as emendas oferecidas em Plenário ao PLC 
n'112192 (n' 2.802192, na origem), que altera os §§ I• e 
2!! e acrescenta os §§ 32 .. ~. 52 e fi! ao art. 382 do Decre-
to-Lei n2 5.452/43. ·········-······--······---------···---······ 

EDcamjnhando a votação do Requerimento rf!. 

505196, solicitando, nos tennos do art. 119 do Regimen
to Interno. a dispensa do parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos sobre o PLS ~ 259195. que altera o dis-
posto na Lei n' 8.629193. ·····-················-··--····-·-·-·-

Parecer ... 316/%- Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o Ofício "S" n!! 48196. do Sr. Presidente 
do Banco Central do Brasil eocaminhando ao Senado 
Fedetal proposta para que seja alterado o item "g" da 
Resolução n' 53195. do Senado Federal que antoriza a 
Prefeitma Municipal de Guarulhos, (SP) a realizar a 
emissão de Letras Fmanceiriis do MunicípiO -
LFI'M/GRS. ct_tjos_ ~ serão destinados à liquida-
ção de pxecatónos JudiCiais. ········-·····~················-··········· 

JOSAPHATMARINHO 

Referindo-se à postwa que o CongreSso Nacional 
deverá tomar ao analisar a nova Lei de Imprensa. Aparte 
ao Sen. José Roberto Amlda. ··-································· .... 

Defende que a reforma tmíversitária seja feita de 
forma ampla. Aparte ao Sen. José Roberto Amlda. .•....... 

Pág. 

218 

226 

100 

138 

162 

208 

569 

110 

257 

384 

12 

176 

Corinmica as dificuldades por que passa a Univer
sidade Federal da Bahia. em decorrência de det:ermina
ções inesperndas do Ministério da Administração, com 
~el~ a vantagens de proventos de servidores daquela 
inStttuiçilo ......................................................................... . 
· Aborda o problema do deseJnPil'gO ..................... . 

_ Aborda o problema do desemprego. (Repoblica-
çoo) ..................................... : ............................................. . 

JOSÉ ALVES 

Preocupa-se com o crescimento da violência no 
País.-............................................................................... . 

JOSÉ BONIFÁCIO 

Comenta a repercussão alcançada pelo seu proje
to que altern. o Código Penal Brasileiro .. no capítulo refe-
rente aos Crimes contra os Costomes ............................ .. 

Consider.lções ac=a da reforma agrária. ........... . 

JOSÉ EDUARDO DU"IRA 

Cií1icas à má gestão pela qual é submetido o Ban-

co do Estado de Sergipe. ·························-········-····-····-
Debate a questão das medidas provisórias baixa

das e reeditadas, em excesso. pelo Governo F<delal. ..... 
Fncami_nhando a votação do Requerimento rf!. 

571/%, de adiamento da discussão do PLC n' 96194, 
que altera a Lei n' 7.998190, que regula o Programa do 
Seguro-Desemprego, o AbonO Sa!ariai e institui o·Fun-
dodeAmparodoT!3halhador-FAT ...................... -.: .. 

R<qucriment<> n' 5861%. solicitando infonnações 
ao Senhor Ministro da Sallde, Dr. Adib Jatene, acerca do 
funcionamento do Projeto Orbis (avião DCIO. equipado 
com aparelhos oftalmológicos) ................... ·-····-·····-·· 

Devem ser criadas restrições para que os parla
mentares não mudem de partido com tanta freqüência 
Aparte ao Sen. Nabor Júnior. . .......................................... . 

Confirma apoio do Partido dos Trabalhadores à 
greve geral proposta pelas centrais sindicais, juntamente 
com os empresários. -········-···············-···-····-······-······-

JOSÉ EDUARDO VIEIRA 

Parecer n' 309/% - Connssão de Assuntos Eco
nômicos sobre o Ofício "S" n2 26196 (Oficio Presi rf!. 

!.192/%, do Sr. Presidente do Banco Central do Brnsil, 
na origem)~ que encaminha solicitação do Governo do 
Estado do Paraná, acen::a da concessão de garantia a ser 
prestada à Fmanciadora de Estodos e Projetes - Fmep, 
em operação de crédito no valor de R$16.606.174.83 a 
ser contralada com a Companhia Panmaense de~ 
- Copel.. rujos recursos serão destinados a dotar o Lalx>
ratório Central de Eletrotécnica e Elet:rônica- LAC. en
tidade mantida pela Copel e pela Universidade Federal 
do Paraná. de infra-estrutura necessária para promover 
inovações tecnológicas.··-················-············-············-·· 
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JOSÉ FOGAÇA 

Defende mudanças nas formas de arrecadação do 
ITR. Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy ...................•.••.•• __ 

. . O ajust: fiscal deve ser encarado como a grande 
pnoridade IlllC!onal. ·-··················-·-·----. --··-·-

Falando de sua proposta de prover a Embrapa de 
veroa global. com a finalidade de custear suas despesas. 

Aparte ao Sen. José Roberto Arruda. ····-····-··················· 
Aponta os verdadeiros autores da tese do confisco 

da poupança. imposto ao povo brasileiro pelo Governo 
Collor ............. --···--··----·-·----

Parecer p2 301196- Comissâp de E<fu.,.~, sobre 
o PDL ,. 94/95 (p2 9/95, na origem), que aprova o ato 
que =ova permissãp outorgada à Rádio Clube de Ala
goas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Maceió, (AL) ..... 

Parecer,. 305/96- Comissãp de EPucação, sobre 
o PLS ,. 18/96, que dispõe sobre a função de responsá
vel b!cnieo, nas empresas de comunicação social--·-········ 

Discussâp do Substitutivo do Senado ao PLC ,. 
232/93 (p2 2.525/92, na origem), que inclui os incisos X 
c XI no art. ~da Lei J.'Jf!. 8389191, que institui o Conse-

lho de Comunicação Social ······-··············· .... ·-··--
Reporta-se a documento elaborado pelo lnstitnto 

Gutemberg, que analisa dados de pesquisa da Data Fo
lha, sobre o que pensam os brasileiros sobre o Congres-

so Nacional ........... -·---···-·------·----
Parecer,. 308196:... Comissãp de Educação, sobre 

o Processo Diversos~ 65195, ~ferente aos Avisos 1P 
118/MC/95. ,. ZIOIMC/95 e 27/MC/96, na.origem, do 
Sr. Ministro das Comum~ encaminhando ao Presi
dente do Congresso Nacional propostas de regulamento 
e norma complementar sobre o serviço de TV a cabo, 
para audiência e pa=er do Conselbo de Comunicação 

Social. ······················--···--··--··----·-···--
Parecer .. 313/96 - Comissãp de Assuutos Eco

nômicos, sobre o Ofício "S" n2 44196 (Ofício Pcesi "fP. 

1.606/96, na origem). do Presidente do Banco Central 
do Brasil, encaminhando solicitação da Prefeitma Muni
cipal de Coronel Barros, (RS), para que possa contll!lar 
operação de ctédito junto à Caixa Econômi.,. Federal. 
no valor de R$64.092,02,. destinada à construção de uni-
dades habitacionais. -····-··············-···----

PR,. 61/96, que autoriza a Prefcitma Municipal 
de Coronel Barros, (RS) a contll!lar operação de cn!dito 
junto à Caixa Econõmica Federal, no valor . de 
R$64.092,02. destinada à construção de unidades habita-

cionais. ··································-~---·-···--·-·--
Parecer oral_ ao PR n2 63196, que autoriza o Go-

vemo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado - LFIRS, cujos re
CUISOS serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária da
quele Estado, vencivel no 22 semestre de 1996. ··-·-·--

Encaminhando a votação do Requerimento If! 
582/96, que solicita o ndiamento da discussão sobre o 
PLS ,. 313/95, qne regulamenta o nso da língua verná
cula, para deno~ de estabelecimentos industriais, 
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comerciais e de serviços e dos produtos e dos respecti
vos manuais de instruções, guias de informações. mapas, 
cartas. folhetos, letreiros, painéis e toda e qualquer mo
dalidade de informação destinada ao consumidor brasi-
leiro. ······---------··-····-·· 

_Analisa aspectos da ~ geral proposta pelas 
centraiS sindic:us e empresários. ·············-···-···--··--·-· 

JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 

Argüindo inconstitucional a Medida Provisória ,. 
1.415!96, que instimi a contribuição social obrigatória.,, 

para servidores inativos. ···-·--····-··-·-··--· __ 

JOSÉ ROBERTO ARRÓÕA 

Defende que o Congresso Nacional analisa a Lei 
de lmp10DS3 com a racionalidade que lhe é peculiar. ····-· 

Homenagem ao 382 aniversário da cidad.e-s,at:e1íte 
de Taguatinga, (DF) e ao 63" auivmário da cidade de 

Brazlândla, (DF). -·······-··-··········-·----
A importância do trabalho realizado no Centro

Oeste pela Embrapa. atiavés do Centro de Pesquisas 
AgropecWrias do Certado- Cpac, nos últimos 20 anos. . 

_ ~~~ deve in~estir prioritariament em edu-
caçao, CJ.C:DC13 e tecnolog13. -······-··---··-·--·-··-···- _ 

Preocupa-se com o alto aJSto das universidade 
públi= para o País.··············-·- . ······--

A importância do turismo no País. ·········---·····--

JOSÉ SERRA 

Discursa em I3Zão de seu letOmo ao Senado Fe
deral. após ter ocupado o cargo de Ministro do Planeja-

UleD.to. ··--·-·---···-··----··········----

JÚLIO CAMPOS 

Requerimento n" 234196, solicitando a ttanscri
ção, nos ADais do Senado Federal, do artigo; "Retirada 
em silêncio", do jomallsta Villas Bõas ConSa, publicado 
no Jornal do Brasil. edição de S/3!96.-······-····-··-··· 

LAURO CAMPOS 

Requerimento ,. S4ó/96, solicitando informações 
ao Ministro-Chefe da Casa Civil. sobre a visita oficial 
do Presidente Femando Henrique à República Ftancesa.. 

Analisa a atual situação económica. política e so-
cial do Brnsil. ··---··-··---- ···-·---

Considerações a respeito da Lei de Imprensa. 
Aparte ao Sen. José Roberto Arruda·····················-········· 

PLS ri' 124196, que altera a alínea b do § 2" do 
art. 589 do Código Civil, com a redação dada pela Lei ,. 

6.969/S I. -····---··········-····· . 
Considerações sobre a exploração sexnal de me-

nores. Aparte à Sen. Emília Femandes. ····-······-····-
Lamenta a situação precária em que se encontram 

as universidades brasileiras. Aparte ao Sen. José Roberto 
Amlda ...••..• -··-···········-··· ··----···· 
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vm 

Analisa a postura neoclássica do Governo e seus 
reflexos na economia e no campo social ....................... . 

Esclarece quem foi o criador do confisco da pou
pança. Aparte ao Sen. José Fog.ça. ·-····-····-···················· 

Abordando a questão da reforma agrária. ............ . 
Aspectos do desemprego no País. Aparte ao Sen. 

Josaphat Marinho. ·--·······--···-·-··-·-·-··--.. -
Aspectos do desemprego no País. Aparte ao Sen. 

Josaphat Marinho. (Republicação) ···-····-····-·············
Considerações acerca da reforma agrária. Aparte 

ao Seu. Lõdio Coelho. -···-··· ·····-···---
Analisa aspectos do discur>o de posse do ex-Se-

nador Roberto Campos. ·······················--··-··-·····-· 
A dificuldade que o Legislativo Fedem! eofrenta 

em desempenhar o seu papel. ··············-···········-········-
0 desemprego estatístico e o desemprego reaL ..... 

LÚCIO ALCÂNTARA 

Parecer ri' 299196 - Comissão de ConStituiç!o, 
Justiça e Cidadania, sobre o PLC ri' 196193 (ri' 1.279/91, 
na origem), que estende o seguro-desemprego ao traba-

Pág. 

179 

IS4 
210 

394 

535 

575 

590 

590 
590 

lhador IUil!!. ···························---··-------···--__194 
MARINASll..VA 

!nangurnção do Paxque Chíco Mendes em Rio 
Btane0, (A C), como parte das comemorações da semana 
do meio ambiente. ·-··············· .. ···-·-····----

ComemO<a o Día Mundial do Meio Ambiente. .... 
Preocupa-se com a disputa envolvendo as vilas 

Ex1n:ma e Califórnia, no Estado do AI=., na divisa com 
Roodônia, que se anasta desde 1986. -···-············-----

Parecer ri' '191196 - Comissl!o de Assuntos So
ciais, sobre emendas ao PLC ~ 54193 (n2 444193, na ori
gem), que dispõe sobre a prestaç!o de assistência reli
giosa nas entidades hospitalares públicas e privadas. ·-··· 

Preocupa-se com os problemas eofrentados pelo 
Estado do Acre e com o descaso das autoridades compe
tentes, com relação a esses problemas.······-············-·--

Requerimento ri' 1.453/95, solicitando a tnmscri
ç!o, nos Anais do Seoado Federal, do artigo: •o resga
te dos ideais de Zmnbi dos Pahru!res", de autoria da Se
nadora Benedita da Silva. publicado oo jomal Folha de 
S. Paulo, ediç!o de 19111/95. ·········--- -··-

Requerimeoto n' 1533/95, solicitando a tnmscri
ção, oos Anais do Seoado Fedenl, do artigo publicado 
no jomal Folha de S. Paulo, edição de '19111/95, sob o 
título: "Sivam, um ovo de indez". de autoria do físico e 
jomalista Rogério Cézar de Cerqueira Leite. ·········-········ 

PR n2 65/96, que altera os arts. -····-···········----··-
243 e 244 do Regimento Interno do Senado fede

ral, instituindo o projeto de bancada e o projeto co1etivo 

multipartidário. ·····························--·---···----~ . 

MAURO MIRANDA 

A educação deve ser encarada como a grande 
prioridade do País. ··················-·········--·---
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Parecer ~ 293/96 - ComíSSãO- de Assuntos So
ciais, sobre o PDL n' 37/95 (n' 317193, na origem), que 
aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Con
flitos de Leis em Matéria de Adoção de Menores. cele-
brada em La Paz, em 24/51S4. ···-································ ..... 

A ferrovia norte-sul volta a ser viável ........... ·-···· -
Preocupa-se com a falta de uma política de habi-

taç!o. ··························-----·-·-·-··--------. 

. MURILO MELLCl FlLHO (JORNAI.JSTA) 

Discursa em razão da comemoração dos 13 anos 
da Rede Manchete. ···················--··--··-··-·-·----

NABOR JÚNIOR 

Preocupa-se com o -litígio entre as vilas Extrema e 
Califórnia, no Estado do Acre, na divisa com Rondônia 

Analisa o impasse existente entre os Estados do 
Acre e Rondônia, com relação à posse de áreas localiza-
das nas divisas desses Estados. ································--···· 

Discussão do PR n' 63196, que autoriza o Gover
no do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras fi-· 
nanceiras do Tesouro do Estado- LFIRS. cujos recur
sos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária da
quele Estado, vencível no 2!' semestre de 1996. ····-········ 

Discussão do PLS n' 13S/95, que cria área de li
vre comél"cio no Municlpio de cabedelo, (PR). ----······ 

Defende o projeto que visa reduzir o pereenlllal 
dos juros de mora. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral. •...••. _ 

Propondo que seja feito um cadastr.uneuto de to
dos os ttabalbadores sem-terra para que, então. seja feita 
a reforma agrária. Aparte ao Sen. Jefferson Peres ...•.•.... 

A refónna Política é imprescindível à modern
ização do sistema democtático no Brasil.·-······-·····-····· 

NEY MARANHÃO 

Parecer n' 2%196 -" Comissão de Assuntos So
ciais, sobre o PLC n' 196193 (n' 1.279191, na origem), 
que estende o seguro-desemprego ao trabalhador rural._ 

NEY SUASSUNA 

Fala sobre a repereussão negativa das declarações 
do economista Dronbusch, com relação ao Brasil .....•.... 

Encaminhando a votação do Requerimento ~ 
554196, de homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. 
Júlio Mesquita Neto.·····-···················-·········-·----

Parecer n' 296/96 - Comissão Diretora, apresen
tando a redaç!o linal do PDL n' 191/95 (n' 186195, na 
origem), _qoe aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Comercial, Econômica e Industrial, celebrado entre os 
Govemos do Brasil e da Turquia. em 10-4-95. ·-···--

Comenta artigos publicados no Jornal do Brasil 
que mostram que os mecanismos de fiscaHzação e su-
pervisão. utilizados na administração, são fallios . .......... . 

O País deve criar as condições necessárias, para 
estar apto a receber investimentos internacionais não-es-

peculativos. ······-······-·----·····-·------'--
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Parecer ff' 317/96- Comissão Diretora, apresen
tando a redação final do PDL ff' 154195 (ff' 78195, na 
origem), que aprova o ato que outorga pennissão à rádio 
90 FM Stéroo Uda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em-fteqüência modulada, na cidade de Piras-
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sununga, (SP). ··········-··················-···- 416 
Parecer ff' 318196- Comissão Direto!"3. apresen

tando a redação final do PDL ff' 171195 (ff' 157195, na 
origem), que renova a concessão outorgada à TV Globo 
de Recife Uda., para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, na cidade de Recife, (PE). ···················- 418 

Parecer ff' 319196- Comissão Diretora, apresen
tando a redação final do PDL ff' 178195 (ff' 150/95, na 
origem), que aprova o ato g_ue renova a permissão outor
gada à R:!dio Cidade das Águas Uda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freijllência modulada, na 
cidade de Amparo, (SP). ···························-···---·- _4!9 

Parecer ff' 320196 - Comissão Diretora, apresen
tando a redação final do PDL ff' 94195 (ff' 9195, na ori
gem). que aprova o ato que renova a pemússão outorga
da à R:!dio Ciube de Alagoas Uda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüêucia modolada, ua 

cidade de Maceió, (AL). ···················-···-----·- 420 
Parecer ff' 321/96 - Comissão Diretora, apresen

tado a redação final do PDL ff' 9/96 (ff' 169195, ua ori
gem), que aprova o ato que renova a permissão outorga
da à R:!dio Ciube de Alagoas Uda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqiiência modolada, ua 

cidade de Arapiraca, (AL). -····--····-·-····------ . 421 
Pa= ff' 322196 - Comissão Diretorn, apresen

tando a redação final do PR ff' 60196, que autoriza o Es
tado de Santa cmrina a prestar garantia à União no va
lor de R$20.000.000,00, em operações de Crédito Rural 
Emetgencial n:alízadas no ãmbito do Programa Nacio
nal de Fortalecimento da Agriculnua Familiar - PRO-

NAF. ··----···-·-----·--······----- 507 
Parecer ff' 323196 - Comissão_Dirotorn, apresen

tando a redação final do PR ff' 62196, que autoriza o 
Municfpio do Rio de Janeiro, (Rl) a celebrar operação 
de crédito externo, DO valor de US$150,000,000.00, des
tinados à redação da Dívida Mobiliãria interna do Muni-

cfpio- I..FIMRJ. ---··--·--·-···-···--·-··---- 508 
Parecer ff' 324196 - Comissão Diretora, apresen

tando a redação final do PR ri' 59196, que autoriza o Es
tado de São Paulo a emitir Lettas Fmanceiras do Tesou
ro do Estado de São Paulo -IFI"P, cujos recuiSOS serão 
destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, veo-
cfvel DO primeiro semestre de 1996. _--__ __:_____ 509 

Parecer ff' 325196 - Comissão Diretora, apresen
tando a redação final do PR o' 63/96, que autoriza o Go
verno do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado - LFTRS, cujos re
cursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliáiia da-
quele Estado, vencfvel no "21' semestre de 1996. ···--- 512 

Parecer o' 326196 - Comissão Diretorn, apresen
tando a redação final do PR o' 64/96, que-autoriza a alte
ração do item g do art. 2• da Resolução ff' 53195, do Se
nado Federal, que autorizou a Prefeitura Municipal de 

Guarulhos, (SP) a emitir, atravéS de ofertas públicas, Le
tras Financeiras do Município de Gtiaiulhos -
LFrMIGRS, cujos recUrsos serão destinados à liquida
ção de precatórios judiciais peodeotes, de responsabili

dade daquele Município. ·····---····-~---······----
Parecer o' 327/96- Comissão Diretorn, apresen

tando a redação final do PLS o' 57191 (o' 4.401/94, na 
origem), que ~põe sobre o ex=ício da profissão ·de 
Tecmco em Twismo ....... ·-········-··--····-----

Parecer r{' 328196 - Comissão Direto!"3, apresen
tando a redação final do PLS o' 138195, que cria a área 
de livre comércio no Munic!pio de Cabedelo, (PB) ...•••.•. 

ODACIR SOARES 

~~tecendo os feitos do Projeto Quelónios da 
Amazôma ·····-··-·········--·-·--------·--

PECo' 27196, que altera o inciso V do § 2"do art. 

58 da Constituição Federal. -····-···-··-···········--·---
Analisa os avanços e detalhes operacionais do 

Plano Agropecuário e Florestal de RoodôDia- PLANA-
FLORO. -------··- ···-----·---··-

Requerimeoto ri'- 278196, solicitando a transcri
ção, DOS ADais do Senado Federnl, do discurso proferi
do pelo Dr. Jorge Alberto Romeiro Júnior, por ocasião 
de sua posse no cargo de Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Rio de Jaoeiro, em sessão realizada no dia 5-
1().95. ········-···-----------·····-----

PLS o' 128196, que reajusta as peosões concedi-
das com base na Lei o' 7.986189. ---····-···--

Reporta-se à desativação do escritório do Progra
ma Muodial de Alimentos- PMA das Nações Unidas no 

Btasil. ·····--··-·-········-----------···-·· 

ONOFREQUINAN 

Uma das exigências:.para se acionar o Proer deve
ria ser a de não baver demissão de bancários. Aparte ao 

Sen Josaphat Marinbo·-···············-··------···-·---
Considerações acerca do estado de conservação 

dos botijões de gás cometcializados DO Brasil. Aparte ao 

Sen Romeu Tuma. ············-······----···---
Uma das exigências para se aciOnar o Proer deve

ria ser a de não haver demissão de bancários. Aparte ao 
Sen. Josapbat Marinbo. (Republicação) ··············-····-·-

OSMARDIAS 

Sugere que o Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar sofra algumas alterações .• 

O ulai.or desafio para as nações em desenvolvi
mento é promover o desenvolvimento auto-sustentável .. 

PEDRO SIMON 

Preocupa-se com as declarações feitas pelo Sr. 
Rudiger Dombusch com relação ao futuro da economia 
brnsileira. Aparte ao Sen. Bemanlo Cabral. ·····-·········-··· 
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Defendendo uma postura mais enérgica das auto
ridades brasileiras, com relação a questões emergentes. 

Aparte à Sen. Benedita da Silva ·····-······-··········-··········· 
Boas-vindas ao SenadOr José Serra pelo seu retOr-

no ao Senado Federal. : ................... ·-·······-~---~----~---=-·:-
Lamenta a saída do Senador José Serra do Minis-

tério do Planejamento ............................................ -····-· 
Sugerindo mudanças na Ordem do Dia da Casa._. 
Preocupa-se com o futuro da agricultwa no Bra-

sil. ········-······-······--··············--······································· 
Analisa a questão da violência que se_ apresenta 

nas mais variadas forxnas. ····························-··-·······-... -.... 
Considerações acert:a do grande número de medi

das provis&ias baixadas pelo Governo Federal Aparte 

ao Sen. José Eduardo Outra. ···---··················----·--
Ressalta decisão tomada pela Organi••ção dos 

Estados Americanos, contrária às medidas restritivas im
postas pelos Estados Unidos aos empresários que nego-

ciarem com Oiba. ···················-····-······-····-··--·--··· 
Buscando esclarecimentos acerca da refeiÇão que 

era servida aos pacientes da Clínica Santa Genoveva. 
Aparte à Sen. Benedita da Silva ·······················-····-····· 

Requerimeuto ri' 560196, solicitaudo informações 
ao Presideute da Petrobras, através do Mini- de Mi
nas e Energia. Sr. Raimundo :Mendes Brito~ com relação 
a possíveis defeitos DOS tubos adquiridos junto à Brastu-

bo Construções Metálicas S/ A. ·················--·············-··· 
Encaminhando a votação do Requerimento n! 

505/96, solicitaudo. nos tmnos do art. 119 do Regimen
to lnteroo, a dispensa do pareeer da Comissão de Assuu
tos Econômicos sobre o PLS "fi! 259195, qUe ãltera o dis

posto na Lei ri' 8.629/93. ····-············-·······----·--·-
Requerimento ~ 731/95, solicitaudo a transcri

ção, nos Anais do SeDado Federal. do artigo: "SOS 
para o Real", de autoria do Presidente da Federação e do 
Centro das lndústtias do Rio Grande do Sul e do Conse
lho de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional 
da Indústria, publieado DO jornal Folha de S- Paulo, 

edição de 3-5-95. ·······-································· ... .,-•..••.•.. _., 
Requerimento rf!. 783/95, solicitando a transcri

ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo: "Dia da 
Mãe". de autoria do jornalista Paulo Sant'ana, publicado 
no jomal Zero Hora, edição de 14-5-95. ·····--·--

Requerimento ri' 876/95, solicitaudo a transcri
ção, nos ADais do SeDado Federal, da mensagem do 
Embaixador do Brasil em Portugal, Dr. Itamar Franco, 
às autoridades e ao povo de Portugal, ao desemban:ar 
naquele País para assumir seu posto. ················-·······-···· 

Requerimento~ IJJTI/95, solicitaudo a transcri
ção, nos Anais do SeDado Federal, do artigo: "O rnteio 
da pobreza", do Sociólogo e ex-Deputado Federal Fl<>
restan Femaudes, poblieado DO jomal Folha de S- Pau
lo, edição de 11-1!-95. ···---

Pare= ri' 315/96- Comissão de Assuntos Eco
nómicos. sobre o Oficio "S" n2 47/%, que encaminha 
solicitação do Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul, relativa ao pedido de emissão de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul -lFI"RS, 
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cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobi
liária do Estado, vencível no 'P- semestre. ·-···················· 

PR rf!. 63, que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a emitir Letras Financeiras do Tesou
ro do Estado do Rio Grande do Sul - LFTR.S, cujoS· ri
cursos serão destinados ao- giro da Dívida Mobiliária do 
2!!: semestre-·-···········--···-····-········································ 

Consideraçõ<s acerea da viagem do Presidente da 
República à Fiança Aparte ao Sen. Antuoio Carlos Ma-

galhães. ··-··------·-··----··-····-··········--·····-·-·· 

Refere-se aos dados divulgados pela Pastoral da 
Criança, que demonstra a qoeda da mortalidade infantil 
no Paísem28,4%, no primeiro trimestre de 1996. ·-···· 

Defende a aprovação da Conttibuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira-- CPMF, a fim de que 
os reeursos apurados S<;jam aplicado na saúde. ·--····--·· 

RAMEZTEBET 

Parecer rf!. 310196_ - Comissão de Assuntos Eco
nômicos, sobre o OfíciO "S" rf!. 33/96 (Oficio Presi rfl. 

1.495/96, na origem). do Sr. Presidente do Baneo Cen
tral do Brasil encaminhando solicitação -do Go~emador 
do Estado do Mato Grosso do Sul, para emissão de Le
tras Fmanceiras do Tesouro do Estado do.Mato Grosso 
do Sul-I..FIMS, destinadas ao giro da Dívida Mobiliâ
ria do Estado, vencível DO 2" semestre de 1996. ···-······· 

PR If!. 58196. que autoriza O Governo do Estado 
do Mato Grosso do Sul a emitir, através de ofertas públi
cas, Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado do Mato 
Grosso do Sul - LFI'MS. destinadas ao giro da Dívida 
Mobiliária do Estado. vendvel no 22 semestre de 1996._. __ 

RENAN CALIIElROS 

Leitura da Mensagem ri' 178/96 (ri' 494/96, na 
origetu), referente ao PLC ri' 8194 (ri' 1.374191, na ori-
gem), que revoga os.·---····-········-··;·-·····:····-··-··-·· 

Parecer ri' 3ff1/96 - Comissão Diretora, apresen
tando a redação do vencido, para o tumo suplementar~ 
do Substitutivo do Senado ao PLC ri' 106194 (ri' 
5.362190, na otigem), que institui a Residência Médico-

Veterinária. ········-··········-····-·······························-········ 
Leitura de carta do Governador Divaldo Suruagy, 

ao Presidente do Senado Federal, Senador José Samey, 
buscando esclarecer notícia publicada no Correio Bra--
zilieuse, com o título: "Desvio de R$300 milbões" ........ _ 

ROBERTO FREIRE 

Necessidade de se buscar meios _que amenizem o 
impacto das mudanças econômicas. em especial na 
questão do desemprego. Aparte ao Sen. José Eduardo 

Outra. ·-········································-·······--···---
Criticas ao sistema de saúde do País. Aparte ao 

Sen. José Eduardo Outra ...•.••...••••................................... 
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Lamenta as declaiações pessimistas do economis
ta norte-americano Dornbusch, acerca do futuro econõ
mioo do País. Aparte ao Sen. Ney Suassuna ···············-· 

Encaminhando a votàção do Requerimento fi!. 
505/96. solicitando, nõs tetmos do art. 119 do Regimen
to Interno, a dispensa do parecer da Comissão de J\ssun
tos Econômicos sobr:e o PLS n!! 259/95,. que altera o dís
posto na Lei n" 8.629/93. ·····-······~-----

ROBERTO REQUIÃO 

Requerimento r# 552196, de voto de·· @lauso à 
XV Reunião de Chanceleres do Grupo do Rio, cclebrada 

em Cochabamba, Bolívia. ·············-···-······················--
Homenagem ao 132. aniversário da Rede Manche-

te. -······-····-···-···------·-·-·----··-----
Criticando a falta de agilidade do Govetno Fede-

ral, com relação a questões coniqueiras, como por 
exemplo, a abet1ma da ponte que liga a cidade de Capl>
nema (PR) oom a cidade de i\ndresito, na Argentina. •••... 

Cobrando providências do Governo Federal, oom 
relação à abet1ma da ponte que liga a cidade de Capane
ma (PR) com a cidade de Andresito. oa Argentina. ····-··· 

Requerimento n" 569196, solicitando informações 
ao Ministro das Relações Exteriores. sobre os crit&ios 
utilizaOOs pelo ltunaraty pam lotação da pessoal diplo-
miitioo.-•..••.•••........•. --···----

Requerimento n" S77196, solicitando informações 
ao Ministro das Relações Exteriores, sobre o andamento, 
na Organização de Aviação Civil Internacional, do in
quérito sobre a decmbada, pela força aérea cubana, de 
aeronaves civis norte-americanas. nas proxiiiüdades do 
território cubano, em 24-2-/96. ····-······------···-·-

ROMEROJUCÁ 

Parecer n" 294196 - Comissão de Assuntos So
ciais. sobre o PLC n" 95194 (n" 2.904!92, na origem), 
que dispõe sobre a atualização dos valon:::s das comissões 
devidas a represeot:ante comercial, em caso de mora no 
pagamento. _,,_ ......................... ___ ,,, ___ _ 

ROMEUTUMA 

Associa-se ao disairso do Senador Bernanlo ca
bllli, com !clação à opinião do Sr. Rudiger Dombusch a 
respeito da econonda brasileira. Aparte ao Sen. Bernar-
do Cabral. ................ _ .. _, ______ .......... --.. .. 

Comentários acerea das mortes ocorridas na Clí
nica Santa GenoveVa. Aparte à Sen. Benedita da Silva ... 

Propõe que o sistema de arrecadação tributária 
sofra uma adequação de seus prazos, em função da esta-
bilização da moeda. .................... _,_ .. __ ......... _ 

Homenagem aos 13 anos da Rede Manchete. ....... 
Encaminhando a votação do Requerimento n" 

554196, de homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. 
Júlio Mesquita Neto .................. _. .._ .. __ 

Requerimento n" 556196, solicitando informações 
ao Mioistto da Fazenda, Dr. Pedro Maian, quanto ao re-
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sultado das investigações do Banco Central sobre as ir
regularidades ocorridas no Banco Nacio~ no período 
de 1986 a 1995 ............. _, ______ ... _ .. ____ .. -

Refere-se ao início das· obras de instalação da fá-
brica de automóveis Honda, em SUJDaii! (SP) .................. . 

A reforma agrária é uma das maiores prioridades 

nacionais. ···································---
ConSiderações a respeito do ttahalho infamil. 

Aparte à Sen. Benedita da Silva ___ ........ - .... - ............. _ 

Lamenta a tragédia ocorrida em Osasco (SP) ....... . 

Preocupa-se com a conservação dos botijões de 
gás comercializados no País. ,_ ....... - ............ _ ....... _, __ 

Considerações ac=:a das questões sociais. Aparte 
ao Sen. Sérgio Machado .................. --.. --·---·-·-·-

Encaminhando a votação do_ Requerimento ~ 
554196, de homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. 
Júlio Mesquita Neto. {Rq>ublícição.) ......... _ ..... - .... ·-· 

RONN.llO CUNHA. LIMA 

Parecer n" 291196 - Comissão de Constimição, 
Justiça e Cidadania sobre o PLC fi!' 87/91 (n!! 2.838189~ 
na origem). que dá nova redação a dispositivos da Lei rf!. 
3_857/60, que cria a Ordem dos Músicos do Brasil edis
põe sobre a regulamentação do exen:ício da profissão de 

músico. ··-·············-··-···-···-·-----------

SEBA.STIÃO ROCHÀ 

Reporta-se à inrenção do Chefe da Procuradoria 
da RepllbHca do Estado do Amapá, de se fazer cessar a 
maoifestação cultural denominada Marabaixo, tradição 
da comunidade negra daqoele Estado. _ .... - .. --.... --

Refere-se ao convite recebido do Presidente da 
Fração do Partido Comunista da Rússia junto à Duma 
~'.""' na condição de obsetvador ~onal., ir à Rús-
Sia acompanhar as eleições presidenciais. -................ --

Analisando a situação da saúde no Pais. _ ...... - .... 

SÉRGIO MACHADO 

Refere-se ao levantamento feito pela Pastoral da 
Criança, entidade ligada à CNBB, que demonstra que o 
índioe de mortalidade infantil no País caiu 28,4%, pri-
meiro trimestre de 1996 ..... ____ .... _ .. ___ ~ ... -
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Ata da 69!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 16 de maio de 1996 

2!1 Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs: Júlio Campos, Renan Calheiros, 
Antonio Carlos Valadares e Ney Suasssuana. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - AntOnio Carlos Valladares -
Bello Parga - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Canos Wilson - Casildo Maldaner - Edison 
Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Emilia Fer
nandes :· Epi1ácio Cafeteira - Emandes Amorim - Es
peridião Amin - Fernando Bezerra - Raviano Melo -
Franceiino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata - Gilvam Borges - Guilherme Pal
meira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - [ris Re
zende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Al
ves - José Bianco - José Bonifácio - José Eduardo 
Outra - José Eduardo Vieira - José Fogaça - José lg
nácio Ferreira - José Roberto Arruda - JLilio Campos 
- Júnia Marise - L.auro Campos - L.evy Dias - L..ucfdio 
Portella - Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho - Martuce Pin
to - Mauro Miranda - Nabor Jllnior - Ney Suassuna -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro P"IVS - Pedro S. 
mon - Ramez Tebet - Renan Calheiros - Roberto Re
quião - Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha 
Uma; Sebastião Rocha- Sérgio MachadO- Teotonio 
Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson KleinObing. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 68 Srs. 
Senadores. Havendo nllrnero regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Jef
ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente Da República 

Submetendo <l deliberação do Senado 
Federal a escolha de nome indicado para 

cargo cujo provimento depende de sua pré
via aquiescência: 

MENSAGEM NO 169, DE 1996 
(N• 429196, na origem) 

Excelentfssimos Senhores Membros do Sena
do Federal 

Nos termos do parágrafo único, ln tine, do arti
go 104 da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências o nome do Dou
tor José Arnaldo da FonSeca, Procurador da Répú
blica, para exercer o cargo de Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça na vaga decorrente da aposenta
doria do Ministro Antônio T cirreão Braz. 

Os méritos elo indicado, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, 
constam elo anexo curriculum vitae. 

Brasflia, 15 de maio de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

Curriculum Vitae 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 
1 -Dados Pessoais 
1.1 -Nome: José Arnaldo da Fonseca 
1.2 - Filiação: José Lavres da Fonseca e Jose-

fina Santana Fonseca 
1.3 - Naturalidade: Pedra Mole - Sergipe 
1.4- Data de Nascimento: 28-11-35 
1.5- Estado CMI: Casado 
1.6 - Endereço: SQN 1 06 Bloco H apl" 306 
1.7-Telefone: Residencial- 272-32-14 
Funcional- 313-5347 
1.8 - OAB-DF: N• 218 
1.9- CPF: N": 000126371-49 
1.1 O - Título de Eleitor: N• 1004542-97 
2- Escolaridade 
2.1 - Curso Primário: Grupo Escolar de Pedra

Mole-Sergipe Colégio Tobias Barreto-Aracaju/SE 
2.2 - Curso Secundário: Colégio Estadual de 

Sergipe·(Ant[go Ateneu). 
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2.3 - Curso Superior: Ciências Jurídicas e So
ciais- Faculdade de Direito de Sergipe (1957158) e 
Universidade do Estado do RJ- Faculdade do Cate
te (1959/61 ), Colação de Grau - dezembro de 
1961). 

3 - Atlvldades Profissionais Exercidas 
3.1 - Colunista do Correio de Aracaju em 

1957/58 
3.2 - Correspondente do Correio de Aracaju 

no Rio de Janeiro, em 1959/60 
3.3 - Redator do Diário Carioca em Brasnia, 

em 1962/63 
3.4 - Revisor do Diário do Brasil, em 1962 
3.5 - Exercício da Advocacia no Distrito Fede

ral, durante 20 anos ininterruptas, em todos os ní
veis do Poder Judiciário- (196211982) 

4- Cargos e Funções Atuals 
4.1' - Subprocurador Geral da Repúbfica com 

atuação e assento no pleno e na Corte Especial do 
Superior Tribunal de Justiça 

4.2 - Membro da Comissão de Concurso aos 
cargos de Procurador da República 

4.3 - Membro do Conselho Superior do Minis
tério Público Federal 

4.4 - Membro do instituto dos Advogados do 
Distrito Federal 

4.5 - Coordenador, na Procuradoria Geral da 
República, dos processos oriundos do Superior Tri
bunal de Justiça. 

5 - Atuações na Procuradoria-Geral da Re
pública 

5.1 - Procurador-Geral Eleitoral, substituto, pe
rante o Tribunal Superior Eleitoral- (DJ 27-2-85) 

5.2 - Procurador-Geral da República, substitu
to, nas sessão do Supremo Tribunal Federal de 21-
9-90 (DJ 1"-10-90), 10-10-90 (DJ 15-10-90) e de 29-
11-90 (DJ 7-12-90). 

5.3 - Procurador-Geral da República, substitu
to, nas sessões do Supremo Tribunal Federal de 30-
12-92 e de 23-3-95. 

6 - Cargos e atribuições exercidos 
6.1 - Revisor do Departamento de Imprensa 

Nacional, ncmeado mediante concurso públiCo, em 
1961; 

6.2 -Procurador da República de 3" Categoria, 
do Quadro do Ministério Público Federal, em decor
rência de aprovação em concurso público de provas 
e títuiGS; 

• Decreto Presidencial de 6-11-73 
DO de 7-11-73, fls. 11.267, Seção I 
6.2.1 - Promoção, por merecimento, a Procu

rador da República de 2" Categoria. 

* Portaria n" 472-8, de 19-7-76 - Ministro da 
Justiça- DO de 21-7-76, Processo n• 27.555.76. 

6.2.2 - Promoção, por merecimento, a Procu-
rador da República de 11 Categoria. 

* Portaria n" 836, de 29-8-80- Ministro da Justiça 
-DO 1-9-80, Seção 11- As. 7169/70. 
6.2.3 - Chefia da Procuradoria da República no 

Distrito Federal- DJ 13-7-79- Durante cerca de 3 
anos (julho de 1979 a fevereiro de 1982). 

6.2.4 - Procurador Regional Eleitoral, junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal em 
10-6-81 (Portaria 145), até setembro de 1984. 

6.2.5 - Procurador-chefe da Procuradoria da 
República no Distrito Federal, novo cargo em comis
são, DAS-4, designado pela Portaria 86-PGR, de 11-
3-82, de 1982 a setembro de 1984; 

6.2.6 - Subprocurador-Geral da República, me
diante promoção por merecimento, pela Portaria do 
Ministro da Justiça de 5-9-84; 

6.2.7- Procurador Geral do Conselho Adminis
trativo de Defesa EconOmica, do Ministério da Justi
ça (Decreto Presidencial D.0.23112186)- 7-1-87 a 
30 de setembro de 1988. ~ 

6.2.8 - Subprocurador-Geral da Rep~blica, 
com exercício por mais de 11 anos no ex-Tiibunal 
Federal de Recursos (6" Tunna) e nc Superior Tribu
nal de Justiça a partir da sua instalação (1989) com 
offcio e assento junto à 1• seção e atuatmente junto 
ao Pleno e á Corte Especial. 

6.3 - VK:e-Presidente e Tesoureiro da Associa
ção Nacional dos Procuradores da República -
1975/77- 1977/79- com remessa ao Congresso 
Nacional - Projeto de LC 168193,para alterar a LC 
64190. 

7 -Trabalhos Jurídicos 
7.1 - Uma proposta de inelegibilidade, publicado 

na Revista da Procuradoria Geral da República n" 6, e 
convertida em projeto de lei pelo Poder Executivo 

8-Condecorações 
1982- Admissão no Conselho da Ordem do 

Mérito Judiciário Militar, no Grau de Alta Distinção -
Quadro Especial. 

1984- Admissão no Corpo de Graduados Es
peciais da Ordem do Mérito Militar, no Grau de Ofi
cial. Ato do Presidente da República datado de 
2417184. 

1987- Promoção ao Grau de Comendador da 
Ordem do Mérito Militar pelo Decreto Presidencial de 
2518/87. 

1990 - Medalha Comemorativa da Inaugura
ção do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 
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1994 - Medalha do Pacificador conferida pelo 
Ministro do Exército. 

Brasma-DF, fevereiro de 1996 -José Arnaldo 
da Fonseca. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N• 375/96, de 1 O de maio do corrente, do Mi
nistro da Fazenda, referente ao Requerimento n• 
322, de 1996, de informações, do Senador Jáder 
Barbalho. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente e anexadas ao Pro
j!ltO de Lei do Senado n• 82, de 1995, nos 
termos do art. 216, V, do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

Projetas Recebidos da Cámara dos 
Deputados. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 31, DE 1996 

(N°1-417196, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre o jogo de bingo e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Os jogos de bingo são permitidos em 

todo o território nacional nos termos desta lei. 
Art. 2" As entidades de direção e de prática 

desportiva poderão credenciar-se junto à União para 
explorar o jogo de bingo permanente ou eventual, 
com a finaffdade de angariar recursos para o fomen
to do esporte. 

§ 1• Considera-se bingo permanente aquele 
realizado em salas próprias, com utilização de pro
cesso de extração isento de oontato humano, que 
assegure integral lisura dos resultados, inclusive 
com o apoio de sistema de circuito fechado de tele
visão e difusão de som, oferecendo prêmios exclusi
vamente em dinheiro. 

§ 2" Bingo eventual é aquele que, sem funcio
nar em salas próprias, realiza sorteios com peri
odicidade, no mínimo, mensal, utilizando processo 
de extração isento de contato humano, podendo ofe
recer prêmios exclusivamente em bens e serviços. 

'"§ 3" As máquinas utilizadas nos sorteios, antes 
de iniciarem qualquer operações, deverao ser siib
metidas à fiscalização do poder públioo, que autori
zará ou não seu funcionamento, bem como as verifi
cará semestralmente, quando em operação. 

Art. 3" Os bingos funcionarão sob responsabili
dade excluSiva das entidades desportivas, mesmo 
que a administração da sala seja entregue a empre
sa comercial idônea. 

Art. 4° São requisitos para concessão da auto
rização de exploração dos bingos para a entidade 
desportiva: 

I - filiação a entidade de administração do es
porte ou, conforme o caso, a entidade de administra
ção nacional, por um período mínimo de 3 (três) anos, 
oompletados até a data do pedido de autorização; 

11 - comprovada atuação de forma regular e 
continuada na prática de pelo menos três modalida
des de esporte olímpioo, com a participação em to
das as competições previstas nos calendários ofi
ciais dos últimos 3 (três) anos; 

III - no caso de entidade de administração do 
esporte, prova de filiação à entidade de administra
ção nacional, que deverá ser filiada ao Comitê Olím
pico BraSileiro, que deverá declarar sua participação 
ativa nos últimos 3 (três) anos; 

IV- prévia apresentação e aprovação de proje
to detalhado de aplicação de recursos na melhoria 
do desporto olímpioo, com prioridade para a forma
ção do atleta; 

V - apresentação de certidões dos distribuido
res cíveis, trabalhistas, criminais e dos cartórios de 
protesto; 

VI - comprovação de regularização de contri
buições junto à Receita Federal e Seguridade So
cial; 

VIl - apresentação de parecer favorável da 
Prefeitura do Município onde se instalará a sala de 
bingo, versando sobre os aspectos urbanístioos e o 
alcance social do empreendimento; 

VIII - apresentação de planta da sala de bingo, 
demonstrando ter capacidade mínima para 200 (du
zentas) pessoas e local isolado de recepção, sem 
acesso direto para a sala; · 

IX - prova de que a sede da entidade desporti
va é situada no mesmo município em que funcionará 
a sala de bingo. 

§ 1° Excepcionalmente, o mérito esportivo 
pode ser comprovado em relatório quantitativo e 
qualitativo das atividades desenvolvidas pela entida
de requerente nos três anos anteriores ao pedido de 
autorização. 

§ 2° Para a autorização do bingo eventual são 
requisitos os constantes nos incisos I a VI, além da 
prova de prévia aquisição dos prêmios oferecidos. 

Art. 5° Se a administração da sala de bingo for 
entregue a .empresa comercial, a entidade desporti-
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va juntará ao pedido de autorização, além dos requi
sitos do artigo anterior, os seguintes documentos: 

I - certidão da Junta Comercial, demonstrando 
o regular registro da empresa e sua capacidade para 
o comércio; 

11 - certidões dos distribuidores cíveis, traba
lhistas e de cartórios de protesto em nome da em
presa; 

III - certidões dos distribuidores cíveis, crimi
nais, trabalhistas e de cartórios de protestos em 
nome da pessoa ou pessoas tisicas titulares da em
presa; 

IV - certidões de quitação de tributos federais 
e da seguridade social; 

V- demonstrativo de contratação de firma para 
auditoria permanente da empresa administradora; 

VI - cópia do instrumento do contrato entre a 
entidadê desportiva e a empresa administrativa, cujo 
prazo máximo será de 2 (dois) anos, renovável por 
igual período, sempre exigida a forma escrita. 

Art. s• O Poder Público negará a autorização 
se não provados quaisquer dos requisitos dos arti
gos anteriores ou houver indícios de inidoneidade da 
entidade desportiva, da empresa comercial ou de 
seus dirigentes. Poderá, também, cassar a autoriza
ção se verificar terem deixado de ser preenchidos os 
mesmos requisitos. 

Art. 7" A autorização concedida somente será 
válida para local determinado e endereço certo, sendo 
proibida a venda de cartelas fora da sala de bingo. 

Parágrafo único. As cartelas de bingo eventual 
poderão ser vendidas em todo o território nacional. 

Art. a• Nos bingos permanentes e nos even
tuais .somente serão utilizadas cartelas oficiais, emi
tidas pela União, com numeração seqüencial e se
riada, com valor de face expresso. 

Parágrafo único. A compra das cartel as é con
dicionada, a partir da segunda vez, à exibição do 
comprovante de pagamento do percentual devido às 
entidades desportivas. 

Art. 9° Ao adquirir as cartelas, a entidade des
portiva recolherá, no mesmo ato, a importância de 
19% (dezanove por cento) do valor de face a título 
de Imposto de Renda. 

Art. 10. A premiação do bingo permanente será 
apenas em dinheiro, cujo montante não poderá ex
ceder o valor arrecadado por partida 

'"l"arágrafo único. Umita-se a 20 (vinte) o núme
ro de cartelas por jogador no bingo permanente, em 
cada partida. 

Art. 11. Somente os bingos eventuais poderão 
realizar propaganda utilizando os meios de comuni-

cação. Os bingos permanentes apenas farão propa
ganda nos limites da sala que ocupem, permitindo
se a distribuição de brindes ou cartões com o nome 
do bingo. 

Art. 12. A entidade desportiva receberá percen
tual mínimo de 7% (sete por cento) da receita bruta 
da sala de bingo ou do bingo eventual. 

Parágrafo único. As entidades desportivas 
prestarão contas semestralmente ao poder público 
da aplicação dos recursos havidos dos bingos. 

Art. 13. Haverá controle de ingresso nas salas 
de bingo, sendo necessário a identificação do fre
qüentador. 

§ 1° É vedada a instalação de sala de bingo 
sem ante-sela de recepção, onde se fará a identifi
cação do jogador e será entregue um passe de in
gresso. 

§ 2" As salas de bingo são obrigadas a manter 
arquivo de identificação dos jogadores. 

§ 3° A identificação e o respectivo cartão de in
gresso para o jogador serão válidos por um ano. 

§ 4° É proibido o ingresso de menores de 18 
{dezoito) anos nas salas de bingo. e 

Art. 14. As salas de bingo destinar-~ exclu-
sivamente a esse tipo de jogo. · 

Parágrafo único. A única atividade admissível 
concomitantemente ao bingo na sala é o serviço de 
bar ou restaurante. 

Art. 15. É proibida a instalação de qualquer tipo 
de máquinas de jogo de azar ou de diversões eletrO
nicas nas salas de bingo. 

Art. 16. Nenhuma outra modalidade de jogo ou 
similar, que não seja o bingo permanente ou o even
tual, poderá ser autorizada com base nesta lei. 

Parágrafo único. Excluem-se das exigências 
desta lei os bingos realizados com fins apenas bene
ficentes em favor de entidades filantrópicas federais, 
estaduais ou municipais, nos termos da legislação 
específiCa, desde que devidamente autorizados pela 
União. 

Art. 17. Manter, facilitar ou realizar jogo de bi
ngo sem a autorização prevista nesta lei. 

Pena - prisão simples de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos e multa. 

Art. 18. Adquirir, imprimir ou utilizar em jogo de 
bingo cartefas não oficiais. 

Pena - prisão simples de 3 (três) meses a 1 
(um) ano e multa, acrescida de até o dobro em caso 
de reincidência. 

Art. 19. Oferecer, em bingo permanente ou 
eventual, prêmio diverso do permitido nesta lei. 
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Pena - prisão simples de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano e multa de até 100 (cem) vezes o valor do 
prêmio oferecido. 

Art. 20. Deixar o responsável por sala de bingo 
de manter o cadastro de freqüentadol'es previsto 
nesta lei. 

Pena - prisão simples de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano e multa. 

Art. 21. Fraudar, adulterar ou controlar de qual
quer modo o resultado do jogo de bingo. 

Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e 
multa. 

Art. 22. Permitir o ingresso de menor de 18 
(dezo~o) anos em sala de bingo. 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos e multa. 'n 

Art. 23. Manter nas salas de bingo máquinas 
de jogo1le azar ou diversões eletrõnicas. 

. Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos e multa. 

Art. 24. O Poder Público regulamentará esta lei 
no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 26. Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente o art. 57 da Lei n• 8.672, de 6 de 
julho de 1993. 

PROJETO ORIGINAL 

PROJETO DE LEI N" 1A17, DE 1996 
(Da Comissão Parlamentar de Inquérito destinàda 

a investigar a s~uação dos bingos no Brasil) 

Dispõe sobre o jogo de bingo e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os jogos de bingo são permitidos em 

todo o tenritório nacional nos termos desta Lei. 
Art. 2° As entidades de direção e de prática 

desportiva poderão credenciar-se junto à União para 
explorar o jogo de bingo permanente ou eventual, 
com a finalidade de angariar recursos para o fomen
to do esporte. 

§ 1• Considera-se bingo permanente aquele 
realizado em salas próprias, com utilização de pro
cesso de extração isento de contato humano, que 
assegure integral lisura dos resuttados, inclusive 
com o apoio de sistema de circuito fechado de tele
visã&e difusão de som, oferecendo prêmios exclusi
vamente em dinheiro. 

§ 2" Bingo eventual é aquele que, sem funcio
nar em salas próprias, realiza sorteios com ·peri
odicidade, no mínimo, mensal, utilizando processos 

de extração isentos de contato humano, podendo 
oferecer prêmios exclusivamente em bens e seJVi
ços. 

§ 3° As máquinas utilizadas nos sorteios, antes 
de iniciarem qualquer operação, deverão ser subme
tidas à fiscalização do poder público, que autorizará 
ou não seu funcionamento, bem como as verilicará 
semestralmente, quando em operação. 

Art. 3° Os bingos funcionarão sob responsabili
dade exclusiva das entidades desportivas, mesmo 
que a administração da sala seja entregue a empre
sa comercial idônea. 

Art. 4• São requisitos para concessão de auto
rização de exploração dos bingos para a entidade 
desportiva: 

I - filiação a entidade de administração do es
porte ou, conforme o caso, a entidade de administra
ção nacional, por um período mínimo de 3 (três) 
anos, completados até a data do pedido de autoriza-
ção; 

11 - comprovada atuação de forma regular e 
continuada na prática de pelo menos três modalida
des de esporte olímpico, com a participação em to
das as competições previstas nos calendários off
ciais dos últimos 3 (três) anos; 

III - no caso de entidade de administração do 
esporte, prova de filiação à entidade de administra
ção nacional, que deverá ser filiada ao Comitê Olfm
pico Brasileiro, que deverá declarar sua participação 
ativa nos últimos 3 (três) anos; 

IV·- prévia apresentação e aprovação de proje
to detalhado de aplicação de recursos na melhoria 
do desporto olímpico, com prioridade para a forma
ção do atleta; 

V - apresentação de certidões dos distribuido
res cíveis, trabalhistas, criminais e dos cartórios de 
protesto; 

VI - comprovação de regularização de contri
buição junto a Receita Federal e Seguridade Social; 

VIl - apresentação de parecer ~ tavorável da 
Prefeitura do Município onde se instalará a sala de 
bingo, versando sobre os aspectos urbanfsticos e o 
alcance social de empreendimento; 

VIII - apresentação de planta da sala de bingo, 
demonstrando ter capacidade mínima para 300 (tre
zentas) pessoas e locafisolado de recepção, sem 
acesso direto para a sala; 

IX- prova d.e que a sede da entidade desporti
va é situada no mesmo município em que funcionará 
a sala de bingo. 

§ 12 Excepcionalmente, o mérito esportivo 
pode ser comprovado em relatório quantitativo e 
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qualitativo das atividades desenvolvidas pela entida
de requerente nos três anos anteriores ao pedido de 
autorização. 

§ 2° Pam a autorização do bingo eventual são 
requisitos os constantes nos incisos I a VI, além da 
prova de prévia aquisição dos prêmios oferecidos. 

Art. s• Se a administmção da sala de bingo for 
entregue a empresa comercial, a entidade desporti
va juntará ao pedido de autorização, além dos requi
sitos do artigo anterior, os seguintes documentos: 

I - certidão da Junta Comercial, demonstmndo 
o regular registro da empresa e sua capacidade pam 
o comércio; · 

11 - certidões dos distribuidores cíveis, tmba
lhistas e de cartórios de protestos em nome da em
presa; 

III - certidões dos distribuidores cíveis, crimi
nais, trdbalhistas e de cartórios de protestos em 
nome da pessoa ou pessoas físicas titulares da em
presa;· 

IV - certidões de quitação de tributos federais 
e da seguridade social; 

V- demonstmtivO de contmtação de firma pam 
auditoria permanente da empresa administmdom; 

VI - cópia do instrumento do contmto entre a 
entidade desportiva e a empresa administradom, 
cujo prazo máximo será de 2 (dois) anos, renovável 
por igual período, sempre exigida a forma escrita. 

Art. 6" O Poder Público negará a autorização 
se não provados quaisquer dos requisitos dos arti
gos anteriores ou houver indícios de indoneidade da 
entidade desportiva, da empresa comercial ou de 
seus dirigentes. Poderá, também cassar a autoriza
ção se verificar terem deixado de ser preenchidos os 
mesmos requisitos. 

Art. 7" A autorização concedida somente será 
válida pam local determinado e endereço certo, sendo 
proibida a venda de cartelas fom da sala de bingo. 

Parágrafo único. As cartelas de bingo eventual 
poderão ser vendidas em todo território nacional. 

Art. a• Nos bingos permanentes e nos even
tuais somente serão utilizadas cartelas oficiais, emi
tidas pela União, com numemção seqüencial e se
riada, com valor de face expresso. 

Parágrafo único. A compm das cartelas é con
dicionada, a partir da segunda vez, à exibição do 
comprovante de pagamento do percentual devido às 
entidades desportivas. 

Art. 9° Ao adquirir as cartelas, a entidade des
portiva recolherá, no mesmo ato, a importância de 
19% (dezanove por cento) do valor de face a titulo 
de Imposto de Renda 

Art. 1 O. A premiação do bingo permanente será 
apenas em dinheiro, cujo montante não poderá ex
ceder o valor arrecadado por partida 

Parágrafo único. Umita-se a 20 (vinte) o núme
ro de cartelas por jogador no bingo permanente, em 
cada partida. 

Art. 11. Somente os bingos eventuais poderão 
realizar propaganda uti!izando os meios de comuni
cação. Os bingos permanentes apenas farão propa
ganda nos limites da sala que ocupem, permitindo
se a distribuição de brindes ou cartões com o nome 
do bingo. 

Art. 12. A entidade desportiva receberá percen
tual mínimo de 7% (sete por cento) da receita bruta 
da sala de bingo ou do bingo eventual. 

Parágmfo único. As entidades desportivas 
prestarão contas semestmlmente ao ·poder público 
da aplicação dos recursos havidos dos bingos. 

Art. 13. Haverá controle de ingresso nas salas 
de bingo, sendo necessária a identifiCação do fre
qüentador. 

§ 1• É vedada a instalação de sala de bingo 
sem ante-sala de recepção, onde se fará a i<IE!ntifi
cação do jogador e será entregue um passe de in-
gresso. ' 

§ 2" As salas de bingo são obrigadas a manter 
arquivo de identificação dos jogadores. 

§ 3° A identificação e o respectivo cartão de in
gresso pam o jogador serão válidos por um ano. 

. § 4° É proibido o ingresso de menores de 18 
(dezoito) anos nas salas de bingo. 

Art. 14. As salas de bingo destinar-se-ão exclu
sivamente a esse tipo de jogo. 

Parágmfo único. A única atividade admissível 
concomitantemente ao bingo na sala é o serviço de 
bar ou restaumnte. 

Art. 15. É proibida a instalação de qualquer tipo 
de máquinas de jogo de azar ou de diversões eletrO
nicas nas salas de blngo. 

Art. 16. Nenhuma outra modalidade de jogo ou 
similar, que não seja o bingo permanente ou o even
tual, poderá ser autorizada com base nesta lei. 

Parágmfo único. Excluem-se das exigências 
desta Lei os bingos realizados com fins apenas be
neficentes em favor de entidades filantrópicas fede
rais, estaduais ou municipais, nos termos da legisla
ção espeC:flica, desde que devidamente autorizados 
pela União. 

Art. 17. Manter, facilitar ou realizar jogo de bi
ngo sem a autorização prevista nesta lei. 

Pena - prisão simples de 6 (seis meses a 2 
(dois) anos_e multa. 
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Art. 18. Adquirir, imprimir ou utilizar em jogo de 
bingo cartelas não oficiais. 

Pena - prisão simples de 3 {três) meses a 1 
(um) ano e multa, acrescida de até o dobro em caso 
de reincidência. 

Art 19. Oferecer, em bingo permanente ou 
eventual, prêmio diverso do permitido nesta lei. 

Pena - prisão simples de 6 {seis) meses a 1 
(um) ano e multa de até 100 {cem) vezes o valor do 
prêmio oferecido. 

Art. 20. Deixar o responsável por sala de bingo 
de manter o cadastro de freqüentadores previsto 
nesta lei. 

Pena - plisão simples de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano e multa. 

Art 21. Fraudar, adulterar ou controlar de qual
quer modo o resultado do jogo de bingo. 

Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e 
multa. 

Art. 22. Pennitir o ingresso de menor de 18 
(dezoito) anos em sala de bingo. . 

Pena - detenção de 6 {seis) meses a 2 {dois) 
anos e multa. 

Art. 23. Manter nas salas de bingo máquinas 
de jogo de azar ou diversões eletrônicas. 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 {dois) 
anos e multa. · 

Art 24. Esta: lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 25. O Poder Público regulamentará esta lei 
em 30 (tlinta) dias. 

Art. 26. Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente o Art 57 da Lei n• 8.672, de 6 de 
julho de 1993. 

Justificação 

Ao término de seus trabalhos, a mais importan
te tarefa desta CPI é a propositura deste Projeto de 
Lei destinado a reger as atividades dos bingos no 
País. 

Concluímos que as lacunas legislativas eram a 
base para toda a série de distorções que acompa
nharam o boom dessa atividade, fazendo com que o 
bingo fosse encarado mais como jogo de azar- que 
não é - do que como fonte de incentivo ao esporte. 

Para aperfeiçoar a legislação, adotamos os se
guintes pontos: 
~ as autorizações para funcionamentos dos bi· 

ngos permanentes e eventuais serão rigorosamente 
controladas e fiscalizadas pela União; 

-acentua-se a responsabilidade das entidades 
desportivas pelo funcionamento dos bingos; 
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-somente entidades de comprovada atuação e 
mérito desportivo poderão, explorar, direta ou indire
tamente, os bingos; 

- é obrigatória a manutenção de auditoria per
manente nos bingos; 

- toma-se obrigatória a prestação de contas da 
aplicação dos recursos destinados às entidades des
portivas; 

- o Imposto sobre a renda será recolhido já 
quando o promotor do bingo for adquirir as cartelas 
ofiCiais, impedindo a sonegação; 

- a participação das entidades desportivas é 
de, pelo menos, sete por cento do faturamento bruto 
do bingo, o que impedirá que entidades de menor 
expressão aceitem valores ínfimos de participação; 

- os contratos entre as entidades desportivas e 
as empresas administradoras que contratarem para 
manter o bingo terão sempre forma escrita e prazo 
de um ano, renovável por igual período de acordo 
com a vontade das partes; 

- determinação de que os bingos permanentes 
só dão prêmios em dinheiro, com valor máximo do 
arrecadado em cada partida e que os eventuais so
mente dão prêmios em bens e serviços, que terão 
que ser adquiridos previamente; 

- limitação do número de cartelas por aposta
dor em cada partida do bingo permanente, desesti
mulando a jogatina desenfreada e a possibilidade de 
lavagem de dinheiro; 

- controle do ingresso dos apostadores no bi
ngo, para impedir a entrada de menores. 

Além disso, é sobremaneira importante colocar 
em relevo que esta Lei impede os chamados simila
res dos bingos, especialmente as máquinas de jogos 
de azar, que diversos grupos proeuraram introduzir 
no Pafs usando subterfúgio de interpretação extensi
va da Lei Zico. 

A proposição elenca, ainda, tipos penais refe
rentes ao tema. 

Por ser reclamo de toda a sociedade, especial
mente dos interessados no desenvolvimento do es
porte, conclamamos os Ilustres Pares a aprovarem 
este Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1995. -
Deputado Eurico Miranda, Relator - Deputada Zu
lalê Cobra, Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 8.672, DE 6 DE JULHO DE 1993 

Institui normas gerais sobre despor
tos e dá QUtras providências. 

ooooooooo~ooo•••••••-uu•••-••••••••••••-.. o••--•••H•o•ooououo 
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CAPíTULO X 

Das Disposições Gerais 

Ar!. 57. As entidades de direção e de prática 
desportiva filiadas a entidades de administração em, 
no mínimo, três modalidades olímpicas, e que com
provem, na forma da regulamentação desta lei, aüvi
dade e a participação em competições oficiais orga
nizadas pela mesma, credenciar-se-ão na Secretaria 
da Fazenda da respectiva Unidade da Federação 
para promover reuniões destinadas a angariar recur
sos para o fomento do desporto, mediante sorteios 
de modalidade denominada Bingo, ou similar. 

§ 1° O órgão competente de cada Estado e do 
Distrito Federal normalizará e fiscalizará a realiza
ção dos eventos de que trata este artigo. 

§ 2" Quando se tratar de entidade de direção, a 
comprovação de que trata o caput deste artigo fimi
tar-se-á à filiação na entidade de direção nacional ou 
internacional. 

cações com técnica celular, conforme definido na re
gulamentação, interconectado à rede pública de te
lecomunicações, e acessado por meio de terminais 
portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso indivi
dual. 

§ 2" Serviço Umitado é o serviço de telecomu
nicações destinado ao uso próprio do executante ou 
à prestação a terceiros, desde que sejam estes uma 
mesma pessoa, ou grupo de pessoas naturais ou ju
rídiças, caracterizado pela realização de atividade 
específica. 

§ a• Serviço de Transporte de Sinais de Tele
comunicações por Saténtes é o serviço de telecomu
nicações que, mediante o uso de satélites, realiza a 
recepção e emissão de sinais de telecomunicações, 
utilizando radiofrêquencias predeterminadas. 

Ar!. a• O Serviço Móvel Celular será explorado 
mediante concessão, outorgada, por licitação, pelo 
prazo de 15 (quinze) anos, renovável por iguais pe
ríodos, observado o disposto no art. 11 desta lei. 

~arágrafo único. As entidades exploradoras de 

·-···--·--···--·····-···----·--··--·-·-··-·-----····-······--~- _ . serviços públicos de telecomunicações ficam obriga
das a tomar disponíveis suas redes para inte~ne-(As Comissões de Assuntos Económi

cos e de Constituição Justiça e Cidadania.) 

Projeto de Lei da Câmara n" 32, de 1996 
(n" 1.287195, na Casa de Origem) 

(De Iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre os serviços de teleco
municações e sua organização, sobre o 
órgão regulador e dá outras providên
cias. 

.o Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 12 A organização dos serviços de teleco

municações, a exploração de Serviços Móvel Celu
lar, de Serviço Umitado e de Serviço de Transporte 
de Sinais de Telecomunicações por Satélites, bem 
como a utilização da rede pública de telecomunica
ções para prestação de Serviços de· Valor Adiciona
do, regulam-se por esta lei, pelas Leis n• 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, e 9.07 4, de 7 de julho de 
1995, e, no que for compatível, pela legislação de te-
lecomunicações em vigor. -

Ar!. 2" A organização dos serviços de teleco
municações, respeitado o que disciplina a legislação 
em vigor, em especial a Lei n• 4.117, de 27 de agos
to de-! 962, obedecerá ao disposto nesta lei, relativa
mente aos serviços que menciona. 

§ 12 Serviço Móvel Celular é o serviço de tele
comunicações móvel terrestre, aberrto à corespon
dência pública, que utiliza sistema de radiocomuni-

xão com as de Serviço Móvel Celular em cond!ções 
adequadas, equânimes e não discriminatórias. · 

Ar!. 4° O Poder Execuüvo transformará em 
concessões de Serviço Móvel Celular as permissões 
do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre 
Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigên
cia desta lei, em condições similares as dos demais 
contratos de concessão de Serviço Móvel Celular, 
respeitados os respectivos prazos remanescentes. 

Parágrafo único. As enüdades que, de acordo 
com o disposto neste artigo, se tomem concessioná
rias do Serviço Móvel Celular deverão oonsütuir, iso
ladamente ou em associação, no prazo de até 24 
(vinte e quatro) meses, a contar da vigência desta 
lei, empresas que as sucederão na exploração do 
Serviço. 

Ar!. 52 Rca a T efecomunicações Brasileiras 
SA - TELEBRÁS autorizada, com o fim de dar 
cumprimento ao disposto no parágrafo único do arti
go anterior, a constituir, diretamente ou através de 
suas sociedades controladas, empresas subsidiárias 
ou associadas para assumir a exploração do Serviço 
Móvel Celular. 

Ar!. s• O P<lder Executivo, quando oportuno e 
conveniente ao interesse público, determinará a afie
nação das participações societárias da TELEBRÁS, 
ou de suas controladas, nas empresas constituídas 
na forma do artigo anterior. 
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Art. 7" O Serviço Limitado destinado ao uso do 
próprio executante será explorado mediante autori
zação,-por prazo indeterminado, sendo inexigfvel a 
licitação para a süa outorga e, quando destinado a 
prestação a terceiros, será explorado mediante per
missão a empresa constituída segundo as leis brasi
leiras e com sede e administração no País, pelo pra
zo de 10 (dez) anos, renovável por iguais períodos. 

Art. 82 O Serviço de Transporte de Sinais de 
Telecomunicações por Satémes, quando envolver 
satélites que ocupem posições orbitais notificadas 
pelo Brasil, será explorado, mediante concessão, 
pelo prazo de até 15 (quinze) anos, renovável por 
iguais períodos, observado o disposto no art. 11 
desta lei. 

§ 12 A concessão assegurará o diretto à ocupa
ção, po~.satélites do concessionário, de posições or
bitais notificadas pelo Brasil e à consignação das ra
diofreqüências associadas, devendo as estações de 
controle dos satélites localizar-se em território brasi
leiro. 

§ 2" As entidades que, na data de vigência 
desta lei, estejam explorando o Serviço de Transpor- -
te de Sinais de Telecomunicações por Satéltte, me
diante o uso de satélttes que ocupem posições orbi
tais notificadas pelo Brasil têm assegurado o direito 
à concessão desta exploração. 

§ 3° As outorgas para a exploração do serviço 
estabelecerão que o início efetivo de sua prestação 
se dará somente após 31 de dezembro de 1997, ex
ceto para as aplicações em que sejam exigidas ca
racterísticas técnicas não disponíveis em satélites 
para os quais, na data de vigência desta lei, já te
nham sido alocadas posições orbitais notificadas 
pelo Brasil. 

§ 42 O Serviço de Transporte de Sinais de Te-
lecomunicações por Satélite somente poderá ser 
prestado a entidade que detenha outorga para ex
ploração de serviço de Telecomunicações, devendo 
ser assegurado tratamento equânime e não discrimi
natório a todos os interessados. 

Art. 92 A exploração de serviços de telecomuni
cações por meio de satélites, em qualquer de suas 
modalidades, dependerá de outorga especifica, nos 
termos da regulamentação, independentemente de o 
acesso se realizar a partir do território nacional ou 
do exterior. 

§ 12 Será dada preferência à utilização de saté
lites que ocupem posições orbttais notificadas pelo 
Brasil, admitida a utilização de satélttes que ocupem 
posições orbitais notificadas por outros pafses. 
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§ 22 A utilização de satélttes que ocupem posi
ções orbitais notificadas por outros países está con
dicionada à prévia coordenação com a administra
ção brasileira das posições orbitais e freqüências as
sociadas, e a que sua contratação se faça com em
presa constitufda segundo as leis brasileiras e com 
sede e administração no Pafs, na condição de repre
sentante legal no Brasil. 

Art. 1 O. Fica assegurada a qualquer interessa
do na prestação de Serviço de Valor Adicionado a 
utilização da rede pública de telecomunicações. 

Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado é 
a atividade caracterizada pelo acréscimo de recur
sos e um serviço de telecomunicações que lhe dá 
suporte, criando novas utilidades relacionadas ao 
acesso, armazenamento, apresentação, movimenta
ção e recuperação de informações, não Caracteri
zando exploração de serviço de telecomunicações. 

Art. 11 As concessões para exploração de Ser
viço Móvel Celular e de Serviço de Transporte de Si
nais de Telecomunicações por Satélite somente po
derão ser outorgadas a empresas constituídas se
gundo as leis brasileiras com sede e administração 
no Pafs. - -- · - · · 

Parágrafo único. Nos três anos seguintes à pu
blicação desta lei, o Poder Executivo poderá adotar, 
nos casos em que o interesse nacional assim o exi
gir, limttes na composição do capital das empresas 
concessionárias de que trata este artigo, asseguran
do que, pelo menos, 51% (cinqüenta e um por cen
to) do capital votante pertença, direta ou indireta
mente, a brasileiros. 

Art 12. Os processos de outorga para explora
ção dos serviços de que trata esta lei deverão conter 
requisttos que propiciem a diversidade de controle 
societário das entidades exploradoras, em estímulo 
à competição. 

Parágrafo único. Na exploração de serviços de 
telecomunicações em base comercial, deverão ser 
asseguradas a interconectábilidade e a interoperabi
lidade das várias redes, a justa competição entre os 
respectivos prestadores dos serviços e o uso eqüita
tivo do competente plano de numeração. 

Art. 13. Fica criada a Comissão Nacional de 
Comunidade - CNC, Órgão Regulador a que se re
fere o inciso XI do art. 21 da Constttuição Federal, 
com independência decisória, e autonomia orçamen
tária e financeira, cuja competência, estrutura e atri
buições serão estabelecidas em legislação específi
ca, devendo o Presidente da República encaminhar 
projeto de lei ao Congresso Nacional, no prazo de 6 
(seis) meses, a contar da vigência desta lei, após o 
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que a iniciativa legislativa será exercida cumulativa
mente com o Congresso Nacional. 

Parágrafo único. O Ministério das Comunicaçõ
es, até que seja instalada a Comissão Nacional de 
Comunicações - CNC, exercerá as funções de ór
gão Regulador, mantidas as competências de regu
lamentação, outorga e fiscalização -dos serviços de 
telecomunicações a ele atribuídos pela legislação 
em vigor. 

Art. 14. Fica a União autorizada a cobrar pelo 
direito de exploração dos serviços de telecomunica
ções e pelo uso de radiofrequências. 

Parágrafo único. Os recursos provenientes da 
cobrança de que trata este artigo serão destinados 
ao Ministério das Comunicações para aplicação no
desenvolvimento dos serviços e das competências 
atribuídas ao órgão regulador. 

Art' 15. Rca mantido o Fundo de Rscalização 
das Telecomunicações, regido na forma estabeleci
da pela Lei n• 5.070, de 7 de julho de 1966, que o 
instituiu. 

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrá-

PROJETO ORIGINAL 

PROJETO DE LEI N" 1.287-c, DE 1995 
(Do Poder Executivo) 

Mensagem n" 1.335195 

Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel 
Celular, sobre telecomunicações por satélites e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A exploração do Serviço Móvel Celular, 

a utilização de posição orbital e de radiofreqüência 
associadas a satélite de teleoom unicações, a explo
ração de Serviços de Telecomunicações por Satéli
te, bem assim a utilização da rede pública de teleco
municações para prestação de -Serviços de Valor 
Adicionado, regulam-se por esta Lei e, no que for 
aplicável, pelas disposições da legislação de teleco
municações e de concessões em vigor. 

Art. 2• Serviço Móvel Celular é o serviço de te
lecomunicações móVel terrestre, aberto à correspon
dência pública, que utiliza sistema de radiocomuni
cações com técnica celular e acesso por meio de 
terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de 
uso individual, e é interconectado à rede pública de 
telecomunicações. 

§ 1• O Serviço Móvel Celular, em qualquer de 
suas modalidades, será explorado, mediante con-

cessão, pelo prazo de quinze anos, renovável por 
igual perfodo. 

§ 22 As concessões -para exploração de Servi
ço Móvel Celular serão outorgadas, por meio de lici
tação, a empresas brasileiras, que tenham pelo me
nos 51% do capital votante pertencentes, direta ou 
indiretamente, a brasileiros. _ 

§ s• Rcam transformadas em concessões de 
Serviço Móvel Celular as permissões do Serviço de 
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito 
outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, nos 
termos dos contratos a serem firmados com o Poder 
Executivo, respeitados os respectivos prazos rema
nescentes. 

§ 4• As entidades exploradoras de Serviço Te
lefónico Público ficam obrigadas a prover intercone
xão de suas redes com- as de ServiÇo Móvel Celular 
em condições adequadas, eqüânimes e não discri-
minatórias. -

Art. s• A exploração de serviço de telecomuni
cações destinado ao Controle de satélites de teleco
municações será outorgada a empresas brasileiras 
habilitadas, nos termos da regulamentação, ql!e te
nham peló menós 51% do- capital votante perieilcen-
tes, direta ou indiretamente, a brasileiros. . 

§ 1• O serviço será explorado, mediante: con
cessão, por prazo de até quinze anos, renovável por 
igual período. 

§ 2• A concessão assegurará o direito à ocupa
ção das posições orbitais-notificadas pelo Brasil e à 
consignação das radiofreqüências associadas aos 
satélites, cuja estação de controle deverá localizar
se em território brasileiro. 

§ s• Os concessionários somente poderão tor
nar disponível capacidade de seus satélites, para 
exploração de serviço de telecomunicações, a enti
dade que detenha a respectiva outorga, asegurando 
tratamento eqüânime e não discriminatório a todos 
os interessados. 

Art. 4° A exploração de serviços de telecomuni
cações, por meio de satélites, para qualquer de suas 
modalidades, dependerá de outorga específica, nos 
termos da regulamentação, independentemente de 
acesso se realizar a partir do território nacional ou 
do eXterior. 

Parágrafo único. Poderá ser dada preferência à 
utilização de satélites brasileiros, nos termos que 
dispuser o regulamento. 

Art. 5° Serviço de Valor Adicionado é a ativida
de caracterizada pelo acréscimo de recursos a servi
ço de telecomunicações preexistente, criando novas 
utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, 
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apresentação, movimentação e recuperação de in
formações. 

§ 1° A prestação de Serviço de Valor Adicional 
não caracteriza exploração de serviço de telecomu
nicàções, independendo de outorga. 

§ 2° É assegurada, a qualquer interessado na 
prestação de Serviço de Valor Adicionado, a utiliza
ção da Rede Pública de Telecomunicações, nos ter
mos do regulamento. 

Art. 6° É a União autorizada a cobrar pelo direi
to de exploração de serviços de telecomunicações e 
pelo uso de radiofreqüências, nas condições estabe
lecidas em regulamento. 

Art. 7" Até que venha a ser instalado o órgão 
regulador referido no inciso XI do art. 21 da Constitui
ção, permanecem as atuais competências de outorga, 
regulamentação e fiscalização atnbuídas ao Ministério 
das Comtmicações pela legislação em vigor. 

Art. a• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasma, 

MENSAGEM N• 1.335, 
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Const~uição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, o teto 
do projeto de lei que Dispõe sobre a exploração do 
Serviço Móvel Celular, sobre telecomunicações por 
satélites e dá outras providências. 

Brasma, 28 de novembro de 1995.- Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPdSIÇÃO DE MOTIVOS N• 96/MC DE 28-11·95, 
DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbHca, 
Tenho a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o incluso projeto de lei 
que visa disciplinar as condições básicas para explo
ração dos serviços de telecomunicações que men
ciona e dá outras providências. 

2. O projeto constitui, enquanto não for ed~da 
a lei que se refere o inciso XI do art. 21 da Constitui· 
ção, passo fundamental no atendimento à demanda 
por serviços de telecomunicações, no momento, for
temente reprimido. 

~ O texto proposto encontra suporte formal e 
material na Lei de Concessões e na legislação de te
lecomunicações recepcionada pela Emenda Consti
tucional n• 8, de 15 de agosto de 1995, assegurando 
a aplicação de cmérios justos para a outorga de con-

cessões e permissões para exploração de serviços 
de telecomunicações. 

4. Substitui a regulamentação mínima por mim 
preconizada nos documentos int~lados Reforma 
Estrutural do Setor de Telecomunicações - Premis
sas e Considerações Gerais e Reforma Estrutural do 
Setor de Telecomunicaçõe!j -Programa de Traba
lho, em~idos em setembro pretémo e apresentados 
a Vossa Excelência. 

5. O projeto cuida, também, de abranger os de
nominados serviços de valor adicionado, pacificando 
o entendimento sobre sua natureza e enquadramen
to no ordenamento jurídico vigente, como se vê da 
redação no art. 4° 

6. Buscou-se ainda, preservar os atos jurídicos 
vigentes de outorga de permissão para exploração de 
serviço móvel celular, transformando-os em conces
são, instiMo que, doravante, presidirá o relacionamen
to com os interessados na exploração desse serviço. 

7. O projeto, outrossim, trata dos condicionan
tes que devem orientar a implantação e utilização, 
em nosso País, de satélites de telecomunicações, 
aHemativa tecnologica que reune particufaridades a 
merecerem disciplinamento específico. 

8. Assegura-se à União o dreito de cobrar pelas 
concessões ou permissões para exploração de serviços 
de telecomunicações e pelo uso de racf10freqüências. 

9. Releva sublinhar que a nova legislação se 
ajusta adequadamente ao Programa de Governo 
lançado por Vossa Excelência, contribuindo para o 
alcance das metas e soluções nele propostas. 

1 o. Ressalvo a Vossa Excelência que o texto 
ora proposto foi fruto de debate com setores repre
sentativos do Poder Legislativo, sensíveis à necessi
dade de dotar o País de legislação que atenda ao 
interesse público, o que me move a solic~r sua re
messa ao Congresso Nacional. 

11. São estas, Senhor Presidente, as conside
rações que julguei oportuno apresentar à apreciação 
de Vossa Excelência. 

Respe~osamente, - Sérgio Mota, Ministro de 
Estado das Comunicações. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 21. Compete à União: 

XI -explorar, diretamente ou mediante conces
são a emp~ sob controle acionário estatal. Os 
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serviços telefónicos, telegráficos de transmissão de 
dados e demais serviços públicos de telecomunica
ções, assegurada a prestação de serviços de infor
mações por entidades de direito privado atravéS da 
rede pública de telecomunicações explorada pela 
União. ··· --

LEI N° 4.117- DE 27 DE AGOSTO DE 1962 
Institui o Código Brasileiro de Tele

comunicações. 

LEI N° 5.070- DE 7 DE JULHO DE 1966 

Cria o Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações e dá outras providên
cias. 

LEI N° 8.987 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995 

·- Dispõe sobre o regime de conces
são e permissão da prestação de serviço 
público previsto no artigo 175 da Consti
tuição Federal, e dá outras providências. 

LEI N° 9.074 DE 7 DE JULHO DE 1995 

Estabelece normas para outorga e 
prorrogações das concessões e permis
sões de serviços públicos, e dá outras 
providências. 

(Às Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania, de Assuntos E:conômicos e 
de Se/Viços de Infra-Estrutura.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} - O e* 
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercfcio, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

OF. N° 323/96-GLPFL 

Brasma, 14 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao Ofício SF/616/96, indico, para 

comporem a Comissão Temporária de Políticas para 
o Desenvolvimento do Nordeste, criada através do 
Reqmrrimento n• 367, de 1996, para promover dis
cussões e estudos que resultem em propostas de 
aperfeiçoamento das polfticas governamentais para 
a Região Nordeste, inclusive, o seu acompanhamen· 
to e avaliação, os seguintes senhores senadores: · 

Titulares Suplentes 
Waldeck Omelas José Alves 
José Agripino Mata Edison Lobão 
Freitas Neto Hugo Napoleão 
Joel de Hollanda (cessão do PTB} 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Lf· 
der do PFL no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} - O off
cio lido vai à publicação. 

A Presidência designa os Srs. Senadores inãr
cados pela üderança do PFL para integrarem a Co
missão Temporária criada por intermédio do Reque
rimento n• 367, de 1996, nos termos do expediente 
que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO 096196- GLDPT 

Brasflia·DF, 14 de maio de 1996. 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao OF.SF-619196, indico Q meu 

nome como representante do Partido dos Trabalha· 
dores- PT, para compor a Comissão Tempo$ia de 
Políticas para o DesenvoMmento do NordestS, cria
da através do Requerimento n" 367, de 1996, para 
promover discussões e estudos que resultem em 
propostas de aperfeiçoamento das po!Hicas gover
namentais para a Região Nordeste inclusive seu 
acompanhamento e avaliação. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. 

Senador José Eduardo Outra, Lfder do PT. 
O SR. PRESIDENTE(Ney Suassuna} - Oficio 

lido vai à publicação 
A Presidência designa os Senadores indicados 

pela üderança do PT para integrarem a Comissão 
Temporária criada por intermédio do Requerimento 
n• 367, de 1996, nos termos do expediente que aca
ba de ser lido. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercfcio, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

OFfCIO 097196- GLDPT 

Brasflia 14 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao OF. SF-694/96, indico os Sena

dores Eduardo Suplicy e Lauro Campos, titular e su
plente respectivamente, para integrarem como rep
resentante do Partido dos Trabalhadores - PT, a 
Comissão Temporária, criada através do Requeri-
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mente n• 353, de 1996 destinada a examinar o pro
blema da nossa dívida interna pública e, bem assim 
propor attemativas para sua solução. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Senador José 
Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Ofí
cio lido vai a publicação. 

A Presidência designa o Senador José Eduar
do Outra e o Senador Lauro Campos para compo
rem a Comissão Temporária criada por intermédio 
do Requerimento n• 353 de 1996, nos termos do ex
pediente que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exerci
cio, Senador Jefferson Péres. 

-· É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONS111UIÇÃO N• 25, DE 1996 

Inclui o art. 7 4 no Ato das Disposi
ções Transitórias, referente a plebiscito 
em 1998, quanto a manutenção ou extin
ção do voto obrigatório e acolhimento ou 
não da reeleição de mandatários de car
gos executivos. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

Artigo único. Fica incluído o art 74 no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, com a se
guinte redação: 

• Art. 7 4. No dia 21 de abril de 1998 
será realizado, em todo o território nacional, 
plebiscito através do qual o eleitorado se de
cidirá pela manutenção ou extinção da obri
gatoriedade do voto e pelo acolhimento ou 
não de uma reeleição para Presidente da 
República, Governadores e Prefeitos, eleitos 
a partir da data de realização do referido 
plebiscito. 

§ 1° Aos meios de comunicação de 
massa cessionários de serviço público será 
assegurada gratuidade na livre divulgação 
dos temas objeto do plebiscito. 

. § 2!' O Tribunal Superior Eleitoral expedi
,._ lá as· normas regulamentadoras deste artigo. • 

Justificação 

A nova Constituição brasileira trouxe, como 
grande e relevante novidade, a possibilidade direta 

do povo no processo político. Com efeito, estabele
cem o art. 1° e seu parágrafo único, respectivamen
_te, que todo poder emana do povo, que o exerce por 
meios de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. (grifamos). 

Consolida-se, assim, o sentido da verdadeira 
democracia, na medida em que a coletividade pode 
ser convocada a opinar sobre assuntos que âizem 
de perto aos seus interesses, ora aceitando o ad
vento de determinadas medidas, ora rejeitando insti
tutos já há muito consagrados pelo nosso ordena
mento jurídico, como é o caso do voto obrigatório. 

Entretanto, é preciso que se ofereça viabilidade 
prática para o exercício da soberania popular. O art. 
14 da Constituição determina que a soberania popu
lar será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos 
termos da lei, mediante plebiscito, referendo e inicia
tiva popular. A expressão nos termos da lei indica 
que os três institutos devem ser por lei regulados. o 
aspecto organizacional da realização de um plebi
scito, por exemplo, precisa constar de uma lei que o 
regulamente. Poder-se-ia argumentar que o próprio 
ato normativo que convoque plebiscito para determi
nado fim especificaria suas normas reguladoras, e, 
assim, não haveria necessidade da adição de uma 
lei de caráter geral para que a exigência constitucio
nal fosse atendida. Mas o ato normativo próprio para 
convocação de plebiscito vem a ser decreto legislati
vo, porque tal convocação consta do rol das atribui
ções do Congresso Nacional (art. 49, item XV), e o 
art. 14 da Carta é claro quando exige que a lei regu
lamente o exercício dos três institutos. 

Portanto, a melhor saída que encontramos 
para conferir praticidade à realização do plebiscito 
que tencionamos seja realizado vem a ser uma 
emenda constitucional ao Ato das Disposições 
Consti!JJcionais Transitórias, que caso aprovada, 
possibilitará sua realização, independentemente do 
advento da lei exigida pelo art 14 das disposições 
permanentes. 

As normas do Tribunal Superior Eleitoral regu
lamentadoras do plebiscito deverão fazer conter, nas 
cédulas, as seguintes indagações, que serão res
pondidas positiva ou negativamente, no tocante ao 
item relativo à reeleição: 

1) Você é a favor da reeleição para Presidente 
da República Governadores e Prefeitos? Sim ou Não. 

2) Voto - Você é a favor da manutenção do 
voto obrigatório? Sim ou Não. 

Pensamos que o exercício da cidadania plena, 
através da participação do povo nas decisões políti-
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cas e da qual o referendo e o plebiscito são funda
mentais mecanismos, consagra com eficácia a recu
peração da soberania popular. EssaS razões nos le
vam a esperar de nossos ilustres pares a aprovação 
da presente proposta. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. - Se
bastião Rocha - Antonio Carlos Valadares - Totó 
Cavalcante - José Bonifácio - Jefferson Peres - Os
mar Dias - José Eduardo Outra - Júnia Marise -
Coutinho Jorge - Ramez Tebet - Gilvan Borges -
José Bianco - Roberto Freire - Emandes Amorim -
José Alves - Ademir Andrade - Benedita da Silva -
Romero Jucá - Marina Silva - Pedro Simon - João 
Rocha - Nabor Júnior- Ronaldo Cunha Uma - Ca
sildo Maldaner- Esperidão Amin - Lauro Campos
Eduardo Suplicy - João França - Júlio Campos -
Mauro Miranda - Oncfre Quinan -· Emnia Fernan
des. .,. 

. _ --· LEGISLAÇÃO CfTADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

I - de um terço, no mfnimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

11 - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Le

gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sitio. 

§ 2" A proposta será discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois fumos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 32 A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

§ 42 Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 
11- o voto direto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 

·c;v- os direitos e garantias individuais. 
§ 52 A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

Art 14, (*) A soberania popular será exercida 
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, me
diante: 

anos; 

I - plebiscito; 
11 - referendo; 
III - iniciativa popular. 
§ 12 O alistamento eleitoral e o voto são: 
l - obrigatórios para os maiores de dezoito 

li -facultativos para: 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis e menores de de

zoito anos. 
§ 2" Não podem alistar-se como eleitores os 

estrangeiros e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos. 

§ 32 São condições de elegibilidade, na forma 
da lei: 

I - a nacionalidade brasileira; 
11 -o pleno exercfcio dos direitos polllicos; 
III - o alistamento eleitoral; · 
·IV-o domicmo eleitoral na circunscrição; 
V- a filiação partidária; 
VI- a idade miníma de: 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice

Presidente da República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e VICe-Gover

nador de Estado e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, De

putado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e 
juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 
§ 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfa

betos. 
§52 São inelegfveis para os mesmos cargos, 

no perlodo subseqüente, o Presidente da República, 
os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 
Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído 
nos seis meses anteriores ao pleito. 

§ 6° Para concorrerem a outros cargos, o Pre
sidente da República, os Governadores de Estado e 
do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar 
aos respectivos mandatos até seis meses antes do 
pleito. 

§ 7" São inelegiveis, no território de jurisdição 
do titular, o cônjuge e os parentes consangüfneos ou 
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presi
dente da República, de Governador de Estado ou 
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de 
quem os haja substituído dentro dos seis meses an-
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tenores ao pleito, salvo se já titular de mandato eleti
vo e candidato à reeleição. 

§ a• O militar alistável é elegfvel, atendidas as 
seguintes condições: 

I - se contar menos de dez anos de serviço, 
deverá afastar-se da atividade; 

11 - se contar mais de dez anos de serviço, 
será agregado pela autoridade superior e, se' eleito, 
passará automaticamente, no ato da diplomação, 
para a inatividade. 

§ 9° Lei complementar estabelecerá outros ca
sos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, 
a fim de proteger a probidade administrativa, a mo
ralidade para o exercfcio do mandato, considerada a 
vida pregressa do candidato, e a nonnalidade e legi
timidade das eleições contra a influência do poder 
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo 
ou empr'ego na administração direta ou indireta. 

. § 1 O. O mandato eletivo poderá ser impugnado 
ante a· Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias con
tados da diplomação, instrufda a ação com provas 
de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 

§ 11. A ação de impugnação de mandato trami
tará em segredo de justiça respondendo o autor, na 
fonna da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 

•••••••hoooooooooooooouoooooooonooouo-•o•••••ooooonoooooo-oooooo 

Art 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

XV- autorizar referendo e convocar plebiscito; 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

'O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A Pro
posta de Emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições especifica constan
tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Péres. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 100, DE 1996 

~· 
. Estabelece o direito_ de usufruto de 

planos de saúde pelo período correspon
dente ao período de carência efetivamen
te paga. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1° O usuário de Planos de Saúde, Segu
ros-Saúde ou congêneres que, após contribuir du
rante todo o perfodo de carência correspondente a 
seu plano, por algum motivo deixe de fazê-lo, terá o 
direito ao usufruto de todos os beneffcios previstos 
em seu contrato, pelo mesmo prazo da carência 
paga, a contar da última mensalidade efetuada. 

Art 2" Os infratores desta Lei serão penaliza
dos com base na Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 
1990. 

Art 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 40 Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A vida é um bem inalienável do ser humano. E 
a saúde, o seu maior corolário. Em realidade, segun
_do sábia colocação de nossa Carta Magna, um pres
suposto de cidadania. A periclitação da saúde colo
ca em crise a capacidade do cidadão influir pol rtica e 
economicamente sobre a sua sociedade. Coloca-o 
em risco de exclusão, de marginalização e de falên
cia, em sua dignidade enquanto ser social. Portanto, 
a preservação dos componentes básicos da saúde é · 
fator de manutenção do potencial de produtividade, 
de segurança interna e de estabilidade da própria 
Nação. Brasileiro hfgido é brasileiro produtivo. As
sim, aspectos com a alimentação, a educação, as 
próprias medidas profiláticas e curativas de saúde, o 
saneamento básico, a moradia, a posse da terra, o 
trabalho, o salário condigno, entre outros fatores, 
são os componentes básicos da constelação que 
cristafiza o atual conceito de saúde. 

O Sistema Único e Saúde (SUS), corporificado 
a partir da Constituição de 1988, representou a con
cretização de um velho sonho acalentado pelos es
pecialistas em saúde pública em todo o Pafs. A unifi
cação dos áJVersos nfveis hierárquicos, a sua des
centralização e a sua universalização de atendimen
to representavam, sem dúvida, um gigantesco salto 
para o futuro. No entanto, os resultado até agora de
monstrados têm sido, aparentemente, catastróficos. 
Funestas coincidências e o agravamento de tendên
cias aberrates previamente existentes em muito con
correram para a precipitação dos fatos. Primeiro, 
ocorreu a súbita e gigantesca expansão de usuários 
sem a contrapartida orçamentária. Afinal, somente 
50,1% da população ativa contribui para a Previdên
cia Social e somente 6,55 milhões de pessoas ffsi
cas e 2,95 milhões de pessoas jurfdicas declaram 
renda no Brasil (13,5% do PIB). Em seguida, a Pre
vidência S®ial, a grande financiadora do sistema de 
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saúde estatal, começou a ruir ao influxo do primeiro 
contingente de aposentados. A rubrica assistência 
médica simplesmente não estava prevista nas con
tribuições, mas somente o seu aspecto previdenciá
rio (aposentadoria, pensões, seguro-acidente do tra
balho etc.). Para agravar a sua situação financeira, 
como é do domínio público, a Previdência Social foi, 
por décadas, a caixa financiadora de projetos faraó
nicos e inviáveis. A sua hecatombe era, já, esperada 
de longa data. As intermináveis crises financeiras 
dos. _governos federal e estaduais terminaram por 
consolidar o caos no setror. Finalmente, os estados 
e municípios, classicamente dependentes do supor
te financeiro e da administração do governo federal, 
mostraram-se desaparelhados e inexperientes na 
gestão dessa súbita responsabilidade que lhes caía 
às mãos. Assim, o sistema público de saúde, que 
nunca f<lra um paradigma de eficiência, sofreu, nos 
últimos anos, rápida derrocada, encontrando-se em 
vias de inviabilização. · 

Assim, a primeira attemativa de atendimento 
médico para a população de baixa renda- a meãl
cina pública - deixa este enorme estrato sociat ao 
desamparo, contra a proposta constitucional de uni
versalização de atendimento da população, em reali
dade. 

Com o esfacelamento do SUS, a classe média 
e as empresas depreenderam a necessidade de pro
curar alternativas de atendimento médico. E. nwna 
rápida resposta a tal necessidade, ocorreu uma in
tensa, proliferação dos chamados planos ou seguros 
de saúde. Essa vertente da medicina privada, curio
samente quase nunca administrada por médicos, co
meççu a surgir há uns trinta anos, inicialmente como 
pequenas clínicas de bairros marginais das grandes 
cidades, geralmente compostas por associados. 
Partem da premissa de que o associado não preci
sará utilizar tão cedo os pressupostos do seu draco
niano contrato. O provimento de uma cobertura total 
não seria, via de regra, necessário, pois o sistema 
oficial estaria apto para absorver os casos mais gra
ves e onerosos. Em 1993, de um total de 14.829.811 
internações pagas pelo SUS, cerca de 11.046.273 
ocorreram em hospitais privados conveniados. Daí 
depreende-se que o SUS paga e a medicina de gru
po ganha neste jogo. 

A medicina de grupo, segundo AntOnio Henri
que-i>edrosa, diretor do Conselho Federal de Medici
na, arrecada algo como US$1 O bilhões/ano e só ir.. 
veste 26% na atividacle-fim. Os Grupos de segura
doras brasileiras descobriram o rentável filão e ir.. 
gressaram na competição. Hoje, o seguro-saúde 

perfaz 14,9% do total de seu movimento, sendo a 
Bradesco Seguradora a primeira do ranklng, com 
41 ,8% do mercado, seguindo-se a Sul-América, com 
25,2% e a Golden Cross, com 17"/o. 

Os aspectos éticos e morais não têm prevaleci
dos nos contratos onde a vida humana é o fator em 
jogo. Em realidade, a vida tem sido tratada como um 
objeto qualquer, como, por exemplo, um automóvel. 
O leigo que se atrever a ler as linhas microscópicas 
e as entrelinhas dos contratos provavelmente não 
perceberá a armadilha que lhes preparam. Tais ar
madilhas assumem diversas nuances e aspectos. 
Desde os famigeradas e flutuantes prazos de carêr... 
cia, até o escopo de cobertura, passando pelas 
aberrações de cobrança crescente relacionada à 
idade do contratante. Em verdade quem precisa 
desses serviços pressupõe que os gestores de tais 
planos sejam médicos racionais e cheios de piedade 
para com o sofrimento humano. Em realidade, geral
mente não são médicos, mas negociantes. Pura e 
simplesmente, negociantes da saúde que lidam com 
a mais nobre matéria-prima humana: a vida. Bastarl
te sintomática a sua enorme contribuição para 9 vo
lume de trabalho das Delegacias do Consumioor de 
todas as cidades brasileiras. Só em 1994, o Procon 
de São Paulo registrou nada menos que 4.420 quei
xas contra tais empresas. Algo há de errado com es
ses planos! 

A expansão deste segmento foi proporcional à 
inefiCiência da atividade oficial. O Governo Federal, 
provavelmente sentindo-se culpado pela lamentável 
situação a que deixou chegar o setor saúde no Bra
sil, omite-se em regulamentar de forma justa e equâ
nime os planos de saúde, que tomaram-se um dos 
mais poderosos segmentos econOmicos no País, 
com fortíssimos representantes no primeiro escalão 
do Executivo e Legislativo. A Resolução n• 1401/93 
do Conselho Federal de Medicina que obrigava os 
planos de saúde a atender doenças infecto-conta
giosas, inclusive pacientes com AIOS, hepatite, me
ningite, pneumonia, doenças degenerativas (infarto 
do miocárdio por arteriosclerose) e mesmo cance
res, entre outros aspectos, foi sumariamente sus
pensa pelo Juiz Aluízio Palmeira Uma, do Tribunal 
Regional Federal - DF, ao atender as reivindicações 
daqueles grupos econõmicos. Num País onde70,8% 
da população ganha menos que 5 salários mfni
moslrnês, somente 23% da população teria acesso a 
esses planos de saúde. Segundo Cláudio Rocha Mi
randa, em estudo realizado na Columbia Universíty, 
os planos de saúde dos países desenvolvidos giram 
em tomo d_e US$ 15/mês, enquanto o Brasil lidera 
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cobrança de mensalidades com uma média de US$ 
35/mês. 

Destarte, contemplamos neste Projeto de Lei 
ur.1 aspecto da máxima importância para o brasileiro: 
o direito do cidadão usufruir serviços já efetivamente 
pagos de forma adiantada. Essa prerrogativa absur
da da admissibilidade desta excrescência contratual 
que é o prazo de carência, em realidade, confere à 
medicina de grupo uma redobrada segurança centra 
o risco de perda financeira. Isto é, existe uma reduzi
da margem estatística de risco de adoecimento por 
parte do contratante bem nU!rido de classe média. 

A idade média dos segurados é proporcional
mente menor que nos países desenvolvidos uma 
vez que o Brasil ainda é um país jovem. Além disso, 
a vasta maioria de associados são neutralizadas e 
compensa o pequeno percentual dos contratantes 
adoecic!'os. Naturalmente, essas relações estão 
muito bem apoiadas em cálculos atuariais. Os pre
ços cobrados cobrem eventuais riscos com grande 
margem de segurança. No entanto, a medicina de 
grupo se arroga o direito de proteger-se em dobro 
com a instituição do prazo de carência. Esse prazo 
objetiva o provimento de mais uma proteção contra 
as utilizações imediatas dos planos. Ou contra as fi
liações especificas e fraudulentamente feitas com o 
fim específico de realizações de determinado proce
dimento médico. O vinculo preferencial com firmas, 
em contratos coletivos, em detrimento das pessoas 
ffsicas, mostra o cuidado que essas firmas têm em 
evitar a filiação para o uso especffico e transitório. 
Somente 32% dos associados são pessoas ffsicas. 
A manter-se essa aberração, as pessoas que neces
sitarem de atendimentos médicos imediatos terão de 
pagar uma mensalidade astronômica, sem qualquer 
paralelo atuarial. É possível que essa figura do pra
zo de carência propicie o surgimento, sem qualquer 
necessidade de um novo segmento de planos de 
saúde- os de utilização imediata, com prestações 
muito mais caras. 

Supondo-se, por outro lado, que o plano de 
saúde seja mantido até a morte do contratante, ou 
no mfnimo até a expiração do contrato, o prazo de 
carência seria, do ponto de vista do associado, 
como um período morto, inexistente. O dinheiro ar 
empregado, à guisa de depósilo de segurança, nun
ca seria ressarcido ao contratante, indo direto para o 
bols(\.dos donos das empresas de planos de saúde. 

Portanto, mesmo admitindo o inadmissível - a 
existência do prazo de carência - nada mais justo 
para ambas as partes, que o contratante possa, 
pelo menos usufruir integralmente daquele período 

de serviços pagos adiantadamente, aos quais indu
bitavelmente, faz juz. Qualquer argumentação con
trária constituir-se-la em inaceitável violação do bási
co e absoluto direito à vida e à saúde, que o grupo 
de saúde propôs-se segurar em contrato. Passível, 
portanto, de punição pelo Código do Consumidor. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. - Se
nador Sebastião Rocha. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 8.078, DE 11 DE SE1EMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a proteção do consu
midor, e dá outras providências. 

(A Comissão de Consütuição, Justiça 
e Cidadania - decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O pro
jeto será publicado e remetido à comissão compe
tente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Péres. · 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 474, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do arl 258 do Regimento Interno, 

requeiro tenham tramitação em conjunto os seguin
tes projetes: Projeto de Resolução n• 48196 com o 
Projeto de Resolução n• 35196. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. - An
tônio Clirlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será incluído na Ordem do Dia opor
tunamente, consoante o disposto no art. 255, inciso 
11, letra c, item 8, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas 
Neto, por 20 minutos. 

O SR. FRErT AS NETO (PFL-PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, tive a honra e a sa
tisfação de acompanhar o Ministro do Meio Ambien
te e Recursos Hídricos, Gustavo Krause, que esteve 
no Piauí na última sexta-feira, dia 1 O de maio, para 
inaugurar o Açude,Joana. 

Essa obra começou há mais de 15 anos. Não 
se trata sequer de um trabalho de grandes dimensõ
es e, portanto, não consumiu recursos vultosos. É, 
entretanto, ~ltamente relevante, em especial para o 
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Município de Pedro 11 que, embora sendo um dos 
mais importantes do meu Estado, só agora tem a 
possibilidade de resolver de forma definitiva o pro
blema de abastecimento d'água de sua população 
urbana. 

Foi um longo tempo de espera por parte da
quela gente e uma luta árdua de filhos ilustres da
quela terra. Dentre eles destaco o saudoso Deputa
do Milton Brandão e o ex-DepU'.ado Ciro Nogueira, a 
quem como Governador no quadriénio passado me 
juntei para trabalhar pela conclusão do açude, obra 
sob responsabilidade do DNOCS e com execução a 
cargo do 2° Batalhão de Engenharia de Construção, 
BEC. 

Cumpre-me, também, reconhecer o interesse 
que demonstrou pela causa desde que chegou ao 
Congresso Nacional como representante de Pedro 
11, o atuâl Deputado Federal Ciro Nogueira Filho. 

·o que desejo registrar, Sr. Presidente - para 
chamãr mais uma vez a atenção da opinião pública 
e principalmente do Governo Federal -,é que a falta 
de decisão política e de racionalidade administrativa 
vem prejudicando em larga escala o País. Nada jus
tifica todo esse tempo para concluir um açude de 1 O 
milhões de metros cúbicos de capacidade de acu-
mulação. · · 

Por isso mesmo gostei de ouvir do Ministro 
Krause, durante a viagem em sua companhia, que 
está partindo para um esforço significativo no senti
do de retomar e concluir obras paralisadas. O Minis
tro do Meio Ambiente está pleiteando à área eoono
mica do Governo a quantia de R$ 20 milhões por 
mês durante os próximos 30 meses. Se atendido, o 
Ministério concluirá até o final do Governo, no Nor
deste, 52 obras inacabadas na área de recursos hí
dricos. 

Vejam bem, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores, isto totalizará em dois anos e meio apenas 
R$ 600 milhões, o que equivale a menos de 20".4 
dos juros correspondentes à rolagem do débito do 
Banespa desde que foi colocado sob regime espe
cial de administração, no final de 1994 até hoje. 
Mesmo assim bastará para a conclusão de um na
mero significativo de obras - repito, 52 - de grande, 
médio e pequeno porte, que trarão imenso benefício 
à população nordestina Além disso, o atual Governo 
estará cumprindo uma de suas promessas, que é 
prioilzar as obras inacabadas, cuidando do patrimo
nio nacional. 

A extensão desse problema foi mostrada pelo 
próprio Senado Federal após uma investigação crite
riosa. Tive a oportunidade de mostrar, por diversas 

vezes, que no Piauí, nessa área de recursos hídri
cos, temos obras com 95% de seus trabalhos reali
zados, como a Barragem Petrõnio Portella, em São 
Raimundo Nonato, que vai acumular 183 milhões de 
metros cúbicos, ou a Barragem Mesa de Pedra, em 
Valença, com 65% dos trabalhos executados e pre
visão para acumular 50 milhões de metros cúbicos. 
Temos ainda dois grandes projetes de irrigação na 
margem do rio Parnaiba, um em Guadalupe e outro 
em Pamaiba, respectivamente, os Platõs de Guada
lupe e os Tabuleiros Utorãneos. Ambos poderão co
meçar a produzir muito em breve, se houver decisão 
do Governo nesse sentido, dado o estágio avançado 
das obras de implantação. Essas são apenas algu
mas das obras em andamento. Outras, se houver 
vontade política do Governo Federal, serão concluí
das a curto prazo e com custos que o Erário poderá 
financiar sem maiores sacrifícios. 

O Piauí precisa de mais atenção do Governo 
Federal. S6 para dar um exemplo, em mais de 80 
anos de existência, o DNOCS garantiu ao Estado 
apenas 1% da água que acumulou no Nordeste por 
meio de seus trabalhos. Por dever de justiça, ~evo 
ressaltar que, durante a minha gestão à frente do 
Executivo piauiense, procurei sensibilizar essa iíadi
cional autarquia federal para essa reaiidade. O 
DNOCS, hoje, tem procurado dispensar maior ate~ 
ção ao Piauí. Entretanto, há necessidade de decisão 
superior, aqui, de Brasma Nesse sentido, confiamos 
na ação do Ministro Gustavo Krause, que prometeu, 
de público, voltar sempre ao Piauí para entregar as 
obras de responsabilidade de seu Ministério. 

Cabe citar que tramita nesta Casa, com o 
apoio integral dos Senadores do Piauf e do Mara
nhão, projeto de minha autoria que amplia a área de 
atuação da Companhia de De5en'ofolvimento do Vale 
do São Francisco, a Codevasf, para o Vale do Par
naiba Por que se dá atenção e apoio ao maior vale 
do Nordeste, o do São Francisco, e se ignora, na 
prática, o segundo Vale, o do Pamaiba? 

O Piauí sempre desejou a criação da Compa
nhia de Desenvolvimento do Vaie do Pamaiba, que 
se justificaria por um enorme número de razões. O 
novo projeto evita as despesas advenientes da cria
ção de órgãos públicos, mas atinge o objetivo de 
atender à região por meio da experiência e conheci
mento da Codevasf. 

Existe já o Programa de DesenvoMmento do 
Vale do Pamaiba, o Prodepar, elaborado pela Sude
ne e pelos Governos do Piauí e do Maranhão. No 
entanto, o Programa não conta com instrumentos 
para sua illJplementaçãcf. O Prodepar foi montado a 
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partir de requerimento aprovado pelo Conselho Deli
berativo da Sudene, após ser apresentado por mim 
e pelo Senador Edison Lobão quando governáva
mos nossos Estados. Sua execução é essencial 
para o Piauí como para o Maranhão. 

Manifesto, apesar de tudo, nossa esperança 
Uma esperança não apenas na aprovação do proje
to de ampliação da esfera de atuação da Codevasf, 
mas também na decisão do Governo de dar atenção 
a um Estado que não pode prescindir do apoio do 
Poder Públioo Federal. 

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

Durante o discurso do Sr. Freitas Neto, 
o Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Jefferson Péres. 

-· 
~ SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Concedo 

a palavla, por .20 minutos, ao nobre Senador Ney Suas
suna, em permuta oom o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ·Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, hoje pela manhã, no 
Ministério do Planejamento e Orçamento, houve uma 
reunião extremamente importante para o Brasi~ oom 
as presenças do Ministro José Serra, de vários outros 
Ministros e de oito Governadores do Nordeste. 

A reunião foi aberta por S. ~ o VJCe-Presidente 
da República, Marco Maciel, e teve oomo escopo exa
tamente mostrar quais as ações que o Governo Fede
ral irá desencadear, agora oom mais força, mais ener
gia e mais vontade politica, para o desenvoMmento do 
Nordeste. Nessas ações estão elencadas irrigação, 
educação, saúde, habitação, saneamento, empregos, 
enfim, todas aquelas ações pelas quais nós, Senado
res nordestinos, estamos clamando há mufto. 

É verdade que esses programas existiam isola
damente • poucos são novos, talvez dois deles ·, 
mas, pela primeira vez, verificamos neste Governo 
urna atftude formal, que demonstra a vontade políti
ca de fazer a conreção das distorções que estamos 
tendo na região nordestina em relação ao restante 
do Pafs. As afirmações do Ministro José Serra dei
xaram-nos, sobremaneira, alegres, ao dizer S. Ex" 
que os problemas da pobreza, do desemprego, da 
falta de estrutura, de saúde, no Nordeste, não são 
problemas nordestinos e, sim, nacionais, porque, se 
uma 'parte não vai bem, o todo não pode ir também. 
Se se pretende oombater a miséria no País sem ata
cá-la onde ela se concentra hoje majoritariamente, 
no Nordeste, o País não irá bem; ela não será com
batida se as suas raízes não forem oonigidas no lo-

cal em que hoje existe mais distorção: o Nordeste 
brasileiro. 

Foi oom muita satisfação que ouvi todos os Se
nadores e Governadores lá presentes manifestarem
se felizes por essa ação, principalmente pela de
monstração da vontade política. 

Os Governadores do Nordeste já estão fazen
do a sua parcela. Falo especialmente do meu Esta
do, a Paraíba, onde conseguimos, neste mês, redu
zir para 58% os gastos oom a folha de pagamento 
em relação à arrecadação; oom isso, estamos den
tro dos parâmetros legais. 

Também fizemos um oombate mufto sério -
quando digo "fizemos• refiro-me ao Governo José 
Maranhão. Conseguimos manter o Estado da Paraí
ba oomo o quarto maior anrecadador do Nordeste: 
Bahia, Ceará, Pernambuco e Paraíba. 

Conseguimos também • o Governo José Mera
chão - reduzir de 17,5% as despesas de custeio 
para 5,8"/o. 

No entanto, apesar de todo esse esforço, são 
muitas as necessidades de investimento no meu Es- -

-taao; como ocorre nos demais Estados. Preci_samos 
de cerca de R$200 milhões para resolver o proble
ma de saneamento e abastecimento de água; preci
samos de outros R$300 milhões para resolver o pro
blema de renovação da rede elétrica; precisamos de 
muito capital, rião resta dúvida 

o que mrus crucifica os Estados nordestinos é 
principalmente a dívida acumulada em governos pas
sados. Desde o Governo Ronaldo Cunha Uma, que 
antecedeu o Governo José Maranhão,- não retiramos 
nem pedimos um centavo. Mesmo assim, .20% da ar
recadação do Estado é para pagamento de uma dívida 
que, por mais que paguemos, cresce mais rapidamen
te do que os ínãoces de crescimento do Estado. 

Essa é uma sftuação que se repete no Piauí, -
nc Rio Grande do Norte, no Ceará e - por que não 
dizer? -em todos os Estados nordestinos. Por isso, 
o investimento é cada vez menor em nossos Esta
dos. Numa hora como esta, em que o Ministro vem, 
ao lado do Vice-Presidente da República, ao lado 
dos demais Ministros, dizer da vontade política do 
Governo de oonigir distorções no Nordeste, temos 
que vir à tribuna e aplaudir essa ação. 

O Sr. Freitas Neto- Permfte-me V. ~ um 
aparte? 

O SR. NEY .SUASSUNA - Com muito prazer, 
Senador Freitas Neto. 

O Sr. Freitas Neto- Também participei, oorno V. 
Ex" e vários Senadores e Governadores do Nordeste, 
dessa impo[lante reunião presidida pelo VK:e-Presi-
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dente, Marco Maciel, que contou com a presença do 
Ministro José Sena, que coordenou a reunião, e de 
outros Ministros e autoridades do Governo Federal. 
Mas, Senador Ney Suassuna, pela experiência que 
tive como Governador e mesmo pelo que observo 
nesses 18 meses em que estou aqui, no Congresso 
Nacional, nem sei se deveria ficar esperançoso, por
que muitas vezes as ações para o Nordeste são 
anunciadas e não são implementadas. No ano pas
sado, no mês de maio • com toda admiração que de
dico ao Presidente Fernando Henrique Cerdoso -, 
Sua Excelência esteve em Recife, no prédio da Su
dene, e anunciou investimentos para o Nordeste, 
fato que toda a imprensa brasileira noticiou, inclusive 
divulgando as cifras, mas isso não aconteceu. T ode
via, assim como V. Ex", eu participo desse movi
mento que, em boa hora, nós, Senadores do Nor
deste, eoltamos fazendo em defesa de nossos Esta
dos e de nossa gente. Já pude participar, inclusive 
informalmente, de mais de uma reunião com o Mi
nistro José Sena - uma vez na residência oficial do 
Vice-Presidente e, outra vez, no próprio Palácio da 
Alvorada - e verifiquei que o Ministro está realmente 
interessado em implementar uma politica de apoio à 
nossa Região. De modo que desejo me so6darizar 
com V. Ex". Devemos, realmente, acompanhar as 11 
ações hoje anunciadas, inclusive através da Comis
são Temporária de Politica para o DesenvoMmento 
do Nordeste, recentemente aprovada, e aquelas 
ações que sugerimos no documento que nós, Sena
dores nordestinos, entregamos em março último ao 
Presidente Fernando Henrique. Este documento é 
mais amplo ainda. Hoje, o Ministro José Serra afir
mou que as ações não serão somente aquelas ali 
anunciadas, mas 1ambém as que fazem parte do 
nosso documento e as sugestões enviadas pelos 
Governadores, via Superintendência do DesenvoM
mento do Nordeste - Sudene, ocasião em que S. Ex" fri
sou todas as ações convergentes no sentido de real
mente redU2Ír esse desnfvel regonai do Nordeste brasi
leiro em relação ao Brasil mais rico. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, no
bre Senador Freitas Neto. Realmente, essa é a mi
nha esperança. Quando venho à tribuna para dizer 
da minha satisfação é no ·sentido de ter se realizado 
um ato público no qual assumiram-se compromis
sos. Cabe a nós, Parlamentares nordestinos, aos 27 
Senãdores do Nordeste, dia-a~ia, cobrarmos o 
cumprimento dessas promessas, porque não estare
mos pedindo favor mas clamando, sim, por justiça. 
Além do mais, cabe a nós também analisar cada 
projeto que passe por esta Casa e examinar tudo 

aquilo que pode ser feito em relação ao Nordeste, 
porque o todo não será forte enquanto uma parte, e 
uma parte significativa, quase um terço da popula
ção nacional, estiver fraca. 

Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, venho, hoje, à tribuna aplaudir a ação do Gover
no e, ao mesmo tempo, afirmar a V. Ex"s que esta
mos pagando um preço. O Estado da Paralba, como 
os demais Estados brasileiros, sabe o que estamos 
fazendo para honrar a dívida herdada de governos 
anteriores. Não me refiro ao Governo do PMDB, do 
nosso Ronaldo Cunha Uma - que não tomou um cen
tavo sequer de empréstimo, ao contrário, só pagou -, 
nem aos Governos Antonio Mariz e José Maranhão. 
Encerramos inúmeras empresas estatais, fundimos 
outras e estamos cortando tudo o que é possível para 
cumprir nossas obrigações. E, agora, esperamos uma 
atitude do Governo Federal, que, como bem âiSSe V. 
Ex", Senador Frei1as Neto, tem feito muito discurso, 
mas tem havido pouca ação,. e. quando age o faz, às 
vezes, até descoordenadameinte. 

Lembro-me do caso do algodão, na Paralba. O 
Presidente assumiu um compromisso pelo ~ol
vimento e recuperação da cultura do algodão, dque 
gerou um aumento . de 60% do plantio do algdiíao. 
Entretanto, em seguida, abriram os portos para a im
portação do algodão e o preço caiu pela metade, le
vando todos os cultivadores de algodão a um prejuf
zo gigantesco~ Estamos buscando, oomo afirmei 
nesta tnbuna em outra ocasião, modificações. Há 
três pafses no mundo que estão produzindo o algo
dão colorido. A Paralba está levahdo o Brasil a ser 
um dos três. Estamos cultivando o algodão azul, o 
algodão verde e agora estamos estudando uma tercei
ra coloração, o que vai facilitar muito a indústria, por
que não há necessidade de se fazer nenhum tingimen
to, a não ser que se queira uma cor mais forte. Entre
tanto, para uma cor mais tênue, o algodão coloridc já é 
produzido. Estamos fazendo a nossa parcela 

Agora, o Governo Federal, em boa hora, anun
cia que também vai cumprir a sua parte, acenando com 
excelentes programas. Vamos, pois, aplaudir os âiSCUr
sos e aguardar a ação. Essa é a nossa colocação. 

Agradeço ao Presidente e aos Srs. Senadores 
a atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Com 
a palavra o Senador lris Rezende, por cessão do 
Senador Totó Cavaicante. V. Ex" dispõe de 20 minu
tos para o seu pronunciamento. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, _estamos encaminhando, eu e o eminen-
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te Senador José Roberto Arruda, à apreciação deste 
egrégio plenário, projeto de lei que objetiva criar 
condições melhores de flexibilização para a atuação 
da União e dos Estados nos municípios do entorno 
do Distrito Federal, buscando corrigir sérias distorçõ
es que agravam a cada dia a situação de quase um 
milhão de habitantes dessa região. 

A proposta, que visa reverter o processo de de
gradação da qualidade de vida na região circunvizi
nha ao Distrito Federal, autoriza o Poder Executivo a 
criar a região administrativa metropolitana do Distrito 
Federal e entorno, e a instituir o fundo complementar 
de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, 
dando melhores perspectivas de desenvoMmento 
sócio-econõmico a esses municípios. 

Trata-se, inquestionavelmente, de medida que·, 
além do seu elevado conteúdo humanístico, revela 
méritos-ao ponto de vista administrativo, com a de
volução aos cofres públicos, em prazo não muito 
longo;'de cada centavo que vier a ser aplicado na 
melhoria da infra-estrutura e dos serviços púbücos. 

O exame criterioso da proposta em tela e da jus
tifiCação que a acompanha revelará que· apenas em 
um primeiro instante se cria as condições para um 
maior aporte de recursos para essa região. Isso por
que os investimentos que serão apartados vão conferir 
aos moradores do entorno um processo de desenvolvi
mento planejado. Com isso, se aiMará a pressão e, 
conseqüentemente, o õnus que se exerce sobre o Dis
trito Federal, como é do conhecimento de todos. 

Não se pode ignorar qun a oferta ·insuficiente 
de serviços públicos por parte desses municípios 
afeta diretamente a Capital da República. 

. A esdrúxula e iníqua situação, que deu mar
gem a tratamentos tão desiguais para cidadãos bra
sileiros tão vizinhos, merece ser abordada com· es
pecial cuidado, e tem suas raízes na transferência 
da capital da República para o PlanaHo Central. 

Até então, o que hoje é o entorno do Distrito 
Federal não passava de parcela, quase erma, do 
território do Estado de Goiás. A transferência da Ca
pital da República, fruto da antevisão do Estadista 
Juscelino Kubitschek e da dedicação e crença dos 
pioneiros, significou a redenção de uma terra esque
cida, a integração de nosso vastíssimo território e a 
expansão de nossa área produtiva. 

É escusado enumerar os benefícios que dessa 
proviaência decorreram. No momento, cabe-nos cui
dar dos eleitos colaterais, dos quais se ressente a 
região circunvizinha, que, tendo experimentado um 
surto de crescimento para o qual não estava prepa
rada, enfrenta hoje problemas graves de faita de in-

vestimentos privados, que criem empregos, e de .in
fra-estrutura inadequada. 

A detasagem que já há muitos anos se observa 
na oferta de empregos, na disponibilidade de recur
sos e na prestação de serviços públicos vem fazen
do com que a população do entorno exerça forte 
pressão sobre o Distrito Federal. 

Trata-se de uma situação, Sr"s e Srs. Senadores, 
que resuita em prejuízos para ambas as partes. Os mo
radores dos municípios do Entorno, precariamente as
sistidos pelo Poder Público, locomovem-se até o Distrito 
Federal à procura de emprego, escolas e hospitais. 

As municipalidades do Entorno, sem meios de 
ampliar sua receita tributária, em níveis compatíveis com 
o crescimento populacional, sentem-se constrangidas e 
impotentes para dar assistência aos seus cidadãos. 

O Distrito Federal, apesar de exercer compe
tências tributárias estaduais e municipais, tem parte 
c;onsiderável de suas despesas sob a responsabili
dade da União, que também contribui com diversas 
transferências voluntárias. 

Os municípios vizinhos, à falta de grandes indús
trias e de produção agrfcola signifiCativa, carecem de re
cursos tributários e de oferta de empregos, mas não fi
caram imunes aos fenômenos do êxodo rural e das mi
~cações. intensifiCados especialmente nos últimos anos, 
em razão da tímida polllica de assentamentos urbanos. 

Assim, grande parcela de sua população busca 
trabalho no Distrito Federal, deixando os municípios 
onde moram na condição de cidades-dormitórios. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a situação 
é grave, e o á~agnóstico é consensual: o governo esta
dual e as municipalidades do Entorno não têm coná~ 
ções de oferecer, convenientemente, saúde, escola, 
transporte, segu~ energia e saneamento básico 
aos seus moradores; o resuitado tem sido a formação 
de um "cinturão de miséria e violência", como definiu o 
Correio Brazillense em editorial no ano passado. 

Ao encerrar, Sr. Presidente, cumpre-me salien
tar que a proposta de nossa autoria, bem como a do 
Senador José Roberto Arruda, a ser apreciada por 
V. Ex"s, prevê mecanismos de controle para que 
não sejam repassados recursos além daqueles que 
forem comprovadamente aplicados em obras e ser
viços nas áreas de educação, saúde e segurança. 

A destinação dessas verbas, contribuirá para mi
nimizar as desigualdades nos serviços básicos das po
pulações do. Entorno, descongestionará os serviços 
públicos do Distrito Federal e propiciará a obtenção de 
melhores resuttados para cada centavo do Erário que 
vier a ser investido, com retomo a curto prazo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. (ris Rezende, 
o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Ca
lheiros, 2" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra, por cessão do Senador João Fran
ça, ao nobre Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.) 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra, por cinco minutos, ao nobre Senador 
Edison Lobão, para uma comunicação inadiável, na 
forma do Regimento. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma co
municação inadiável.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
estivemos hoje, num grupo de Parlamentares nordesti
nos, ~o Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento e 
com o Vice-Presidente da Replblica e de lá retomamos 
bastai:Ite otimistas com a definição oficial sobre as • ~ 
es Prioritárias do Governo Federal no Nordeste". 

Nesse documento, agrupam-se em onze itens as 
ações prioritárias para o Nordeste, abrangendo, real
menta, as principais carências daquela região brasileira. 

A formulação de um Programa de Desenvolvi
f!lento de Recursos Hfdricos para o Nordeste Semi
Arido, a intensificação da atuação do BNDES na re
gião, ã cnaÇ:ao de empregos, o Programa de Valori
zação do Ensino Básico e do Magistério, as ações 
programadas para a redução da rnortalidadeinfantil 
- são esses alguns dos itens cuja ativação o Gover
no Federal promete agilizar imediatamente. 

Em relação ao Programa de Desenvolvimento cb 
Turismo no Nordeste- Prodetur, o assunto faz-me lem
brar dps tarrpos de recente passacb, quando os Gover
nadores cb Nordeste, entre os quais me incfufa, foram 
ao exterior e, junto ao Banco lnteramericano cb Desen
volvimento (810), batalharam e conseguiram vultoso 
emprestimo, a ser aproveitado pelos Seus sue : : s ores, 
para o desenvolvimento do enorme potencial turfstico 
oferecido por aquela região de nosso Pafs. 

O Prodetur tomou-se lento em virtude das difi
culdades enfrentadas pelos Estados para apertarem 
os recursos de contrapartida exigidos pelo BID. Ago
ra, com as • Ações .Prioritárias" a que se compromete 
o Governo Federal, o BNDES financiará as centre
partidas estaduais desse Programa e assim viabili
zará a sua completa execução. 

"'Este, Sr. Presidente, um pequeno detalhe do 
documento que se chamou • Ações Prioritárias do 
Governo Federal no Nordeste•, hoje oferecido aos 
representantes da região e por nós recebido com 
grandes esperanças. 

, • Evidente que tals ações não resolverão, mas 
apenas amenizarão, os graves e históricos problemas 
do Nordeste. Mas constituem o primeiro passo dacb 
pelo atual Governo com filmeza e senso de realidade. 

O Senado espera que, nesse atual estágio de 
amplas perspectivas promissoras para o Pafs, provi
dências sejam adotadas para se incrementar no 
Nordeste a implantação de empreendimentos priva
dos. Dos investimentos de capital estrangeiro que se 
encaminham para o Brasil, o Governo Federal pode
rá deslocar muitos deles para a nossa região, certo 
de que encontrará, em terras nordestinas, as melho
res condições para as empresas que esperam renta
bilidade das suas iniciativas. 

Os Anais do Senado e da Câmara dos Deputa
dos registram, há dezenas de anos, os pronuncia
mentos dos representantes nordestinos reivindican
do o quinhão de progresso merecido pela região. 

Lembro aqú a Comissão de Senacbres, presiãida 
pelo Senador José Agripino, bem como a de Governa
dores cb Nordeste, que levaram ao Presidente Fernan
do Henrique Cardoso ã1agx5sticos sobre os principais 
problemas da região. O Presidente encaminhou 1llis do
cumentos ao Ministro José Serra, do Planejamen!ll e 
Orçamento, e rruitas das sugestões contidas naqueles 
estudos efetivaram..se agora na decisão govemainental 
sobre as ações prioritárias para o Nordeste. 

Ainda recentemente, por iniciativa do eminente 
Senador Waldeck Omelas, aprovou-se a criação de 
uma comissão especial com o objetivo de promover 
discussões e estudos que resuftem em propostas de 
aperfeiÇOamento das politicas governamentais para o 
Nordeste, inclusive seu acompanhamento e avaliação. 

Nesta Casa e na Câmara dos Deputados, na atua1 
Legislatura e em Legislaturas passadas, muito se tem 
debatido sobre o reduzido êxito, ou nenhum êxito, das 
programações políticas que atenderiam ao Nordeste, a 
região bfasileira que tanto tem oferecido ao País, no cor
rer da sua história, e tão pouco dele tem recebido. 

De todas as solicitações nascidas no Congres
so, pleHeando ações recuperadoras para o Nordes
te, delas pouco resultou de concreto. Ações isola
das, aleatórias ou pulverizadas jamais resolverão, 
no varejo, o que exige soluções de atacado. 

No trabalho levado a efeito pela Comissão Especial 
das Obras Inacabadas, ano passado, vimos quanto d~ 
nhei'o púbr100 foi irresponsavelmerte negügenciado na
quela região, negando-se continuidade a obras federais 
que em muito colabOrariam para vencer alguns dos tan
tos obstáCI dos que atravancam o progresso nordestino. 

Recordo os esforços do eninente Senador Humber· 
to l.JJCena e ~ outros Senadores de igual brilho, perrra-
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nentes reivindicantes dos direitos devidos ao Nor
deste. Em maio do ano passado, em aparte que ofe
reci ao Se~ador Lucena, tive a oportunidade de lem
brar que, por volta de 1979/80, quando cumpria meu 
mandato de Deputado, realizamos na Câmara um 
estudo profundo sobre as causas do empobrecimen
to do Nordeste brasileiro. Ouvimos cientistas, gover
nadores e ministros de Estado e elaboramos um 
subslancic.so .. documento levado ao Presidente da 
República com vinte e três reivindicações imprescin
díveis para a salvação da região que temós a honra 
de representar. Das nossas vinte e três reivindicaçõ
es foram aceitas vinta para início imediato de execu
ção. 

No entanto, nada de concreto se efetivou. Por 
isto, por tais omissões, é que, ainda hoje, a despeito 
do desenvolvimento de muitos Estados daquela re-. 
gião. a ·renda per capita do Nordeste não vai além 
de um terço da renda per capita nacional. 

Também em maio de 1995, o Senador Carlos 
Patrocínio abordou o problema da Hidrovia do Ara
guaia!T~ntins, outro grande tema do maior inte
resse n'ordestino. Naquela oportunidade, recordei 
em aparte que essa hidrovia vem sendo estudada 
há longos anos. Há.um trabalho nesse sentido já 
feito pelo Prodiat A ativação do rio Araguaia, que 
vai desembocar no Tocantins e chegar até Impera
triz, permitirá que, a partir dali, a soja produzida 
em toda essa região ingresse no trem da Vale do 
Ri o Doce e seja embarcada no Porto de Sã c 
Luís, demandando a Europa e também a Ásia, pos
sibilitando-nos uma fronteira diferenciada em maté
ria de produtos agrícolas. 

Há um estudo do Ministério da Agricultura dos 
Estados Unidos em que se afirma que esse país não 
terá, nos próximos anos, competidores para a soja, 
porque os países que podem produzir soja não pos
suem ferrovias para levar o produto até o porto, o 
que acaba encarecendo o produto. 

Esqueceram-se de qlie agora temos a melhor 
ferrovia do Brasil e uma das melhores do mundo, que 
é a Ferrovia dos Carajás. Com as terras abençoadas 
do Maranhão, do Tocantins, de Goiás, do sul do Piauí 
e do Mato Grosso, embarcando o produto pelo no Ara
guaia, chegando ao lio Tocantins e à Ferrovia dos Ca
rejás, vamos competir com qualquer produtor de soja 
do mundo, em condições mais favoráveis. 

~osso dizer a V. Exa5. que, hoje, a soja produzida 
no sul do Maranhão, na região de Balsas, já é exportada 
pelo porto de São Luís, proporcionando um lucro adicio
nal aos exportadores da ordem de US$40 por tonela
da Isso significa que o nossO destino agrícola é promissor. 
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Em meado do ano passado, cliou-se a Comissão 
Mista do Bloco Amazônico, disposta a lutar pelos inteffis. 
ses das regiões que compõem a Amazônia Legal, tão in
timamente ~gada ao Nordeste. Sob a presidência do De
putado paraense José Priante, coletaram-se, junto a 
cada bancada dos Estados da região, as sugestões prio
ritárias, e assim se compôs um leque de reMndicações 
que refletem as aspirações das populações arnazônidas, 
levadas ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Solicitada a sintetizar as obras prioritáriaS reclama
das pela região maranhense inserida na Amazônia Le
gal, a nossa bancada indicou a continuação da Ferrovia 
Norte-Sul, a instalação naquela área da Refinaria do Nor
deste, a implantação da Hidrovia Tocantins-Araguaia, a 
necessidade de incentivos para a consolidação do Pólo 
Agrícola do Sul do Maranhão e para a criação de um 
Pólo Moveleiro na Pré-Amazônia (Imperatriz, Açailândia 
e !tinga), a criação de uma Universidade Federal que 
abranja Imperatriz, Açaiiândia e Balsas, e a construção 
de uma ponte sobre o Rio Tocantins em imperatriz. 

No que diz respeito a Imperatriz e a Açailândía, 
Sr. Presidente, todo o País conhece o esforço dos 
seus filhos, daqueles que têm levado esses Municí
pios a um desenvolvimento notável. 

Quanto ao Sul Maranhense, mais conhecido 
como a Região de Balsas - na qual se incluem Lere
to, Riachão, Sambaíba, São Felix de Balsas, São 
Raimundo das Mangabeiras, Tasso Fragoso, Alto 
Pamaíba, Benedito Leite, Carolina e Fortaleza dos 
Nogueiras -, é nacionalmente reconhecido o seu su
cesso como Pólo Agrfcola. Com terras de alta produ
tividade especialmente para· a soja, suas safras de 
grão têm obtido grande sucesso. 

· Muitas dessas reMndicações, Senhor Presi
dente, estão agora presentes no documento • Ações 
Prioritárias do Governo Federai no Nordeste•. 

· O Nordeste oferece todas as condições para aju
dar substancialmente o desenvolvimento nacional. É 
preciso tomar-se consciência de que se trata de uma 
região de grandes perspectivas econômicas, ainda 
não devidamente ativadas. Basta que se lhe dêem 
condições para a exploração das suas riquezas. 

O Nordeste significa um terço do território brasi
leiro, um terço da população deste País e merece, por 
isso mesmo, a atenção prioritária do Governo FederaL 

Solicito, Sr. Presidente, que faça parte inte
grante do meu discurso o documento que anexo a 
este pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR: 
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AÇÕES PRIORITÁRIAS 00 GOVERNO FEOERAL 

NO NOROESTE 

(MaJo, 1996) 

M ~~~s priorrt.árias par.;~ o Nordeste silo :agn.JPadas em o~ itens: 

1. Proã;u<~ - Rea.JrSOS H!driccs para o Nordeste Somi-árido 

2. rntensifle:ac;=lio da aru.açao do BNDES na regiio; 

3. Reativação do Prodetur; 

.c. Recu;::efaÇio do F'rnor: 

5. F~ externo par.a infra...estrt:tt ~transportes; 

6. Crfaçelo de empregos; 

7, Programa a Valorização do Ensina B:bic:o e do Magistério: -:=. 

8. Redu~ da mortalidade infantil; 

9.·Aç6es em saneamento e habitação: 

1 ã-:-f&enelogia de -intormaçao a-serviço do ~este: 8 -

11, Rl!fcrma do Estado e Amtcadaç;latribut.Wi'a; 

1. OPROÃGUA 
O çcvemo es:a c:anco a r.:áx1r.a :r::nc:aoe a formuraç::o ... _;, Programa 

do Oesenvolvimento do Reeursos rildricos para o Nordo!!lfO Sami-Árido, o 

Proigua. c:..e envolvera disoencics :!! RS1 bilhão. om finan~.-:-::::-:::s do Banco 

Mundial e Ca OECF-Jaóãc. O Prcçrama io1 aprovado ;:&la Cofiex CCom1ssáo di! 

Firiar:c:arTuintoS Extemos) em 7 de março Ultimo e, recanterr.'!~":! ..:fTI3 m1ssáo 

1nterrmn1stenal v!Sttou os da: Estados da àrea da Sudens, coll"'enco subsidies 

para a fix:at;ao éos cr.térios preliminara:s de :seleção da pro;etos. 

O PROÁGUA ampliarã a oferta Ce água de boa qualidade para o seml

árido _ e' promovera o uso rac:onal ~sse ri!CUI'So, de modo Que a escassez ca 

áç;ua não c:ntln_ue a set' um cbstâa:ro cara o de.SenvolvirÍiento :sustentâvel da 

reg1ão. Em sua pnrrn!ira etapa, O Prcàgua aplicará no NOideSi• ÚS$330 m1lh6es. 

senco US$165 rnllhOe:s do Banco Munetal. US$148 miih68S d3 OEtF-i:apjO e 

USS16,5 m1lhOe:s de contrapartida dói Uni:lo. 

O Proágua s& diferencia dlt outras mieiativas assemelhadas em faCII das 

seguintes onentaçóes básica: 

1. Adota uma vide abrangente e 1ntegrada de de:senvolvlm&nto sustentávlltl 

de ~os l':idricos, avitanco ? f111anc:amento da obras t6picas ou prOJetes 

tsctadcs: 

2.. Contnbul, mediante aç:.3es ee fOftalaeimento instituczonal, para Que os 

Estados da ragião possam !jjerenC:::ar. m::us eficaz e eficientemente. seus recursos 

l':idri=s: 

yromova a realizaçolo de estlJeos e a elaboração de prcjetos para 

adequar e hannomzar. eficazmente, Ciscornbilidades e demandas da agua nas 

diferentes b.aczas htdrograticas acrang1das ceio programa. 

4, E:ceeuta o:.:"as QUe promovam t.;:mo a melhoria Côl qualidade de v1da da 

popular;:ãc ~nto a protl!çàO ao meio amo1ente. 

2.1NTENSIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DO BNOES 

O BNOES está adotanoo mec~eas cara in:ens:ficar substüt.:.3.mente a sua 

atuaÇao no Noreeste. =stas medidas 1ne!uem: 

(a) ~xtensão para todos os satores c:!a econom1a do Pl'to9f6o"õ''ôô Nordeste 

Co~etitlvo, curas condi~e:s ca finane~amento sio m;us atrativas -

ma1ores nivei:s de partieipaçolo oo BNOES. ma1cre:s ~s d~ ~:.-~amento 

e menores encargos fil'lanOiil'tls-~ as daS demais linhas Ol)enJQonoms do 

banco: 

{b) ampliaç::io para RS2.S bilhl5es, em três anos. c:os recursos destinados ;m 

Programa Nordeste Com;:~etitivo. o QUe representa u:n acrãsC:mo de 150% 

da dotação inic:ialmente estabsleada para o programa_ 

{e) ~ da Í;lossibi!iciade de o -banca analisar diretameti!e solleitaç6es 

de financiamentcls entre RS 3 m1lh6es e RS 5 mdhl5e:s, benefic:iando 

empresas de mctnor ~ do NOI'deste que ttnfntntzn difiCUldades de ac:asso 
ao crédito, vía agentes financeiras 

(d) f!exitlil~ de c:ondiç6e_s contratuais tando em vista p,ermitir qt.lll o 

BNB art~~=~ii• -5Ubstar'tcialme sua atuaç1a como r&pa~or dll reanos da 

ENOES, pillticutarmente cio Programa Nordaste Compotitivo; e 

- (e} oiaçio. no BNOES. cm um:a Superintencl6nc:ia enca:regãdll dos assuntes 

reglonais. 

Em adi~ a isto. o BNOES passará a desempenhar um papet ativo na 

impl~ do Prodetur, o programa de de5envclvimento turística da regiJo, 

nu iniciativas de oiaçiO de &mpragcs o na reabifrtaç:lo do F'k como 

instrurMntO de politica regional. SSo medidas d• granel• rOf* ...,.,.., q~a 

permitlr5o ~ de fennll expressiva. at6 o final deste govemo. o vdc.mo ctas 

apüea;6u: do BNOES no Nordeste. 

3.PROCETUR 

Será acl!'fe"raaa a lmplementaca~ c ::r Proçrama co C <i.'"·· • .:1vimento co 

Tunsmo no Nore~ste. Pt'Odetur. ~:c -lente orogresso. até :>ç~n. s" cevou ãs 

dific:.;!Cades enfrentadas pelos -=:staoos .=ara aoonarerr. ... . 1a:rsos Ce 

CCintrapartlda eX1g1dcs ~elo 8!0 . O Pro:::erur é um proç~ama de RSaaa m1lhOes. 

voltado para c desenvolvimento :::e ~.:m setor ée enorme ~ ;.:;;r:c:al para o 

Noroeste. 

O BNOES flnanciari as contrapartidas estaduilis do Pl'oaetut. Com isso, 

os çovemos estaduaiS podarão dar 1nic:o aos seus oroç;rama:s do expans:ilo do 

turisriiC. com as cCn:sttQUénci;as imediatas- de grandit cr.açAo ca renda o de 

em;:~rego assoCiadas aos inveStimentos e ao funC!onamUi'rto deste s&[OI". 

Em complemento à atuação do SNOES no projeto. estAo sande discutidas 

com o 810 diVMSU medidas VISando a reduZir a necess1dade de aperte de 

!"80JI'SOS de eonttapartida. Entre essas medidas e:sU!io a posslbilidme d• 

envotvim&nto dirsto no J:lrogratr'lll dos municipics enquadrados na estratêgia do 

respectivo Estado o a ind~ do itens adicionais de gastos considerados como -4. RECUPERAÇÃO DO FINOR 

MediCas radicais de recuperaçao do Finor eomo instn.u'nento do 

desenvotvunento ragion:a! serlo implementadas com o aporo do BNOES e BNB. 

Como part8 dutas medidas. a vigincia dos incentivO$ fiscais. prevista 

para HllnCIIrrarno ano 2.ÜOO, será prorrogada atf o iii"IO 2.010. 

O problema básico do Finor, tat como ele se apresenta hOje, e bastante 

ccnhi!Cido. Com um compromatimeitto de RS2.5 bilhões e um fluxo anual de 

reea1ta que, nos últimos anos, raramente l.lltraoas5eu o:s RS400 mllhl5es. o funda 
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onfrenta um grave da:soquilibno flnanceuro. As com!ltas medidas ~ va\m sendo 

tcmadU pela atLW a~o da Sudene eontribufram para reduZir a 

magnitude daquele deltqUÍii'brio, mas ao alto Cl.l$tO do reconheear. na pr.itica. a 

quase falência do instl'IJmento. a ponto dlll tentm sido :IUSPen5U as apreoaç6es 
de cartaS censu!tas ee novos proJe:cs. axceto daQI.Ieles ~=JOUC'.C:::ot fl:"'':'.:aeir.laos na 

art. s~ da le1 8167191. 

Esta Situação começará. agem. a ser reverud;~ -e. p:arã tt:. .. tC'I. a P:rtlcipaçio 

do BNOES e do BNB serâ fundamental. Projetes novos: :-:f!srr.o QU11 não 

enquadrados no artigo s•. podarao voltar a s&r apresentadO$ e todos os projetes 

dói atu:al cartetra do FINOR, que a1nda sejam v1ãv01s, pocl-.rol.::l C?"tar' com 

reeunos do Finar, do BNCES e do BNB su1icientes para garantir a SWI condusicl 

em, no máximo, dOIS anos. Apenas se habilitaria a recal:Jer l"eCI.II'SOs da F'mar no 

novo plano aQ~Jeles projetos a.Jjos pleitos éo finartC~amento junto 30 BNOES o o 

BNB sejam apccv~os. 

A pmpcs!a de reformulaç;õ1o do Finor parti do uma distinÇi\o entnt os 

projetes já em C3l'Uiira a os novos projetas. Os titulants dos projetas já a;mNadcs 

pela Sudene serão Chamados a renegoCiar seus cronograntas de impl~ o 

quadres t3..Jcn1es o uses de recursos, caso a caso. Os estfmulos a Hf*" 

oferecidos ~s flml:lresários, da modo~ atr3i-los par.~~ ren~. sar5o! 

(a)~..garantia da que as ~las Finor cte seus ptOjetos ~ a ..

liberadas em valcr~~s • velocid2de compatfveis com a implantaçlo ~ --(b) a utilização dos rec:ursos do Programa Non:loste CompetitivO, do BNDES. 

a do FNE. de BNB ccmo fontes adicienais de financiamento para os pro;etos 
••~&;: :'adCis;. 

Os compn:missos a HrWT~ Pigidos dos ompresárlos, ccmo ~~a 

indus4o de seus projetes nu novas regras dlil Htwaçlo do Finor, ~ oa do: 

(a) renunciaram a uma pan:;afa do Finar, em percentual a ser definido caso a 

c:aso, contempladas as ntalidades de cada ~J«o: 

(b) apertarem recursos ~os e assumirem financiamentos em volumes 

eompativais com a ~;lo em atit dois anos dos projetas renegociados. 

Para os prajotos nova,. nlo ell:dus:ivan'ICintll aQUeles enc;uadrados no 

artigo g- da lei 8161, serlo teHNadoS atit 30% das receitls anuais do Finar. A 
ststemat~ea awal ca acucação ::!s:es rect.:rsos sara !':'"':'C!lfico.,a. Para :!i-5 

c:-eéenc:ar a rece!ler a sucsençào :!!to Finor c:a pane ca :..:..- ;~31. o novo 

,::roJeto c:everã sat•sfõlzer a uma ou ·;a;-;as cas segumtes c::r.c•'?3es: 

(a.) ser aprovado para financ:a:":':ento pelo BNDES. BNB .: .: ~ .··:iii •nsntulçao 

'inanceura: 

(C) garantir aporte de capital =~cr•o. induSiVO mea1anr>: C-c~ção de 

compannias c:o investimento, 3NOES-PAR ou fundos de pen~. em 

mon:ante compativet com a ·.-:ab•tlzação do pl'O]eto. s&nce~ esta uma 

condição imprescindíval a aprovação d::l projeto, 

o montante dG reeurscs adic:ic:r:a•s para o Nordeste a ser canaiizado com 

esta reformulação do F"tnOI" depenol!!roi naturalment$. de~ núm&rO o da qualidõllde 

da projetes QJo forem apresentadOs. Mu o BNCES a o BNB disporia do recursos 

suficientes para !inanc:Jat, canjuntamenta com o Finar. todos os benS projetas qwt 

lhes !~rem apresentaclos. 
~ 

Como parte das medidas 'ltsando a recup~ d:l politlc:a de 

desenvolvimanto regional, esti sendo detetminado a Sudene que apresente uma 

proposta para a sua llHistrt:t!.:r.IÇ:I, ad~SQUando-a aos cbjabvos do viabilizar maior 

atraçao da investimento para a reg rio. 

S..INFRA..esTR.unJRA CE TRANSPORTES 

O governo e:d negociando. ,:unto ao B.-x:o Mundi* e ao Banoo 

lntaramericano do Cesenvolviment(t, um empréstimo no valOr de R$1 bilhJo, elos 

quais R$340 milh6el: serto 3piicados na regiio NordiQ, p-. • racup1r.çlo di: 

malha rcdeviáNI fedM'al na regiio. 

VISando a dinamiz:lr o transpcrto intermoctal, seno realizaldu ol:nl dll 

dragagem, sinalização a balizamanto na hidrovra do Sio FIW'ICisco. 

Paralelament•. o SNOES di:spombilizarã créditos ao se!or privada par.~ a 

modemtzaçao a ampliação da frota ae embareaçées a dos portos. 

Além disto, sri também constnJido o trechO do 120 km da ferrovia Ncrt. 

Sul, entra lm~:~eratriz • ~. CQlft valer de RSSG milh6es. com ~M'ill'ta 
:caroal co Eximcank japonõs. Essa ç:-ê]êtc pêmutirã. a 1nw;trao:Jo pan=at da 

l'lidrovra do Araguara-Tocãnttns: com a ferrovia Carajás e o p(l(to c:~ .. .=:~ 

G. CRIAÇÃO CE EMPREGOS 

Todas as açées dO governo nas áreas de saneamento. hõlbitaçio. no 

Ptedotur. entre outras, contnbui~ fortemente para c:nar empregcs 1\0 Nordeste. 

O ProelftJ:Irego, em todos os seus componentas. tambllim atuará. de fcxma 

di!Stacaàa na região. 

- O Programa d• Geraçto do Emprego o Ronda - Proger está sendo 

refctçado no Nárdeste. est. programa tem como objetivas pnneipais estimulólr • 

geraç:lo de emprego e renda. pela cnaç;lo de novas unldõilldu pradutivu e 

fomente às já existentes, o incentivar a c~ dll ~ 

infctmais, de modo a pcepri-los para o ingresso 1"10 mercado fotmat da 

economia; 

Em 1995, o BNB ~ RS130 mi!Mn pata o Progw. P.-. o 
~anta do progr.wna no Nctdeste. foram alocados mais R$130 milhOa. 

Paralel~ a essn programas da f~. a SUOENE vem 

executando no N~ste um outro PROGER especial. envclvando a C3P ··eç• 

rnassivll de o~Ustas o pequenos ernprasários. visando ao ~ ct. 
oporti.Jnidades ec:cnOmicas o à organtzaç;la de ~ auociativaa • 

coopr.ltivas. no êmbito dai c:cmr.:nldades do interior e dU ~ urbana. O 

progtal'!le é coardanado ~ Secretaria E~al d• Políticas RegtQMis • tem o 

apeio da FAC. 

7.EDUCAÇM 

A na de educ:açlo tem sido c:aracterizada como de import;1ncia astratági<:a 

par.a o desenvolvimenton na:ional o reg1cna!, Nesw campo, dois impor'tantU 

programas s1nalizam a pricriclade atribuida ao Nordeste: o Programa de 

Valori:au;:Jo do Magistllirio o o Prcgr.ama do Educzç:la Básica do Nan:l"t&. 

O Programa do Valorfuçlo do Ensino Fundamental • da Maglsttrlo. 

obje!o de prop0$t3 de emenda constitucionat 233-A.. aprovada em ta. votaçlo na 
Câmara Federal. vtSil a melhorar a cuaildaa& CC! ens1n::1 e vnlcm'!<!r o mag~slino. 

atraves de açCes ce caoacttação e :~e me1hcna sa1ana1. A E.":':3~ ~= ;.:nstitueicnãi 

:lrevé a enação c:a um Funco cu.iit acsctVehi reo..:rscs ad•aonars do Govemo 

Federal da c:rcem de RS 350 m•lhc5e5 anua1s para o Norr:estlt e ~ ::;::•:irá garantir 

um patamar mínimo do investimento de RS :300 per a!unorano. 

O Programa dit Educaçla Bislca do Nordeste, !inar.t:;:J:e~ p~IO Banco 

Mundtal e executado em parceria com cs Estados da regtJo, v1sa ·a melhoc'al' a 

qualidade do ensino da ta.. à 4a.. séries e imolantar novos pa01'!~s de ga~ da 

siste"rrta. édüc.1icion.~t. o· programa envolva dispêndios totais da Ol'dom de us s 

736 mtlhc5es, QUe serão aplicados na capacitlção da recursos humanOs, na 

ac;t.~1siçao de livros e matenais de ens1no, na tntrclduÇia de inovaçc5es 

pedag6gic;U, para reduzir a avasilo e repetlnaa & melhOrõlr o nfval ~ 

apcendizado. na reforma, con~c a equipamento de esêotas. • na melhclria 
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do:; padtl5e: de gerendamento das Secretarias do EdtK:ação e dll todo o Sistema 

s:scol.ar 

lnioaoo em 1993, o Programa vinha tendo len!a impiernet'ltaçlo, pelo qw o 

atua1 governo adotou, a partir do ano pasudo. ~ ~ -.. 

dinam\z.aç:ão, esperando-se que llti o final de 1996 tenham sido WI4Jiaalilticba 

recursos totais de US S 462 milh&ts (1995196). 

Além disso, o Governo desertvolve outras aç6es da p'lde relft'tncia par.~. a 

regr:lo. nos campos da ediJc:açãa a distancia e das rmtlhOriu ~ na 

educaç;So. Stri cor.duida a int~ das 18.000 maiores escolas dO Nordeste • 

TV Escda • Pragnmll da Educaçao .i Dlst.lnda. com ;a instala;lo. em c:adli 

c:idaidtls da regr4a: instalar 54 labcntóricls orientadas para a geraçto • a difusla 

de M!"Viços • srstemu de~ e rntegrar rniciativas gov~ tendo 

como suporta uma nra .. strutur.a de rada de =mputadotU. 

11. REFORMA 00 ESTACO E ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA 

0 governo fecleral esdi estruturando U inic:iativu dos.ntadol iiOidUtiiiOS 

n11 UKIJI;Io dli progr:amu dll melhoria da atr'K8daçla tributkla • reforma do 

aparWho atata~. com base .a financiamentaa UlamOa. Todos os Estados do 

Non::lasta i' tiveram seus prtljetOS na*" de •n:JdaçiO tribut6rfa apn:Midol 

peta Catla, envolvendo t.Sn c:uslc totll agregadO de ~ USS137 

milh6n. dos quais US$115 tnilhOes seria fiMnciadol: pelo Banco hltOiaa•C.xa 
unidade, de 1.m11 antena par.aból!c:a, dois televisores • dois ~ dll vidiiQ.. dll Ou.nvolvimertto. 

C3SSGte. Ademais, ser.la instZadas em todo o Brasil redes da ma p ,.. 1 n na 

e.seo!as de ensino fundamental e do 2o. gra~ que tenham mais dll 250 altn2S 

(pelo menos um laboratório de 1 O computadores em cada escola). 

S. SAÚDE 

O projeto de reduçlo da mortalidade na inf.tnoa. já em ~ nc 

Ncrdesttt, tem como meta reduzir a taxa de m~• infantil na regiJo de 65 
j:Or mtl oa~,c:erca ee 30 per r.:rl. ReStJr:ae~;~s concretos aest'!t ':lrccrama J3 vim 

ANEXOS 

ANEXO I 

_O~TRAS AÇÓES EM RECUR$0S HiORI_COS E IRRJG...·.~o 

sel".eo regrs:raecs em todOs os 8.~acos da tegrão, O govo1rr.; __ ,,;:;ani RS1.7 

talhão 2este crcJeto. em 1996. j:ata c cais como um tOdo. e:m priOridadtt para o 

Ncr~l'!siê.'ê~ce estão localrzaoos SS% ooS mundpro:Hiivo·. 
Alem oas rniC~at~Vas ralac:lonadas com o Proagua. devem Sllt' citados. no setor 

A regrão recetJer.í tamelim atenção espec:raJ na MecuçAo dos dernazs 9 t'8CUI'SOa nidticos. devem :ser acacsos: 
proçramas co Minrstério da Sauda. sendo de destacar' QUit -~selo sendo 
diree~cnados para o Noteeste 37 % dos te<:I.II'SOS da component• do 'Riircnua 1· O comprcmi3so 3SSI.ITiido pelo Governo de conduir. :mdlr no catnlr'ICit 1n0. 

(Programa de Refon;e~ do Sistema Único de Salld•) qua visa " atendW diver.IU obnls .nacabaéas no Nordeste. envolvendo barragens. açuQtll. ~ 
demandas especifiCaS de Estados • Mutucipios • CfUII envolvtl di3;J6ndios giCbaiS cana.. pwimetros â inigaç:6o • 0\.ltral. Os rwcursos P'8V!StCI para tail otns noa 

dê US $365 mrlhOes. estedos I'ICIIdeltriiOS aMoem um montante de RS299 mitl6u. Al6m destes 

9. SANEAMENTO E HABITAÇÃO 
rKUrSOS. tWr m• RS164 mdheell p,;n obrU hfdr'icaa com atxalglkc:ia em mail de 

um Estado, com farte OOIICGIIbar;Ao no NCII"deste, 

No campo dO saneamento • habitação. o governo a!'licar:i no Notdeste, ao 

longo do periodo 1996199, rea.nos supenores a RS 8.3 bilhÕes, provenientes dar 

On;:amento Geral da Unllo. do Fundo de Gar:wia Por Tempo de ServiçO e de Ff'IIW:isca, tnVCIY«"do 0 g~ento ~da bKia. a niC4 açlo dt ..... 

fontes externas. o que representa cerca de 35 % do total de recr.nos naciOMis • 0 'K1' Aii.rntl de c:onftitoe de LJSO da ;íguL Essa aç6es estio SMda 

:alocados ao setcr. ......_ per comisslo ~ ~ no Minist8rio dO M11ia Ambilnbt, ~ 
Os investimentos em saneamento perfazem o montantt~ de RS 3,6 bilh6a: Rec:unos Hlmic:cs • da Amamnial.egltl• u anc6giu-*' cWri:1a •~*~ir Q 

(exclusive recursos do contrapartidas} e dowrlo bon.llciar c.n::a de 2,39 ~ dWaLIOtVidoa por grupo de trabalho eoc:wcMI.Z plllo Miniâkio dO 

milhOeS' de tamilias, alitm de Induziram a geraçio dll cerca de 700 mil~ P~ento • On;:;lmento, atrftá da S~ E3pecial de Politica RegtronàL 

Como resu!!ado, dever;r aumentar em e11ra d• 50% o padrlo da atetidiiz~Wrta O OaiUdoCS.an.nativade bai ;aal;lo deiguaa do Slo FranciKo Plnl bacias 

da popt~lação com serviços de saneamento básico, o que repcuantli signifiCativo ~ dO CMI'L Rio Gta1dlt do Ncxtlr. P..aiba • ~truco c:onsciui l.a'MI da 

progntSSO em re!açio aos atum niveis de ecbem.n da reg;to, onda ~ dll "'"~'"'"''""._ 
13% da popu~~ encorrtr"a-a Slfl'l'i abutecimento de agua pcdWil • 410% sem 

c:aleta da esgoto. 

10.1NFOV1AS PARA O DESENVOLVIMENTO 

O governo unplementará, através do Ministério ~ Ciineia • TecnolOgia. um 

ANEXOU 

NOVAS CONOIÇOES OPERACtONAIS DO 

PROGRAMA NORDESTE COMPETITIVO 

lnfoviiã-e aa d:ssemrnaçâo c:o uso ca races nos Estados da reg'iJô. -envolvendo a 

lnterr:et. em artro:.::ação r:::m a Rec:l!l Nacron31 de PesQutsa. 1. Os rKUI'SOfl ~ Ph a apticl.çio na ~· Hrto mlil 

C-:lm um C'..;sto ~revrsto de RS34 mrl~es. o projeto Tecnoi091U da 
dcbt80os. pauandci da RS1 tlilhlo para RS2.5 biN!a. em ua anos. 

.. _ 
Informação a Serv1ço do Nordeste .:JCjetiva. entre ot.ltr'U cc :=3:. ~ a 2. POderio Ht ~ pn:ljetos p.-. os MCOra de~ indúsCril. nr. 
eap11andade da Rede Nae~cnal de PesQUrsa p:ua 109 pomos dll p~sença em 
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a:_, a mente ~) desde que Joc::ali:zaCios no Nordeste. Na nova tiJosctill 

do programa. entent»-w que competitivo deW ,.. o prcieiO em si, nto 
nec::es:sarimlante o setcr em que s1e se ..,,.... 

3. Ptwtuaoecoan os prazes mixi'ltOS dll oito anos (ao má de c:inc:C, como' a cuo 

da lri\U dll financiamento do BNDES Autom.itico) ~os ~llntOL 

4.Apa' , 'o máxima do BNCES no& invesú'r!WitOS-'dll 80% (enlodiiGS%. 

S. Os «~C~Kgoa do SNOES nos ~entes seriO de atj 2% ao ano. o ~ 

implica lJ'n& rPI;IO de um t.ço em reiaçio aos~ CObrados pM) Banca 

~~em cutras regi6el. .. 
ANE<O llf 

SISTEMÁi1CA PROPOSTA PARA O NOVO Fttro~ 

A nova onent3Çllo para aglica~o ;:os recursos do FINOR p:es~ oue os 
fluxos ccnv~IS de recursos desse F~-sonla, a parar c:ssta ano. dlVidldos. 
numa cnml!ll"3 1nstãnca. em duas parceu1s. Uma. c:e pelo menos 70%, u ~ar.i 
a genros proJetOS Jã em estaqUe: outra. ae-ahl 30%. se·desmara a fínancar novos 
P"'let= 

A slstemZica de utllizaçio dOs rec:ur:scs ao Fi~ será diferente. nos áoil casos. 

PROJETOS ANnGOS 

{a) Para o caso dos projetO& antigos. todOs os empres:inos titulares do prcjetos 
aprovadOs pelO Sistema Finor HriO convidados a renegoc:aar os seus ~et=:. no 
~ diz ~ aos asPectos de ::~mensio. loealizaçio, Ct01'1QQÍ*r1U de 
iml)l3r'ltaÇio e c;uadros de fontes e usas c::e reanos. A idáia báica·e a de viatulizlr 
a ccndusio dOS bonS PrtiJ«<S om 1Jtn prazo máximo da .denS ~ 

{b) Os ..tfmWoa a s..n oferec:idos aos emprnírioa,. dll modo a lltJ'â..lol para 
a tat g yh serlo: (1) a ÇIIWitia. resp~~fl3da n11 adminlstraç;la ~ do 
~ente dos incentivos. de qta as~ Fmor dll MUI pc'C!elOS paurio a_. 
tibw.ada em veloCidaOe c:aml'8lível com a eandusio em . doia ano. dos 
empntiii'ICtmentos:. (2) a ~ de tinhas de c:r6dito delOngO pra= do SNDes • 
dO BNB. em vaUnM e CCII"'dic;;5M c:ompativetS o:m a reelidade ~ 

(c) Os c:amptun Jrroe a -.m axçdos ~ ~ s«1o o de eles (1) 
~ a uma ~ do Frnor. em ~a aar Cltltinido cuo a caso. 
contempladas .. re:aüdades cie cada J:lrDJOlO • ~- Um nldimen.cn.nento 
dos mesmos. ~ com.aw.-: t2) 3PCr'Litetn rec:tnOS ptQpriOii e --..nnm 
1írw1ciamento11 em 'ICIUnes ~ c:om a im~ em doia a10a da. 
~·•e;c de' 

arratiYa!l. O BNB dltvd ~. em condiÇl3es análoga e eom raanos do FNE. 
destas cpenç6es de apotO acs JX'CI!etoS rena;c idos Oo FlnOf'. 

(ct) ~ se habilitarlo ao rec:.t~ll'tlento aceterac1o da ~ Fmor os 
proJetes OJJOS titulõlc'H H c:ornpnxnetam a aplicll' teO.II"SSS própnos (â exist6ncza 
cem~) em monta'Q e acnograma eompatived eom o fluxo de recursos 
motlilizaelaS .atr'llMs de 811'1~s ootidos ae BNCES. BNB QU por oun 
instttu~Çio c. aecsitC. -

(f) P .. ev• incompatltlilldadn entre o volume de recursos previltol: para o 
F'1n0r em deis anos • G can!XtltrletimentO deSteS reanos com o• c:ronograna de 
imJ:!IantaçiO ~ doi; prcjetcs reue;: "ddS. seta l!llstabeRtcido um teto de 
apon. dos JnC8fttniOSfiscaJs ~-~rograrna ~l!llfftfiQda .m 70% da 
:::arce1a ao F;nor ce:stlflaaai aos cto)etOS õimtgos. :onantO . .;.9% , :-~~ d8 70%) de 
crçarr.ema tc:a1 das novos aoones ao F-..moo. :"a,oueles oo•s anos}. ~:sscn. sometT.e 
serão com;=~rorr.eudcs recursos dO F1not c-..m c:s crOJetOs ant~gos rena; ~~~ atti o 
lll'nrte caouetes 49%, 

1g} A1naa cen1ro do grupo CIO$ oro]etos annços. aoue1es niO-renegoc'-dos senlo 
CQn!emplados c::rn o re$tante oos recursos c.est1naoos aos oro_tetos anugos 11::1!110 
'Tiertos z-:% - •JU 30% de TO% - aos iluxos anua1s cara o F1:0r1 :::stes proietos 
~eeeoerão suas-oareatas Finor se;unao as regras arua•s. 

PROJETOS NOVOS 

{h) Para os ~roj.tcs n~. nio necessanamente ~no an;go SO da 
lei rr' 8167191. serio desunados ~ 30% dos fluxos anuass delncentriOS {F'II"'IO"). A 
SLStern;ibc:a attW de aplicação desteS recursos ser3 mudada. P.,.. se c:redenoar :.1 
~ a subsa'lÇio pelo Finar de pan111 do Sltl.l CélPttal. o novo ptOJetC dever:í 
~ a urna ou vària dU segwnteS ccndiçóe$: (i) ser aproveda para 
f~erna cor uma das l"'(MMS (OU antt9õ151 linhas de c:niditC do BNDES, BNB OU 
por QUalatJer oun tn:strtuiÇio financua: {ii) r.cetMr'subscriçiO de capital per 
parte da BNOES-PAR. fundos de pensia, o::n'DOil!ÇI!!M l'inaneena ~ou 
outra: {iii) ~ capital próprio (do sóoo m8jorrtário elciU m~). em 
!11ont:ll'lte campativei com a viabilizaçlo do projCKO. · 

· (i) Em *Ttlos -~ portantO, 5ri m0diflcac1L p.-. os ~ prc;.toa. a 
sistM!ãti::ll atuat ao irMis de o empreNria ter aprovado seu prqeco P* .sur::tene 
(hatulitanclo-H:, a panr dai a receba' p:aree!u do Finar} e, .m ~ procurar 
financiMiento ba'lairio. ""-~ ...,_ um crnqr,radla'MilftJ preliminar da 
~. ficando • ~definitiva o. seu projetD (para finS c» 111Cebimento do 
F"tna')-~ * ~t.dria do mesmo. 

(j} Uma ecmeQI kkA mi)CX'tante disto ê que boll ~*te do ~ hCie feitc pela 
Sudone- Ceamo a anàlise e avaliaçlo dos Prcsetos e o seu acompa'IIW'nlltl'ttO • 
fisc:atizaÇio) podert Hr ltanlfetlcia para os barw:os f•• :·a:lores. em especai o 
BNOES e o BNB.I'IICiJZindoa• :r r da:lndepessoai da.IIUt8n!Uia 

(k) s:.n.Mwarmau ao obl«vado ~ o caso dos JX'C)jetcl antigOS 
1'61 •; · J • a ev&'rtUat ~ entJW o mcnta"U cos reanos ~ poe1o 
F'ftX' par11 apaiat este~ nevoa prc;etos e a ~ c*n-* pc:t esta rwa.nos 
seni ~ um on;:arnento aru11. de • (pOt exemplo) 30% da 
....-. do M.nXl. Os l'.:ti"SOS do FinCir ICl'netU poólriam aw CCim!Xtltrletidcs neste 
esqu.n~~ ~ a dMt.m. nlo ~ esea limiW. Por outro lado. se a 
~anda ficasse abtlixo do pen:entua1 fixado. os recursos a da 4B$ seriam 
aJocadol. no mamo exerCício. pon oS Pi'O!etdS amigOS. 

{I) S«ri mantida. ta'*:l para os projetas novos Quanto p.a os prcjetcs 
ntnsg J a.si5t*rl:itlcaáoFII'1«-QebintutU. 
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O SR. PRE$DENTE (Ren.n C;;thi!Jiros) - Coneodo a p;;~lavra ~nobre 
Sef'lada' casildo Malc:an.r. 

S. Ex'" dlsp6e·de 20 min.rtos. 

O SR. CAS1LD0 MAU)ANER (PMOB-5C. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem ntYisio do oradOr.) - Sr. PreSidente, sr-s e Sts. Senadores. • cada 
vez. mais fcrte a rmpres~ de c;ue ;a empresas de ml!tdiciNI pnv~ t.wtm o c;ue 
QUetam no Brasrl. sõ atendem p~n quando o tratamento de suas doenças sa 
per um11 pechincha, impondo o realust• que detejam às mensalidades. • o 
Governo, imobilizado. murtas vozes, assiste a tudo de braços cruzados. O 
desagradável. QUe ISSO.~ , . 

Essas • outras ~es denúnd:aa utJo na Revista Veja. do oito de 
maio de 1996. demonstrando as enonTtM ditlcu~ que onfrem:l a duse mócli& 
que se encontra a tn«'ct dos c:onvituos de saúde • do .apMita ctas ttnpf4tSU czue 
f~ZMam dó1 mediCINI um ramo de atlvtdade men::antil o. certament~~. nos induz: a 
l)l"eVtt' ~ as empresa de prwrd6naa l'fivada seguiria o mesmo modelo ........... 

Aruarm.rrte. oitoc:llntas • set.ma empresas atu.m no ramo dll saúde 
privada. c:om um faturamento giobal de mas de dez: btlh6n de dólares por .-,o •· 
paralelamente, mais de 10 mil quea.as por MO. 8!*1U nc Proc:on de Slo PauJo. 
envolvendo contr2tOS cem diusulas leoninas. dáusulas ~ ostelicnato, 
descumprimento de contrato, dentre outros dH'rio:l de cocr!pCICtatiWtto por parte 
deSSaS~ de~ priv8áa. 

A Constituíçlo F.-.. etlbel«a: . 
Art. 194 • A segurida:ie soci:â COinln•lde c.rn corf,lnto 

intagraci:!l de~ de imo.tivll dos podem públieos. d.l ~. 
destmilda. asugLIW 01 dQitol relativol. satd,. p~W~"id6noa •• 
auisttncia 3oc:illl. 
Tendo em viSta a compat6uci• do Podlt' Píablico ~no~ 

único do citado artigo, isso n1o 5ignifiea. ab:toltl!anWU, QUa!Qt*' impe;dimento * 
atuaçlo d.l prevldlnc:ia privada ~ que pcUU~m ~ finmc:wu • 
dowjlrn. I~ a elllse .associa', ttm todo cl:nila de assim 9'· 

O ~ nio podemo~ a:tmmr. nem row.. • a tenmtiva M 
~ da Pfwld6ncia Soe:*. cem o ob;ettva de fccMnW • ineentiv• a 
indUstria da ~· priva:W'. o que ~? tao - podei, tampouca -
deve tal_. que, pela ncape, por asSim ~. da patta privada, venNmoa a 
~ a ~ pü:Jiicll SOC'i* ~ hoje no Sruit. Podemos w a 
privada mas nio em cilltz'1mlnto da pl)llcll. 

Sr. Pntsidente. Sr-s. o Srtt. SeMdotM, o Senado Fedem n1o pode 
permitir que o nwo jogo da forças ~ nJWCaeb. ~ irrterassad:u apenas 
em atJtMrUr seus lucros • transfoc'ma" • prevldincil: social num negócio c:omera•. 
venha a ~. ainda meia. o eaos social j4l existente na saúde da N.tçio 
brasi!Wa. 

_ Num Para em ~ a grandll maioria da popuJaçlo • pobre. a ~ 
neolibli'lr 1*'8 a pnMdlnaa IOCial nlo ' SOiuçlo, poca os baixoS sa~ nto 
i*ftlitml pagar" piW1os de sâloe nem piWlOI dliiPOS 1 itadoi lU pnvado&. 

Enquanto a pnwidlncia pUblica tom carâtw emil•it••l6trta social. 
~ em hi~ • tcdi:M os ddadlol. um futuro cem maior ~. a 
l)r'eVIdêrloa PriVada v::sa J)lineipalmento o lucro • nkl tem eondiçOes de o1eret:er 
todos os boneficios ofertados peta prevldllncla pilbliea. 

Com eferto. a prav1d6no• pública ofenlca •posontadoria por idadj., 
por •nvalidez: ou por tempo de sant•ço: aposen~ por serviço penoso, 1nsalubtW 

ou dO nsco: awôti~. au.:cii~e e awcilio-aczdente de tra~: HI"'IIÇO 
de ,ablllfaçok) e déel~ $.illãno; pen$1o, saláno-famiha a salãno
matemidade. 

Evidentemente. a previ~ pcivada cobraria muito ma1s para of1Ntar 
esses berlefioos aos trabalhadores, sem a afetiva garantia fut\Jra. c:onsiderando-se 
os riscos das aplicaç6n dos recursos colocados a sua dispoSfÇ.Io, 

" - O frac:aslo de diversos ~mentes del)lavid6nc:ia ~-ou 
a ela assemelhadas - nos causa çrandti preocu~ ~to ao tutuco dos 
assooadoa 

Vou repetir. Sr. Presidenttl, nobi'as cclegas, este parágrafo: O 
fracasso de diversos empreendimentos de previd6nca pnvada • ou a ela 
aSS81T1elhados - nos causa grande preoeupaçlo quantO ao futuro dos assooados. 

é uma preocupaç.lo, Sr P~ 
Os recentes ~s dot Bancos Ec:on6mica • N«ionaa ~ 

OXelfiJ:IIOs do que poderia oc:arrer com a poupança dos trabalhadores que 
adernlsern a pianos de prevldllncia pnvada. caso eswassem li;aciOS a esSH 
grupos IIICCI'10miCOS, até entio tidos como sólidos. • 

A pr8Yid6naa social no Brasil t.m s~ ~iz:adll oe1o próprio 
Govemo Federal. ~ doiJCOIJ de entra' eom a pane ~ lhe cai:Mina ao longo do 
tempo. dosVla"ido reoncs da previd6ncia ~ outra finalidaciM. sucatundo. 
dessa torm.. a rMquina ánlnlstrativll • o Sistema de atrecadaçlo prev!dencáno. 

Com .a dfttruiç6o c!l Pnwid6naa Soar.!. sur;ri a indústria da 
previd6neia privada", c:ortamenta. nos I'MSifiOa moldes dos atuats planos dli saUde 
cnvados.. aue hoje possuem Utnta • nov11 milh6es de assoe'do- Atualmente. um 
plano de .saUd• para ..ma PHSOIIIdoSii pode OJStar n'!ólls de R$1.500 por mAs. sem 
a garantia do tratamento para QUal"'* dQen;a: • t«n um ~: a ear6neia 
para atendimonco. Svidentemonte. Hfio essas mesma Ofi'IC)r'esas- ou esse mesmo 
tipo ct. ~ - que formarao o futuro oligopótio ou o cartill da FQVid6ncia 
pr'ÍIIad:l no Pai~. 

~ Por isso. Sr. P~ • nobrft, colegu, a gi2Yid.ade dU denünel:a 
sotn planos o. ~ l)nV&Idos deVe servir â alerta para o que ~ oc:orrw 
brevemente cem os planos ~ prwid6nc:ia pnv.sa do Pais. 

Multas complexa • or-ves quost6as se ~ c:cm relaç:.lo .a 
esse assurto: Como irá funcionar esse Sist«n.? Todo mundo ,. questiona: Qual a 
gararma para o tra~ que ,. auoaar a esse SlstatM pnvado? Qual a 
garantia, Sr. Presidei'U? Como ~ a fiSCiliuçlo do Governo Fec:tar.a? S.. !lo 
eficaz quantO a do siSI..-na bandrio? No Sistema tlal'ldrio n1o tem func:icJnado. 
pelo monos em vários cuos. Que dálsulu poderiO ser induidas nos cofttratos 
som pre;udicar os tratlall'laclcr'e3i? Como senli nninistrado o patnmOruo? ~ 
menos adVertido. ma$ aforto ou mais neo-/i~ poderi ~ que lUdo iuo se 
dar.6 no campo privado. na área da lioQ negocial;:lo, no campo da 1~ 
COI'I!l'atuC constitucionalmente asseguradll. 

Trata--se da !ado~. Sr. Pntsidente. no tTIOI'r'*rtO om ~o futurtt 
de muitu vicia depende da establlid.:MI qLJII poderi ou nlo .,. ~ por 
uma aposentadoria ou uma pensio, o Poder PUblico é obrigado, 
constil:t.ICJonalmente. a intervir, prevenindo possi'IOIS aç:6es deletéria que ~:sam 
coloQC em nsco o bem-estar dos odadb. A prevldtno.a pnvada, nesses moldes, 
nao e apenas uma questao bilateral que envctve du.aS pessoas: é um.a ~ 
genénca. umlill (11Jestao de cotenvo. uma questao de cem-esw SOCial de murtu 
pessoas q1.111 confiam ct.1 M assooan a um pla'IO desses por onentaçlo do próprio 
pocw mstrtuido. 

E chegadO o momento da S. examinar c:cm setiedade • patnotismo a 
grave situaçokt c1a segun~ SOCial no Brasil. tao se pode bnncar c:cm Qt.:eSII5es 
tão impottantos como a gUde, o atllndimanto mêdico • host:atala', com planos 13 
apcsentadona. • 

A cobiça exacerbaldll do dinl'lliro. a owidez do IIJCn), a !r.lnsfonna;ICI 
das ativldadel tlpie:u de segundada SOCiat em ati'l!dados mercantiS sic 
incompativats e eontra::litórias aos exemptas de exee!lnaa de hospltlis pUblicos 
eomo o nosso s.ah Kul:litschlk dti Btailia • o Hos;lrtai da Clínica de Slo Paulo. 
que mostram que o Stuü i viãval desde que haja ~ de ac;1c da 
autona.da. 

Ni!SSa Mman& o Govamo Federal lançou o Plano Naoanal ~ 
Oireitc:l Hl.lmanos. que dispOe de mais de 160 projetes a serem onc;mllnl'laclos ao 
Congresso para diSCLJsdo. M op1ni6a slo as mais~ ... 

Ora. meus nobres pa-es, o problema da saüdll no Pliis n1o repousa 
apenas na competrtiVIdada - r8;:1ito: O PfQbf«na da saUde no Pais nJo repou:sa 
aponu na competitividade, mas sun na I'IOnestid.aóe, na étiCII e na ~ do 
Governo om fiscalizar, punir • f2zw vai• os dintttos dos Qdadlos como OCCITti no 
denominadO PrimettO Mundo. 

Tenho convíc::çAo de qu~~ o Senado F~ nAo ,_ omitirt dia"lta 
dessa ameaça aos direitos dos ltabalhadorN • extgirá do Executivo • do Judicl*io 
pn:rvid6neias na defesa ~ todos os que ~ham ~ a consttuç1o date Pais • 
que sio muitas vezes usurp.ctos «n seus di~. 

Est.amo~ adtintl'ando am IJtl'l novo sisc.na dlt pcevidlncia no Brasil, Sr. 
Presid«rte. Outro sistam. de preyidlncia 1n1 que miiiW'H • milhares dai ~ 
hallerio de adenbw'. a M o Podar Público instrtuído nlo pa"tic:iJ*. nlo fi~lz.-. 
nio aluar" com firmeta o de::sasn set* torai. o prajuizo coletivo serj enonna. 

No rnomanto em que o Brasil, o Congresso Nacional disa.àa essa 
QUOStJo, n1c:1 podeNmol: nóã rt.t. de r:raz.r o '*"- ao deb-. que a Naçlo tanto 
olmoja. 

Era o que tinna. diar. Sr. flresidlt'q 

Durante o discurso cJq Sr. Cdsildo MaitlaNr, o Sr. Renan 
Ca!heiroi. 2" Secretário, deixa a cadeira da presidincia. 
que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos. 2" Vict!·Presitknte. 
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O SR. PRESIDENTE (JUlio Campos) - Concãdõ a PalaVra ao Senador 
Humberto Lucena. par.~ uma c:t~muntcaçãa inadnivel. nos tarmc:s do art. 158, § 2"'. 
dO ~egrmentc Interno. 

S. Ex- drspOe de cineo minutos para o seu pronunoamenco. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMCB-PB. Para um11 comun~ 
inadrável.) - Sr. Presidontll, SM e Srs. Senadores, cumpro o doloroso dever de 
comunrcar ao Senado Feder.~! o falec:unento, ontem, em Srasiliil, do Sr. Joio 
Batrsta OINieri. 

Natur;~l de Patos de Minas. com formaç.Ao profiSSional de publicit;itio e 
bacharel em Direrto. ntsrdia em Brasilia desde 196ó. criando, nesta C!:!<tdt, QUe 
amava como so fosse um pioneiro da pnmerra hora de JK. a chamada Oflcrna de 
Cnação do Comunação •· em sogurda. o Grupo Brasdoito de Prop~, GBP, 
QIJO contava com 15 anos do 0XIllt6noa no metade publiCitário de Srasilia. 

Consrdetado pelos mtneiros. que o ~h8clam de porto • rne queriam 
mUlto bem, como "emba•xader" dll Patos de Mina nesta cidade, foi presidente. ,. 
gestão de 1995J96. do Rotay Club de Brasília Nott11, o c:ond~ pelo Governo 
do Oi:strita Federal; recebeu. também, diversos l)rlmios pubi!Citinos ~a atuaç1o 
doGBP. 

Quem conhecia Joio Batista or ... ..,, lombf'a..se que ele estava !emP(e 
de bom com 11 vida, porque, pelo seu modo de ser. peta Slla personillldade 
envolverrt•, en1 um ot1m1:sta, que ~ permanentemente alegria naqueles 
que com elo convMam. 

Deixa vi Uva Wilma Awdliadot• de AraUjo OliVJeri; com quem teVe tr6s 
filhos: luiz Henrique de 16 anos, Marcos Vinicus, 13 e Auçusto c•sa'. 12 anos.. 

Sr. Pri!Sid&nto, afinal, J~ Batista OHvion en1 t.m misto de mineiro e 
brnsllienso, o sua morte pramatura deiXa um v3Zio muito grande no espaço SOCial 
da 8rasilia. sd:lretudo no campo da ptJbllcaade. 

Quero manifestar, I)Clrt:lnto, o meu prOfundO pesw pelo seu 
falocim.nto, pedinóo a Deus que ccrlfOIUI os seus familiares, armgos e 
admlradCUS. 

Era o que linhlla dizW. 

O SR. PRESIDENTE (JUlio C;mpos) - Convocamos os Srs. 
Senadores Que se encontram ~ saus gaOinetes ou em outras d&penc:tancias da 
Casa que venham ao plenáno, pois vamos in1ciar a Ortlsm do Dia e pos51Y8Imente 
teremos votação nom1nal. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Pms1dente, peço a palavr.a para uma 
breve ccmun1caçio 

O SR. PRESIDENTE {JUlio Campcs) - Nos tannos do'§ Z" do an:. 158 
do Regimento Interno. concedo a palavra ao nobr& Senador Edi.Jardc Suplicy. por 
cnco minutes. para uma comunicaçlo inacbávet 

0 SR. EDUARDO SUPUCY (PT -5P'. Para uma CCrnut'lleaçJo 
inadiável. Sem revisia do orador.) - Sr. Presidlltl'ltll, 5r"5 • Srs. Senadetes. 
estlvllmCS híl pouco. as Senadoras Emilill Femanc:!es • J!Sua Marise e os 
Senadores Antorno c.tos Vai~. Sobastllo Rocha. Acamit' Andrade. JcH 
Eduardo Outra • eu ~o em uma audi6nela com o Ministro luiz: Carlos Sreser 
P~r.a tlltndo em VIsta apelo da oocrdenaçio dos .senoidorM públicos federaiS que 
já. por q,ases. tem SOiiatado a atençio das &tolidacles com respeito ao tHJUSt11 
dos servldonts tedoraiL 

Como se sabe. dMde janeiro de 1995 nio hOuve a,ruste na 
l'l!mUI1WaÇIO dos servidores. O. ~ro de 1 995 a maio de 1996 já se passaram 1 7 
meses s.-n CIIJII houvesse um ajuste. em que pese • mtl.açlo dos ültimos 1 2 meses 
ter s1do da ordem de 20%, e a dos últimos 17 meses .algo já SI.JI)el"iÕr • 25%. 

Segundo os ~. há divor5al distofç6el. S• algumas 
categorias estao com a SUl! ~ acima do nivol de morcado 
ccm~am.nt• ao do setor privado, outras est1.o com uma ~ bom 
intenor. 

Na Ultima ~ os :seMdontt. atrzva de sua c::oordenaçio, 
proo,rar.~m o Min1stro da Faz:wlâa. Pâo Mal li'!. Houve ali uma aç1o de ocupaçlo 
dO Minist6rio da FCW!da. O Ministro Malwt. ;após diálogo ocm algl.M'IS 
Parlamentares, resal....u ~. ~vez: deso'C'I$nd0 aQUele MinistWto. recebi los 1a. 
Na sexta-fetra, dialogou, ~ trts t'loral, com • CCICif'deniiC;I do mownerrto dos 
setVidotes. •sd GOii ido que seria nec:es'*io que o entendimento se fizMH com 
o Ministro d.IIAânilnstJ:rçlo. Lwzcartos ar.:u..Pereir& 

A citaaa ~do Sena:io foi d~ com o Ministro Sressw 
Pereira~ dizer..U. da nossa p«soctJ~ n;': ct. qulo impoiUnte era o fala ct. o 
Ministro poder da' a9-m sina :sotn a ~ a diretriz do Gov.no o:::m 
respeito ao ajusttl que esan :wvicloras CXlC1SICIIfam que, mini~. deveria _.. 
lhes conc8dido. Qual seri11 o mnal? CUII Mrla a açiO dll bo11 vonta$e? Qual Mria a 
~ ~ teria. de ajusta ~ os MrVidc:lrn: ~ do próDrio movimento. 
que • legitimO, ainda que. eonl'cirmot disse o Ministtu, • J*aliuçlo ,. apenas 
pWal1 

Qucnmos aqui rÇ..-, Sr. Presics.rn., o diáklgo que travamcs com 
o Ministra. ~ S. ~ que, di-* da crise fiscal por que pasu o Estado 
brasileiro: diante do fato de que dll 1994 p.-a 1995 teria ocorrido um pico na 
~ m6dia. pois a folha c» ~ em m6dia. twill aumentaôo, em 

tflf'I'I'IOS rsaia.. dll30'!ft de 1994 ~ 1995, CIUII o salário médio rui teria~ 
de 28%, de 1994 p.-. 1995; diarà da ir1t1ac;*J re~ baixa. nAo haveria 
agora a perspoc::tiva de um ~ p.-. oa ~ Oiu.noa S. ex- Qt.Je nao 
pode rec:ebW oa servidotes, e que os receberi sel'lcltrvw'" a volta ao trabalho. 

St. PresidiM'ItaL ptOCIJI'amos manifestar .a nosSII ptOOOJpaçio para com 
a valonzaçto do servidor Como disse o Presidem& Fernando HennQUe Cardoso no 
sem1ná:no sobre a reforma do Estado na Amõnca Latina & no Can~ é importante a 
refOfTT'.a do Estado n.a vatonzilçlo do servu3or. Errtao. • pre'C'so qu• haja d1retnzes 
clar.as, ccmo, por exemplo, garantir ao Sl!f'Vldor condtÇ6os de trabalhO e de estimulo 
para QUe possa bom·servir ao Estado brasibJiro e i populaçlo. 

Sr. Presidente. l!f'a MSII a ccmunteaçlo que gostaria dlt fazer, 
dtzondo do estorço de todos os Partidos do S~ F&deral no sentido do 
demonstrar naSSII preocupaç.ao, para que. rapid:unente, o Governo Federal; 
solucione o impasse com respe1to aos MI'Vidores fecla!'ais. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - O Senhor Presidente da 
República editOU a Mecllda Prwr.sOn• rf' 1A41. de 11 de maiO de 1996. que "aia a 
Gratlfic:;açlo do O~ M Ativ1dade de flscalizaçio. a ~tlfic.açlo de 
Desempenho de Ativ1dade de PfOteçlo ao V6o. e d* outras provid6no:ll". 

De acorde cem ;a,; tnd1QIÇ6es das Uderanç.u. e nos termos dos §§ ~ • 5" do 
art. 2!' da Resolução rf' 1169-CN, fica autm constltuida a COI"nl~ Mista rn=blda d& 
emitir p:arecer sobre a matéria: 

Tltul .... 
EM2l! 
Gllbeno Miranda 
F1avllll10 Melo 
eEJ. 
José Alves 
Eclison loCAo 

= Pedro Piwl 

Ell 
Lovy Diu 

~ 
RomeuT~.ma 

DeputE!os 

Titulares 
BIOSi9IPFUP!BI 
Aroldo Cedraz 
AntOnio dos SantO$ 
BlocoiPMOBfPSQIPStJPSC/PMNI 
Za1re Rezende 
Bical IPPBfPLl 
Fausto MarteUo 
~ 
Joãoli!Ao 
~ 
Agns!o Queiroz 
Ell 
Sérçio Arouca 

St.iplentn 

1.Fomando Bezerra 
2. Nabor JUrnor 

1.Guilherme P:almeirli 
2.Romctn:l Jucá 

1.Lücsio Coelho 

1.Lucídio Pcrtelle 

1. 

Suplentn 

1.Maur!eio Na,ar 
2.José Carlos Coutinho 

1 .Euler Ribeiro 

1.Jair6olsonaro 

1.1nácío Rodngues 

1.Aido Rebelo 

.,. .Augusto Gal'vélho 

oe acordo cem a Resol~ n" 1, de 1969-CN. fica estabeleodo o seguinm 
calendário para a tramltaçio da matéria: 

Dia 16-05-96 - destgn:JÇio da ComtssAo Mista 
Dia 17.()5-96 -instalação da Com"is~ Mista 

"'' 16-05-96 - prazo para recebimento de emendas e para a 
Comisdo Mista emrt1r o pareea< "'"'" a 
admisstbilidaôe 

Ati "" .... -prazo fina! da Comissão Mista 

"'' ~ • pr.m:t no Congresso Naoonal 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - O Senl"lor Presidente da 
RepUb!1ca edrtou a Med1da Prcvtsóna n• 1.449. de 11 de ma1o dê 1996. QUe "cria a 
Gr.lllficação de Desempenho e ProdutiVidade-GDP das allv1dades de finatlças. 
controle. orçamento e planejam&nto, e dâ outras provi~Cias". _ 

De acordo cem as Indicações das lideranças, e nos termos dos§§ 4G e 5" dõ art 
2!' da Resolução ri' 1f89-CN, fica aSSII'Tl constrtuida a ComissAo MISta 1ncumbcda de 
etnltír parecer socre a tnatêna: 

Senac:lorM 

Titular.. 
fMQa 
Ramez. Tet!et 
Ney suassuna 
ru 
Joio Rocha 
Hugo N.ilpoleio 
~ aemveras 
f2I 

Suplontn 

1.Fiavtano Melo 
2.Nábcr Júnior 

Uoel de Ho!landa 
2.Jos8 Alves 

1 .Lúcio Alclntara 

t.Oatey Ribairo 
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e! . . . 
Jos6 Eduardo Outra 

Deputados 

ntul~rn 
Broco rPFlJPTB> 
RUbem Medina 
Jose Jorge 

1. Lalro Campos 

1.MauríCio~af~ 
2.José MUclo Monterro 

BIOSjO rPMOBIPSQ/?SttpSC!pMN\ 
Roberto Vafadão 1.Eiisau Padilha 
Bloco rPPBIPLJ 
Oaro Coelho 

= Arthur Virgílio 
f!l( 
Fernando Gabeira 
tl 
Sandn Stattlng 

1 .Cunha Uma 

1.Jovair Ar.Jntes 

1.GilneyV.an. 

f.Nllmirfo Ml'-'ct. 

De acordo com a RMO!uçio n- 1. de 1989-CN. fiCII est:lbolecido o MgUinte 
calendário p.;n a tranutaç~o da mat4na: 

Dia 16-05-96 
Dia 17-05-96 
Aló 16-05-96 

- dlltSignaçâo da Comiu.&o Mista 
- instalaçlo da Comissio Mista 
- prazo para recebll'nl!ll'ltl:l de liiTiflnC1as • para • 
Comisda Mistll emitir o parecer sotn a 
admissibilidade 
-prazo final da Comisslo Mista 
-prazo no Congresso~ 

O SR. PRESIDENTe: {Jillio Campos) • O Senhor Pl'llsrdonta ct. 
RapUI:l!ica editou a Modrda Provrsória n-1.450. ele 11 de m1110 dtl 1996, que ~dlsp& 
sobre a orgarnzaçlo da Prasid6ncia ~ RopUbliCII e dos Mrnist«ios, o dâ outras 
pravrdenoas". 

~acordo com as rndieaç611s da$1ider.lnças, e nos termos das§§ 4• • s- da at. 
2'" da Resoluçllo rr" 1/89-CN. fica a551m constituída a Comisslo Mista inCumbida de 
e!Tlltlt paraeer sobre a m2téna: 

Titular-. = Fernando Bezerra 
Gilbono Miranda 
lli 
José Bianco 
Waldftck Ome!as 

= Artur da Távcla 
em 

Valmir C3mpelo 

= Robef1o Santos 

ru 
Phtheua Schmfdt 
w 
Nrlson Gibson 

N 

...,_ 
1.Nabor J&!ict 
2.0nctre Ouinan 

1.FI'llnCe~no Pereira 
2.Joel da Holl3ncla 

1. Regina Assumpçio 

1.Anteni0Ca1os Vai...._ 

...,_ 
T.Maurida N-
2.Hetáchto Fortn 

1. lvandro CW'1hll Uma 

1.Gerson Peres 

1_._FJZ)CCI Montcrc 

1.SOvJoAJnu 

t.~Oiiveira __ _ 

De acotdcl com a Resofuçlo r.- 1, de 1989-CN, b estabeleciôo o seguinbt 
calenaáno para a tramrtaçio da m.atfii« 

7;)ra· 1~96 
Dia 17-05-96 
Até 16-05-96 

-desi~ da Comissao Mm. 
- rnstalaçlo da Ccmssio MiSUI 
- praze pwa r&c:ebwnonto de emenda • P*1l a 
Comlsslo Mista em~tir o pareeor soer. a 
admlssibilldadll 
-prazo linaJ da Comi~ Mia 
- ;nzo no Cotvesso NKioNII 

O SR. PRESIJENTE (Júlio Campos) - O Senhor Ptes~oãnte da 
R~liCI edi'IOU a Medida Provisória r/' 1.451. do 11 de maiO de 1996, que 
~organiza e dtscipl1na os Sistemas d• Ccntrole Interno • de ~ e d• 
Orçaml!lnto do Poder Exocutivo. e dá outras provid6nc:as~. 

De acordo com as indlcaç6os das Wclerançaa. • nos twmos doa §§ .c• o s• da 
art. :2- da Resoluç:lo rf' 1189-CN, fica ustm constitui da a Cotnisdo Mista Incumbida de 
emitir parecer sc:or. a matéria: .......... -~ Femondo.._,. 
Ronalda eum. Lima 
lli 
Guil~ P-.neira 
Freitas Nelo 

= Bani Vera 
~ -----Bioeq !PFLJP!Bl 
José Jorge: 
Rieardo Barros 

-1.Gilbert0 Mirandl 
2&bttuc» Pinto ' 

1.Vilson Kl-einObing 
2. WafcMick Omolas 

1.Teotonic Vilela Filho 

1. 

1.levy0iaa 

--1.Arolde~Oiivoira 
2.Júlio César 

B!oco CPMQ8JPSOJPSL.ipSCipMN) 
Callos Nelson 1.Jos6 Pri..mt 
Bloso (pPBIPL> ' 
Benedito GuitNries 

= Silvio Torra 
el<.<loJI 

""""~ 

-""""" 

1.Eurico MOnda 

1.Aiex.nclre Santo~ 

1.~Mira'\da 

1.Augutta carvalho 

De acordo com a Re:sOfuc;lo d' 1. de 1989-CN, fica~ o seguinte 
C&~ P-*11• trwnitllçlo da mat*ia: 

o~ 16-05-98 
Dili 17..QS.98 
... 1&<>5-911 

- desiglw;:lc da Comisslo ,... 
- imtalllçlo di Comisslo MiSta 
- prazo ~ f'IIOibiltlellto de ........ para .. 
Corniulo Mista emitir o J*IIC*" sotn a 
admisslbilidmt 
- praz:o tm.l di Comisslo Mista 
09-06-98-- prazo no Congra:so Nacionlll 

O SR. PRESIDEHTÊ. {JUlie ~) - ó" Senhor Presldent. da, 
R~llca «1itou • Medida Pio\ois6ria ne 1..452. de 11 de m.to dit 1996. ~ "di 
nova r~ aos .-ts. 24, 26 e 57 da lfi rf' 8.666. de 21 de junho de 1993, QUII 
regu•arrMII'Itl o art. 37, lf!CISCI XXJ, da Constituiçlo Federal. Institui normas para 
lic:rtaçlo • Cantiatos da .Admirlistiaçlo Pública e CSj owas ptOVidlnciu ... 

Oe ac:an:1o com as indle;aç6es das~ • nos termos dos H .c• • 5" do art 
:2- da Resoluçlo d' 1189-CN. 1ka assim constrtulda a Comtsslo Mista incunblda de 
emitir pana~~' sotn .. mattiria: 

--B1oço rPFLJP!Bl 
Heráclito Fortes 
César Bandeira 
B!ocq fPMQBJPSQ!PS\tpSCIPMNl 
Hermes Paroanello 
Slg !PPBIP\,) 
Felipo Mendes 

e Neves 

--1.Fravia'IO Melo 
2.G11vam Borgat 

1.Ft'eitas Neto 
2.Joel de HollMda 

1.LCdlo Coelho 

1. 

1. 

..... _ 
1.Ant0nio Geraldo 
2.Jaime FernandeS 

1.Edinho Bez 

1.Júlio Redck« 

1.11derr1• Kussl«-
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1.GilneyVrana 

1. 

De acordo com a Resoluçla a- 1. do 1989-CN, fiel: estabel«:ido o seguinte 
cafendario para a tr.lmitaçao ~ materia: 

Oi21 • -96 
Dia - -96 
Aló 16-05-96 

- designaçlo c1a Comisslo Mista 
- instalaçlo c11 Comisslo Mista 
- praza para cecobimaoto de omendas • ~ a 
ComissAo Mista llmltir o ~ sobre a 
admisszbcll~ 
- prazo final da Comisdo Mistll 
- prazc no Congresso Na::ioMI 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Canpos) - O SeMor ~ da 
Re;xjblica editou a Medcda Provisória n-1.453. do 11 do maio de 1996, CJ.* ·a~r.ra 
a lêgistaç.ao refarenta ao AdiCional ao Frete para a ~*Pio da Mannl'lll 
Mercante - AFRMM e ao FundO da Mannha Men::lnte - FMM. e cl6 outra 
providênCias-. 

De acordo com as inaieaç6es das Lidetanças. e nos termos das §§ .- o s• do 
art. 2' da Resotuç:io rf> 1 /89-CN. fica ass;m constitl.Jida a ComrSS:.O Mistll incumbida de 
enutir parecer $ObrO a matena: -Tl ..... 
~ 
Gilvam BorQ!1s 
""""" c.-. 
~Jucá 
Hugo~elo 

~ 
Beni veras 
fi 

em 
Emilia~ 

Tltuf .... 
BIOCXJ IPFLJP!Rl 
Jacme Martins 
José cartas Vieira 

s-
1.R:imez Tebet 
2.Ronan Caltwii'O$ 

1.Edison !.oblo 
2.JoJo Rocha 

f.Carlos Willcn 

--1.Raul Belém 
2.Sérgio Btarcellos 

Bloco rPMQBIPSDIPSLJPSC!pMNl 
P<bertOGoldman 1 , Marcelo Teixeira 

1. Ushlta"c Kamía 
soos;o <pPm> 
Francisc:o Silva 

= Paulo Feijó 

= Matneua Sch~ = Nirson Gibson 

Dia 16-05-96 
ora 17-0~ 
Até: 115-0$96 

1.Feu Rost: 

1.Gonoásio Oliveira 

- desi'ilMÇio ~ ~sslo Ma 
- imtataçlo c11 Comisslo Misc. 
- pr'3Ztl pan~ rec:ebwneuto dll erntnda • para a 
Comisdo Mist. M1iâ' o ~ sotft • 
admissitlilid:lde 
- prazo final da Comissio Miltll 
- prazo no Congnmo NllcioMI 

O SR. PRESIDENTE (JüliO Campos) - O S«1hor Ptesidor'IW di: 
Rept:ib!fa editou a Medida Provisória n" 1.-454, do 11 de maio cM 1998, que Mdi 
nova ~o aos arts. 18 e 49 d3l.ec rf' 9.082. de 25 de juli'IO de 1995, que d1spOe 
soore ~ diretnzes para oraborac;lo da let orça~a de 1996". 

De acordo com as indl~s das lideranças. o nos tetmos dos §5 4• • 5- do .t 
2'" da Resolução n" 1/89-CN. fica assim constltuida a Comisslo Miltll 111CUmbida cM 
emitir paracer scbra a matén•: 

Tolul,_ 
~ 
Rer.an Calheiros 
cartos1taMrra 
lli 
Waldeck Ornalu 
Odacir Sowes 
~ 
L.úoo Aleint3nl = Ant6nio Cartas v~ 

Supfe:rt.u 

1. FltriW!do a.z.ira 
2.Gilberto Minandli 

1.JosiAivH 
2.Jonas Pinl'leito 

--Bloco lpFliPTBl 
José cartos Coutinho 
Jaime Mri'!s 

1. 

fl!t?r:p rpMDBIPSQIPS!,tpSCJPMNl 
AntOnio do Vali• 1.Pinholro Landim 
B!ocq ífp81P! l 

""""" ..... ~ 
ArnaldO~ 

~ ,,_,..,... 
feS - -
_.,....... 

1.Mán::lo Reinaldo Moreira 

1.Zé~ 

1.S6rgioMiranda 

1.Sórgio Atouca 

M detignllçio da Comisslo Mista 
• instal.-çio da Comrsslo Mimi 
• prazo para rec::ebitnento de emendas e para a 
Comisslo Mista emitir o parecor sobre a 
adrnissibif~ 
- ptazo fiMI de~ Mista 
- ptiiZO no~ Nacional 

O SR. PREStDEHTE (Júlio Campos) - O Sanhor Presidente da 
Repúblicl oditcu a Medic. Provi~ n" 1.455, da 13 de ma•o de 1996. que 
"autoriZai o Poder ex.:utivo • DI!' ao Orçamento da Seguridade Social da Un•ão. 
om fava' do Ministério do P~ejamentO • Orçamento. credito 8X!ra01'dlnánolls. valor ,. 
de RS 21.000.000,00, pera os fins que espoaftca. ". 

O. iiCCtdo cxm a if'ldica95es da: Uderança. o nos tennos dos §§ 4° o 5" do 
.art. 2'" da RHoluçlo rf' 1189-CN. fica assim c:onstltuida a Cotnssão Mista mc;umbida de 
emitir~ sobra• "'*'"-: -

eg. 
RomeuTume -Tl ...... 
B!osçt rpFlJPIBl 
Betinho ROMclo 
Ant6nio dos Sa1tcl: 

•.J ,.; .... 

B!ocg <PM08tpSQ!PS! lpSCifi!OO 
GilvamRWII 
B!ecp rpPEliPU 

"""'"'Uma = .._ ....... ,..,GO<Ib>ni!$"' 

fi! 
Fema"ldo Geeinl 
!!I --

--1.casildo Maldanor 
2.Nabcr Júnicr 

1.Joel de Holland:a 
2.Vilson J<leinOnbi; 

1.GerWdo Melo 

1.Esperidilo Amin 

1. 

--1.Conlüc:i Sobrinho 
2.Paulo aauer 

Ú~emi Trintli 

1.FMW .IIS!Icr 

1.Jos6CMves 

1.GiiMyV~ 

1. NllrMrlo Miranda 

O. ac:cnk'l cem • Raoluçlo rf' 1, de 1989-CN, b estabelecióo o seguinte 
~~-~dll~ 

Di• 16-05-9S ~ designaçlo da Comisslo Mista 
D~ 17...QS.QI5 • insw.-çlo da Comisslo Mista 
Atj 18-05-98 • prazo pare rKabimOnto de emendas e para a 

Comisslo Mista emitir o parec:er sobRt 3 
admissibillcmde 

Alt 27..o5-98 • prm:o ftnsl cSII Ccmiulo MiN 
Att 11..o6-9!5 • ~ na CcngrHso N*XIM! 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ~ Sri feita comunicação à 
c~ do$ Deputados. 

Sobre • mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretáno em 
ft.lCMCiáo.. Senador Levy Diu. 

~ rido o seguinte 
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REQUERIMENTO N° 475, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Institui Comissão Temporária do Se

nado Federal destinada a definir uma po
lítica para o desenvolvimento econômlco 
e social da Amazônia. 

Ar!. 1• Requeiro, nos termos dos artigos 71 e 
7 4 do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
criada uma Comissão Temporária com a finalidade 
de buscar junto à comunidade científica brasileira e 
à sociedade em geral, novas propostas para o de
senvolvimento da Amazônia, de modo a definir uma 
política que garanta o crescimento de sua economia 
em consonância com a melhoria da qualidade de 
vida de seus habitantes. 

Ar!. 2• A comissão será denominada Comissão 
AmazôRia Urgente. 

,Art. s• A Comissão será composta por 11 Se
nadOFeS Titulares e igual número de suplentes, sen
do os seus trabalhos dirigidos por um Presidente, 
um Vice-Presidente e um Relator. 

Ar!. 4° O prazo dos trabalhos será contado a 
partir da publicação do ato que criar a Comissão, até 
o final da sessão legislativa ordinária de 1996, po
dendo ser prorrogado até o final da sessão legislati
va de 1997, conforme art. 76, § 2°, do Regimento ln
temo do Senado Federal. 

Ar!. 5• A Comissão compete todas as atribui~ 
es previstas no art. 90 do Regimento Interno do Se
nado Federal. 

Art. 6" A comissão terá sua primeira reunião 
para organização e eleição dos seu Presidente, 
Vice-Presidente, Relator, e membros efetivos, na pri
meira terça-feira após a publicação de sua aprova
ção. 

Justificação 

Os habitantes da Amazônia não suportam mais 
o descaso com que seus problemas vêm sendo tra
tados pelo governo federal. 

Muito se tem reunido, discutido e até prometido 
para resolver as necessidades da região. O que es
tamos propondo aqui não é apenas mais um fórum 
de debates, mas um compromisso de alto nfvel com 
o País, para a salvação de sua mais bela e rica re
gião, bem como- para a elevação da qualidade de 
vida de seus habitantes. __ _ 

~ela su'a própria denominação, a tarefa se vis
lumbra ampla e árdua, pois a convocação da socie
dade e a análise das suas propostas certamente de
mandará um esforço sério e respensávei com vistas 
a_ sistematizar num único documento ó que de mais 

novo, eficiente e eficaz existe em termos de projems 
para o desenvolvimento sustentável e participatiVo 
para a Amazônia. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. - Se
nador Ademir Andrade - Llíclo Alcântara - Jo
saphat Marinho- Bernardo C8brai- Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido será incluído em Ordem do Dia, de 
acordo com o art. 255, 11, c, 6, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

OF. N°155/96-GSRT 

Brasma, 16 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Tendo em vista haver o Partido da Frente Ube

ral (PFL) cedido em favor do Partido Social Liberal 
(PSL) a vaga de membro suplente na Comissão 
Temporáiia destinada a elaborar os projetes de lei 
reguladores do texto constitucional alterado pelas 
Emendas Constitucionais n"s 5, 6, 8 e 9 de 1995, 
submeto à consideração de Vossa Excelência a iÍldi
cação de meu nome para ocupar a referida vaga: 

Respettosamente, - Senador Romeu Tuma, 
Líder do Partido Social Uberai-PSL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi
dência designa o Senador Romeu Tuma para inte
grar a Comissão Temporária, criada por intermédio 
do Requerimento n• 1.089/95, nos termos do expe
diente que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

São lidos os seguintes: 

OF. GLPFL N• 333196 

Brasma, 15 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Solicito sejam st.bstiluídos os Senadores indcados 

para~ a Comissão Mista deslinada a apreciar a 
Medeia Provisória n" 1.419196, pelos seguintes: 
Titulares Suplentes 
Bernardo Cabral Guilherme Palmeira 
Joel de Hollanda João Rocha 
Atenciosamente,- Senador Hugo Napoleão, Lí
der do PFL no Senado Federal. 

OFICIO N• 403196 

_ . Brasma, 15 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBJPL, os Deputados Anivaldo Vale e 
Pedro Corrêa para integrarem, respectivamente 
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::::=~~~--------------------~~~~~~~~~~~--~~----~~~========~==3=3~ 
como titular e suplente, a Comissão eSpecial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.422, 
de 9 de maio de 1996 (convalida a MP n• 1.376/96), 
que dispõe sobre a responsabilidade solidária de 
controladores de instituições submetidas aos regi
mes de que tratam a Lei n• 6.024, de 13 de março 
de 197 4, e o Decreto-Lei n• 2.321, de 25 de feverei
ro de 1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; 
sobre a responsabilização das ell1lresas de auã~oria 
contábil ou dos audftores contábeis independentes; so
bre privatização de instituições cujas ações sejam de
sapropriadas, na forma do Decreto-Lei n" 2.321, de 
1987, e dá outras providências. Em substituição ao an
terionneme indicado como supleme. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, U
der do Bloco PPBIPL. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Serão 
feitas a!Í substituições solicftadas. 

·Encerrou-se· ornem o prazo para apresemação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado n• 206, de 
1995, de autoria do Senador Humberto Lucena, que 
dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais re
munerados de recursos da disponib'lidade financeira 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, na Cai· 
xa Econõmica Federal, e dá outras providências. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais, 
em virtude de aprovação de requerimemo de au
diência de comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Jútio Campos) - Esgota
do o perfodo destinado ao Expediente. 

Pass-SEi à Ordem do Dia 
Sobre a mesa, requerimemo que será lido pelo 

Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 
É lido e aprovado o seguime 

REQUERIMENTO N" 476, DE 1996 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea c1, do Regimento ln

temo, requeiro inversão da Ordem do Dia a fim de que o 
Projeto de Resolução n" 47, de 1996, constante do ftem 
n" 6, seja submetido ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996.- Sér· 
gio Machado- Hugo Napoleão- Valmlr Campelo 
- Jáder Barbalho- Romeu Tuma- Epltáclo Cafe
teira - Elcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Será 
cumprida a deliberação de Plenário. 

Item 6. 

-;;.,....PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 47, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 471, de 1996) 

Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Resolução n• 47, de 1996 (apresentado 

~~ ~ .. -

corno conClusão do Parecer n• 242, de 
1996, da Comissão de Assuntos Econõmi
cos), que autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a tomar financiamento, a ser con
cedido pelo Tesouro Nacional, para liquida
ção de metade de sua dívida junto ao Banco 
do Estado de São Paulo S.A.- BANESPA, 
no valor de sete bilhões e quinhemos milhõ
es de reais, em 15 de dezembro de 1995, 
com votos contrários dos Senadores Rober
to Requião, Bello Parga e Osmar Dias; votos 
em separado dos Senadores Esperidião 
Amin e Eduardo Suplicy; assinando o Pare
cer, sem voto, o Senador Romeu Tuma. 

Esta Presidência esclarece ao Plenário que po
derão ser oferecidas emendas à proposição até o 
encerramento da discussão. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 
~ • Secretário em exercfcio, Levy Dias. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N• 1-PLEN 

Dê-se a seguinte reâaçãil para o art. 2": 
• Art. 2• A operação de crédito entre o Estado 

de São Paulo e o Tesouro Nacional deve obedecer 
às seguimes caracterfsticas: 

a) valor pretendido: R$15.000.000,00 (quinze 
bilhões de reais); 

b) juros: 6% (seis por cento) ao ano; 
c) prazo: 720 meses, com amortização em 

prestações mensais, sem carência; 
d) atualização monetária: pelo fndice Geral de 

Preços, disponibilidade interna - IGP-DI, publicado 
pela Fundação Getúlio Vargas; 

e) data base da operação: 15 de dezembro de 
1995. 

f) destinação dos recursos: liquidação integral 
de dfvida do Estado e de suas entidades controladas 
jumo ao banco do Estado de São Paulo S.A. - BA
NESPA; 

g) garantias: o Estado de São Paulo colocará à 
disposição os seguintes ativos e fluxos de receftas 
para que o Tesouro Nacional selecione aqueles que 
comporão as garantias, até o valor da operação de 
crédito: 

1) Direitos e créditos relativos a cotas ou par
celas da participação do Estado na arrecadação da 
União, na forma do disposto no artigo 159, incisos I, 
alfnea a, e 11 da Constituição Federal ou resuttantes 
de tais cotas ou parcelas, transferíveis de acordo 
com o preceituado na mesma Carta, respeitada sua 
vinculação ? aplicação especial, quando for o caso; 
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2) Receitas próprias do Estado a que se refere 
o·artigo 155 da Constituição Federal, nos termos do 
§ 4° do artigo 167 da mesma Constituição, acrescen
tando pela Emenda Constitucional n• 3, de 17 de 
março de 1993; 

3) todas as ações de empresas estatais de pro
priedade da Fazenda do Estado. 

§ 1• As garantias serão integralmente executa
das no caso de não pagamento de seis prestações 
consecutivas ou de vinte prestações não consecutivas. 

§ 2• Os recursos serão liberados sob a forma 
de títulos do Tesouro Nacional, que terão as mes
mas caracterfsticas financeiras descritas no caput e 
data de emissão em 15 de dezembro de 1995. 

§ 3" Fica autorizada a emissão adicional de ti
tufos do Tesouro Nacional, para cobertura de dife
rença entre o valor de face dos tftulos a que se refe
re o art~So anterior e o saldo da drvida do Estado de 
São Paulo com o Banespa S. A., na data da contra· 
taçãcrtla operação autorizada por esta Resolução. 

§ 4° Os titulas do Tesouro Nacional em Onus 
para a finalidade expressa no § 3" terão as mesmas 
características financeiras dos titulas de que trata o 
§~ -

§ s• A amortização total ou parcial da operação 
autorizada por esta Resolução deve ser feita em di
nheiro, sendo vedado o pagamento através de trans
ferência, direta ou indireta, de bens e direitos do Es
tado de São Paulo à União. 

Justificação 

O Projeto de Resolução em questão autoriza o 
Governo do Estado de São Paulo a tomar financia
mente junto ao Tesouro Nacional, para liquidação de 
metade de sua divida com o Banco do Estado de 
São Paulo S.A. - BANESPA, no valor de 
R$7.500.000,00 (sete bilhões e quinhentos milhões 
de reais), em 15-12-95. 

A operação em tela teria as seguintes caracte
rísticas: 

a) valor pretendido: R$7.500.000,00 (sete bi
lhões e quinhentos milhões de reais); 

b) juros: 6% (seis por cento) ao ano; 
c) data base da operação: 15 de dezembro de 

1995; . 
d) atualização monetária: variação cambial; 
e} amortização: 30 anos em parcelas mensais; 

"'r) destinação dos recursos: liquidação de meta
de da divida do Estado e de suas entidades contro
ladas junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A.
BANESPA, apurada em 15 de dezembro de 1995; 

f) garantias: 

1 - Direitos e créditos relativos a colas ou par
celas da participação do Estado na arrecadação da 
União, na forma do disposto no artigo 159, incisos I, 
allnea a, e 11 da Constituição Federal ou resuitantes 
de tais cotas ou parcelas, transteríveis de acordo 
com o preceituado na mesma Carta, respeitada sua 
vinculação a aplicação especial, quando for o caso; 

11 - Receitas próprias do Estado a que se refe
re o artigo 155 da Constituição Federal, nos tennos 
do § 4° do artigo 167 da mesma Constituição, acres
centado pela Emenda Constitucional n• 3, de 17 de 
março de 1993; 

III -51% (cinqüenta e um porcento) das ações 
ordinárias nominativas do capital social do Banco do 
Estado de São Paulo S.A. - BANESPA, de proprie
dade da Fazenda do Estado, mediante caução junto 
ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente fi· 
nanceiro do Tesouro Nacional. 

Proponho, aos membros desta Comissão, uma 
mudança ·de filosofia no tratamento dado à pretendi
da solução da inadimplência do Estado de São Pau
lo com o Banespa S.A. 

A proposta original prevê o pagamento de;me
tade do débito através da entrega de bens do Esta
do à União, que passa a ser devedorà do Banespa 
Afirma o Sr. Governador de São Paulo que desta 
forma, estará promovendo um forte ajuste patrimo
nial do Estado que poucas vezes se viu nesse Pais 
um governo estadual propor-se a pagar metade de 
sua divida de uma só vez. 

Em primeiro lugar, há que se qualificar esse pre
tenso esforço fiscal. A dfvida em questão apresenla vá
rias parcelas devidas e não pagas. Mais graw ainda, é 
que lal dfvida já foi renegociada junto ao Banespa em 
1992. Naquela oporturidade, o Seaetário de Fazenda 
do Estado, ao solicilar autorização do Conselho Monetá
rio Nacional para reescalonar o débito, afirmava que o 
Estado está assumindo compromisso rigoroso no senti
do de alocar parcela significativa de sua receita para 
amortização da dfvida (Oficio G~ SFESP). 
Pelo que observamos agora. lal promessa não se cum
priu; e o que o Sr. Governador afirma ser um ajuste pa
trimonial sem precedentes não passa. na verdade, de 
urna obrigação legal que, não sendo cumprida. pode re
suitar em inlenlenção lederal no Estado. 

Ademais, como sabem os ilustres membros 
desta Comissão, os bens escolhidos para serem en
tregues em pagamento apresentam diversos tipos 
de problemas, tais. como: 

a) /liquidez: os bens não podem ser vendidos 
para que a União cubra o passivo a ser assumido 
junto ao 13!JD.esPa; 
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b) Dúvidas quanto à Propriedade: não existe 
clara definição quanto ao real proprietário dos aero
portos oferecidos pelo Estado de São Paulo, haven
do a possibilidade de a União estar recebendo um 
ativo que já é seu; 

c) Alivos que não interessam à União: justa
mente no momento em que está privatizando a 
Rede Ferroviária Federal, a União é instada a absor
ver o controle da Fepasa. 

Frente a esses problemas, proponho novos pa
râmetros para o refinanciamento da dMda do Esta
do de São Paulo com o Banespa, como exponho a 
seguinte. 

A União emitiria títulos em valor equivalente ao 
total da dMda, e não apenas à metade da dívida, 
como proposto originalmente. Dessa forma, o Esta
do de São Paulo não precisaria pagar metade da df
vida com bens. Pagaria toda ela com títulos do Te
souro. O prazo de pagamento também poderia ser 
esteríC!ido, de trinta para sessenta anos, para que as 
prestações não onerassem excessivamente o Esta
do. 

Em contrapartida, o Estado de São Paulo dis
ponibilizaria, a titulo de garantia, todas as suas açõ
es de empresas estatais. Ao Tesouro Nacional seria 
facultada a escolha das garantias, até o valor do em
préstimo. O não pàgamento de seis parcelas conse
cutivas, ou de vinte parcelas não consecutivas, daria 
ao Tesouro Nacional o direito de execução integral 

· das garantias. 
Sala das Sessões, 16 de maio de 1996.- Es

perldfão Amln. 

2": 

EMENDA N• 2-PLEN 

· ·Dê-se a seguinte redação para o item d do art. 

Art. 2" A operação de crédito entre o 
Estado de São Paulo e o Tesouro Nacional 
deve obedecer às seguintes características: 

d) autorização monetária: pelo [ndice 
Geral de Preços, Disponibilidade Interna -
IGP-01, publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas; 

Justificação 

Surgiro que seja alterada a cláusula de atuali
zação monetária dos títulos. A proposta original pre
vê a utilização da correção cambial. Este índice não 
nos parece o mais adequado, visto que a evolução 

da arrecadação tributária do Estado (que determina 
a sua capacidade de pagamento), não guarda rela
ção com a variação cambial. Tal fato impõe ao Esta
do de São Paulo um risco cambial: uma desvaloriza
ção acentuada da moeda, no futuro, poderia elevar o 
passivo estadual, dificultando o seu pagamento, ge
rando nova inadimplência e, em conseqüência, a 
execução das garantias. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. - Es
perkllão Amln. 

EMENDAN°3 

Dê-se ao item g do art. 2" a seguinte redação, 
acrescentando ao mesmo art. 2" o seguinte parágra
fo único: 

Art. 2" A operação de crédito entre o 
Estado de São Paulo e o Tesouro Nacional 
deve obedecer às seguintes características: 

g) garantias: o Estado de São Paulo 
colocará à disposição os seguintes ativos e 
fluxos de receitas para que ·O Tesouro Na
cional selecione aqueles que comporão as 
garantias, até o valor da operação de crédi
to: 

1) Direitos e créditos relativos a cotas 
ou parcelas da participação do Estado na ar
recadação da União, na forma do disposto 
no artigo 159, incisos I, alínea a, e 11 da 
Constituição Federal ou resultantes de tais 
cotas ou parcelas, transferíveis de acordo 
com o preceituado na mesma Carta, respei
tada sua vinculação a aplicação especial, 
quando for o caso; 

2) Receitas próprias do Estado a que 
se refere o artigo 155 da Constituição Fede
ral, nos tennos do § 4° do artigo 167 da 
mesma Constituição acrescentado pela 
Emenda Constitucional n• 3, de 17 de março 
de 1993; 

3) todas as ações de empresas esta
tais de propriedade da Fazenda do Estado. 

Parágrafo Único. As garantias serão in
tegralmente executadas no caso de não pa
gamento de seis prestações consecutivas 
ou.de vinte prestações não consecutivas. • 

Justificação 

As garantias previstas pelo Projeto de Resolu
ção não nqs parecem suficientes. A arrecadação tri-
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butária de São Paulo está quase que totalmente 
comprometida com o pagamento da folha de salá
rios e o FPE tem valor irrisório. As ações do Banes
pa também não são suficientes, pois o não paga
mento da dívida e a conseqüente transferência do 
Banespa para a União, só faria com que o rombo fi
nanceiro mudasse de dono, sem que o Estado de 
São Paulo tivesse que fazer um esforço fiscal para 
pagar sua dívida 

Nesse sentido, proponho que as garantias se
jam constituídas por todas as ações de empresas 
estatais de propriedade da Fazenda do Estado, e 
que tal garantia seja executada caso não se verifi
que o não pagamento de seis prestações consecuti
vas ou vinte attemadas. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. - Es
peridião Amin. 

-· EMENDA N• 4-PLEN 

Acrescente-se o seguinte artigo ao texto do 
Projeto de Resolução: 

• Art. Fica o Estado de São Paulo proibi
do de reafrzar a amortização total ou paroial de 
sua dívida com o Banco do Estado de São 
Paulo SA através de transferência, direta ou 
indireta, de bens e direitos à União. • 

Justmcação 

Como sabem os ilustres membros desta Co
missão, os bens escolhidos para serem entregues à 
União em pagamento de metade da dívida do Esta
do de São Paulo com o Banespa apresentam diver
sos tipos de problemas, tais corno: 

a) lúquidez: os bens não podem ser 
vendidos para que a União cubra o passivo 
a ser assumido junto ao Banespa; 

b) Dúvidas quanto à Propriedade: não 
existe clara definição quanto ao real proprie
tário dos aeroportos oferecidos pelo Estado 
de São Paulo, havendo a possibilidade de a 
União estar recebendo um aiivo que já é 
seu; 

c) Ativos que não interessam à União: 
justamente no momento em que está privati
zando a Rede Ferroviária Federal, a União é 
instada a absorver o controle da FEPASA. 

=-· ·.~·Frente a esses problemas, proponho a 
proibição desse tipo de: 

3) todas as ações de empresas esta
tais de propriedade da Fazenda do Estado. 

Parágrafo Único. As garantias serão in
tegralmente executadas no caso de não pa
gamento de seis prestações consecutivas 
ou de vinte prestações não consecutivas. 

Justificação 

As garantias previstas pelo Projeto de Resolu
ção não nos parecem suficientes. A arrecadação tri· 
butária de São Paulo está quase que totalmente 
comprometida com o pagamento da folha de salá
rios e o FPE tem valor irrisório. As ações do Banes
pa também não são suficientes, pois o não paga
mento da dívida e a conseqüente transferência do 
Banespa para a União, só faria com que o rombo fi
nanceiro mudasse de dono, sem que o Estado de 
São Paulo tivesse que fazer um esforço fiscal para 
pagar sua dívida 

Nesse sentido, proponho que as garantias se
jam constituídas por todas as ações de empresas 
estalais de propriedade da Fazenda do Estado, e 
que tal garantia seja executada caso não se verifi
que o não pagamento de seis prestações consecuti-
vas ou vinte alternadas. -; 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996! - Es
peridlão Amln. 

EMENDA N" 5-PLEN 

Inclua-se os seguintes artigos onde couber: 
Arl 1• FICa o Governo de São Paulo, na quali

, dade de acionista majoritário e controlador do Ba
nespa, autorizado a apresentar e submeter aos de
mais acionistas proposta de alteração estatutárias 
do Banco. 

§ 1• Da proposta de alteração estatutária deve
rá constar a composição do Conselho de Administra
ção do Banespa num total de 15 (quinze) membros, 
assim distribuídos: 

I - 7 (sete) membros indicados pelo controla
dor majoritário entre os quais deverá figurar, neces
sariamente, o presidente da Diretoria Executiva da 
instituição financeira e um membro originário das 
universidades estaduais . especiafizado em Econo-
mia; 

11 - 2 (dois) membros indicados por associação 
de prefeituras paulistas proprietárias de, no mínimo, 
6,67"/o das ações orginárias nominativas do Banco; 

III - 2 (dois) membros indicados por associa
ção de pequenos e médios produtores rurais, domi
ciliados no Estado de São Paulo, proprietários de, 
no mínimo,, 6,67% das ações ordinárias nominativas do Banco; · · · · 

IV- 2 (dois membros indicados por associação 
de pequenas e médias empresas urbanas, domicifia-
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das no Estado de São Paulo, proprietárias de, no 
mínimo, 6,67% das ações ordinárias nominativas do 
Banco, entre os quais deverá figurar, necessaria
mente, um integrante do Conselho Deliberativo do 
Sebrae-São Paulo; 

V- 2 (dois) membros indicados por entidades 
dos funcionários da instituição proprietárias de, no 
mínimo, 6,67% das ações ordinárias nominativas do 
Banco; 

§ 2" Fica o Poder Executivo autorizado a res
tringir a representação a que teria direito somente 
pelo critério de controle de ações, de forma a asse
gurar o controle social do Banco na forma prevista 
nos parágrafos anteriores. 

§ 3° Fica vedada a indicação de membros da 
Diretoria Executiva para compor o Conselho de Ad
ministração, salvo o assegurado no inciso I do § 1•. 

§ 4° Os membros indicados conforme inciso V, 
serão escolhidos por eleição direta entre os funcio
nários-do Conglomerado Banespa. 

§ 5" Os integrantes dos incisos 11 a IV acima, 
terão prazo de 2 (dois)) anos, a partir de publicação 
desta lei, para integralizar o percentual de 6,67% de 
ações ordinárias do Banco. 

Art. 2" O Conselho de Administração do Banco, 
composto de forma acima especificada, previsto por 
Acordo de Acionista, deverá obter quorum delibera
tivo, qualificado de 80% de seus membros para deci
dir sobre as seguintes matérias: 

I - proposta de alteração do Estatuto Social; 
11 - proposta de modificação do Objeto Social 

doBanespa; 
III - aprovação da indicação e de proposta de 

destituição de-membros da üireioría Execuüva; 
lV-proposta de fusão, cisão, dissolução, liqui

dação ou alteração do controle acionário do Banes
pa e de suas subsidiárias, bem como a sua incorpo
ração a outras sociedades e a incorporação de ou
tras sociedades; 

V - aprovação dos termos do Contrato de Ges-
tão. 

§ 1• O Acordo de Acionistas, citado no caput 
conforme Lei Federal n• 6.404176, será celebrado 
por todos os acionistas referidos no § 1• do artigo 1° 
desta Lei. 

§ 2" O Acordo de Acionistas envolverá a totali
dade das ações ordinárias dos acionistas referidos 
nos:itens 11 a V do § 1° do artigo 1• desta Lei e 50% 
mais uma das ações ordinárias de propriedade da 
Fazenda do Estado. 

§ 3" O Acordo de Acionistas vigorará por prazo 
mínimo de dez anos e será incluído nos Estatutos do 

Banespa, na Assembléia Geral Ordinária de 1996, 
por iniciativa do acionista majoritário. 

Art. 3" O Banespa será orientado por um Con
trato de Gestão que articulará as políticas estaduais 
de fomento com os recursos orçamentários existen
tes, sendo amplamente difundido através das de
pendências do Banco. 

§ 1• A elaboração desse Contrato é de iniciati
va do ExecUtivo devendo ser discutido e referenda
do no âmbito do Conselho de Administração e pos
teriormente remetido à Assembléia Legislativa na 
forma de projeto de lei no regime de prioridade esta
belecido no artigo 143, inciso III do Regimento Inter
no da Assembléia Legislativa. 

§ 2" A lei que instituir o Contrato de Gestão 
terá validade de dois anos e deverá conter os se
guintes itens: 

I - detalhamento das políticas de fomento do 
Banco de forma regionalizada estabelecendo diretri
zes, objeíivos e metas; 

11- articulação dos gastos com os financiamen
tos decorrentes do inciso anterior com o previsto no 
Plano Plurianual de Investimentos, e na Lei _Orça
mentária; 

III - destinação dos recursos provenientes do 
Lucro Líquido que cabe ao acionista majoritário; 

IV - orientação dos créditos subsidiados e indi
cação dos recursos provenientes; 

V-política de abertura e fechamento de agências; 
VI - política de contratação e demissão de fun

cionários; 
VIl - indicadores e critérios para a política sala

rial do Banco, sem prejuízo dos acordos salariais da 
categoria; -

VIII - politicas estratégicas de gestão como in
corporação tecnológica, oferta de novos produtos e 
políticas mercadológicas. 

Atl 4" Os Estatutos do Banespa deverão pre
ver a existência de Conselhos Municipais de Usuá-

- tios, de caráter consultivo ao Conselho de Adminis
tração, a fim de zelar pelo cumprimento do Contrato 
de Gestão e na implementação de políticas de de
senvoMmento local e regional do Banespa, a ser re
gulado pelo Poder Executivo. 

Art. s• A Diretoria Executiva terá caráter profis
sional, com total autonomia administrativa, econômi
co-financeira e operacional e será responsável pela 
implementação do. Contrato de Gestão. 

§ 1• A indicação da Diretoria ExecUtiva cabe ao 
Poder Executivo e seus membros deverão satisfa
zer, corno condição indispensável para assumir os 
cargos, aos.seguintes requisitos: 
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I - apresentação de certidões negativas dos 
distribuidores cívil e criminal e suas respectivas va
ras das execuções fiscais do Estado de São Paulo; 

11 - apresentação de certidões negativas do 
Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Co
mercial de São Paulo e do cadastro de emitentes de 
cheques sem fundo do Banco Central do Brasil; 

III - apresentação de certidões negativas de 
débitos fiscais com o Estado, a União e a Prefeitura 
do local de domicnio do pretendente, bem como có
pia da declaração do último Imposto de Renda; 

IV - apresentação de declaração atualizada de 
bens referentes à pessoa tisica e de todas as pessoas 
jurídicas de que seja sócio ou tenha sido sócio gerente 
nos últimos cinco anos anteriores à indicação; 

V- apresentação de documentos que compro
vem capacitação e experiência técnica ou referência 
de efetivb exercfcio profiSisonal. 

-§ 2• Os documentos constantes dos incisos I, 
11, III-e-IV do § t• devem ser apresentados também 
em relação ao cônjuge ou companheiro(a) do(a) pre
tendente do cargo, 

§ 3" A declaração atualizada de bens deve 
conter a descrição ponnenorizada de cada empresa 
em que o(a) pretendente a sócio(a), indicando tam
bém a denominação (nome de fantasia) das mes
mas. Em caso de conglomerados ou holdlngs, de
verão ser descritas todas as empresas controladas 
pelo grupo. 

§ 4° Caberá à Comissão de Fiscalização e 
Controle da Assembléia Legislativa de São Paulo 
autorizar, expressamente, podendo requerer a argüi
ção do(a) pretendente, a posse no cargo dos mem
bros do Conselho de Administração, devendo para 
esse fim receber os documentos referidos nos inci
sos I a V deste artigo até no máximo 20 (vinte) dias 
antes do ténmino de prazo estipulado para a posse. 

Arl 6" No caso de destituição do cargo, a pedi
do ou no interesse do serviço, são obrigatórias, além 
da apresentação imediala de declaração atualizada 
de bens no período de dois anos: 

I - a apresentação anual da cópia da declara
ção do Imposto de Renda a fim de que sejam verifi
cadas as fontes de rendimento; 

11 - a comunicação de ocupação de cargos ou 
substituição de cotas ou ações em empresas que 
operem no mesmo ramo de atuação do conglomera
do S!!Pespa . 

Parágráfo único. O Banco, pelo período de 6 
(seis) meses, não pdorá fazer contratos, sob pena 
de nulidade, com empresas que empreguem esses 
ex-dirigentes. 

··-
Art 7" O mandato da Diretoria Executiva será 

de dois ancs, prorrogáveis por igual período. 
Arl 8" Fica garantida a manutenção do Conse

lho de Representantes dos Funcionários e da Direto
ria de Representação e Participação. 

Justiflcação 

Esta emenda sobre o Banespa é coerente com 
a proposta que foi apresentada pela bancada do PT 
na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e 
visa instituir o controle social das instituições públi
cas. Ternos denunciado a apropriação privada do 
Estado e de duas empresas e agências e temos 
diagnosticado que a dilapidação do património públi
co de forma institucionalizada é um dos principais 
componentes da crise do financiamento do fundo 
público em São Paulo. 

No caso Banespa, ficou patente a exigência, 
por amplos setores da sociedade paulista, de sua 
manutenção nas mãos do Estado. Por outro lado, a 
CPI do Banespa realizada pela Assembléia Legislati
va do Estado de São Paulo e o relatório da Auditoria 
do Banco Central mostram de forma contundente 
que, por falta de controle social, as principais regras 
que organizam o sistema financeiro público e priva
do não foram eficazes e têm sido constantemente 
negligenciadas, com a complacência do Banco Cen
tral, em razão de interesses polf!icos de grupos ma
joritários presentes nos últimos goveros. Não se tra
ta apenas de não privatizar o Banco, mas de instituir 
sistemas sociais e públicos de controle sobre seus 
fluxos, projetes e prioridades. 

O núcleo da nossa proposta reside em institu
cionalizar a presença no Conselho de Administração 
dos variados, complexos e conflitantes setores cujos 
interesses se articulam com as funções próprias de 
um banco público. O sistema de decisão das políti
cas de fomento deve ser compartilhado pelo acionis
ta majoritário com os vários setores sociais e institu
cionais relacionados com o Banespa, de tal forma 
que o conjunto de duas demandas seja claramente 
expresso. 

Este setores deverão possuir no mínimo 6.67"k 
das ações ordinárias, integralizáveis num prazo de 
dois anos, o que daria direito a uma vaga para o 
Conselho de Administração. No entanto, possuirão 
mais uma vaga por setor advindas das que caberiam 
ao acionista _majoritário (a Fazenda do Estado), com 
intuito de democratizar a gestão da empresa. 

Além destes setores sociais, os funcionários do 
Banespa terão direito também a duas vagas no Con
selho de Administração em virtude de já possuírem 
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mais de 15% das ações ordinárias (13,7% das quais 
pertencentes À Cabesp) •. 

O • Acordo de Acionislas" proposta é necessá
rio para garantir a adesão dos acionistas privados ao 
conjunto de conceitos de Banco Público e aos princf
pios de sua gestão, apresentados nesta emenda 

O Contrato de Gestão com controle social e a 
direção executiva profissional autOnoma (administra
tiva, econOmico-financeira e operacional) e com 
mandato definido são, a nosso critério, as respostas 
necessárias às objeções dos vários crfticos da exis
tência de um banco públicõ. É necessário· esses ar
cabouço institucional, criando mecanismos de defe
sa contra administrações e governos predatórios, 
para evitar que o Banco possa ser manipulado por 
governos populistas ou conuptos. O Banco deve ser 
totalmente resguardado contra intervenções do Exe
cutivo nb seu dia-a-dia, sejam· aquelas voltadas a 
dar sustenção a operações de interesse de empre
sas Ott · grupc.s ligados' ao ·Qovemo• sejam, aquelas 
que pretendam dar respostas às pressões para que 
se sustentem as necessidades de financiamento do 
setor público. · · ·• ~· .. • .. ; . ·"· •- ·.· .. · .... ,_ 

A importância dos bancos públicos, onda se in
clui o Banespa, está expressa na concessão-d&eré
ãrtos em todos os setores da ·economia; principal
mente nos setores públicos, rural; habitaçãGetltllros 
serviços, diferentemente dos banoos•privaclos-·que 
atuam em áreas que lhes sejam ren1áwis, poiso ob
jetivo é si~lesmente o lucro. 

Esta emenda, além de apresentar um novo làr
mato conceituai de controle de empresa pública tem 
incidência nesta conjuntura em que é anunciado o 
fim da intervenção e quando seto~ que pretendiam 
a priVatiZação voltam com um pi'ojEI!o ràstritivo do 
raio de ação do banco, de diminuição ela sua capaci
dade operacional seguido de demissões,· fechamen
to de agências, sem que a sociedada tenha sequer 
discutido que projeto pretende o Goverc -para·G-Ba
nespa 

Sala das Sessões, em 16 de maio de 1996-
Senador Eduardo Supllcy. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Nos ter
mos do art 348, 11 combinado com o 140, a, do Re
gimento Interno, designo. o nobre Senador Pedro 
Piva para proferir parecer sobre as emendas em 
substituição à Comissão de assuntos EconOmicos. 

.. "'O SR. PEDRO PIVA (PSDB- SP. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, este caso do Estado de São 
Paulo - Banespa - é do conhecimento de todo os 
Srs. Senadores. É um processo que se arrasta já há 

quase 18 meses e que tem contribuído sqbremanei
ra para o sobressalto do Estado, dos funcionários e 
de toda a organização financeira do Estado. 

O meu parecer já é do oo,nf)e<iimentp.de.}odfl.!l 
os Srs. Senadores, por (sso não i~i canSa.r V. Ex"s · 
com a sua leitura. · ' · · · 

Infelizmente não poderei acatai ~e!i_li4~ da5. 
emendas, pois isso redundaria numa volta áo Esta
do, a um acordo já praticado entre o Governo do Es
tado, o Governo da República e o Banco Central. · 

Assim sendo, Sr. Presidente, mantenho meu 
parecer favorável, com to-de o respeito às emendas 
dos Srs. Senadores. Meu voto é favorável à aprova-
ção do empréstimo ao Estado de São Paulo. _ 

O SR. PRESIDENTE (Jlllio Campos) - O pare
cer conclui contrariamente à todas as emendas 
apresentadas. · 

Discussão em conjunto 9o projetó·e.dás arriEm-
das. (Pausa) .. · · · · · ·' · · · 

O SR. RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. . . . 

O SR. PRESIDENTE (Júfio CamPos) - Con.ce
do a palavra ao nobre Senador Rar:riez Tebe), para 
discutir a matéria. S. Ex" dispõe de 1 O minuto:fi.c 

O SR. RÂMEZ TEBETéMDB-IIiiS. Para discu
tir. Sem revisão· do orador.) - Sr. Presidente, 'Sr"s e 
Srs: Senadores, tenho para mim que este é o epilo
go de um assunto muito importante para a Federa
ção brasileira:. Em verdade, trata-se da busca de 
uma solução para o problema do Estado poderosa
mente mais fOrte da Federação, o Estado de São 
Paulo. Junto com o Estado de São Paulo, o estabe
lecimento de crédito que lhe dá sustentação, o Ban
co do Estado de São Paulo, numa operação de alto 
vulto: R$15 bRhões. 

E estamos no Senado da República, que tem a 
obrigação de defender as Unidades da Federação; 
Senado que não distingue entre Estado forte e Esta
do fraco; Senado que tem por obrigação zelar pelo 
princfpio federatiVo da Nação brasileira. 

Daf por que, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, se pedi a palavra neste momento é para fazer 
uma declaração de voto. Quero dizer que voto "sim", 
a favor de São Paulo e a favor de seu estabeleci
mento de crédito. Voto na esperança de que, se o 
Governo Federal está ajudando o mais rico e pode
roso dos Estados da Federação brasileira - e o 
quanto merece o .Estado de São Paulo essa ajuda, 
sim! -, poució importa o passado. Entendo que deve
mos ver a realidade nacional. Está af o novo Brasil 
nascendo. Queremos que haja uma nova ordem de 
coisas neste Pafs. E o dia em que a Federação bra-
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sifeira deixar de existir, positivamente deixaremos to
dos nós de existir. 

Portanto, vamos, sim, ajudar o Estado de São 
Paulo, com o nosso voto, com o voto de Mato Gros
so do Sul, da Região Centro-Oeste, que precisa 
também de uma solução igual a esta. 

O Mato Grosso do Sul, que não tem estabeleci
mento de créd~o - chamo a atenção -. precisa de 
ajuda, porque está com a folha do funcionalismo pú
blico em atraso, funcionalismo este que se encontra 
indócil, preocupado, quase que cercando o Palácio 
do Governo, ceroando as rodovias, buscando rece
ber seu pão de cada dia. 

Que culpa tem o Governo do Estado? Que cul
pa tem o ex-Senador Wilson Barbosa Martins e ou
tros Senadores da República, que hoje governam 
seus respectivos Estados? 

Sr.' Fresidente, Sr's e Srs. Senadores, no meu 
Estado, por exemplo, se promoveu uma das maiores 
reformas administrativas deste País. Lá caíram de 
19 para 1 O Secretarias; não houve aumento para o 
funcionalismo público do Estado e houve diminuição 
do quadro de servidores públicos estaduais. 

O Estado de Mato Grosso do Sul é o exemplo 
de Mato Grosso, de Goiás, que não são Estados in
dustrializados, que possuem suas economias excfu- -
sivamente calcadas na agricultura e pecuária, que 
não têm outra fonte de renda. Esses também neces
s~ de ajuda sim. 

Estive com o Senhor Presidente da República 
e com as autoridades econôrnicas e tenho plena 
convicção de que, a partir da solução da dívida que 
assola São Paulo, que assola o Banco do Estado de 
São Paulo, virão as soluções para as outras unida
des da Federação. 

O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET- Concedo o aparte ao 
nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral- Nobre Senador Ra
mez Tebet, veja como o mundo é cheio de coinci
dências. O Governador do seu Estado, o Senador 
Wilson Barbosa Martins, foi cassado no mesmo dia 
que eu, tivemos os nossos direitos pofflicos suspen
sos por 1 O anos; e o Senador Mário Covas, hoje Go
vernador do Estado de São Paulo, também cassado 
como nós. Era um trio de t:assados. O meu Estado 
não"tem ·nenhuma dtvida mobifiária, nenhuma dívida 
com antecipação da receita, mas penso que esse 
problema do Banespa deve ser encarado sobretudo 
como um problema social dos funcionários do Ban
co. Nós não precisamos aqui só pensar no Estado, 

mas nas conseqüências sociais também - se esse 
Banco fechar, se for à falência, se não continuar fun
cionando. Imagine V. Ex" como o mundo é curioso. 
V. Ex', assim como eu, foi da OAB; nos encontra
mos, hoje estamos no Senado, mas a grande estrela 
que conseguiu galvanizar os seus companheiros foi 
o Senador Senador Pedro Piva. O Senador Pedro 
Piva conseguiu fazer com que nós outros compreen
dêssemos o problema de São Paulo, de tal sorte 
que quero dizer a V. Ex' que o meu voto é favorável 
primeiro pelo nobre Senador Pedro Piva, depois pelo 
Estado de São Paulo. 

O SR. RAMEZ TEBET- Senador Bernardo Ca
bral, V. Ex', com este aparte generoso, abre-me a 
oportunidade para dizer que realmente o Senador 
Pedro Piva bem interpreta nesta Casa os anseios de 
São Paulo. S. Ex" tem procurado convencer cada 
um dos Senadores, ao fado dos Senadores Romeu 
.Tuma e Eduardo Supficy, formando essa trfade de 
São Paulo. 

Mas não quero perder de vista um outro ponto 
fundamental do seu aparte. Estamos -resolvendo, in
clusive, uma dfvida social deste Pafs! É claro que o 
Banco do Estado de São Paulo deve ter um conteii
do social; ele tem contribufdo, e já contnbuiu, para o 
desenvoMmento social e econôrnico do Estado de 
São Paulo e de outras Unidades da Federação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - (Faz 
soar a campainha.) - Lembro ao nobre orador que já 
se esgotou o tempo de que dispunha 

O SR. RAMEZ TEBET - Vou atender à solicita
ção de V. Ex", Presidente Júlio Campos, que hoje pre
side esta sessão e é do Centro-Oeste, e que, com toda 
a certeza, -mexe-se na cadeira porque deseja um bom 
tratamento para Mato Grosso. Tenho plena convicção, 
confiança absoluta de que isso ocorrerá; se está sendo 
resoMdo o problema do maior Estado da Federação, 
como se irão abandonar as Unidades da Federação a 
que me referi, os pequenos Eslados, como Afagoas, e 
todos os demais Estados? 

Quero me referir especialmente a Mato Grosso 
e a Mato Grosso do Sul, porque a União tem dívida 
para conosco. Esse é um caso dHerente. A União é 
que deve pagar para Mato Grosso e para Mato 
Grosso do Sul, porque, quando o Estado foi dívidido, 
a lei complementar que estabeleceu a dívisão deter
minou que a União ficava, durante dez anos, encar
regada de atender, com recursos financeiros, a es
sas duas Unidades da Federação, e os recursos alo
cados para Mato Grosso e para Mato Grosso do Sul 
foram poucos, pelo que está previsto do ponto de 
vista legal. _ 
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Não temos banco no meu Estado, mas acredito 
que o Tesouro Nacional vai fazer um empréstimo 
para Mato Grosso do Sul. Vai dizer para o nosso Es
tado que ele não tem banco, que a sua dívida não é 
tão grande assim, que precisa, tão-somente, de 
R$600 milhões ou R$700 milhões, com prazo de ca
rência, a juros de 6% ao ano, porque isso é Brasil, e 
é preciso ajudar todas as Unidades da Federação: 

Faço essa deólaração de voto, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, com confiança no Governo 
Federal - iremos votar, dentro em breve, com toda 
certeza, empréstimos ou soluções para as outras 
Unidades da Federação Brasileira. 

Os meus parabéns ao Governador de São 
Paulo e ao próprio Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Osmar Dias, para 
discutir,G. Ex" dispõe de 10 minutos. 

-0 SR. OSMAR DIAS ( -PR. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, não sei aonde vamos chegar. Hoje, as pu
blicações da imprensa mostram um caminho triste e 
muito perigoso, que o Senado da República ajuda o 
Governo brasileiro a trilhar. 

Tomei dos jornais de hoje alguns dados, para 
os quais quero a atenção dos srs; Senadores, por
que penso que a decisão tomada nesta sessão vai 
influir, num futuro muito próximo, na vida de cada ci
dadão deste País - infelizmente, pela tendência que 
vejo aqui, será uma influência muito negativa. 

Banco do Brasil: R$8 bilhões do Tesouro - se 
não tiver o dinheiro, emitirá títulos; Banespa: R$7,5 
bilhões do Tesouro, mais R$3 bilhões que virão com 
o P_rqer; Nossa Caixa, em São Paulo: R$2 bilhões; 
Prefeitura Municipal de São Paulo: o Governo Fede
ral assumiu uma dívida, na época da negociação da 
votação da Previdência, de R$3,3 bilhões; Caixa 
Económica Federal, participante do processo do 
Banco Económico: R$1 ,5 bilhão - já se prepara um 
socorro de R$4,4 bilhões para outros bancos esta
duais de recursos também do Tesouro; Banerj: 
R$600 milhões do Tesouro; Banco da Amazônia: 
R$150 milhões do Tesouro: Banco Económico: R$6 
bilhões do Proer; Banco Nacional: R$6 bilhões, sen
do, mais ou menos, a metade do Tesouro e a outra 
parte do Proer; a securitização das dívidas dos agri
cultores: R$7 bilhões; Mendes Júnior: um jornal de 
hoje;estampa que a bancada mineira negocia, para 
votar na Previdência, R$900 milhões. 

Rz a soma, Sr. Presidente: são R$50,3 bilhões 
que estão sendo. comprometidos- para socorrer-ora 
banco, ora empreiteira. 

Num passado recente, os discursos iam numa 
só direção: neste Pais, quem ganha dinheiro ou é 
banqueiro ou é empreiteiro. O discurso mudou, mas 
a realidade não. Neste Pafs, quem ganha dinheiro é 
empreiteiro e banqueiro que quebra o banco, sendo 
ele privado ou público. 

Não posso, Sr. Presidente, para ganhar o 
- aplauso dos funcionários do Banespa, declarar o 

voto favorável, como se isto não significasse nada 
para o Pafs, corno se isto fosse apenas uma análise 
que leva em conta um aspecto social e a vida de 37 
mil famnias. Estamos discutindo aqui a vida de 150 
milhões de brasileiros, que terão influenciados os 
seus destinos pela irresponsabilidade que estamos 
tendo e assistindo aqui, de votar sem analisar. 

Apresentei um relatório que não foi considera
do; apresentei ao TCU um requerimento de diligên
cias que foi engavetado; o TCU, que disse que leva
lia três nieses para responder ao meu requerimento, 
também não usou da verdade. Vou lê-lo aqui e mos
trar que este requerimento já está respondido pelo 
TCU, lá dentro do TCU; era só colocar no papel e 
enviar ao Senado. Vou ler o requerimento para mos
trar que houve não má vontade, mas a boa vontade 
de ajudar a resolVer um caso que, para mim, é o 
maior absurdo que se pratica contra a Nação brasi
leira, porque outros Estados ajudarão a pagar uma 
divida que foi contraída com interesses muito distan
tes dos interesses sociais. 

Fala-se nos interesses sociais que representa 
o Banespa. Ora, meu Deus do céu, no meu relatório 
está escrito que 85% dos créditos do Banespa foram 
concedidos a um só cliente, em seis operações de 
crédito! E quem é esse cliente? É o Governo do Es
tado de são Paulo; em várias gestões, é verdade, 
mas trata-se de um só cliente, desobedecendo ao 
Banco Central, que, muito antes da intervenção, já 
deveria ter tomado providências contra o Banco, 
porque lá, na sua circular, nas suas normas, está es
crito, claramente, que nenhum banco pode empres
tar, concentrando as operações de crédito em mais 
de 30% do seu património líquido, a um só cliente. E 
não foi em relação ao património líquido, mas a to
das as operações de crédito feitas pelo Banespa. 
Mostrem-me o papel social que exerceu o Banco do 
Estado de São Paulo, porque apenas 15% desses 
débitos estão nas operações feitas com a iniciativa 
privada. 

Quando se pedem os 20 maiores devedores, o 
Banco alega sigilo bancário, o Ministro da Fazenda 
alega sigilo bancário, e o TCU não responde; mas o 
TCU tem O§ 20 maiores clientes e sabe que entre 
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eles estão nomes que são privilegiados, também, de 
outros bancos públicos que estão quebrando, por
que esses mesmos privilegiados não pagam as suas 
dívidas em banco público, acobertados por decisões 
como esta que está sendo tomada aqui, no Senado. 

Aqui está o meu requerimento, Sr. Presidente. 

Estou pedindo, simplesmente, ao TCU "análise 
dos balanços contábeis para verificar a performan
ce financeira da instituição". Ora, será que o TCU, 
ao analisar as contas do Banespa, não fez análise fi
nanceira, o confronto dos ativos e dos passivos a fim 
de apurar a capacidade do banco de honrar os seus 
compromissos? Se fez, por que não me fornece? Eu 
fiz essa análise, e o TCU deveria ter feito o mesmo. 
Não há casamento entre as operações de crédito 
oferecidas e tomadas pelo banco. Não havendo ca
samento, leva à insolvência, situação em que se en
contra õ'banco atualmente. 

'Sr. Presidente, a informação sobre a análise da 
Carteira de Empréstimo e sobre o índice de inadim
plência para determinar a gestão de risco não é ne
cessária. O banco tem uma gestão de risco tão irres
ponsável, tão negligente, segundo informações da 
própria diretoria interventora do Banespa, que os ju
ros pagos para os empréstimos do interbancário es
tão 20% acima da taxa de mercado, quando esta
mos vivendo em um regime de inflação baixa. 

Como é, Sr. Presidente, que posso votar a fa
vor se o meu relatório foi ignorado? Então, a Subco
missão da Comissão de Assuntos Econômicos foi 
passear em São Paulo? O relatório que fiz não de
veria ter sido considerado para a análise deste 
caso? O relatório do TCU não deveria ser analisa
do? IAs informações que solicito ao TCU levam trés 
meses para serem fornecidas. Por isso, não acredito 
mais também na competência desse Tribunal para 
julgar casos como este. 

Fui enganado! Quando fiz o relatório, esperava 
que ele fosse discutido. Em meu relatório, afirmei 
que, se o Banespa, em um ano e três meses de in
tervenção - com uma diretoria interventora que não 
tem compromissos políticos com os municípios e 
nem com o povo de São Paulo, mas com o Banco 
Central-, não tomou as providências que essa dire
toria diagnosticou como indispensáveis para solucio
nar o problema do Banespa, como posso acreditar 
que agora, entregue às mãos do Governo de São 
Paõfc; em um ano politico, em um ano de eleições, 
tome essas providências? E, se não forem tomadas, 
o Senado estará autorizando uma operação que re
solverá o problema talvez até a eleição ou um pou
quinho mais, entretanto, estaremos diante do mes-

mo problema daqui a 10, 12 meses. O banco, como 
se apresenta, é inviável, e quero que demonstrem 
para mim que ele é viável. 

Sr. Presidente, estão presentes na galeria os 
funcionários representando os 37.555 funcionários 
do Banespa. Respeito a luta dos funcionários, mas 
utilizar o argumento - o qual ouvi na Comissão de 
Assuntos Econômicos - de que não podemos deixar 
de aprovar a operação em função de estarmos aten
dendo aos direitos, aos interesses de 37 mil fammas, 
é demais para mim, porque estaremos investindo 
US$300 mil por emprego; façam as contas. Isso é 
demais para um pafs onde, na agricultura, para cada 
US$5 mil se gera um emprego; na indústria, para 
cada US$50 mil, se gera um emprego. 

Não sei, como disse ontem o Senador Pedro 
Simon, se também sou burro, menos inteligente que 
os outros, mas, Sr. Presidente, aqui se vota não de 
acordo com o que se pensa, com o que se analisa, 
porque, se as pessoas votassem de acordo com as 
suas idéias, com as suas compreensões, os resulta
dos seriam outros. Esse resultado, tenho certeza, 
seria outro, porque não há um Senador nesta:.Casa, 
mesmo os de São Paulo, que não entenda qiJe um 
banco não pode... _: 

Sr. Presidente, quem defendeu teve cinCo m
nutos a mais. Solicito, portanto, um pouco de tole
rância. Elaborei um relatório que não foL 

O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) - A Mesa 
já concedeu dois minutos e concederá mais um mi
nuto. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, V. Ex" 
deve levar em consideração a quantia do emprésti-
mo, R$7,5 bilhões. ·· -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
disporá de mais dois minutos. · 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, tentarei 
resumir em dois minutos o que tenho para falar. 

S6 um banco público que se transformou em 
um grande cabide de emprego gasta 25% das recei
tas totais com pessoal, Sr. Presidente, e a confissão 
de que é um grande cabide de empregos foi dada 
ontem pelo Lfder do Governo quando disse que te
mos que defender o emprego dos 37 mil trabalhado
res do Banespa, 

Ora, meu Deus do céu, será que teremos que 
arcar com esse custo? Será que esses 37 mil funcio
nários do Banespa não terão-capacidade de serem 
absorvidos· ·pelo mercado de trabalho, caso essa 
operação não seja autorizada e que se encontre ou
tra solução? Ainda dizem que essa solução não ge
rará inflação, porque não há emissão de tilulos. Há 
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emissão de títulos sim. Como podem os Senadores 
que defendem aqui juros baixos para a economia 
brasileira votar em algo que aumentará a taxa de ju
ros e o endividamento do Pais? E aqueles que di· 
zem que, quando o Senado demora um dia para vo
tar a matéria, a divida cresce R$20 milhões?! Mas 
ela não vai continuar crescendo R$20 milhões, Sr. 
Presidente? Só que, ao invés de crescer nas mãos 
do Governo de São Paulo, vai crescer nas mãos do 
Governo brasileiro, mas vai continuar crescendo do 
mesmo jeito, mesmo que demore mais um ano ou 
dois, vai continuar crescendo R$20 milhões por dià. 

Agora, vamos votar. Não preciso dizer como 
vou votar. Hoje li, nos jornais, que um funcionário do 
Banco anunciou o programa, essa medida provisória 
de socorro aos bancos estaduais, essa relação pro
míscua que se forma entre alguns grupos organiza
dos e o"Govemo, que negociam para o Governo po
der votar a refonna da Previdência. 

""Muitos me acham antipático, porque não aten
do muitas vezes ao apelo da votação, só que eu não 
negocio, não barganho; o meu voto é sincero, de 
consciência, e quando voto com o Governo é porque 
acho que ele está certo, não precisa me pedir não. 
Agora, negociar divida de Mendes Júnior para votar 
a favor de refonna de Previdência?! Negociar divida 
dos agricultores?! Os pequenos agricultores já foram 
atendidos pela securitização e agora querem esten
der isso com mais R$6 bilhões, que não estão na 
conta dos 50, para outros produtores que não pa
gam por que não querem. Os grandes devedores do 
Banco do Brasil, que não pagam porque estão acos
tumados às benesses do Governo e quebram o Ban
co do Brasil, são esses que nós estamos aqui acoi
tando. amoitando, e, com isso, ajudando a quebrar 
as instituições quando tomamos medidas como 
essa. 

O jornal traz uma notícia sobre o programa de 
socorro aos bancos estaduais, anunciando que a 
medida provisória traz uma cenourinha para quem 
aderir. A cenourinha signifiCa uma solução para a df· 
vida dos Estados para com os seus bancos. 

Sr. Presidente, uma cenourinha para os gover
nos que aderirem e um nabo bem grande para o 
povo brasileiro. Eu não gosto de nabo, nem o povo 
brasileiro. 

Muito obrigado. 

. ·"'E) SR. ·PRESIDENTE (Júlio Campos) • Para 
discutir, tem a palavra o Sr. Senador Eduardo Supli
cy. S. Ex" disporá de 10 minutos. 

Anuncio que vamos seguir regimentalmente o 
horário: são 16h08. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu gostaria de 
manifestar a admiração e o respeito crescentes que 
tenho pelas atitudes do Senador Osmar Dias. Essa 
fonna de S. Ex" mostrar, com sinceridade, sua inde
pendência, sua forma de dizer, como acabou de re
gistrar, que é inadmissfvel que um grupo de Parla
mentares, Senadores ou Deputados, vote a favor de 
um projeto só em função de haver a passagem de 
outro projeto de interesse pessoal, ainda que ele 
não esteja de acordo com o projeto. é algo extrema
mente louvável. A preocupação do Senador Osmar 
Dias de conhecer em profundidade a situação do 
Banespa recebe a minha solidariedade e a do Parti
do dos Trabalhadores. Quando S. Ex" avaliou que 
era importante pedir ao Tribunal de Contas da União 
que fizesse um relatório sobre a situação econômi
co-financeira do Banespa. Considero isso extrema
mente saudável, bem como importante, sendo ver
dade o que S. Ex" acaba de registrar, no sentido de 
que o relatório do Tribunal de Contas da União esta
ria pronto. Não vejo por que aquela instituição- nãó 
nos enviou de pronto para ser lido. 

O Sr. Osmar Dias - Só uma correção, Sena
dor: eu não disse que o relatório está pronto, mas 
que o Tribunal de Contas tem os dados, bastando 
apenas colocá-los no papel. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Eu gostaria de 
registrar, Senador Osmar Dias, que considero ter 
havido algo estranho. Seria perfeitamente plausível 
que o Tribunal de Contas nos dissesse que o prazo 
de dois ou três dias não seria suficiente, e sim seis, 
mas que os membros daquela instituição iriam se 
empenhar para cumprir o disposto, o que foi solicita
do. 

Neste caso, há também outro aspecto relevan
te. Não sou do partido do Governador Mário Covas, 
mas tenho a intuição, a avaliação mesmo de que, se 
tiver o Governador Mário Covas a possibilidade de 
administrar o Banespa sem intervenção, a exemplo 
do que tem acontecido, até agora, na recuperação 
de uma outra instituição financeira sob controle do 
Governo do Estado, a Nossa Caixa, que é a nossa 
Caixa Econômica estadual, tanto melhor. De uma si
tuação de desequilíbrio, passou a uma situação de 
equilíbrio, a uma situação saudável. Obviamente, 
uma instituição qye não está sob intervenção finan
ceira tem muito mais flexibilidade para levar adiante 
um processo de recuperação. 

Também estamos de pleno acordo quando o 
Senador O§mar Dias faz referência aos desvios _ 
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ocorridos na forma de administração do Banespa. E 
aqui eu gostaria de registrar que fui deputado esta
dual de 1983 a 1987. Uma das minhas principais 
preocupações, naquela oportunidade, foi que, volta 
e meia, na Assembléia Legislativa de São Paulo, 
tínhamos notfcia de que estavam sendo concedi
dos empréstimos pelas instituições oficiais - Ba
nespa, Caixa Económica Estadual, Banco de De
senvolvimento do Estado de São Paulo -, algo que 
vinha a transformar, por razões estranhas, o com
portamento, a atitude e os votos de deputados, al
guns deles até eleitos pela oposição e que passa
vam a ter uma atitude não mais de oposição ao 
governo da época. 

Parece que a prática de utilização das insti
tuições financeiras públicas para fins de atender a 
interess~s de grupos políticos relacionados a grupos 
financeiros privados incrementou-se nas últimas dé
cadas. E é exatamente por essa razão que nós, do 
Partido dos Trabalhadores, avaliamos como impor
tante que se transforme a gestão do Banespa em 
algo mais público, mais aberto, mais transparente. 
Por isso, na Assembléia Legislativa, e também aqui, 
apresentamos uma proposta de emenda que trans
forma a administração do Banespa naquilo que po
deríamos caracterizar como de um banco público, 
tomando-a mais aberta e sob maior controle. Primei
ro, obviamente, do próprio Poder Executivo esta
dual, que teria extrema responsabilidade e designa
ria sete membros do Conselho de Administração. 
Mas haveria ainda: dois membros indicados pela As
sociação das Prefeituras de São Paulo, que teriam 
um prazo de até dois anos para obter 6,67",{, das 
ações ordinárias nominativas do Banco; dois mem
brós "indicados pela Associação de Pequenos e Mé
dios Produtores Rurais, que, domiciliados no Estado, 
também teriam que adquirir, em até dois anos, 6, 
67% das ações ordinárias nominativas; dois mem
bros indicados por Associações de Pequenas e Mé
dias Empresas Urbanas, domiciliadas no Estado, 
proprietárias também para, no prazo de dois anos, 
integrarem 6,67",{, das ações ordinárias nominativas, 
podendo inclusive um integrante ser do Sebrae; dois 
membros indicados por entidades dos funcionários 
da instituição. Aliás, no Conselho de Administração 
já estão representantes dos funcionários, que, entre
tanto, não conseguiram, só com a representação 
hoje,presente, coibir alguns dos problemas que sur
giram na administração nestes últimos anos. 

O próprio Governador Mário Covas, quando 
aqui esteve e em conversa pessoal comigo, disse
me ser favorável a que a administração do Banespa 

fosse transformada naquilo que poderia se caracteri
zar como administração de um banco público. 

É bem possível que o detalhamento proposto 
aqui possa ser considerado como inadequado pelo 
Governador e que S. Ex" tenha uma outra proposta. 
Todavia, seria importante que aqui fosse registrada 
essa proposição, para que o Banespa venha, mais e 
mais, a se transformar em um órgão de gestão muito 
mais aberto e transparente; para que as distorções 
havidas nas últimas décadas não venham a se repe
tir, inclusive as distorções que caractenzaram a vida 
do Banespa, sobretudo às vésperas de eleições de 
qualquer natureza. 

Eu gostaria também de registrar a extraordiná
ria energia da comunidade de funcionários do Ba
nespa, que está acompanhando tão de perto as de
cisões que aqui serão tomadas pelo Senado. Quero 
crer que essa vontade, essa determinação de todos 
-os funcic;inários Constituirá extraordinária forÇa para 
uma alavancagem que, certamente, ocorrerá; será 
um fator de catar~zação extraordinário com que o 
Governador Mário Covas poderá contar, a P?rtir do 
entendimento que aqui se estabelecer para viabilizar 
a sobrevivência do Banespa, com muito maicir dina-
mismo e de maneira mais saudável. · 

Sr. Presidente, considero extremamente rele
vante a reivindicação feita pelos Senadores dos de
mais Estados. Não se pode admitir para São Paulo 
um tratamento que não seja eqüitativo para com to
dos os demais Estados da Nação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE {Júlio Gampos) - Conce

do a palavra, para discutir, ao Senador Gerson ca
mata. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares, para discutir, por dez minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
{PSB-SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) -
Sr.Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de fato é as
sombroso verificar que o Senado Federal tem que 
decidir questão tão delicada, que envolve um valor 
tão atto. É de R$15 bilhões o rombo do Banespa, 
que não foi construído pelos Senadores, que não foi 
edificado pelos funcionários do banco e com o qual 
o conjunto da sociedade de São Paulo e do Brasil 
nada tem a ver, pelo menos no que concerne a pre
juízo tão elevado~ 

Fala-Sé - e sempre se falou isso - que o Nor
deste continuamente foi considerado um peso, prin
cipalmente para o Estado de São Paulo. Logicamen
te, sou contra o regionalismo. Somos brasileiros, aci-
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ma de tudo, brasileiros do Nordeste, do Sul, do Nor
te e assim por diante. Somos todos pertencentes a 
uma só Nação e temos o dever de defendê-la, mesmo 
em momentos como este, em que somos atingidos 
pelo constrangimento de dizer que a Sudene, desde a 
sua instalação, em 1960 - portanto, há 36 anos -, rece
beu da União investimentos no valor de R$11 bilhões, 
enquanto o Banespa recebeu R$15 bilhões. 

Frequentemente somos humilhados por esse 
ou aquele cidadão que, indiferente ao sofrimento 
dos nordestinos, diz que o Nordeste é inviável eco
nomicamente. Pois bem, em 36 anos, o Nordeste, 
que exporta petróleo e faz funcionar as máquinas do 
Brasil com as riquezas extrafdas das entranhas de 
seu subsolo, com a mão-de-obra barata que é leva
da para São Paulo e para outros rincões desenvolvi
dos deste Pafs, é considerado um peso, é uma den
sidade t'errível para o Brasil. Trinta e seis anos foi o 
tempo que a Sudene levou para desenvolver a re
gião nordestina e implementar um plano de indus
trialização, com R$11 bilhões. 

O Estado de São Paulo, nesta tarde, mostra ao 
Pafs que deu um rombo de R$11 bilhões? Não, de 
R$15 bilhões. E em favor de quem? Os R$11 bilhõ
es que foram gastos pela União no Nordeste foram 
direcionados para a criação de uma infra-estrutura 
adequada para implementar o progresso da Região. 
E esses R$15 bilhões, para onde foram? Oitenta e 
cinco por cento, corno disse o Senador Osmar Dias, 
para o Governo do Estado. Corno foram utilizados 
esses recursos? Como foram empregados? A notf
cia que ternos é de que o Ministério POblico, agindo 
em defesa do Brasil, representou, perante a Justiça, 
contra nada menos do que 107 pessoas que, di reta 
ou Índiretarnente, participaram dessa maracutaia do 
Banespa. O Ministério POblico cumpre seu dever; 
esperamos que a Justiça também o faça; e cabe ao 
Senado avaliar e decidir politicamente. 

Louvo o trabalho dos servidores pOblicos que 
querem salvar o Banco, porque pensam, acima de 
tudo, em manter uma atividade que consideramos a 
mais honesta possível: sustentar suas famOias, man
ter seus padrões de vida. Nenhum de nós pode 
apostar que, depois desse crédito que o Senado, 
certamente, vai aprovar, não virão um enxugamento 
por parte da futura direção do Banespa, dentro da 
globalização da economia estadual, nacional e inter
nadeRal- que advirá em obediência aos ditames 
apregoados pelo Consenso de Washington, e, quem 
sabe, até a privatização futura do Banespa. 

Considero que o Governador esteja dentro do 
seu dever quando defende seu Estado, porque que-

brar São Paulo é quebrar o Brasil - reconheço isso. 
Com o Banespa quebrado, não se sabe o que vai 
acontecer com o Brasil. Então, creio que o Governa
dor deve deixar a vaidade de lado e - coitado! - so
frer as consequências dos erros que não foram co
metidos por S. Ex" - porque, em se tratando de se
riedade, São Paulo tem um Governador sério, que é 
o Governador Mário Covas. 

Até para não sofrer esse constrangimento que 
dentro em pouco vai sofrer - o Sr. Senador Esperi
dião Amin está com um documento que demonstra 
que uma das garantias oferecidas pelo Governador 
Mário Covas, que, repito, é um homem sério, é uma 
garantia falsa, fraudulenta, não tem o menor valor, já 
que o aeroporto de Congonhas é da União, e não do 
Governo do Estado-. seria muito mais honesto que 
o Governador e o Presidente se sentassem à mesa 
e conversassem a respeito da situação, que é grave 
e o Estado não pode pagar. 

Estimo que o Governador Mário Covas terá 
que arranjar R$1 bilhão por ano, no mfnimo, para 
saldar essa dívida contraída. Trinta anos é o prazo 
estipulado. Deveriam sentar-se os dois, juntainente 
com o PSDB, e avaliar a questão, pelo menos provi
soriamente, já que a Nação vai tomar esse prejufzo 
todo se o Banespa passar à administração da União. 
Seria uma solução muito mais honesta do que essa 
que está sendo proposta e menos perigosa do que o 
fechamento do Banespa 

Para encerrar, Sr. Presidente: durante os qua
tro anos em que fui Governador de Sergipe, o Banco 
do Estado não fechou uma só agência. Pelo contrá
rio, teve lucro durante todo esse tempo, e a diretoria, 
que foi nomeada pelo Governador, teve que abrir mão 
de uma diretoria, que foi escolhida, em eleição r~~~re e 
democrática, pelos seus funcionários. Daf porque não 
houve empréstimo gracioso durante a nossa adminis
tração. O Estado não tomou emprestado um tostão ao 
banco do Estado, nem no exterior. 

Falo com a autoridade de quem, agindo corno 
agi, pode aconselhar, corno homem de oposição, o 
Senhor Presidente da RepOblica, que até agora con
siderei um homem equilibrado, sério. Entretanto, de
pois que a CPI dos Bancos foi enterrada, começo a 
duvidar, porque quem não deve não teme, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (JOiio Campos. Fazendo 
soar a campainha) 

O sFi:·ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, gostaria que V. Ex" me concedesse o 
mesmo tempo que foi concedido aos demais orado
res, para que eu possa encerrar meu discurso. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
começou às 16h19min. O seu tempo tenninou há 
dois minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Agradeço a V. Ex", Sr. Presidente, por esta discrimi
nação. V. Ex" sempre agiu aqui com benevolência 
com todos os oradores. Não sei por que motivo não 
disponho do mesmo tempo dos demais Senadores, 
se, neste instante, estou tratando do mesmo assunto 
referido por meus antecessores. Será porque o PSB 
é um partido pequeno? Será porque sou do Nordes
te, Sr. Presidente? 

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

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
terá mais oportunidade no encaminhamento, em se-
guida. . 

cõncedo a palavra ao nobre Senador João Ro
cha.-

"S. Ex" dispõe de 1 O minutos. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. 
Ex" que me conceda o mesmo tratamento de tempo 
e espaço que foi dado aos demais colegas. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, discuti
mos, neste instante, um assunto tão importante que 
envolve mais de 40",!. do PIB nacional. Estamos es
tudando uma fónnula de viabilizar o Governo de São 
Paulo. Não estamos aqui para criticar, para ter pre
venção contra São Paulo ou qualquer outro Estado 
do País. O nosso objetivo é tentar fazer um raciocf.. 
nio lógico, objetivo e realista do que passaremos a 
votar daqui a poucos instantes. 

• .Sr. Presidente, ouvimos o pronunciamento do 
Senador pelo Estado de Mato Grosso do Sul, Ra
mez Tebet, vimos também a preocupação, naCo
missão de Assuntos Econõmicos desta Casa, do Se
nador Carlos Bezerra para que se fozesse chegar ao 
Senhor Presidente da República a apreensão dos 
outros 25 Estados deste País, com a exclusão do 
Distrito Federal. 

Não estamos aqui para votar contra São Paulo, 
mas a favor do País, como bem expressou o Sena
dor Ramez Tebet Não queremos que São Paulo te
nha um tratamento privilegiado, exciusivo, em detri
mento da realidade e dos problemas dos outros 25 
Estados da nossa União Federada. Se somos um 
paí~dependente, temos que dispensar um trata
mento equânime, recíproco e verdadeiro a todas es
sas Unidades. 

Preocupa-me muito, Sr. Presidente, analisando 
os números frios e verdadeiros, querermos financiar 

uma dívida do Governo do Estado de São Paulo de 
15 bilhões de dólares, valores de 15 de dezembro 
de 1995. 

A imprensa regiStra, todos os dias, que o Go
verno do Estado de São Paulo necessita de uma rá
pida solução por não conseguir rolar essa dfvida. A 
proposta que chegou a esta Casa foi de rolar essa 
dívida no prazo de 30 anos a juros nominais de 6% 
ao ano. O Governo de São Paulo diz que não pode 
pagar esses encargos; essa dívida é de 15 bHhões 
de reais e não de 7,5 bilhões. A União está receben
do bens patrimoniais que não serão colocados no 
mercado; o que o Governo colocará no mercado são 
Letras do T escuro. O Governo terá um capital de 
giro de 15 bilhões de reais no mercado nacional, 
mas cobrará do Estado de São Paulo juros de 6% 
ao ano. 

Hoje, ouvi uma declaração do Diretor do Banco 
Central, cjue estava muito feliz, porque, até o mês de 
abril, havia obtido um resultado positivo de entradas 
financeiras líquidas de 9 bilhões de dólares, sobre 
as quais o Governo estava pagando simpl~nte 
juros nominais de 18% ao ano. ; 

Se o Governo está cobrando juros de 6% ao 
ano do Estado de São Paulo, numa dfvida fulidada 
de 15 bilhões de reais, o cálculo é muito simples: o 
Governo de São Paulo pagará para a União 6% de 
15 bilhões de reais, o que corresponde a 900 milhõ
es de dólares. Para financiar esses 15 bilhões de 
reais, o Governo está buscando recursos no marea
do a 18%. E o que significam 18% sobre 15 bilhões 
de reais? São 2, 7 bilhões de dólares ao ano. Se, 
desse total, subtrainnos o valor que São Paulo pa
gará, 900 milhões de dólares, o Tesouro vai arear, 
considerando o valor nominal de hoje e com essa 
taxa de juros projetada para o futuro, exatamente 
com 1,8 bilhão de dólares ao ano. Se dividinnos por 
12, veremos que o Tesouro estará desembolsando, 
a cada mês, 150 milhões de dólares. 

Observando o Senador lris Rezende, com a 
preocupação de ouvir essas colocações objetivas, 
penso que Goiás não precisa nem de 150 milhões 
de dólares para resolver os seus problemas aluais. 
O Estado de Tocantins precisa de muito menos, por
que a média de recursos que vai para o meu Estado 
não passa de 30 milhões de dólares ao ano. 

Nada contra São Paulo, mas temos que ser 
realistas. Trata-se do Estado mais rico da Federa
ção, pois representa quase 60% da arrecadação do 
ICMS, a grande fonte de receita que eles têm - se 
não me falha a memória, aquele Governo arrecada 
em tomo de. 1,1 bilhão de dólares de ICMS ao mês, 
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enquanto a arrecadação do Estado de Goiás não -
deve ultrapassar os 1 00 milhões de dólares. No en
tanto, para sobreviver, São Paulo precisa das de
mais Unidades da Federação, porque ele produz. É 
o Estado gerador, produtor e industrial. Ele produz 
os bens de capital que não são vendidos só na sua 
periferia de mais ou menos 200 quilómetros, são 
vendidos em todo o Pafs. Talvez o Ce!ltro-Oeste 
seja o maior consumidor de utilitários que São Paulo 
produz. Então temos que começar a ver a-realidade 
dos fatos e preocupar-nos com a distribuição de ri
queza em nosso País. 

Chegaram a falar que os Estados que tiverem 
os problemas financeiros como os de São Paulo te
rão o mesmo tratamento e dentro da mesma realida
de. O meu Estado de Tocantins é novo, foi criado na 
Constituição de 1988 e instalado em 1989.-Eie não 
tem bariêo, não tem divida e, hoje, não tem espaço 
nenhum no Governo Federal porque não tem os in
gredientes da dívida excessiva, não tem os ingre
dientes da irresponsabifidade e nem o excesso da 
folha de pagamento. 

Há poucos instantes, conversando com o vice
lfder do Governo, Senador Vilson Kleinübing, o que 
mais me estarreceu, Senador lris Rezende, é que 
Brasília, no ano de 1994, recebeu, para atender a fo
lha de pagamento e encargos, 1,1 bilhão de reais. 

Agora V. Ex"s ficarão ainda mais estarrecidos, 
porque, no ano de 1995 - todos esses dados são ofi
ciais -, esse valor, nobres Senadores, passou exala
mente para 2,136 bilhões de reais. A folha de paga
mento do funcionário público do GDF cresceu 1 bi
lhão de reais em valores nominais, ou seja, 100%, e 
nã(\ xejo ninguém falando isso. Vejo o Senador lris 
Rezende preocupado com esse problema do Entor
no de Brasilia, porque Goiás não está dando conta 
de acompanhar os salários praticados aqui. 

Então, a folha de pagamento de Brasma cres
ceu 1 bilhão de reais, de 1994 para 1995. Esses da
dos foram fornecidos pelo Tesouro. Sabem V. Ex"s 
quanto recebeu o meu Estado como fonte de toda a 
sua receita? Trinta e quatro milhões de reais. 

O meu Estado, que tem hoje 1 milhão e 200 mH 
habitantes, está pedindo há praticamente um ano 
que o Tesouro lhe dê um aval de 200 mHhões de 
reais, porque de todo o recurso que busca no mer
cadiTmtemo ·1 O"k são spread do banco. Dessa for
ma, a taxa nominal passa para 30% e, o que é mais 
estarrecedor, o prazo máximo é três anos. O Tocan
tins só pode pegar recursos para investir em estra
das e saneamento por três anos. 

Fomos ao Governo e explicamos que é inviá
-vel, que o Estado é novo, precisa de infra-estrutura e 
necessita de financiamento a longo prazo. E o Go
verno o que fez? Disse que não poderia e daria o fi
nanciamento de três anos, a 30% de juros, fora a in
flação, e os Estados ficam inviabilizados. Se conse
guirmos aval para alguns Estados, temos que con
seguir também para aqueles Estados relapsos. 

O que temllS que fazer? Estamos administran
do mal uma grande empresa. Sempre tive o oonceito 
e a consciência de que o Estado é uma macroern
presa; a União é a hokllng das grandes empresas 
porque tem o Estado e o Município e, lamentavel
mente, hoje, observo que há elogios demais ao Te
souro que está eoonomizando. 

Nobres Senadores, o mais estarrecedor é que 
o Governo gastou de juros, em 1994, 9 bilhões de 
dólares; em 1995, esses dólares passaram a ser 17 
bilhões. O Governo aumentou 8 bilhões de dólares 
só na taXá de juros, o que é mais assustador, por
que aquilo considerado juro passou a ser o principal. 
A dfvida interna do Governo, que era de 60 bilhões 
de dólares passou, em 1995, para 95 bilhões. Gres
ceu 35 bilhões de dólares. E o mais estarrecedor é 
que, hoje, dia 17 de maio, a dívida do Governo está 
em 135 bHhões de dólares. 

Indagamos: para onde foi o dinheiro? E porque 
o dinheiro cresceu, pergunto: para onde foi o dinhei
ro? Para a Agricultura? Não. Para a Educação? 
Não. Para a Saúde? Não. Para o Saneamento? 
Não. Para Goiás? Não. Para Mato Grosso? Não. 
Para o Tocantins? Não. Foi esse capital volátil, esse 
capital de "motel", como chama o Senador Esperi
diãoAmin. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa 
adverte o orador. V. Ex" já ultrapassou seu tempo 
em três minutos. 

O SR. JOÃO ROCHA - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex" que me deixe ooncluir o pronunciamento. Uso 
tão pouoo esta tribuna e vejo pessoas usando e abu
sando dela! Peço a V. Ex" que me dê oportunidade 
de ooncluir meu racioclnio. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Senador 
João Rocha, V. Ex" dispõe de mais dois minutos 
para ooncluir o seu pronunciamento. 

O SR. JOÃO ROCHA- Discordo de V. Ex", Sr. 
Presidente! E vou tentar obter mais espaço! 

O que me preocupa muito, nobre Presidente, é 
que o Pafs tem que ter gerenciarnento. Vejo elcigios 
demais para o Tesouro Nacional, a quem quero 
prestar minhas homenagens. Neste momento, o Se
cretário da Receita Federal é gerente arrecadador, 
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porque transformou uma receita de 46 bilhões de 
dólares, em 1993; em 1995, colocou-a em 86 bilhõ
es. Aumentou essa receita em 40 bilhões de dóla
res, um aumento real de 1993 a 1995. São dados 
concretos, incontestáveis, reais. 

Temos que ter um gerente. O gerente arreca
dador é bom, mas o pagador é péssimo. O que é 
pior. esse gerente pagador culpa os políticos. O poli
tico não autoriza despesas, não tem poder autoriza
tive, mas a imagem que fica para a sociedade é que 
tudo que está errado neste Pais é culpa nossa. En
tão, temos que começar a pensar num país macro, 
real e verdadeiro. 

Não tenho nada contra São Paulo ou qualquer 
outro Estado da Federação. Estamos aprovando 
para São Paulo não os 7,5 bilhões de dólares, mas 
15 bilh~jls de dólares, nos valores de 15 de dezem
bro. No entanto, nos valores de hoje, incluindo-se 
nossà caixa, passaríamos dos 21 bilhões de dólares. 
Esta quantia está sendo assumida pefo Tesauro Na
cional, conscientemente, pois todos sabemos disso. 
Se V. Ex's não têm conhecimento disso, apresenta
rei os números a esta Casa. 

Convetseí há pouco com meu amigo e brilhante 
Senador, Beni Veras, que fez um trabalho expressivo 
sobre os desequilibrios regionais. Perguntei a S. Ex" 
quanto o Nordeste recebeu nesse perfocfo de 30 anos, 
pois se~re houve reclamações contra essa região e 
o Norte por consumirem tudo aquilo que o Pais produ
zia S. Ex" me disse que, nessas três décadas, os es
tudos recentes e aiUalizados informavarrHlOS de que 
não passa\lam de 11 bilhões de dólares. 

Sabem quanto representa a população nordes
tina ~ara o Brasil? Somos 36% de brasileiros. Se es
tiver errado, peço ao nobre Senador Beni Veras que 
me corrija. 

O que desejamos mostrar para o País é a cara 
da verdade, a nossa realidade. 

Ao chegar, o Senador Eduardo Suplicy discur
sava sobre o salário .•• Deixei claro que o funcionalis
mo de Brasflia recebeu 1 bilhão de dólares, em 
1994, e, em 1995, 2,2 bilhões de dólares. O que se 
percebe é uma desproporcionalidade a precisar de 
um gerente. Nosio País deve ser entendido como 
uma macroempresa. A holdlng é o Governo Fede
ral, e o resto são segmentos. 

---""Tencionava deixar claro a V. Ex", porque o 
meu Estado é bem pequeno. E penso que dar uma 
entrevista hoje aqui na televisão do Senado foi o 
melhor que conseguimos. Coloquei o seguinte: o To
cantins precisa somente de 200 milhões de dólares 

para vialbilizar a maior área de várzea do País, de 
250.000km•. 

O Brasil produz hoje 11 milhões de toneladas 
de arroz por ano, tendo a liderança o Rio Grande-do 
Sul. O meu Estado, se receber 200 milhões de dóla
res para a área de várzea, passará a produzir, em 
dois anos, um terço da produção nacional de arroz -
4 milhões de toneladas. 

E para concluir, Sr. Presidente, nós, um País 
deste tamanho, de dimensão continental, temos hoje 
30.000km de área de ferrovias, o que é algo aber
rante. A Suíça, que possui 2% da nossa área, e a 
Alemanha, que possui 4% da área do Brasil, detêm 
70.000km de ferrovias. 

Sabe quanto custaria viabilizar a Ferrovia Nor
te-Sul? Somente 2 bilhões de reais. E um dado mais 
agressivo, Sr. Presidente: para vlalbilizar uma hid-ro
via no Tocantins de 1.200km, saindo de Xambioá e 
<::hegandó no Porto de Aruanã, custaria somente 120 
milhões de dólares. · ·· -

Vejam como este Brasil está errado; vejam como 
as prioridades estão mal-tratadas e mal-<fiscutidas! 

Eu queria apresentar esses dados a V~ Ex's 
com toda a honestidade e sinceridade: que o País 
todo, como o Norte e o Nordeste, precisa de' muito 
pouco para se tomar viável e se integrar nesse con
texto de desenvolvimento nacional. 

Muito obrigado. (Palmas) 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Depois 

da brilhante exposição do eminente Senador João 
Rocha, líder inconteste de Tocantins, no Centro
Oeste, concedo a palavra ao eminente líder de San
ta Catarina, Senador Esperidião Amin. 

S. Ex" dispõe de dez minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Sns. Senadores, tenho a impressão de que é pri
meira vez que alguém fala desta tribuna Trata-se da 
tribuna da minoria. Como vou defender uma tese 
aparentemente correta e que vai ser derrotada, vou 
usá-la, em função de salber o resultado. 

Quero que as minhas primeiras palavras sejam 
para homenagear o Senador João Rocha Os aplau
sos que S. Ex" colheu aqui são decorrências de afir
mações irrespondíveis. Gostaria apenas de acres
centar dois fatos ao que o Senador João Rocha nos 
trouxe. 

Primeiro, como bem lembra o Senador Hugo 
Napoleão, esse piauiense ilustre, Senador João Ro
cha, que representa o Estado de Tocantins, lem
brou-nos que a holding arrecadou, em 1993, 46 bi-
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lhões de reais - a holding, o Brasil -; em 1995, a ar
recadação passou para 86 bilhões. Só faltou dizer, 
Senador João Rocha, que a dívida interna, em 1993, 
dessa holding, era menos de 30 bilhões de reais; 
em 1995, a receita, repito, passou de 46 bilhões de 
reais para 86 bilhões e a dívida mobiliária passou de 
30 bilhões de reais para 100 bilhões e, hoje, vai cru
zar a barreira dos 150 bilhões de reais. Parabéns ao 
Senado Federal que vai autorizar hoje, com essa 
operação, a que ultrapassemos a barreira dos 150 
bilhões de reais de dívida interna do Brasil, e a re
ceita, é claro, não vai chegar a 150 bilhões, pois a 
nossa capacidade de fazer aumentar a dívida inter
na é insuperável, e em plena época do Real. 

Senador João Rocha, quero homenagear V. 
EJcl, o Senador Ramez Tebet, o Senador Carlos Be
zerra, o Senador Jonas Pinheiro, aos Senadores do 
Mato Gr'osso e do Mato Grosso do Sul, em especial, 
que têm reclamado tratamento idêntico para seus 
Estados em relação àquele que vamos dar, no dia 
de hoje, ao Estado de São Paulo, o nosso voto. 

O Governo não lhes pode dar tratamento idên
tico, nem a Tocantins, nem a Mato Grosso do Sul ou 
a Mato Grosso por três razões e uma só raiz. O 
Mato Grosso, no caso o Mato Grosso do Norte, não 
deve a seu banco, logo, não há como fazer alguma 
coisa parecida com o que está senJo feito ao Estado 
de São Paulo, que já devia ao seu banco. Desde 
1992, prestem bem atenção, o Senado e o Conselho 
Mone!ário Nacional deram uma última forma ao Es
tado de São Paulo. Foi feita uma proposta. um acer
to, o qual não foi honrado, pois aquele banco está 
inadimplente desde 1994. E foi jogado, como dfvida 
do Estado de São Paulo para com o seu banco, tudo 
o que foi possível. 

O Mato Grosso não pode pedir isonomia por
que não fez isso. O Mato Grosso do Sul não pode 
fazer isso porque não tem banco estadual. 

O Sr. Gerson Camata- Graças a Deusl 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Infelizmente, Se
nador Gerson Camata, pois se estívesse devendo 
faria um bom negócio. O raciocínio do Senador Ger
son Carnata é o mesmo de uma sociedade séria ln
felizmente, não é o caso que estamo:; homologando, 
porque se um Estado tivesse um banco quebrado, 
devesse tudo ao banco e tivesse sido o causador da 
quejlra, teria um tratamento idêntico. Não pode ter 
porque não tem o banco. Tem a dívida, mas não tem 
o banco. 

E Tocantins, Senador João Rocha, não pode 
ter sequer aval para um empréstimo internacional 
destinado a se desenvolver, porque não deve. 

Não há, portanto, como estabelecer isonomia. 
Um não deve para o banco, o outro não tem o banco 
e o terceiro não tem nem a dívida. Azar o seu que 
não tem dívida! Quem mandou não dever! Tem mais 
é que se arrumar. O mundo é dos espertos. Tem 
que estar devendo. E para dever tinha que ter feito 
um acordo de honra anterior e desonrá-lo, pOis se 
não desonrá-lo não vai chamar a atenção da socie
dade. Este é o aspecto moral do que estamos apre
ciando. Gostem ou não. 

Em segundo lugar, não concordo com a tese, 
mas acolho com profunda simpatia a_ manifestação 
do Governador Mário Covas, que· é um homem sé
rio, honesto, lutador. Não tenho dúvida quanto a 
isso. Quero dizer de público que sou seu admirador 
e é por ser seu admirador que não concordo com 
isso. Admiro a lhanura, a honradez e ã honestidade 
do Governador Mário Covas, mas não admiro o 
rumo que essa negociação tomou. 

Aplaudo igualmente e nunca fattei com respeito 
aos líderes, sindicalistas ou não, do Banespa, que 
têm procurado convalidar aquilo que for possível ne
gociar. Foi isso que restou de quinze meses de bri
ga. Fazem eles muito bem em pedir aprovação do fi
nanciamento. ·Eles não tiveram capacidade, nem 
possibilk:lade de produzir outra negociação com o Ban
co Central e com o Governo, en1ão é o que eles têm 
de defender. E têm toda razão em defender. Fazem 
aqui uma pressão educada, democrática e legítima. 

Finalmente, quero falar do porquê que votarei 
contra Estou apresentando uma emenda, fruto de 
meu voto em separado que - e aqui quero homena
gear mais uma vez o Senador João Rocha - seria o 
acordo da verdade. Em vez de 7,5 bilhões de reais, 
a preço de 15 de dezembro de 95, que é o que auto
rizaremos, na verdade são 15 bilhões de reais, a 
preço de 15 de dezembro de 95, porque a União es
tar&, a partir de hoje, emitindo 15 bilhões de reais 
em tftulos da dívida pública interna, por isso esta 
passará dos 150 bilhões de reais. Isso rolará no 
mercado a taxa de juros que conhecemos. E o Esta
do de São Paulo vai pagar metade disso com o com
promisso de resgatar, em 30 anos, à taxa de 6% ao 
ano, com títulos seus, que serão automaticamente 
federalizados. Ninguém vai comprar títulos do Esta
do de São Paulo, nem mesmo do Governo brasilei
ro, por variação cambial mais 6"k pré-fixados ao 
ano. A viÚV;!., ou seja, o canlribuinte vai pagar a dife
rença. Isso tem que ficar bem claro, assim como da
qui a pouco vai ficar claro o que é o Proer. Há uma 
diferença entre o juro pactuado e o juro ocorrido no 
mercado. -
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Então defendo que, em vez de se emprestar 
7-,5 e receber mais ou menos a outra metade - há a 
questão dos encargos trabalhistas, e não vou descer 
a esse nível de discussão porque meu tempo é limi
tado -, grosso modo, em títulos do Estado de São 
Paulo, que estarão escorando títulos do Governo 
Federal. A outra metade será paga em bens que vão 
escorar a parte que o Governo Federal vai emitir de 
títulos. 

Que bens são esses? Que mercadoria é essa 
que vai ser oferecida? São três aeroportos e uma 
rede ferroviária. O Brasil, o Governo Federal, está 
vendendo ou tentando vender a sua Rede Ferroviá
ria E quero homenagear aqui um homem de espírito 
comercial atiladíssimo, do meu Estado, Mário Pinta
do, meu amigo Mário Leopoldo dos Santos. Quando 
a televisão colocou os cinemas em difiCuldade co
merciaf:'efe disse que ia vender todos os cinemas 
que tinha. Quando perguntavam: "Conseguiste ven
der, Mário?". Ele respondia: "Não. Estou vendendo. 
Mas enquanto não consigo vender, compro. Porque 
eu tanto vendo quanto compro. E enquanto não con
sigo vender, vou comprando". 

O Governo Federal não é isso. O Governo F'e" 
dera! está vendendo a sua Rede Ferroviária autoriza
do pelo Congresso. Mas, vai aceitar a FEPASA por en- · 
quanto; enquanto não a vende, vai comprando. Quer 
dizer, Mário Pintado conseguiu um seguidor. ' ·-· 

Vou pedir a tolerância da Mesa para fazer innà 
feitura: · · 

Sr. Presidente do Tribunal de_ Contas., 
da União 

O Ministério da Aeronáutica celebrou 
com o Governo do Estado de São Paulo, em 
17 de julho de 1946, um contrato para ma
nutenção, aparelhamento e exploração do 
Aeroporto de Congonhas, situado na capital 
do referido Estado. (Mais ou menos a mes
ma coisa foi feita com o aeroporto de Cam
pinas, o Viracopos.) 

O contrato em causa, com duração de 
25 anos, foi registrado por este cofendo Tri
bunal em sessão realizada no dia 08 de no
vembro de 1946. 

Encontrando-se preStes a expirar este 
contrato, o que acontecerá em 08 de no
vembro próximo ·- 08 de novembro de 1971 -

_ .;;.,... , e devendo ser realizada uma tomada de 
contas, consulto v. Ex" quanto à necessida
de da participação desse egrégio Tribunal 
na execução dessa medida, juntamente com 
os representantes deste Ministério. 

Márcio de Souza e Mello, -Ministro da 
Aeronáutica 

Desde 1971 que se sabe que ambos aeropor
tos são patrimônio da União, não há dúvida alguma 
quanto a isso. E estamos homologando um acordo 
que diz que, se por acaso os aeroportos forem do 
Estado, a União vai aceítá-fos. Sabe-se que os aero
portos não são do Estado, nem o de Congonhas 
nem o de Campinas, pois houve até um convênio, 
homologado pelo Tribunal de Contas da União, em 
1946, quando presidia o Tribunal de Contas da 
União o Ministro Abgar Renault, a quem é endereça
do esse ofício que acabei de ler do Ministro Márcio 
de Souza Meffo. (Mais uma homenagem ao Estado 
do Piauí, lembra-me o Senador Hugo Napoleão.) 

E para concluir, pergunto: O que poderia se fa
zer em nome da verdade? Em vez de 7,5 bilhões, 
vamos emprestar 15 bilhões. Vamos emprestar tudo, 
inas não. vamos receber bens. Não vamos receber 
porque isso é frio, o negócio não é sério. Empresta
mos os 15 bilhões para São Paulo, a preço de 15 de 
dezembro de 1995. Não há nenhuma urupu~. É o 
dinheiro todo, o que for necessário para acértar o 
porão. E o prazo para pagar? Em vez de trinta, dá
se sessenta anos. Estou gravando o Estado de São 
Paulo COIT' alguma coiSa?. Não! É o dobro do dinhei
ro e o dobro do prazo para pagamento. 

Agora, para que o negócio seja sério, vamos 
estabelecer três regras adiCionais. Para não prejudi
car o Estado de São Paulo, não vamos incursionar 
nesse caminho de correção cambial. 6% mais cone
ção cambial é pouco,· se não houver uma oscilação 
na correção cambial; mas pode ser fatal, se houver 
um soluço cambial. Portanto, vamos adotar como 
fórmula de correção - essa é uma emenda minha -, 
o !GP-DI, que é o que tem mais ou menos se situa
do um pouco aquém da evolução da receita dos Es
tados, ou melhor, da receita pública brasileira Uma 
coisa mais honesta, aliás, possivelmente honesta. 

Sabemos que a receita tributária não é disponí
vel. Alguém vai tomar o dinheiro do ICMS de São 
Paulo para pagar essa dívida? Se fosse para pegar, 
era só pegar hoje. 

O Governo de São Paulo tem oitenta e nove 
pedidos de intervenção - prestem bem atenção c por 
falta de pagamento de compromissos judicialmente 
estabelecidos. O segundo Estado alcançado por 
esse tipo de injunção possui três. São oito os Esta
dos que poSSuem hoje peáldo de intervenção trami
tando no Supremo Tribunal Federal. O segundo 
classificado possui três pedidos de intervenção por 
não pagamento. O Distrito Federal, por exemplo, 
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possui três. Então, não se trata de faHa de garantia, 
o.fato é que a garantia é inalcançável, é indisponf
vel. Há oitenta e nove pedidos na nossa frente. Não 
foi possfvel cobrar porque ninguém vai tomar o 
ICMS de São Paulo, e o Fundo de Participação do 
Estado não existe. Todos sabemos disso. O Fundo 
de Participação é inversamente proporcional à recei
ta do Estado e à sua riqueza. O Fundo de Participa
ção do Estado de São Paulo é o menor do Brasil. 

Oferecer 51% das ações do Banespa como ga
rantia, já invade o caminho do macabro, até deixa de 
ter humor. É preciso fazer a coisa honesta: todas as 
ações do Estado de São Paulo, a carteira de ações 
do Estado de São Paulo, a CESP, a Eletropaulo, en
fim, aquilo que vale, aquilo que qualquer credor sé
rio, em nome de uma sociedade, de um Pafs, pediria 
a um devedor relapso, mas que tem méritos. Deve
dor relap'so, mas que tem méritos. É relapso, mas 
tem muttos outros mérilos. 

eomo isso seria executado? 
Não poderia valer a malvadeza de um governa

dor não pagar um mês e ser executado. Não. Só 
vale essa garantia se houver seis meses consecuti
vos de inadimplência Prestem bem atenção: tem de 
haver seis meses consecutivos de inadimplência 
para que essa garantia seja exeCutável; para que a 
Assembléia de São Paulo, o Tribunal de Contas de 
São Paulo, a imprensa de São Paulo, os funcioná
rios do Banespa, todos nós saibamos, por exemplo, 
o seguinte: o Estado de São Paulo atrasou quatro 
meses. Vai perder a CESP, acendeu a luz vermelha. 
Quis perder, perdeu. Mas tem que perder alguma 
coisa. 

O que não pode acontecer é daqui a três anos 
aparecer com uma nova carta de intenções como 
está acontecendo agora. Em 1992, São Paulo já nos 
deu aquHo que seria •a tlltima carta". 

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer 
que essas emendas ... 

O SR. PRESIDENTE (Jtllio Campos) -V. Ex" 
pode pedir destaque para essas emendas e rediscu
ti-las no momento oportuno. 

O SR.ESPERIDIÃO AMIN - Essas emendas 
vão ser objeto de destaque no momento seguinte e 
não vou mais argumentar. 

O SR. PRESIDENTE (Jtllio Campos) - Graças 
.ao~.. . .... . 

- ·a SR. ESPERIDIÃO AMIN - V •. EJ<!I tala em 
nome do Senado ou em nome do Banespa? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - É que 
há ainda uma lista imensa de oradores inscritos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Já disse que não 
vou argumentar na hora de apresentar as emendas, 
porque esta já é argumentação. O que sugiro é que 
digamos não ao parecer e aceitemos um parecer al
ternativo que permita, pela autorização de até 15 bi
lhões, que se faça imediatamente os primeiros 7,5 
bilhões e vamos corrigir questão de prazo, questão 
de garantia, até correção, em vez de variação cam
bial, sem se homologar aquilo que penso ser fruto 
de uma luta ingente, honrada e até honrosa. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje, 
vamos aprovar um veneno federativo, porque os ou
tros Estados não poderão ser alcançados por nada 
sequer semelhante. Estamos aprovando hoje um ve
neno contra a Federação. Estamos injetando no "sis
tema circulatório do Brasil" um veneno contra a Fe
deração. 

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

Durante o discutSO do Sr. Esperidião 
Amin, o Sr. Júlio Campos, 2". Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 
Suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Esperidião 
Amin, o Sr. Antonio· Carlos Va/adares, Su
plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Cam
pos, 2" Vice-Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti
nua em discussão. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Jtllio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador Roberto Requião. 

S. Ex" disporá de 1 O minutos. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, pelos debates realizados até 
este momento, está claro que só se inscreveram 
para falar os que se opõem a esse acordo da União 
com São Paulo ou os que pretendem corrigi-lo. Eu 
poderia concluir que os que defendem esse acordo 
não têm argumentos suficientes que possibilitem a 
sua sustentação em plenário. 

Utilizando uma linguagem parlamentar - aqui 
no Senado, sempre que alguém discorda de outrem, 
inicia o discurso ãtzendo que reconhece a velha ami
zade, a grariéle honestidade, os incontáveis serviços 
prestados -, quero tecer algumas considerações a 
respeito dos aeroportos de São Paulo. São aeropor
tos honesto!>, são aeroportos cumpridores de suas 
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obrigações, são aeroportos de grande dignidade, 
mas; seguramente, como bem demonstrou o Sena
dor Esperidião Amin - segura e lamentavelmente -
não são aeroportos de São Paulo; são aeroportos da 
União desde 1971, o que transforma essa negocia
ção em uma negociação ficta, em ·uma negociação 
virtual, em uma farsa que se submete ao Senado da 
República. 

Vejo também a alegria e o espírito aguerrido 
dos bancários que assistem a esta sessão do Sena
do Federal, imaginando que' estão vendo o ressurgi
mento do Banco do Estado de São Paulo. Na verda
de, os bancários estão assistindo ao velório dos 
seus próprios ·empregos, porque ·se ·aprovarmos 
esse acordo da forma com foi proposto pelo Gover
no Federal, em janeiro ou fevereiro do ano que vem, 
encerrado o período eleitoral, o Banespa quebrará, 
os bancârios perderão o emprego. A dureza que não 
se manifesta agora, a blandícia na defesa dos em
pregel!i, se transformará na reengenharia da demis-
são. · · 

Vi muitos Senadores aqui defenderem o acor
do, levantando a bandeira dos 39 mil e 500 empre
gos dos bancários. vamos anotar essas posições e 
ver se elas serão confirmadas no momento de votar 
a reforma administrativa. Sustentarão eles, ou não, a 
estabilidade do funciona6smo público, ou era um ar
gumento de retórica diante de um Plenário entusias
mado? 

Tenho outras preocupações com o Banespa: 
34% dos lucros do banco, nos balanços conhecidos 
correspondem ao lucro inflacionário; 24% dos lucros 
são destinados à folha de pagamento; o número de 
agências é apropriado a um banco de captação de 
recursos num penedo de inflação alta O Banco 
Central, na véspera das eleições, por 17 meses, não 
interveio nesse processo, mas se espera que o Go
vernador Mário Covas o faça, e S. Ex" o fará depois 
das eleições; antes, seguramente, não. 

O Senador Esperidião Amin propõe uma saída 
decente e correta. Pessoalmente, não acredito que 
possa haver uma unidade federativa sem um banco 
público. Fui Governador e apoiei-me no Banestado, 
braço financeiro do · Paraná, e o transformei, em 
1993, no banco que deu os maiores lucros sobre o 
património líquido no País. Não acredito na banca 
privãtla. Não acredito em governo que se apóie na 
banca privada. Não posso, de forma alguma, discor
dar de nenhuma palavra, de nenhuma virgula do dis
curso feito anteriormente a mim pelo Senador para
naense Osmar Dias. 

O Banco do Estado de São Paulo rião perma-· 
necerá aberto com esse acordo proposto, porque 
este não é um acordo sério. Nadª em relação ao 
Banco do Estado de São Paulo é sério, como tam
bém a decisão judicial da indisponibilidade dos bens 
de dois ex-Governadores-do Estado - e não os esta
rei defendendo desta tnbuna - também não é séria, 
porque 47,6% do buraco do Banco do Estado de 
São Paulo ocorreu durante o Governo de Franco 
Mo toro - sem dúvida um homem sério -, cujo Secre
tário do Planejamento era o Sr. José Serra! 

Por que essa indisponibilidade de bens a partir 
de determinado momento da vida do banco? Por 
que não a investigação anterior? Por que o Senado 
da República, que hoje defende o acordo, evitou que 
a CPI do Sistema Rnanceiro e dos Bancos fosse 
instalada, para que essas investigações se aprofun; 
dassem? Matéria ficta. Parece que estamos em um 
videogame moderno, em que jogamos com moeda 
ficta os destinos do País. 

A proposta do Senador Esperidião Amin é cor
reta. Se o Senado quiser manter os empregos dos 
bancários, que hoje estão aqui sem a demagqgia do 
discurso fácil, que vote, de uma vez por todaS, o fi
nanciamento por inteiro, porque até o risco da:.derru
bada da resolução do Senado numa ação popular, 
em qualquer fórum judicial, existe, é palpável e de 
extrema credibilidade. 

É evidente que São Paulo não pode ficar sem 
o banco, mas também é evidente que o Senado da 
República e o Governo Federal não podem brincar 
como País. · 

Não consigo entender como um Senador, nes
te plenário, poderia votar o acordo, depois de o Se
nador Esperidião Amin ter fido o documento do Tri
bunal de Contas da União. E S. Ex" não possui ape
nas aquele documento; tem outro, a cuja leitura me 
permitirei proceder, que estabelece, inclusive, o re
gistro no Tribunal de Contas da União dos aeropor
tos paulistas. Está assinado pelo Ministro da Aero
náutica, Márcio de Souza e Mello, como o anterior. 

Será que iremos ignorar toda essa circunstân
cia e brincar de aprovar uma ficção, vamos dar um 
voto ficto no Senado da República para satisfazer a 
necessidade de um acordo polftico e fingir para o 
resto do Brasil que São Paulo está pagando a meta
de com imóveis? 

Eu me solidarizo com o Governador Mário Co
vas porque-S. Ex" nao ~ meiece isso. são PaUlo o e 
Banespa devem esperar· da União e do Senado da 
República a mesma generosidade que o Governo da 
União teve çom os bancos privados. Medidas serne-



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00053 

lhantes ao Proer, que resolveram o problema do 
Econõmico e do Nacional devem socorrer o banco 
paulista. 

Não há dúvida de que São Paulo é o motor 
econõmico do Brasil; não há dúvida de que prejudi
car São Paulo é paralisar a economia do País, não 
há dúvida também de que não se pode fazer polftica 
e levar a República a sério com farsas e ficções 
como essa que se propõe que votemos nesse mo
mento. 

Pessoalmente, penso que a União devia, de 
uma vez por todas, assumir esse banco, continuar 
essa intervenção de 17 meses e liquidar o problema, 
assumindo com franqueza e limpeza o prejuízo que 
o Banco do Estado de São Paulo dá a São Paulo e 
ao Brasil. Porém, não existe essa possibilidade na 
mesa e não posso votar uma proposta dessa nature
za. Portanto, peço aos Senadores que encaram 
seus mandatos com responsabilidade que socorram 
o Bam:o na forma da proposta das emendas do Se
nador Esperidião Arnin, representante do Estado de 
Santa Catarina: -

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Para

béns ao nobre Senador Roberto Requião, que cum
priu rigorosamente o Regimento, usando só os 1 O 
minutos. 

Com a palavra o Senador Sebastião Rocha · 
V. Ex" dispõe de 10 minutos. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA(PO~AP. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, certamente esta não é minha 
seara. Não sou economista e estou convicto disto. E 
se aioda não estivesse, depois do discurso brilhante 
e competente do Senador João Rocha, eu teria me 
convencido de que esta realmente não é minha sea
ra. Apesar disso, com base nas observações que li e 
ouvi a respeito do assunto, eu queria também, neste 
momento, prestar minha contribuição ao debate. 

Inicialmente, desejaria manifestar, isto já foi 
dito e parece que é consenso neste plenário, o apre
ço e o reconhecimento que todos nós temos pelo 
Governador Mário Covas, pela sua seriedade, sua 
competência como homem público, agora à frente 
de Governo do Estado de São Paulo. E também o 
nosso apreço aos Senadores paulistas, pelos Parla
me_f!_tares de São Paulo, que têm lutado tanto para 
soeí'gtler õ seu Banco falido. Não poderfamos tam
bém deixar de manifestar o nosso respeito aos servi
dores, ao sindicato, que lutam também pela preser
vação do Banco do Estado de São Paulo. Morei em 
São Paulo durante dois anos, lá estudei, fiz trata-

mento de saúde, tenho respeito e consideração pelo 
povo paulista. Meu posicionamento não reflete dis
criminação nem revanchismo contra aquele Estado, 
até porque ontem, na reunião das trés Comissões 
que analisaram o Projeto Sivam, um projeto impor
tante para a Amazônia, eu, como Parlamentar da re
gião, votei contra, manifestei-me contra em função 
das dúvidas e suspeitas em relação a esse projeto e 
das irregularides flagrantes nele contidas. Eu não 
poderia, depois de votar contra um projeto que vai 
dar resuitados práticos para a Amazônia, que vai tra
zer avanços no controle do tráfego aéreo na região -
principalmente nesse aspecto, considero o Sivam 
necessário -, depois de votar contra um projeto que 
vai dar frutos para a Amazônia, eu não poderia votar 
a favor de um que vai trazer prejuízos imensos para 
a União, para o nosso País, como ficou demonstra
do nos discursos dos eminentes Parlamentares eco
r:~omistas; · se não economistas, especialistas no as-
sunto. · · 

Este Governo, afinal, é estatizante? É privati
zante? No momento que aceita receber os aeropor
tos de São Paulo como parte do pagamento da-dívi
da, o Governo está sendo estatizante, está jogando 
por terra seu discurso desenfreado a favor da privati
zação· de estatais do porte da Companhia Vale do 
Rio Doce, por exemplo. Estatizar aeroportos! Não é 
papel da União nem poderia· ser papel do Governo 
Fernando Henrique Cardoso aceitar qualquer bem que 
fosse, mesmo que fosse a Eletropaulo, mesmo que 
fosse a Cesp, a empresa citada pelo Senador Espeii
clião Arnin, porque este não é um Governo estatizante. 
O Governo Feniando Henrique Cardoso é privatizante. 

Com relação aos funcionários do Banespa, in
felizmente; o Governo não está sendo sincero. O 
discurso do Governo não é sincero, porque um Go
verno que concede 12% de reajuste ao salário míni
mo não está preocupado com as questões sociais 
do País. Um Governo que deixa naufragar um pro
grama como o Comunidade Solidária não está preo
cupado com as questões sociais· do País. Um Go
verno que pleiteia o fim da estabilidade dos servido
res públicos, que cerceia direitos adquiridos dos ser
vidores públicos ou de qualquer cidadão brasileiro 
na área da Previdência, um Governo que não admite 
negociar reajuste com os servidores públicos da 
União - há quatorze meses, eles estão sem qualquer 
reajuste-. este Governo não está preocupado com 
questões sociais. .. 

Então, este argumento não é sincero, e poderia 
ser o único argumento a convencer aqueles que não 
desejam a aprovação deste projeto. O Governo tem 
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se preocupado com as questões económicas do 
País; mas não tem preocupação nenhuma, pelo me
nos não demonstrou isso na prática, com o campo 
social. 

O Governo está fazendo a São Paulo, com re
lação ao Banespa, uma concessão, e tinha que 
fazê-la. Por que não? Fez concessão para o Econo
mico, fez concessão para o Nacional, por que não 
faz para o Banespa, que é administrado por um Go
vernador tucano? O Governo deve dizer que está fa
zendo uma concessão a São Paulo, porque é admi
nistrado por um Governador do seu partido e porque 
já fez concessões semelhantes a outros bancos do 
setor privado. Por que não atender, então, a um 
banco público, do Estado,· administrado por um 
membro do seu partido? Trata-se, pois, de uma con
cessão,,Em troca de votos ou pelo-n1eoos para pre
servação dos votos que tem no Congresso Nacional, 
votos esses utilizados para suprimir direitos adquiri
dos do povo brasileiro, o Governo está fazendo qual
quer concessão. Esta é apenas mais uma.que o Go
verno Federal está fazendo, que o Governo do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso está fazendo. 

Todos disseram aqui que São Paulo é o Esta
do mais rico da União. Eu pergunto aos economis
tas, porque não entendo muito de economia: quem é 
mais rico, São Paulo ou a União? Será que a União 
é mais rica que São Paulo? A divida da União é me
nor ou maior do que a dfvida de São Paulo? Se São 
Paulo, rico como é, não pode arcar com as dividas 
do Banespa, não pode pagar as suas próprias divi
das ao Banespa, a União pode faZê-lo, a esse custo 
colocado aqui pelo Senador João Rocha de forma 
brilhante? 

Se um microe!T)Presário ou qualquer outra pes
soa, trsica ou jurídica, tomar dinheiro emprestado a 
um banco, Banco do Brasil, Caixa Económica Fede
ral, banco estatal ou privado, vai pagar em tomo de 
150% de juros ao ano. São Paulo, todavia, dá-se ao 
luxo de emprestar recursos da União a 6%. ao ano. 
São esses os aspectos que quero ponderar, contri
buindo para o debate, sem a menor expectativa de 
que possa convencer ou dobrar o voto de qualquer 
Senador, pois já tenho experiência suficiente para 
entender que discurso não muda voto no Senado. 
Entretanto, julgo importante deixar registrados todos 
ess!ts pontos levantados. E quero ff mais além, pois 
tamoem sou· de l.lm EstadO pequeno, o Amapá No 
ano passado, havia R$5,6 milhões destinados para 
nossa estrada. O Governo cancelou o empenho des
se dinheiro, que era o único recurso para aplicação 
em rodovias de que dispúnhamos. Outro exemplo: o 

Estado de Mato Grosso, por exemplo, administrado 
por um companheiro do PDT, Estado do nosso Se
nador Júlio Campos, que preside a sessão na tarde 
de hoje, precisa de R$350 milhões. O Governo está 
retendo todo o Fundo de Participação do Estado do 
Mato Grosso e chegou a reter todo o ICMS. Os fun
cionários públicos do Estado de Mato Grosso estão 
há dois ou três meses sem receber. 

O Governador não teve nenhuma preocupação 
com o pagamento dos salários dos servidores de 
Mato Grosso. Se ele liberasse o FPE ou alongasse o 
parcelamento da dívida, poderia honrar esse paga
mento. Portanto, não prooede essa justificativa da 
preocupação social do Governo. 

Peço a compreensão dos nobres Parlamenta
res de São Paulo, por quem tenho o maior respeito e 
apreço, mas não posso concordar com isso. Já con
versei com a Uder do meu partido, Senadora Júnia 
Marise, infonnando-a de que o meu posicionamento 
seria es:e, pois seria extremami:mte injusto para 
mim, depois de votar contra um projeto que benefi
cia claramente a Amazônia, votar ~ favor de um pro-
jeto que traz prejurzos concretos ao. Pars. ~ 

Eram· essas as considE!rações que e li tinha a 
fazer, Sr. Presidente. Muito obrigado. -: 

O SR.. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao penúltimo orador inscrito, Senador 
Bello Parga. · · · · · · 

V. Ex" dispõe de 10 minutos para o seu pro-
nunciamentO. · · 

O SR- BELLO PARGA (PFL-MA Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, quero trazer à discussão algumas obser
vações que fiz quando do e_studo desta matéria 

Estamos aqui para deliberar sobre uma opera
ção financeira para o Estado de São Paulo. Não 
está em exame nenhuma questão polftica, nenhuma 
questão regionaL A operação que nos é apresenla
da decorre de um acordo entre o Governo da União, 
representado pelo Ministro da Fazenda, o Governa
dor do Estado de São Paulo, o Presidente do 
BNDES e o Presidente do Banco Central. 

Sr. Presidente, foi-nos pedida autorização para 
que o Estado de São Paulo recebesse da União um 

· empréstimo de R$7,5 bilhões. Portanto, não estarra
mos autorizando um empréstimo para o Estado de 
São Paulo, mas um aumento da divida da União me
diante a enilSsão de tllulos públicos. 

Quero, portarito, t'ªtar de alguns pontos e da 
repercussão que essa operação representará na 
vida econõmica do Pars, caso seja autorizada 
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Há um desequilíbrio patrimonial e de caixa do 
Banco do Estado de São Paulo decorrente de crédi
tos contra o Estado de São Paulo, seu controlador, 
crédito esse não honrado para o Estado. Para finan
ciar parte desse ativo não realizado, o Banespa as
sumiu passivo junto ao mercado interbancário, basi
camente Banco do Brasil e Caixa Econômica Fede
ral, no valor de R$3,4 bilhões, além de R$3,6 bilhões 
tomados junto ao redesconto no Banco Central. 

O que ele tem no seu ativo? Crédito junto ao 
Estado de R$15, 1 bilhões e, no passivo, R$3,6 de 
redesconto, R$ 3,4 de interbancário e um passivo 
previdenciário, professado pelo Governador Mário 
Covas em exposição que fez à Comissão de Assun-. 
tos Econômicos, de R$12,9 bilhões. · · · 

Há, portanto, problema patrimonial caiacteriza~ 
do pela jpadimplência do Estado de São Paulo; bem 
como problema de liquidez, que conduz o Banco ao 
redesConto do Banco Ceirtral, além de tomá-lo de
pendente dos emipréstimos de curto prazo rio merca-
do interbancário. · · 

Dada essa. situação, como resultado do acordo, 
o Estado de São Paulo paÍJaria ao Banespa. R$15,1 bi
lhões de sua dMda da seguinte forma: R$7 ,5 bilhões 
de tftulos do Tesouro Nacional, de 30 anos de prazo, 
com juros de 6"k ao ano, mais correção c3mbial. 

Sr. Presidente, anteriorrneme, na Vida política 
brasileira, quando ao Executivo em permitido emitir 
moeda sem controle do Congresso, nós pudemos 
ter no nosso passivo histórico o fomento· das maio
res inflações registradas no planeta. Hoje; o Con
gresso controla a emissão de moeda mas não ecm
trola a emissão de titules públicos. Quer dizer, va
mos emitir aquilo que já se convencionou chamar de 
moeda podre, vamos emitir tltulos públicos que não 
terão credibilidade no mercado. · 

Sr. Presidente, repassados esses.tltulos ao Te
souro Nacional, o Estado de São Paulo passaria a 
dever ao Tesouro nas mesmas condições dos titules 
emitidos pelo Tesouro Nacional, passando a ressar-

. cir a União em prestações mensais. Ao receber es
ses valores, a União resgataria seus títulos junto ao 
Banespa ou a qualquer outro portador a que o Ba
nespa teria revendido os titules. 

Primeira grande intemogação na operação, Sr. 
Presidente: quem irá adquirir tltulos dessa natureza, 
de ~ao ano, e de correção cambial, em contrapar
tidâ'!foutros titules federais? 

O Estado entregaria ao Tesouro Nacional seus 
aeroportos, no valor de R$1,4 bilhão, e, em troca, a 
União assumiria o mesmo valor em dívidas do Esta
do junto ao Banespa. Ainda o Estado de São Paulo 

venderia a Fepasa para o BNDES, recebendo em 
troca R$ 3,6 bilhões em tftulos de privatização que já 
estão em mãos do BNDES. Esses titulos de privati
zação seriam entregues ao Banespa 

O Estado de São Paulo, segundo deciarações 
do Governador, assumiria o passivo previdenciário 
do Banespa, que, como visto acima, monta a R$2,9 
bilhões. 

Um aspecto interessante, Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, é que as quatro parcelas acima 
somam R$15,4 bilhões de reais, havendo, então, 
uma sobra na operação do acordo de R$300 milhõ
es, em relação à dfvida de R$15, 1 bilhões, cuja apli
cação não está explicada em qualquer documento 
apresentado pelo Estado de São Paulo. 

Trezentos milhões de reais, Sr. Presidente! O 
nobre Senador João Rocha falou aqui que o Estado 
do Tocantins vem lutando, há anos, pela ajuda finan
ceira da União de R$250 milhões. Nessa operação, 
estão embutidos R$300 milhões, que não têm apli
cação definida. 

Sr. Presidente, mesmo que essa operação seja 
contratada, o Banespa melhorará sua situação, por
que vai receber ativos de melhor qualidade, crédito 
que possui contra o Estado de São Paulo. o Estado, 
por sua vez, reduziu a sua dMda líquida com o Ba
nespa de R$15,1 para R$1 O, 1 bilhões, graças à ven
dados aeroportos e da Fepasa 

O que não está claro é o problema de liquidez 
que resta para o Banco do Estado de São Paulo. Ele 
precisa saldar suas dMdas no redesconto, junto ao 
mercado interbancário. Para isso, o Banco Central 
aceitaria os tltulos de privatização recebidos pelo 
Banespa - aqueles que estavam no BNDES - como 
garantia de uma operação de redesconto de longo 
prazo, prazo esse que não foi ãiVUigado. 

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, por 
sua vez, receberiam os tftulos do Tesouro Nacional 
como pagamento dos empréstimos de curto prazo: 
R$3,4 bilhões. 

Veja bem, Sr. Presidente: os titules desse em
préstimo de curto prazo ao Banespa têm juros do 
mercado. Essas instituições de crédito federais vão 
passar a receber a remuneração dos seus títulos de 
6% ao ano, verificando-se, portanto, prejuízo na sua 
aplicação. 

Sr. Presidente, o Estado de São Paulo se be
neficia por ~ularizar uma dfvida que o colocava em 
situação de inadimplência. A questão, todavia, que 
pode ser respondida, é esta: terá o Estado de São 
Paulo condições de pagar a dfvida que está assu
mindo? 
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O custo da dívida renegociada parece ser sig
nificativa para o Estado, que já se encontra com 
uma administração de caixa pouco confortável. Há 
significativas chances de que venha a ser necessá
ria uma nova renegociação no futuro. É o que fatal
mente irá se dar. 

Sr. Presidente, a negociação prevê também 
que o Estado de São Paulo absorva o passivo previ
denciário do Banespa. De acordo com a exposição 
do Governador Mário Covas na Comissão de Assun
tos Econõmiccs, essa dívida implicará desembolso 
mensal de 25 milhões por mês. O dispêndio mensal 
médio decorrente da negociação sobe para R$70 
milhões. Assim sendo, quero dizer que não se pode 
esquecer que, a exemplo dos demais Estados da 
Federação, o Estado de São Paulo já realizou a ne
gociação de outras dívidas com a União sacramen
tadas pot este Senado e que, de acordo com essas 
leis, consomem até 11% da receita líquida real do 
Estado; Teríamos, então, do comprometimento ante
rior e dos decorrentes dessa operação que estamos · 
examinando, 18,8% da receita líquida real para o pa
gamento das dívidas do Estádo de São Paulo. Essa 
hipótese equivale a dizer que se espera que as re
ceitas do Estado de São Paulo cresçam no mesmo 
ritmo da correção cambial. Não há, todavia, razão 
para se acreditar nessa hipótese, pois a arrecada
ção tributária não tem qualquer relação com a taxa 
de câmbio. 

Sr. Presidente, indexar uma dívida de trinta 
anos de prazo à variação cambial, em uin País- com 
uma história recente de seguidas crises cambiais, 
significa assumir um risco gigantesco. É o qualificati
vo que me ocorre • 

. O SR. PRESIDENlE (Júlio Campos. Fazendo 
soar a campainha) - O tempo de V. Ex" está esgotado. 

O SR. BELLO PARGA • Estou encerrando mi
nha análise e reservo-me ao direito de, se não puder 
concluí-la, fazê-lo quando do encaminhamento da 
votação. · · - - -· 

Quero dizer apenas, Sr. Presidente, que o im
pacto da negociação sobre o Tesouro Nacional é o 
de que ele terá o seu endividamento elevado só com 
a operação, para não falar nos títulos que terá que 
emitir relativos à compra do aeroporto e os tttulos de 
privatização do BNDES. O Tesouro Nacional terá 
seu endividamento elevado em 8,9 bilhões, 7,5 bi
lhõe"S1:lessa operação que vamos atitorizar e 1 ,4 bi
lhão dcs aeroportos a serem vendidos. Embcra o 
seu ativo cresça no mesmo montante, nada gar:lnte 
que o Estado de São Paulo venha a honrar seus 
compromissos em dia, ainda que -tenham sido dados 

em garantia a cota do FPE paulista, que efetivamen~ 
te não tem significado maior, a arrecadação do 
ICMS e o controle acionário do Banespa, ainda as
sim não está afastado o risco de um novo default 
seguido de uma nova renegociação, que iremos en
frentar dentro de pouco tempo. 

Por esses aspectos, Sr. Presidente, é que não 
vejo como aprovar esse acordo, e nE:ssas condições 
votarei contra a solicitação do Governo do Estado de 
São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador Gilvam Borges, último ora
dor inscrito. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Para en' 
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em homenagem 
ao povo de São Paulo e ao eminente Senador Pedro 
Piva que, insistentemente, defendendo os interesses 
daquele Estado, nos abordou pedindo esse voto de 
confiança; quero dizer, Sr. Presidente, só para finali
zar, urge o tempo, que não é esse exagero todo. 

Penso que São Paulo necessita, precisa. Ve
mos a agonia do Governador de São Paulo, vemos 
também a grande mobilização dos servidor€$ da
quele banco. São trinta anos somente; é rápidO: São 
Paulo é um Estado rico e vai pagar direitinho' essa 
conta, com certeza absoluta. · 

Então, voto favoravelmente à matéria, em ho
menagem ao Senador Pedro Piva, acompanhando o 
pensamento do Senador Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Sobre a 
mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N° 6- PLEN 

Acrescente-se ao art. 2", letra g, do Projeto de 
Resolução n• 47, de 1996, o seguinte inciso IV: 

_ IV - Se durante dois anos consecuti
vos o Governo do Estado de São Paulo não 
honrar quaisquer dos compromissos a que 
referem os incisos anteriores, o Governo da 
União assumirá automaticamente o controle 
acionário do Banco do Estado de São Paulo 
-BANESPA. 

Justificação 

A pre~nte emenda visa a tomar mais explíCita 
e obrigatória a observação pelo Governo do Estado 
de São Pulo de todas as garantias oferecidas. 

Sala das sessões, em 16 de maio de 1996. -
Senador Antônio canos Valadares. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis
cussão. (Pausa} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Piva 
para emftir parecer. 

O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, autoridades presentes, povo 
de São Paulo e do Brasil, estou pasmo com algumas 
coisas que aqui foram dftas. 

Eu gostaria de prestar uma homenagem a to
dos os Srs. Senadores que aqui discursaram. Presto 
homenagem ao meu amigo Ramez Tebet, que ini
ciou os trabalhos desta Casa nesta votação difícil e 
complicada, que - reconheço - exige dos Srs. Sena
dores um grande esforço de compreensão e de soli
dariedaeie à República Federativa do Brasil; ao Se
nador Osmar Dias ao qual responderei, ao Senador 
Eduaroo Suplicy que sugere ao Governo do Estado 
de São Paulo algumas moálficações nos estatutos 
do banco. · 

Desejo dizer a S. Ex" que estou de inteiro acor
do, assim como o próprio Governador Mário Covas, 
quando aqui esteve e disse que é preciso adaptar o 
Banco à nova realidade desse Pafs. Agradeço tam
bém aos Senadores Gerson Camata, Antonio Carlos 
Valadares, João Rocha, que colocou muito bem a 
posição da dfvida do Brasil, e Senador Esperidião 
Amin que tanto tem combatido esse projeto. E tenho 
certeza que V. Ex" há de compreender que o que 
nos move é o espírito público, é o País. Os meus 
agradecimentos aos Senadores Roberto Requião, 
Seb.~ão Rocha, Bello Parga e, em especial, aos 
Senadores Gilvam Borges e Bernardo Cabral que se 
referiram de maneira generosa a minha pessoa. 

Não é para mim que eu peço a aprovação do 
empréstimo para o Banespa e nem para São Paulo, 
mas pelo Brasil. Começamos pelo problema dos Es
tados. Como bem colocou o Senador Ramez Tebet, 
eu só tenho a agradecer as suas palavras, e espero 
poder retribuir um dia, como tenho fefto em todas as 
ocasiões que tenho defendido nesta Casa, os muni
cípios, os Estados de todas as regiões do Brasil. Es
pero continuar podendo ajudar o Mato Grosso do 
Sul, como já o faço na vida privada. O problema não 
é dos Estados, Senador Osmar Dias, mas do Brasil. 
TeFI'iã!> que entender isso. v. Ex" falou muito bem. 
Todos os Estados estão em péssima sftuação. Por 
isso fechamos tudo, liquidamos, não pagamos mais 
nada, não temos solução? Vamos fechar a Casa, 
vamos fechar o Congresso, vamos instalar aqui 

qualquer coisa, manu militari, que possa fazer as 
reformas, porque devendo ora 15, ora 8 ou ora 3, 
não vamos resolver. Se não vamos resolver, não te
mos mais nada o que discutir, e isso não concordo. 

Estamos aqui para discutir e para achar as so
luções para os problemas do País. Todos os Sena
dores aqui presentes, todos os Deputados, os prefei
tos, os Governadores que se encontram em péssima 
sftuação, sofrem devido a um problema que está 
ocorrendo. Trata-se do programa de estabilização, 
do Real, que está dando cerlo, graças a Deus, mas 
que machucou os Estados no seu endividamento. 
Quero a solução. Não quero a solução para o Ba
nespa, não quero a solução para São Paulo, mas 
quero a solução para todos. Sr. Presidente, R$50 bi
lhões até que é pouco. São Paulo está pedindo ago
ra para o Senado - e é isso que cabe decidir- R$7 ,5 
bilhões do Estado de São Paulo, e esse é o aval que 
São Paulo pede: a troca de títulos. Em R$50 bilhões 
estamos abaixo do nosso endMdamento pelo nosso 
PIB. 

Quem ganha dinheiro, Senador Osmar Dias, V. 
Ex" diz que é banqueiro e emprefteiro. Não me inte
ressaquem ganha dinheiro no País. Importa-me que 
o povo brasileiro ganhe mais dinheiro e tenha me
lhores condições de vida Estou preocupado em que 
haja mais justiça social. 

Todos os países capitalistas ganham dinheiro, 
porque o lucro é a mola mestra do desenvolvimento. 
Não sou defensor de banqueiro, empresário, comer
ciante ou industrial. Sou paulista e sou brasileiro, e é 
nesse sentido que defendo a minha tese de conser
tar o Brasil. Estou certo de que todos aqui fazem o 
mesmo. 

Não. somos responsáveis pelos empréstimos 
feftos. É duro ter de vir a esta tribuna defender o 
meu Estado por erros cujos autores não me interes
sa saber. No entanto, o Governador Mário Covas 
não acrescentou um níquel ao furo do Banespa ou 
do Estado e está fazendo sacritrcios enormes para 
pagar essa dívida. 

Seria mais fácil desistirmos do Banespa, como 
fomos aconselhados a fazer por quase todos, pela 
imprensa em geral, pelas forças reacionárias: Lar
guem o Banespa! larguem o Banespa! Não pa
guem! Negociem em 50, 80 ou 200 anos! 

Então, estamos pagando porque queremos pa
gar? O Estado de São Paulo quer pagar. E é por 
isso que estamos sendo criticados. 

É um Governo sério, sim. O Governo de Mário 
Covas é sério. Não admfto que diga qualquer Sena
dor da Casa que não há seriedade na proposta ou 
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que faça qualquer insinuação nesse sentido. Há se
riedade em todos os seus itens. 

O exercício da Murologia, sobre se o banco 
quebra ou não, é muito difícil. O País sofre mutaçõ
es, assim como o mundo. Não sei, realmente, por
que não sou vidente, se o banco vai quebrar daqui a 
cinco anos ou daqui a dez anos. O Banco EconOmi
co foi à falência; o Comind, que era o segundo ban
co brasileiro, quebrou. Pode ser que o Banespa que
bre. Não sei! O Banco do Brasil está quebrado. Vão 
fechar o Banco do Brasil? Então, o que faremos? 
Vamos fechar todas as instituições e jogar na certa: 
quem sabe vender todas as indústrias e aplicar na 
Bolsa de Nova Iorque, que, diga-se de passagem, 
também pode quebrar. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quem 
defende São Paulo é quem defende o Brasil. N.ão te
nho muifo o que falar. Gostaria de ater-me, simples
mente, às garantias que dizem que são espúrias e 
que não valem .•• 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
tem que se ater à emenda do Senador AntOnio Car
los Valadares, a que·foi apresentada por último. V. 
Ex" tem que fazer o relato da emenda do Sr. Antonio 
Carlos Valadares, dizer se é contra ou a favor. É 
isso que a Mesa aguarda de V. Ex". 

O SR. PEDRO PIVA - Sou ·contra todas as 
emendas. Por quê? Porque estamos há dezoito me
ses nesta novela, na pantomima- não dos Srs. Se
nadores - de protelações. Se V. Ex"s querem que 
São Paulo não pague, é fácil. Vamos cancelar o 
acordo e começar tudo de novo. Voltamos ao Banco 
Central, ao Presidente da República, ao Ministro e 
começamos de novo. É bom para São Paulo. .. 

Durante os próximos dezoito meses, não paga
remos nada, e o Governador do Estado, em vez de 
pagar R$75 milhões por mês, não pagará nada 
Fará obras para garantir a eleição do seu sucessor. 
O Governador Mário Covas comete, sim, um ato de 
temeridade em se comprometer. Se se compromete, 
será obrigado a pagar R$75 milhões por mês, R$1 
bilhão por ano. Com isso, a campanha da sucessão 
estaria realizada. 

Para mim, importam mais a justiça social e a 
manutenção dos empregos do que a dfvida. Deverei, 
deverei sim. Mas vou cumprir com os compromis
sos,..~ou _pagar, vou gerar emprego, vou manter os 
empregos para que possamos ser uma Nação rica 
um dia- quem sabe? - e com a ajuda de todos nós. 

O mais alto de todos os argumentos, eu o te
nho aqui na Constituição, que diz em seu Título 1: 

Art. 1° A República Federativa do Bra
sil, fonnada pela união indissolúvel dos Es
tados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democrático de direi
to e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

11 - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

A dignidade da pessoa humana é a dignidade 
do meu Estado, a dignidade do Pafs que defendo. 

Quando falam que não valem os aeroportos, 
· não vale a Fepasa, esciareço aos Srs. Senadores 

que o Estado se compromete a pagar não R$7,5 bi
lhões, mas R$10 bilhões. Os R$ 7,5 bilhões são da 
dfvida que assume; R$2,5 bilhões são da dfvida pre
videnciária, que será paga junto com a dívida do Es
tado. São R$10 bilhões, R$40 milhões por mês de 
dívida do ·Banespa e mais R$25 milhões da dfvida 
previdenciária. Sobram R$5 bilhões. Dos R$5 bilhõ
es, R$3 bilhões são da Fepasa. Não vou cansar os 
Srs. Senadores lendo o compromisso, mas -tenho 
aqui as cópias e posso entregá-las. Trata-se de um 
adiantamento do BNDES, a exemplo do que o 
BNDES tem feito em outros Estados, para outros ne
gócios, sobre a privatização da Fepasa. 

Se o preço alcançado não atingir aos R$3 bi
lhões, o Estado de São Paulo, por meio desse acor
do, pagará a diferença pelo valor da Fepasa a ser 
vendida. Se não acreditarem no acordo, se não 
acreditarem na assinatura do Senador Mário Covas 
e não acreditarem na assinatura do Senador que o 
relata, então é melhor não o aprovar. Mas se acreãi
tarem que um contrato e uma assinatura valem, veri
frquem, está aqui: São Paulo pagará a diferença 
pelo valor da Fepasa a ser vendida 

Quanto à dfvida do Estado, não quero polemi
zar, nobre Senador Roberto Requião, mas passarei 
a ler: 

"ORIGEM DA DIVIDA DO ESTADO PARA 
COM O BANESPA 

Tesouro-assunção= 4.707.283 = 31,15% 

Tesouro-aro-1990 = 4.614.503 = 30,35% 

Estatais = 5.800.1100= 38,30% 
Responsabifidades dos Governadores 
Antes do Governo Montoro 

A maioria dos contratos que resultaram 
na chamada dfvida-Tesouro-Assunção e das 
Estatais se originaram da década de seten
ta, guando as Estatais Brasileiras foram for-
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çadas pelo Govemo Federal a captarem re
cursos no exterior sob o argumento de que 
esses. recursos eram baratos em relação 
aos recursos. internos, que tinha elevada 
taxa de juros (a partir de 1977). 

Govemo Montoro 

Pagou-se pontualmente os juros e refi
nanciou-se o principal. 

Novas diVidas não ocorreram, e o cres
cimento do total da dfvida do Estado para 
com o Bànespa cresceu apenas em função 
da corr'i!Ção monetária. 

Govemo Quércia 

Fol quando constituiu-se a dfvida refe
rente à. AÍ1tecipação de Receita Orçamentá
lia - ARO, que soma atualmente 30,4% do 
total da atual dívida, e a dívida-Tesouro-As-

-sunção, que decorreu do não pagamento 
das parcelas da dívida das Estatais não pa
gas ao· Banespa e assumidas pelo Tesouro · 
Paulista.· · 

O Governo Ouércia, além de não pa
gar o principal da dfvida; também não pagou 
os juros, .valo[ que somado a já citada diVida 
ARO gerou. um significativo crescimento do 
total da dívida. 

Governo Fleury 

Nesse Governo, não se fez nova ARO, 
mas continuou a opção de não se pagarem 
os juros e de rolá-los junto ao principal da 
dívida, que acrescida à politica de juros al
tos manteve o ritmo de crescimento. • 

É justamente o contrário do que pretendemOs 
fazer. Nós queremos pagar a diVida e queremos pa
gar os juros. É por isso que estamos sendo crucifica
dos? É por isso que este Senador está sendo ques
tionado? É por isso que o Governo do Estado de 
São Paulo está sendo cobrado? Por querer pagar 
sua dívida? É de se estranhar. 

Falta falar sobre os aeroportos. Está aqui o Se
nador ESperidião Amin, que se referiu a uma Porta
ria do Ministério da Aeronáutica. Recebo aqui a 
transcrição, datada do dia 6 de maio de 1996, da de
cisão do 3" TRF em Agravo de Instrumento interpos
to #la Fazenda do Estado, em face da decisão do 
júlz ·da 12" Vara Federal, em ação popular relativa 
aos aeroportos. 

Sofremos uma ação popular. 
Passo a ler: 

"DECIDO 

Afasto em preliminar a alegação de in
competência absoluta de Juízo ••• 

No mais, com razão a agravante. Com 
efeito, findo o prazo de concessão, deverão 
os bens a ela aplicados, por afetados da uti
lidade pública inerente, reverter ao poder 
concedente, mesmo porque somente ao ser
viço público interessa a posse de tais bens. 
No entretanto, é assente em direito adminis
trativo que os valores empregados para a 
configuração do contrato de concessão de
verão estar amortizados quando do término 
do contrato, sendo certo que essa recupera
ção de capital que o concessionário, no 
caso o Estado de São Paulo, invesliu para o 
adimplemento da obrigação contratual deve 
necessariamente ser indenizada 

Os autos comprovam as aquisições 
dominiais procedidas pelo agravante, quanto 
à área sobre a qual assentam os imóveis 
que compõe o complexo aeroportuário -
Aeroporto de Congonhas. É de se supor que 
esses valores a serem amortizados fOram 
objeto de análise por parte dos envolVidos. 

Não há qualquer ato que se possa re
putar lesivo ao patrimOnio das entidades en
volvidas, mesmo porque. se por absurdo, 
seja afinal, após perfcia contábil, comprova
dos os fatos narrados na inicial da ação po
pular, a situação poderá reverter, com o evi
dente desfazimento do acordo que venha a 
ser celebrado entre as partes envolvidas. 
Não vejo, na hipótese de que se cuida, enri
quecimento ilfcito de qualquer das partes 
envolVidas, a apontar que, sem causa jurfál
ca, esteja o Estado de São Paulo locuple
tando-se às custas da União Federal, não 
sendo, pois, o caso de se manter a liminar 
proferida. 

Assim, plausível e relevante a funda
mentação trazida com a inicial e presente a 
possibilidade de lesão a direito das partes 
envolvidas, suspendo a execução da deci
são monocrática e, de conseqüência, defiro 
a liminar requerida pelo Estado de São Pau
lo.• .. 

Isso liquida totalmente com uma portaria, que é 
apenas uma portaria. Trata-se de uma decisão da 
Jusliça ~ral. 
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O contrato relativo ao Aeroporto de Congonhas 
venceu em 1971. Deveria ter sido renovado ou a 
União deveria ter entrado com a posse, pagando ao 
Estado de São Paulo. Não o fez. Então, o Estado 
continuou com a posse, tanto que, anos depois, para 
ser cedido para hangares da VASP e de outras com
panhias, quem passou a escritura, nos anos oitenta, 
foi o Estado de São Paulo. Se o Estado de São Pau
lo não é o proprietário, como pode passar a escritu
ra? Não é possível. A União não cumpriu com a sua 
obrigação de indenizar. São Paulo é o detentor do 
Aeroporto de Congonhas. 

Quanto a Viracopos, este foi construído em 
áreas que o Estado desapropriou, e o aeroporto foi 
inaugurado em 1960. O aeroporto foi operado pelo 
Estado até que, em 1977, foi efetuado um convê
nio com o Ministério da Aeronáutica, prevendo 
que, a partir de 1981, o Estado faria uma cessão 
de uso. Isso não ocorreu. Todavia, se o Estado faz 
uma -eessão de uso, o aeroporto é do Estado de 
São Paulo. 

Não vou cansá-los, pois já me inflamei demais 
e me inflamo quando trato de uma questão de Brasil, 
de uma questão do meu Estado e de uma questão 
de afirmação do Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer é contrário às emendas apresentadas. 

O SR.. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, ci
tado na forma do art_ 14 do Regimento Interno, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem V. 
Ex" a palavra. 

. b SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC - Para 
urna explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -
O Senador Pedro Piva disse que falei uma impro
priedade, mas impropriedade é fazer comparação 
entre o que falei e o argumento veementemente 
apresentado por S. Ex". 

Como S. Ex" mesmo afirmou, foi derrubada 
uma liminar porque não havia perigo, urna vez que o 
aeroporto não vai fugir. Aliás, não vale como paga
mento exatamente por ser um bem indisponível e 
sem liquidez. Não há necessidade de se conceder 
uma liminar para apurar quem deve a quem. 

No entanto, é preciso que o Senado saiba, 
suCii'ilamente, já que se trata de uma questão judi
cial, que a propriedade do Aeroporto de Congo
nhas, na melhor das hipóteses, está sendo ques
tionada. E o que o Estado de São Paulo ganhou 
foi o direito de ter eventualmente reconhecido o 

-- --·-------, 

seu direito à indenização pelas benfeitorias que rea
lizou. Foi só isso. 

Logo, meu querido amigo, Senador Pedro Piva, 
na defesa da sua tese, não vejo por que invectivar 
contra a minha afirmação ou inquiná-la de desones
ta, como deu a entender. Por isso, repilo. Não estou 
dizendo que o aeroporto é de A ou de B - a Justiça 
vai dizê-lo-, mas não concordo em que se receba, 
como pagamento de uma dMda llqüida e certa- por
que a dívida de São Paulo é, hoje, líqüida e certa -
um bem sem liqüidez, indisponível, que só tem uma 
serventia, não jlode ser transformado nem para as
sentamento fundiário, nem dá para resolver o pro
blema da Reforma Agrária. Só pode servir como 
aeroporto e naquele lugar, é indisponível, não tem li
qüidez. Além do mais, é discutível a sua propriedade 
e não o direito à indenização. 

Sr. Presidente, o bem continua ilíqüido, indis
ponível e sem outra serventia. Admito até que seja 
de propnedade do Estado de São Paulo; eStá na 
Justiça, é urna questão judicial. Quem sou eu, Sena
dor Pedro Simon, para ter a convicção de que a Jus
tiça dirá que é bem de São Paulo. V. Ex" diz que a 
Justiça já o afirmou, eu não tenho essa inliÍnidade 
com a Justiça, não conheço seus pensamentos. Na 
verdade, não existe certeza da propriedade do bem, 
e aceitar um bem cuja propriedade é questionada é 
urna temeridade. 

Na minha proposta, o Governo Federal não 
perderá nada, porque os US$15 bilhões, a preço de 
15 de dezembro de 1995, é certo que serão emiti
dos, sejam os bens disponíveis ou não. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 
encaminhar a votação, ooncedo a palavra, rigorosa
mente por cinco minutos, ao Senador José Roberto 
Arruda. · 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Lfder Sêr
gio Machado pede que eu encaminhe em nome do 
PSDB. 

Desejo, em primeiro lugar, fazer uma correção, 
aludida pela experiência do Senador Bernardo Ca
bral: o Lfder não pede, ordena. 

Cumprindo essa determinação ·do Senador 
Sérgio Machado, gostaria de dizer que a primeira or
dem de S. Ex", em nome da Bancada do PSDB, é 
que cumprimentei))Os a seriedade do Senador Pedro 
Piva no encaminhamento desse relatório. 

Em segundo lugar, há que se ã!Zer, de forma 
bem clara, que o dinheiro que tinha de ir para o Ba
nespa já foi~ O que estamos discutindo é uma regu-
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larização contábil para que a União tenha condições 
de receber o que, repito, já foi. Há que se louvar que 
o Governador do Estado de São Paulo esteja preo
cupado, portanto, em criar condições de regulariza
ção contábil para pagar. 

Terceiro, há que se respeitar aqueles que en
tendem que essa fórmula de pagamento, arquitetada 
pelas autoridades financeiras do Governo Federal e 
do Governo do Estado de São Paulo, não será cum
prida. Dizem que seria ótimo desde que o Estado 
pagasse; só que o Estado não vai pagar. 

Sinceramente, não parto desse princípio. Com 
todo esse esforço do Governador Mário Covas, que 
tem, inclusive, uma tradição de história polftica e ad
ministrativa neste Pafs, no sentido de buscar a fór· 
mula que faça com que seu Estado saia da inadim
plência e pague, tenho que acreditar que isso vai ser 
cumprido. Até porque acreditar no contrário é a fa
lênCia do Estado e eu não quero apostar na falênCia 
do Estado. 

Há um quarto argumento que é importante. Vá· 
rios dos que aqui falaram e encaminharam contra 
têm razões que todos nós temos que aceitar. São 
razões legítimas e justas para descrer do acordo. É 
que seus Estados encontram-se, neste momento, 
em uma situação difíCil, e muito, em função da sua 
dívida pública. 

Há dois raciocínios. O primeiro deles é de que 
ou todos são resolvidos ao mesmo tempo ou não se 
resolve nenhum. Há um outro, do qual nós do PSDB 
partilhamos: encaminhada a solução desta, vamos 
buscar a solução dos outros também, a exemplo 
deste caso. 

Por último, gostaria de ressaltar, de forma bem 
clara; que o aeroporto não é meio de pagamento; é 
apenas cláusula de garantia, constando do contrato 
que, caso não seja considerado váfldo e lfquido, o 
Estado de São Paulo terá que ser substituído. 

Por essas razões, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, louvando o relatório do Senador Pedro Piva, o 
PSDB encaminha o voto favorável, na fntegra ao 
seu relato. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Conce
do a palavra ao Senador Levy Dias. 

O SR. LEVY DIAS (PPB-MS. Para encami· 
nhar. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, não vou ocupar os cinco minutos, 
m~ixo·registrado o meu apreço pelo trabalho de
senvolvido nessa questão pelos Senadores Pedro 
Piva, Romeu Tuma e Eduardo Suplicy. 

O que estamos votando nesta tarde é um caso 
consumado. Assim, não cabe muita discussão. Pedi 

a palavra, Sr. Presidente, • especialmente quero diri
gi-la ao Senador Pedro Piva • para deixar registrado 
que não estamos discutindo especificamente um 
problema do Estado de São Paulo; estamos discu
tindo um problema do País. São Paulo não é dos 
paulistas; São Paulo somos todos nós. Não há um 
Estado brasileiro que não tenha em São Paulo um 
grande contingente de brasileiros. Já li em algum lu
gar que a maior cidade do Nordeste está em São 
Paulo. Milhões de nordestinos estão em São Paulo. 
Descendentes de nordestinos, de mineiros, de para
naenses, de gaúchos, de catarinenses, de goianos, 
de todo o Brasil, vivem e residem em São Paulo. 
Digo mais uma vez: São Paulo não pertence aos 
paulistas, mas ao Brasil. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, reafirmando aqui meu desejo de que este pro
blema seja resolvido; darei meu voto a favor, mas 
que seja resoMdo também o problema de todos os 
Estados brasileiros. 

Meu Estado, o Mato Grosso do Sul, caminha 
com dificuldade. Sr. Presidente Júlio Campos, Mato 
Grosso do Sul não tem banco. o Centro-Oeste não 
tem banco. Na época da criação do nosso Estado, 
fui eu quem mais dificultou o encaminhamento da 
criação de um banco. Quando, na Constituição de 
1988, se estabeleceu que seria criado o Banco do 
Centro-Oeste e, na Comissão de Economia, a cria· 
ção do banco foi analisada e julgada procedente, le
vantei na Comfssão de Economia, há mais de três 
anos, e impedi a criação do Banco do Centro-Oeste 
porque a Constifuição estabelecia que ele seria para 
adminfstrar o Fundo Constifucional do Centro-Oeste. 
Por que impedi a sua criação na Comissão de Eco
nomia? Porque, naquela época, pedi ao Banco Cen
tral informações sobre a situação de todos os ban
cos oficiais do País, e todos eles estavam em condi· 
ção !alimentar, com raríssimas exceções. Portanto, 
o Mato Grosso do Sul e o Centro-Oeste não têm 
bancos, mas precisamos colocar um ponto final na 
situação do Banespa. 

Quero fazer um apelo ao Senador Pedro Piva 
no sentido de que leve ao Governador Mário Covas 
a nossa expectativa de que, assim que o Senado 
faça essa autorização, o Estado de São Paulo tome 
radicalmente uma posição definitiva para o enxuga
mento daquele que poderá vir a ser um dos maiores 
bancos deste Pafs, pois tem todas as condições 
para isso, basta dizer que tem a metade do PIB bra
sileiro. 

Portanto, damos nosso voto na expectativa da 
solução do .problema de nossos Estados, que é um 
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problema pequenino, Sr. Presidente, V. Ex" é do 
Mato Grosso, sou do Mato Grosso do Sul, nós, que 
vivemos no antigo Estado de Mato Grosso, sabemos 
que algo muito pequeno para o Orçamento da União 
é muito grande para os nossos Estados. Nossos Es
tados lutam com problemas pequeninos perto dos 
grandes problemas brasileiros. 

Meu desejo é o de que seja encaminhada tam
bém a solução para a o Estado de Mato Grosso do 
Sul. 

Agradeço a atenção de V.Ex" e a dos Srs. Se
nadores. 

Encaminho meu voto favorável. 
O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar como Líder do Governo. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • V.Ex" 

está inscrito, mas, como Uder do Governo, tem pra- . 
ferência-'lsobre os demais oradores. 

-Com a palavra o Líder do Governo, Senador 
Elcio-Aivares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Lí
der. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, tenho a impressão de que a matéria 
já foi exaustivamente debatida. Apenas quero cingir
me, Sr. Presidente, à ementa desse projeto que es
tamos votando: 

"Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos, sobre o Oficio S n• 14, de 1996 (n• 
642196, na origem), do Presidente do Banco 
Cenlrai do Brasil, encaminhando solicitação 
do Governo do Estado de São Paulo para 
que possa constituir garantias para obter fi
nanciamento, a ser concedido pelo T escuro 
Nacional, destinado àfiquidação de metade 
de sua dívida junto ao Banco do Estado de 
São Paulo SA - Banespa, no valor de 
R$7.500.000.000,00 (sete bilhões e qui
nhentos milhões de reais.), em 15-f2-95." 

Ou seja, solicitando ao Senado, na sua prerro
gativa constitucional, autorização para oferecer ga- · 
rantias ao Tesouro Nacional. Obviamente a União é 
uma parte interessada flagrante dentro do ajuste. 
Respeitando as opiniões contrárias que foram ex
pendidas, quero firmar neste momento o posiciona
mento do Governo no sentido de dar inteiro apoio ao 
parecer do Senador Pedro Piva, porque entendemos 
que esta é a melhor solução, não só para o Estado 
de-SI!'o Paulo, como para a União e principalmente 
para os funcionários do Banespa 

Tomei conhecimento, quero reiterar isso peran
te os eminentes colegas, numa reunião da Comis
são de Assuntos Econômicos, falando com a comis-

são de funcionários do Banespa, que atualmente no 
Brasil ao todo são 37 mil, no meu Estado e em todos 
os Estados onde o Banespa atua. Temos ar um as
pecto econômico flagrante, um aspecto social rele
vante. Essa proposta foi formulada pelo Estado de 
São Paulo e oriunda do Governador Mário Covas. 
Quero registrar que Mário Covas, quando Senador 
nesta Casa nos deu lição de honradez, dignidade, 
de verticalidade no exercício do mandato e mais 
uma vez S. Ex", pelas condiÇÕes propostas nesse 
encaminhamento de solicitação de garantias, de
monstra o seu espírito. O Governador poderia sim
plesmente deixar o problema à margem e estaria en
cerrado o assunto, mas assumiu-o em nome do Es
tado de São Paulo e desta maneira, acredito, respei
tando mais uma vez todas as opiniões contrárias, o 
Senado fará homenagem a um ajuste que é pautado 
todo ele, pela dignidade e honradez. Não temos dú
vidas de que esse ajuste terá influências económi
cas e soc1àis da mais alta relevância. 

Portanto, o meu encaminhamento como Lfder 
do Governo é de apoio irrestrito ao parecer do nobre 
Senador Pedro Piva, que - quero ressaltar neste mo
mento - foi um dos grandes artilices desse resulta
do, porque, em todo momento, empenhou-se não só 
com a sua capacidade técnica e com o seu conheci
mento, mas, acima de tudo, juntamente com os Se
nadores Romeu Tuma e Eduardo Suplicy, com um 
grande afã de demonstrar, como paulista, que esta
va inteiramente integrado àquilo que representa o 
anseio do povo paulista. 

Essa não é uma vitória isolada de São Paulo, 
não é uma conquista somente da Bancada de São 
Paulo. Tenho a impressão de que se trata de um 
compromisso solidário de todos nós. Vamos exami
nar as questões dos outros Estados, conforme esta
mos examinando hoje esta questão, sob a influência 
notável do Relator Pedro Piva e na convicção de 
que, neste momento, a nossa atitude é de solidarie
dade. O que estamos concedendo hoje para São 
Paulo deve-se refletir nos próximos ajustes, benefi
ciando os outros Estados da Federação. 

Sr. Presidente, esse é o posicionamento da Li
derança do Governo. 

Muito obrigado. 

O SR. ROMEU TUMA • Sr. Presidente, peço a 
palavra como Lfder. 

I 

O SR. PRE$.1DENTE (Júlio Campos) • Conce
do a palavra·a V. Ex". 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-8P. Como líder. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, .apenas quero louvar a coragem do Pra-
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sidente Fernando Henrique Cardoso por trazer às 
claras a situação de São Paulo. Louvo também as 
expressões dos Srs. Senadores que aqui repre
sentam seus Estados e que falam sobre a situação 
de penúria e álficuldade por que passa a Nação bra
sileira, caracterizada ~ é claro - por várias situações 
que antecederam a gestão do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Essa composição económica que ele traz à 
baila, a fim de que possa ser discutida neste Plená
rio, objetiva encontrar soluções que, a curto e médio 
prazos, tragam um equilfbrio às finanças do Estado. 
E sabemos que não é só São Paulo que se aflige 
com essas dificuldades financeiras. 

Quero louvar o trabalho do meu_ Colega de 
Bancada, o Senador Pedro Piva. Tenho orado para 
que o Ministro José Serra não fique com inveja .de S. 
Ex" pela' capacidade que demonstrou ter na condu
ção deste assunto. 

Aqui foi dito que o Banco do Estado de São 
Paulo nada fez em relação ao desenvolvimento so
cial daquele Estado. Entretanto, os funcionários que 
aqui estão, e que como eu são filhos de São Paulo, 
sabem muito bem que a instalação de qualquer 
agência do Banespa gerou inúmeros empregos, faz 
crescer cidades, ativou a economia local, propician
do as condições necessárias a que os habitantes 
daquelas regiões por lá permanecessem. O desem
prego é hoje, sabemos, um problema nacional, e o 
Banespa, ao abrir agências locais, permitiu que esse 
fato fosse minimizado. 

Aqui diz que o Programa de Desmobilização e 
Vendas de Ativos deverá compreender: 

· b - imóveis de propriedade do Estado de São 
Paulo e de entidades por ele controlada. 

O Senador José Roberto Arruda já elucidou 
esse ponto ao afirmar que o aeroporto não é imposi
ção de pagamento, mas está sob análiSe.-A União 
poderá aceitá-lo como dação em pagamento apenas 
se for considerado vantajoso para ela fazê-lo; caso 
contrário, o rejeitará, e o Estado de São Paulo se 
obriga a substituf-lo por outro bem. 

O Senador Pedro Piva também já esclareceu 
que, em relação à Fepasa, o adiantamento de R$3 
bilhões serão revertidos para a União quando esta 
empresa for privatizada Se não alcançar esse valor 
dul<llll.e o· processo de privatização, automat
icamente o Estado de São Paulo será obrigado a 
repô-lo. 

Ao analisar a privatização da Fepasa, os técni
cos disseram que, se ela fosse incorporada a todo o 

contexto, o seu valor triplicaria, porque essa ferrovia 
levaria a carga até o porto de Santos. 

São Pauto não quer impingir nenhum tipo de 
mal negócio à União, e o Governador Mário Covas, 
homem decente e honrado- como se vê da man~es
tação dos Srs. Senadores - quer mostrar que São 
Paulo tem dignidade e quer pagar a sua divida 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao Senador Rarnez Tebet para encami
nhar. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para enca
minhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, serei breve. 

Quero dizer aos Senadores de São Paulo e ao 
Governador Mário Covas que só nos resta esperar 
que o Banespa - e isso os paulistas e o Sr. Governa
dor têm capacidade de fazê-lo - se transforme em 
modelo para toda a Nação, após a votação dessa 
matéria. -

Acredito que o Presidente da República, as au
toridades económicas e os Ministros da área econó
mica, a partir deste instante - e confio no patriotismo, 
na vontade politica do Presidente da República, que 
quer modernizar nosso Pafs -, passem a ajud3r to
das as outras unidades da Federação brasileira. a 
fim de salvar os próprios destinos da nossa Pátria 

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra o Senador Josaphat Marinho, para en
caminhar a votação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e· Srs. Senadores, votarei a favor da resolu
ção da ComiSsão de Assuntos Económicos. 

Vou fazê-to, Sr. Presidente, não em solidarie
dade ao Governo, que firma o pacto com o Estado 
de São Paulo; vou fazê-lo não em homenagem aos 
eminentes Senadores paulistas, por maior que seja 
o tributo que lhes devo e asseguro; também não vo
tarei a favor em ressalva dos direitos dos funcioná
rios do Banespa, embora aspire a que os seus direi
tos sejam respeitados. 

Votarei a favor com o mesmo espfrito federati
vo - que é também espfrito de compreensão - com 
que tenho votado, -desde o principio do mandato, di
ferentes resoluções de natureza assemelhada em 
favor de Estados e de Municfpios. Não distinguirei, 
neste instante, o Estado de São Paulo, para não lhe 
dar o mesmo. tratamento. 
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Sobretudo no instante em que a Federação 
estkem grave crise, quero votar a favor, na expecta
tiva de que se restaure o espfrito federativo, no sen
tido de que se fortaleçam as medidas capazes de 
restaurar a economia e as finanças dos Estados e 
dos Municfpios. 

Vou votar a favor, para que o Estado de São 
Paulo tenha condições de retomar o seu crescimen
to, de resguardar a sua situação, sobretudo, no ins
tante em que o governa um homem que não é meu 
correligionário mas a quem reconheço altas qualida
des de competência e de idoneidade. 

Voto, hoje, a favor de São Paulo na expectativa 
de que o Governo Federal proceda, daqui por dian
te, com os outros Estados e com os Municfpios com 
o mesmo equillbrio com que agora o fez. É com 
esse espfrito federativo que voto a favor da ~lu
ção, rejé"rtar.do as emendas. 

·O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a -pàlavra ao nobre Senador Antonio Carlos Vala
dares para encaminhar, por cinco minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, serei o mais 
breve possfvel, atendendo ao apelo da casa de um 
modo geral. 

Ocupo o microfone porque o nobre Relator, 
que muHo bem se houve na sua missão delicada, di
ffcil, quase impossfvel, deixou de mencionar a 
emenda que apresentamos e de justilicar por que S. 
Ex", como Relator, é contra a mesma. Já que nin
guém se pronunciou sobre esta emenda, contra ou a 
favor, irei pronunciar-me a favor, conforme me per
mite o Regimento Interno da Casa. 

· "Em suma, a Emenda n• 6\risa a proporcionar à 
União mais uma garantia além daquelas que foram 
estabelecidas na resolução que tem o parecer favo
rável. 

Em verdade, o atual Governador, como todos 
nós reconhecemos e proclamamos, é um homem 
sério, mas não tem um mandato com 30 anos dedu
ração, que é o tempo previsto do acordo do Banes
pa com o Governo Federal. 

A nossa emenda propõe que o controle acioná
rio do Banespa passe para a União se o Governo do 
Estado de São Paulo não cumprir o que for estabe
lecido no acordo, pelo prazo de dois anos consecuti-
VOS~· --· -

O Governador Mário Covas, tenho certeza ab
soluta, mesmo que não houvesse essa cláusula -
nele confio -, não passaria dois anos atrasando seus 
compromissos. 

Mas quem pode apostar, Sr. Presidente? Sa
bemos que os fatos da polftica no Brasil são muito 
voláteis. Quem pode apostar que amanhã não esteja 
dirigindo o Estado de São Paulo alguém que, direta 
ou indiretamente, tenha contribufdo para a falência 
do Banco do Estado de São Paulo? 

Sr. Presidente, é o mfnimo que podemos exigir 
como garantia para o futuro. Não estamos descon
fiando, volto a dizer, do Governador Mário Covas, a 
quem não conheço pessoalmente. No entanto, sem
pre o vi pela televisão e sempre admirei seus posi
cionamentos politicas nesta Casa como Uder incon
teste que foi do PMDB. E, agora, como Governador 
do Estado pelo PSDB, dá seu exemplo de compe
tência, coragem e de civismo. 

Sr. Presidente, no futuro, durante esses trinta 
anos, previstos no acordo, mesmo que haja a reelei
ção de Mário Covas, seu mandato não terá tanta du
ração que garanta o cumprimento do acordo que 
está sendo proposto. 

Conclarno a Casa para a imensa responsabifi
dade colocada em nossas mãos. Nenhum de nós é 
culpado por essa situação. A sociedade brasileira 
acompanha nossos passos, nossos votos, as nos
sas ações, as nossas atitudes, mesmo diante;de ga
rantias presumivelmente fantasmas. Por que não? 
Tenho certeza de que elas são verdadeiras. 

Corno Senador do Nordeste, por Sergipe, pen
so que a população do nosso estado é menor do 
que a dos sergipanos que moram em São Paulo. 
Quero bem a São Paulo, quero bem a seu povo e 
quero ver esse estado cada vez mais forte, mas 
quero ver o Senado Federal no mais alto conceito 
perante os nossos concidadãos. 

Por isso, Sr. Presidente, defendo essa emenda 
no sentido de proporcionar mais uma garantia ao di
nheiro do contribuinte, ao dinheiro da sociedade bra
sUeira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Embora 

não sendo necessário, pois a matéria está em regi
me de votação de urgência urgentfssima, consulto o 
Plenário sobre a prorrogação da sessão por mais 
uma hora. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro
gada a sessão por mais uma hora. 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Uder do PT, Senador José Eduardo Outra. 

O SR;JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, quero encaminhar, em 
nome da Bancada do Partido dos Trabalhadores, la-
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voravelmente ao Projeto de Resolução, com muita 
tranqüilidade, a tranqüilidade de membros de um 
Partido cuja Bancada na Assembléia Legislativa de 
São Paulo, já há alguns anos, denunciou as falca
truas e a utilização do Banco do Estado de São Pau
lo para fins polrticos e eleitoreiros por Governadores 
que passaram por aquele estado. 

Voto com tranqüilidade por ter certeza de que 
esta Casa, num futuro bem próximo, vai ter que se 
deparar com a situação de discutir uma repactuação 
geral das dfvidas de estados e municípios, resultado 
de uma politica econõmica demente. E por que de
mente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores? 

Se eu chegasse aqui e dissesse que tinha des
coberto um excelente negócio: retirei dinheiro do 
cheque especial e apliquei na caderneta de poupan
ça. Provavelmente, sairia daqui numa camisa de for
ça, todos me considerariam maluco, porque tirara di
nheiro do cheque especial, pagando 1 O% de juros 
ao mês, e o colocara na caderneta de poupança, 
para ganhar 1 ,5% de juros ao mês. 

No entanto, é exatamente essa a polrtica eco
nõmica executada pelo Governo Federal. É exala
mente essa a face trágica da Politica de Estabiliza
ção, tão elogiada nesta Casa e fora dela 

o que faz o Governo Federal? Apresenta como 
grande vantagem o fato de o Brasil ter hoje US$52 
bilhões de reservas, recebendo 6% de juros ao ano 
por elas. Como, naturalmente, tem de transformar 
esse dinheiro em real, para não haver inflação, emi
te trtulos para enxugar os reais, pagando juros de 20 
a 30"/o ao ano. É ou não uma polrtica demente? 

A situação de estados e municípios atualmente 
é ~qa vez pior em função dessa polrtica demente 
de juros. 

Analisemos o caso concreto do Banespa. A 
sua dívida há cerca de um ano era de R$9 bilhõ
es, agora temos R$17 bilhões em função dessa 
política demente de juros praticada pelo Gover
no Federal. 

Naturalmente, na medida em que o Brasil é 
composto por estados e municfpios, o Senado Fede
ral, como representante da Federação, vai ter que 
discutir essa repactuação de juros da dfvida. 

Por que vamos votar a favor? 

No caso, particularmente, gostaria da atenção 
dos~adores Roberto Requião e Osmar Dias, os 
qúãis respeito profundamente. A argumentação é a 
de que.es!alerJKJ.s-usandaR$7,5 bilhões ou R$1S.bi
lhões da Nação para cobrir um rombo do Banoo do 
Estado de São Paulo. 

Qual é a alternativa que se apresenta a esse 
acordo? A alternativa será, sem diMda alguma, a fe
deralização do banco e, depois disso, a sua venda 
por um preço simbólico para algum banqueiro priva
do. A partir daí, com certeza, terfarnos uma opera
ção de Proer que teria de envolver quatro, cinco, 
seis ou sete bilhões, que não passariam por esta 
Casa e, da mesma forma, a viúva continuaria pagan
do a conta. A dnerença é que terfamos um banquei
ro privado que pegaria a parte boa do 8anespa, da 
mesma fonna como aconteceu no caso do Nacional 
e Unibanco, e a parte podre, que é o mico da dfvida 
do Estado de São Paulo, vai, de qualquer fomna, 
para a viúva Essa seria a alternativa desse acordo. 

Temos que deixar registrado aqui que não é 
suficiente o acordo da fonna como está sendo colo
cado, porque se corre o risco de chegar a mesma si
tuação, daqui a alguns anos, em função da utiliza
ção do banco de maneira eleitoreira, como já foi fei-
to. · · 

Portanto, gostarfamos de ver o mesmo entu
siasmo, a mesma gana e á· mesma dedicação que 
estamos vendo nesta Casa em ãwersos Sehadores 
da base governista, para aprovar o acordo, direcio
nados no sentido de cobrar a apuração das respon
sabaidades daqueles que levaram o banco a essa si
tuação, pondo-os na cadeia 

Gostarfamos, também, de ver o mesmo entu
siasmo no sentido de transtonnar o 8anespa num 
banco pííblico, nos moldes das emendas apresenta
das pelo Senador Eduardo Suplicy, porque este, 
sim, é o antídoto contra a utilização eleitoreira dos 
bancos estaduais por parte dos governadores. 

Reconhecemos a honestidade do atual Go
vernador de São Paulo, Mário Covas, mas sabe
mos que o próprio conceito de honestidade é, 
muitas vezes, mais ou menos flexível. A íínica 
forma de impedirmos que o banco venha a ser 
novamente utilizado dessa forma, não apenas 
pelo governo atual, mas também pelos governos 
futuros, é caminhar na direção de transformar to
dos os bancos estaduais deste País em bancos 
pííblicos, onde efetivamente o cidadão tenha a 
palavra final e, principalmente, tenha poder so
bre a sua gestão. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores, com muita tranqüilidade, mesmo sendo um 
Senador do Nordeste, do Estado de Sergipe, por
que tenho certezã de que o Senado terá de repac
lilar todas-as -df~<idas -de- tooos-os estados; encami
nho o voto favorável em nome do Partido dos Tra
balhadores. 
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Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Júlio Campos, ~ V"ICe-Presi
dente, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, ~ Se
cretário. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Renan Calheiros, ~ Secretá
rio, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2• VICe-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 
encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre 
Senador Osmar Dias. 

S. Ex" dispõe de 5 minutos. 
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para encami

nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente', utili
zarei menos de 2 minutos. O Senador Pedro Piva 
fez reterência a algumas afirmações e não vou alon
gar-me para respondê-las, por:que sei que o próprio 
Senador não acredita no que disse. 

O Llder do Governo, Senador Elcio Alvares, fa
lou nos trinta e sete mil empregos. U na imprensa, 
esta semana, que o próprio Governador de São 
Paulo está demitindo setenta mil funcionáriOs da ad
ministração pública. Parecem-me um pouco incoe
rente os argumentos que estão sendo utilizados. 
Gostaria de ver o Llder do Governo e o Senador Pe
dro Piva usando essa mesma força para defender 
também os empregos que es!ão sendo jogados fora 
por irresponsabilidade - não há outro nome - na área 
da agricuHura, das pequenas e médias empresas, 
dos pequenos e médios municfpios, por falta absolu
ta de .planejamento e por falta de recursos que di
zem não existir para a reforma agrária, para apoiar o 
financiamento agrícola, para apoiar o desenvolvi
mento agro-industrial na geração de empregos. Para 
isso não há dinheiro, mas para salvar bancos, sim. 

Senador Pedro Piva, não quero que fechem o 
Banco do Brasil, nem o Banespa, não quero que fe
chem nada, mas gostaria de ver o Governo fazendo 
alguma coisa para salvar as milhares de pequenas 
empresas que estão fechando e os milhares de em
pregos que estão ·sendo extintos em todo o Pafs, 
que não recebem a atenção que está sendo dada 
aqui ao Banespa. Fechar pequena e média empresa 
pode, !lance não. · 

. _ ~- Presidente, gostaria de encerrar- prometi usar 
menos de dois minutos e vou cumprir-, dizendo ao Se
nador Pedro Piva que não precisa responder-me. 

Entendo, Senador Pedro Piva, sua obrigação 
de defender o empréstimo e de defender o projeto 

de resolução. Não precisa di:>:er mais nada, pois en
tendo tudo. Não tenho nenhuma bola de cristal, nem 
preciso tê-la. Digo isso, porque analisei a situação 
do banco. Não é necessário ter bola de cristal, Se
nador Pedro Piva, para saber que um banco que 
gasta 25% de suas receitas totais com a folha de pa
gamento não tem viabilidade. Na média, os bancos 
privados não gastam mais do que 12"k. 

Senador Pedro Piva, não é necessário também 
ser futurologista para saber que um banco que tem 
um quarto de suas agências deficitárias não tem via
bilidade. Um banco que concentrou 85% das opera
ções de crédito em um só cliente também não tem 
viabilidade, principalmente porque esse cliente já de
monstrou que é péssimo pagador. E para saber dis
so também não é preciso ter bola de cristal. 

Portanto, Sr. Presidente, vou votar contra, pe
los argumentos que já apresentei desde o infcio da 
discussão do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a 
palavra o Senador Valmir Campelo. 

S. Ex" dispõe de 5 minutos. , 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pala en

caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
queria apenas ler aqui um parágrafo da expósição 
de motivos encaminhada pelo Governador Mário Co
vas ao Presidente desta Casa, Senador José Sar
ney: 

•Ressalto, por oportuno, que o montan
te do refinanciamento não implicará a eleva
ção da divida fundada do Estado de São 
Paulo, eis que o valor a ser refinanciado já 
vem sendo computado para efeito dos seus 
limites de endividamento." 

O que quero dizer, Sr. Presidente, é que São 
Paulo está fazendo apenas o que os outros estados 
costumam fazer nasta Casa, e que temos acompa
nhado permanentemente. Não é nada de novo. 

Esse volume de recursos é maior? É claro, 
pois São Paulo também é maior. A receita não é 
maior? Então os recursos devem ser proporcionais. 
Não temos o que discutir aqui. 

Está correto. Acatamos o parecer do nobre Se
nador Pedro Piva e, em nome do PTB, como Uder, 
encaminho favoravelmente à aprovação do parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

S. Ex" Ç_ispõe-de 5 minutos • 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -$P. Para en

caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
já expusemos aqui os nossos argumentos favoráveis 
para que haja esse entendimento entre o Governo 
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Federal e o Governo de São Paulo, no sentido de 
gãrãntir a sobrevivência e a dinamização do Banes
pa. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade 
para refletir sobre um argumento aqui expendido 
pelo Senador Esperidião Amin relativamente aos 
aeroportos. Questionou o Senador Esperidião 
Amin - gostaria de considerar a indagação já res
pondida pelo Senador Pedro Piva e por outros Se
nadores que me antecederam • a posse desses 
aeroportos. 

A quem eles pertencem? Se a questão ainda 
estiver pendente na Justiça, suponhamos que venha 
a ser definida com clareza. Pelo que expuseram o 
Senador Pedro Piva e o Senador Romeu Tuma, a 
Justiça já deixou claro que pertencem ao Estado de 
São Paulo. Pelo acordo, passarão a pertencer à 
União. o'ltrapassado esse argumento. 

-o Senador Esperidião Amin mencionou que os 
aeroportos de São Paulo seriam irremovíveis, sem 
qualquer liquidez, não há quaiquer possibilidade de 
serem vendidos. É sobre esse ponto que gostaria de 
refletir. 

É claro que seria difícil fazer, com a participa
ção dos sem-terra, em Viracopos, ou em Congo
nhas, ou em Guarulhos, ou em Cumbica, uma plan
tação. Mas o que é um aeroporto hoje no Estado de 
São Paulo senão um dos lugares de maior valoriza
ção, ainda que não facilmente removlvel? É claro 
que tanto no aeroporto de Congonhas, um dos mais 
movimentados do mundo relativamente ao seu ta
manho, como no de Guarulhos, que é o aeroporto 
internacional de maior movimento atualmente no 
B~~ quiçá na América Latina, como no aeroporto 
de Campinas, que também tem grande movimento, 
exatamente pela natureza do seu tráfego aéreo, as 
áreas imobiliárias têm extraordinário valor, seja para 
o Governo do Estado de São Paulo, seja para o Go
verno da União. 

Ali passam, diariamente, a cada minuto, um 
grande número de pessoas de poder aquisitivo ex
tremamente alto. Para qualquer avaliador imobiliário 
isso seria algo de extraordinário valor. Gostaria de 
ressaltar isso porque o fato de não se poder mexer 
naquele imóvel não significa que ele deixe de ter 
grande valor para a União que, usando inteligente
mente aquela área, poderá obter retomo econômioo 
e-liriãiiéeiro para o Brasil. - - -

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) • Encer· 
rado o perlodo de encaminhamento, concederei a 
palavra aos dois Lideres inscritos anteriormente, Se
nadores Hugo Napoleão e Jader Barbalho. 

Procederemos, em seguida, à votação. 
Com a palavra o Senador Hugo Napoleão. 
S. Ex" dispõe de 5 minutos. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Como LI· 

der. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, não poderia deixar, como líder do 
Partido da Frente Uberal, de tecer algumas conside
rações com relação ao presente projeto de resolu
ção. 

É verdade que, desde o início, desde que pro
posta, houve uma grande celeuma, houve reações 
justificadas de representantes de vários Estados da 
Federação. Representantes do Nordeste, por exem
plo, chegaram a argumentar que com 2 bilhões de 
reais o Governo Federal encerraria e concluiria to
das as obras hídricas em andamento atualmente. 
Representantes do Norte, representantes do Centro
Oeste e assim por diante. Ouvimos clamores, ouvi
mos recl?mações, toâas elas plenamente justifica
daS~ 

Como havia reações na minha bancada, enten
di por bem reuni-la Em duas oportunidades, ouvi
mos pareceres do Senador licenciado Carlos Patro
cínio e do Senador Waldeck Omelas sobre a maté
ria. É claro, é evidente que não deixamos de ouvir, 
porque sempre o fazemos, o eminente e sempre 
mestre Josaphat Marinho. Eu não preciso aduzir o 
argumento federativo que S. Ex" aqui tão bem ex
pendeu. Apenas nós também o ouvimos, e S. Ex" 
disse que em função do sentimento federativo vota
ria a favor, e esta é uma das razões pelas quais vo
tarei a favor. 

Eu gostaria de acrescentar que o nobre Sena
dor Roberto Requião passou-me hoje cópia da por
taria do ex-Ministro Márcio de Souza Mello, mandan
do fazer inspeção nos aeroportos do Estado de São 
Paulo, para que eles revertessem ao domínio da 
União. Sempre entendi que os aeroportos são fede
rais. Ocorre, todavia, que a portaria diz que os aero
portos reverteriam ao domínio da União. O Senador 
Pedro Piva, a mim parece, à saciedade, mostrou 
que os aeroportos de Congonhas e Viracopos esta
vam não só no uso, mas na propriedade do Estado 
de São Paulo. A partir de 1981, o uso do Aeroporto 
de Viracopos foi transferido ao Governo Federal. E, 
em 1971, a União deveria pagar uma indenização 
para receber a propriedade do Aeroporto de Congo
nhas. Tal indenização não foi paga 

O Senador Romeu Tuma, por sua vez, mos
trou, de acordo com o parecer apresentado, um ar- ' 
gumento interessante de que não seriam unicamen
te esses os bens a garantir, mas também imóveis de 
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propriedade do Estado de São Paulo e de entidades 
por ele controladas, significando que, se esses bens 
não fossem suficientes, o Estado de São Paulo ofe
receria outros em garantia. 

De mais a mais, Sr. Presidente, foram apresen
tadas emendas dos Senadores Esperidião Amin, An
tônio Canos Valadares e Eduardo Suplicy. Eu as 
examinei. O Senador Esperidião Amin dobra o prazo 
e o empréstimo e também fonalece as garantias; o 
Senador Eduardo Suplicy faz remissão à CP! reali
zada na Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo, também mencionada no parecer do Senador 
Pedro Piva Mas me parece que todas as emendas 
fogem ao espírito inicial proposto, que é aquele es
pelho da resolução que votaremos dentro em breve. 

Eu gostaria de acrescentar, para finalizar e fi
car dentro do estrito cumprimento do que V. Ex" aca
ba de determinar, que o Senador Pedro Piva, no pa
recer, diz que 'o primeiro problema é conjuntural, é 
uma -qaestão de liquidez da instituição, incapaz de 
conseguir os recursos no mercado para financiar os 
seus ativos, e o segundo é estrutural, diz respeito ao 
uso indevido dos governos de turno buscando recur
sos da instituição para cobrir rombos do governo es
tadual'. Aliás, jamais admiti, quando fui Governador 
do Piauí, que se pusesse no negativo o Banco do 
Estado, porque eu sabia que isso poderia se tomar 
um problema insuperável. 

Então, Sr. Presidente, em face dos argumentos 
expostos e em face de o Estado de São Paulo ser 
verdadeiramente o acolhedor do País - já se falou 
aqui, creio que foi o Senador Levy Dias, que São 
Paulo seria a maior cidade do Nordeste brasileiro. 
Digamos que seja, mas São Paulo preza tanto o 
BraSif que, na sua bandeira, encontra-se o mapa do 
território brasileiro. Repito, em face de o Estado de 
São Paulo ser acolhedor do País, ser um Estado de 
braços abertos para o País inteiro - por isso mesmo, 
dizia Getúlio Vargas que o Rio era o tambor do Bra
sil e São Paulo, o ponto de convergência do Brasil -, 
por essas razões votamos favoravelmente ao projeto 
de resolução. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência solicita aos Srs. Senadores que estão em 
seus gabinetes que se dirijam ao plenário, porque 
vai haver votação nominal. 

Concedo a palavra ao nobre Senador líder do 
PMOO; Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em primeiro lu

. gar, desejo cumprimentar a Comissão de Assuntos 

Económicos do Senado Federal e, de modo particu
lar, o seu relator, Senador Osmar Dias, bem assim 
os demais Senadores que fizeram parte da Comis
são e que apresentaram estudos a respeito· do Ba
nespa, os Senadores Gilberto Miranda, Pedro Piva, 
Eduardo Suplicy e Roberto Requião, pelo trabalho 
realizado. 

Não tenho a menor dúvida, Sr. Presidente, de 
que os argumentos expendidos aqui pelo Senador 
Osmar Dias em relação à questão Banespa têm a 
maior procedência. Todavia, pretendo analisar a 
questão sob outro ângulo. Entendo, neste momento, 
que não estamos votando para dar oportunidade a 
que o Governo de São Paulo, por meio desse gran
de instrumento que é o Banespa, possa fazer políti
ca de desenvolvimento em São Paulo. Entendo que 
o Senado está a atender o Governo do Estado de 
São Paulo, e por isso mesmo, com muita razão, os 
Senadores dos outros Estados pedem o mesmo tra
tamento âo Governo Federal. Aqui, neste momento, 
não estamos votando a questão referente ao Banes
pa; estamos votando a ajuda e o entendimento ao 
Governo do Estado de São Paulo. Os Senal!ores 
que aqui representam as outras Unidades da Fede
ração devem ter compreensão para com o trabalho 
dos Senadores Pedro Piva, Eduardo Suplicy e Ro
meu Tuma, mas o Governo Federal, em contraparti
da, há que ter compreensão em relação aos repre
sentantes das outras Unidades federativas. 

Aqui foi dito por todos - e particularmente pelo re
latório - quem é o grande devedor do Banespa Disse 
a Comissão: é o Governo do Estado de São Paulo. 

Se nesta noite não aprovarmos esse projeto de 
resolução para o Banespa, estaremos inviabilizando 
o endividamento das estatais do Governo de São 
Paulo. O que está por traz do Banespa são as esta
tais que devem ao banco. E o tratamento dispensa
do a São Paulo tem de ser o mesmo não apenas 
aos Estados que tenham bancos, mas ao restante 
dos Estados do País. 

Um Senador por São Paulo disse, da tribuna, 
quantas estatais do Governo de São Paulo devem 
para o Banespa. O Governador Mário Covas não 
quer salvar apenas o Banespa. Na hora da composi
ção, S. Ex" seguramente estará compondo o débito 
da Companhia Energética de São Paulo, o déMo da 
companhia de água de São Paulo, o débito das es
tatais de São Paulo, Sr. Presidente. Porque o débito 
do setor priVa.do é de apenas 15%; 85% são do pró
prio Governo de São Paulo. 

Então, deve ficar registrado o crédito que nós 
outros, repf'@sentantes das outras unidades da Fe-
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deração, passamos a ter com o Governo da União, 
qoe 1em que dar o mesmo tratamento para os de
mais Estados e não fazer como o Ministro José Ser
ra, que, ao elaborar o Plano Plurianual, excluiu o 
meu Estado. Para o meu Estado não há uma única 
obra no Plano Plurianual do Governo Federal. 

Mas, Sr •. Presidente, não vou reclamar. Irei 
compreender e ficar corno os demais, na expectativa 
de que o Governo Federal dê o mesmo tratamento 
de atendimento para as outras Unidades da Federa
ção. 

Encaminho pela liderança do PMDB, entenden
do que alguns companheiros estão liberados para a 
sua atitude. Encaminho não para salvar o Banespa; 
não que o Banespa não mereça. Porque se os Ban
cos Económico e o Nacional mereceram esse trata
mento, se a banca privada mereceu tratamento dife
renciado' e continua merecendo, não seria nada de 
mais-conceder o mesmo para a banca pública. 

"Voto, neste momento, encaminhando favora
velmente ao Estado de São Paulo, por entender que 
o Banespa foi apenas um veiculo pelo qual se dre
nou dinheiro para as estatais e para o Governo de 
São Paulo. 

Por isso mesmo, voto atendendo São Paulo. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo

tação o projeto, sem prejufzo das emendas. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 477, DE 1996 

. Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, 

requeiro votação nominal para o Projeto de Resolu
ção n• 47, de 1996. 

Sala das Sessões, em 16 de maiO de 1996. -
OsmarDias 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Osmar Dias, pela ordem. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em home
nagem ao Senador Pedro Piva e àqueles que estão 
presentes - pois há Senadores que não estão aqui 

· por!l1l"e não querem votar e outros que se ausenta
ram por necessidade- retiro o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência aguarela o requerimento de V. Ex", retirando 
o pedido de votação nominal. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 478, DE 1996 

Requeiro, nos termos do art. 256, § 2", a, do 
Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n• 477, de 1996. 

Sala das Sessões, em 16 de maio de 1996.
OsmarDias 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência defere este requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação o projeto, sem prejufzo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com o voto contrário dos Srs. Sena
dores ~mar Dias, Roberto Requião, Esperidião 
Amin, João Alves, Bello Parga e Antônio Garfos Va
ladares. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 479, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno requeiro destaque, p<tra votação em separa
do, da emenda n• 2, de Plenário. 

Sala das Sessões, em 16 de maio de 1996-
Eduardo Supllcy 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra a V. Ex". 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nú
cleo dessa proposta reside em institucionalizar a 
presença no Conselho de Administração, diante de 
variados complexos e conflitantes interesses, de 
representação de setores, de pequenos e médios 
produtores rurais, urbanos, de funcionários, de rep
resentantes das prefeituras do Estado. Há, também, 
a definição de como se realizar um contrato de ges
tão com controle social e direção executiva profissio
nal ou autõnoma~na linha, portanto, do que defen
demos como transformar o Banespa numa institui
ção pública. 

O SR. PRESIDENTE .(Júlio Campos) - Em vo
tação o req!,!erimento. 



00070 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria destinada será votada oportunamen-

te. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 480 DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alfnea b, do Regimento 

Interno requeiro destaque, para votação em separa
do da Emenda n• 6 ao PRS n247/96. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. ,- An
tônio Ciirlos Vaiadares. 

"O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo-
taçãoo requerimento. · · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria destacada será votada oportuna· 
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa· 
se à votação em globo das emendas de parecer 
contrário, ressalvadas as destacadas, de n"s 2 e 6. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Em vo
taçãõ a Emenda n• 2, destacada pelo Senador 
Eduardo Suplicy, com parecer contrário do relator. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação a Emenda n• 6, de autoria do Senador AntOnio 
Carlos Valadares, também destacada. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda· 

çãa,@ai •. (Pausa.) 
· ··- Sobre a Mesa, parei:er da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final, que será lida pelo Sr. 1• 
Secretário em exercfcio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 248, DE 1996 
(da Comissão Diretora) 

Redação final do proJeto de Resolu
ção n" 47 de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 47, de 1996, que autori
za o Estado de São Paulo a tomar financiamento, a 
ser conOOdido pelo Tesouro Nacional, para liquida
ção de metade de sua dívida junto ao Banco do Es
tado de São Paulo S.A (BANESPA), no valor de 
R$7.500.000.000,00 (sete bilhões e quinhentos mi· 
lhões de reais) em 15 de dezembro de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de maio de 
1996. Júlio Campos, Presidente - Renan Calhel
ros, Relator- Levy Dias- Ney Suassuna. 

ANEXO AO PARECER N2 248, DE 1996 

Façq saber que o Senado Federal aprovou, e 
êu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•, DE 1996 

Autoriza o Estado de São Pauf!, a to
mar financiamento, a ser concedlcf!, pelo 
Tesouro Nacional, para liquidação ae me
tade de sua dMda Junto ao Banco do Es
tado de São Paulo S.A.- Banespa, nova
lor de R$ 7.500.000.000,00 (sete bilhões e 
quinhentos milhões de reais), em 15 de 
dezembro de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 É o Estado de São Paulo autorizado a 

contratar empréstimo junto ao T escuro Nacional, em 
montante necessário ao enquadramento da opera
ção de qúe trata o art 2" desta Resolução. 

Art 2" A operação de crédito entre o Estado de 
São Paulo e o Tesouro Nacional deve obedecer às 
seguintes características: 

a) valor pretendido: R$ 7.500.000.000,00 (sete 
bilhões e quinhentos milhões de reais); 

b) juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano), calcu
lados sobre o valor total do empréstimo; 

c) data base da operação: 15 de dezembro de 
1995; 

d) atualização monetária: variação cambial; 
e) amortização: trinta anos em parcelas men

sais; 
f) destinaçãa dos recursos: liquidação de meta

de da dívida do Estado e de suas entidades contro
ladas junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A. -
BANESPA, apurada em 15 de dezembro de 1995; 

g) ga'ªnüas: 
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··------:-::------:---
1) direitos e créditos relativos a cotas ou parce

las tia participação do Estado na arrecadação da 
União, na forma do ãiSposto no artigo 159, incisos I, 
a, e 11, da Constituição Federal ou resultantes de tais 
cotas ou parcelas, transferfveis de acordo com o 
preceituado na mesma Carta, respeitada sua vincu
lação a apficação especial, quando for o caso; .-

2) receitas próprias do Estado a que se refere 
o artigo 155 da Constituição Federal, nos termos do 
artigo 167, § 4°, da mesma, acrescentando pela 
Emenda Constitucional n• 3, de 17 de março de 
1993; 

3) 51% (cinqüenta e um por cento) das ações 
ordinárias nominativas do capital social do Banco do 
Estado de São Paulo S.A. - BANESP A, de proprie
dade da Fazenda do Estado, mediante caução junto 
ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente fi.. 
nanceiro'do Tesouro Nacional. 

.Art. 3" A operação de crédito em referência fica 
excepeionalizada quanto ao seu enquadramento no 
inciso I do artigo 4° da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal, obedecido o montante global de 
comprometimento dos aluais nfveis de endMdamen
to do Estado, conforme infonnado pelo Banco Cen-
tral do Brasil. --;,· · ·. 

Parágrafo único. É o Estado de São Paulo obri
gado a comprovar o cumprimento do que dispõe o 
artigo 167, inciso UI da Constituição. Federal, para a 
contratação do financiamento mencionado no artigo 
1° desta Resolução.. • . 

Art. 4" A operação deverá efetivar-se no. prazo 
máximo de quinhentos e quarenta dias contados da 
data. da publicação desta Resolução. 

Art. SO Esta Resolução entra em vigor na data 
de sue publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em ãiS
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Jillio Campos) • A Presi

dência comunica que a sessão conjunta do Con
gresso Nacional, anterionnente convocada para 
hQi~ 19 horas, está cancelada, em virtude da faJ.. 
tà de horário. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Sr. Presidente, eu 
gostaria de requerer preferência, pedindo a inversão 
da pauta, para que se vote o item 3 antes do item 2. 

O SR. PRESIDENTE (Jillio Campos) • Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exercfcio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o segui~ie: · 

REQUERIMENTO N° 481, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 311 , alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o Projeto PRS n• 
44196, a fim de ser apreciado antes da matéria cons
tante do item n" 1 da Ordem do Dia 

Saia das Sessões, 16 de maio de 1996.- Es
perldlão Amln. 

O SR. PRESIDENTE (Jillio Campos) • Em vo
tação o requerimento de preferência do Senador ES:. 
peridião Amin. · 

Os Srs. ·Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado." · _, ·· · · 

O s·R. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem~·· • · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Conce
do a palavra a V. Ex". 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ·gos
taria de chamar a atenção dos Srs. Senadores, pois 
as matérias que vão entrar agora em votação estão, 
todas elas, em regime de urgência Solicito aos emi
néiltes Senadores que pennaneçam em plenário 
para votannos as matérias que estão em regime de 
urgência, senão· as sessões de segunda e sexta-fei
ra serão deliberativas. 

O SR. PRESIDENTE (Jillio Campos) • A Mesa 
convoca os Srs. Senadores a permanecerem em 
plenário •.. 

O SR. PRESIDENTE (Jillio Campos) • Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 44, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
Do Requerimento n• 468, de 1996) 

Discussão, em turno llnico, do Projeto 
de Resolução n• 44, de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer n• 236, de 
1996, da Comissão de Assuntos Econõmi
cos), que autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo com o Banco lntera
mericano de DesenvoMmento - BID, no va
lor equivalente a até quatrocentos e cin
qüenta milhões de dólares norte-america
nos, destinando-se os recursos a financiar, 
parcialmente, o Projeto de Modernização da 
Ro~via São Paulo-Curitiba-Fiorianópolis .. 
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A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão-ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
À Comissão Diretora para a redação final. 

(Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

•' 
É lido o seguinte: 

PARECER N" 249, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 44 de 1996. 

A Comissão Diretora apresente a redação final 
do Projeto de Resolução n• 44 de 1996, que autoriza 
a União a contratar operação de crédito externo com 
o Banco lnteramericano de DesenvoMmento - BID, 
no valor equivalente a até US$450,000,000.00 (qua
trocentos e cinqüenta milhões de dólares norte-ame
ricanos), destinando-se os recursos a financiar, par
cialmente, o Projeto de Modernização da Rodovia 
São Paulo-Curitiba-Rorianópolis. 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de maio de 
1996. - Júlio Campos, Presidente - Renan Calhei
roa, Relator- Ney Suassuna- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N° 249, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, art 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo com o Banco lnte
ramerlcano de Desenvolvimento - 610, 
no valoi- equivalente a .!ltá US$ 
450,000,000.00 (quatrocentos e cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos), 

.. - .,... destinando-se os recurSos a financiar, 
parcialmente, o Projeto de Modernização 
da Rodovia São Paulo-Curitiba-Rorianó
polis. 

O Senado Federal resolve: 

Arl 1° É a União autorizada, nos termos da 
Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal, a 
contratar operação de crédito externo com Banco ln
teramericano de DesenvoMmento - 810, no valor 
equivalente a até US$ 450,000,000.00 (quatrocentos 
e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), 
destinando-se os recursos a financiar, paroialmente, 
o Projeto de Modernização da Rodovia São Paulo
Curitiba-Rorianópolis. 

Art 2" A operação de crédito externo a que se 
refere o art 1• tem as seguintes características: 

a) valor: até US$450.000,000.00(quatrocentos 
e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), 
de principal; 

b) destinação dos recursos: financiar, parcial
mente, o Projeto de Modernização da Rodovia São 
Paulo-Curitiba-Rorianópolis; 

c) amortização do principal: em preStação Se
-mestrais ·e consecutivas e, tanto quanto possível, 
iguais. Â primeira prestação deverá ser paga na pri
meira data em que deva ser efetuado o pagamento 
de juros, uma vez transcorridos seis meses conta
dos da data prevista para o desembolso final t:fo em
préstimo e, a última, até 11 de julho de 2016; r 

d) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréslimo, a uma taxa anual para cada semestre, 
determinada pelos custos dos empréslimos qualifi
cados tomados pelo Banco durante o semestre ante
rior, acrescido de margem razoável, expressa em 
termos de percentagem anual, que o Banco fixará 
periodicamente de acordo com a sua politica sobre 
taxa de juros, semestralmente vencidos em 11 de ju
lho e em 11 de janeiro de cada ano, a partir de 11 de 
janeiro de 1997; 

e) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgu
la setenta e cinco por cento ao ano), sobre o mon
tante não desembolsado, contada a partir de ses
senta dias após a data da celebração do contrato, 
semestralmente vencida, nas mesmas datas eslipu
ladas para o pagamento dos juros. 

Ar!. 3° A contratação da operação de crédito 
externo a que se refere o art 1• deverá efetivar-se 
no prazo máximo de quinhentos e quarente dias 
contado da data da publicação desta Resolução. · 

Art 4" Esta Resolução entra em vigcr na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 16, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 454, de 1996) 

Discussão, em fumo único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 16, de 1996 (n• 
2.942192, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a compensação financeira entre os 
sistemas de previdência social, nos casos 
de contagem recíproca do tempo de contri
buição para efeito de aposentadoria, .. e dá 
tiutras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 243, de 
-1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 482, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 352, inciso 11, do Regimento 

Interno, requeremos a extinção da urgência concedi
da para o Projeto de Lei da Câmara n• 16196. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. - Já
der . Elarbalho - Valmlr Campelo - Hugo Napo
leão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A maté
ria retoma à sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°123, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 467, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara n• 123; de 
1995 (n• 4.645/94, na casa de origem), que 
altera dispositivos da Lei n• 8.436, de 25 de 
junho de 1992, que institucionaliza o Progra-

--=-· má de Crédito Educativo para estudantes 
carentes. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Assuntos Económicos e de Edu
cação) 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N• 1-PLEN 

Suprima-se o inciso I e o § 1° do inciso V do 
art. 5°, da Lei n• 8.436/92, com a redação dada pelo 
projeto em epígrafe. 

Justificação 

A prioridade constitucional dada à educação 
básica pública à melhoria e expansão do ensino su
perior público, junto a ampliação de apoio a pesqui
sa pontos que também defendemos come prioritá
rios, mesmo contando com uma gestão competente 
oarecem de maiores recursos do orçamento do Mi
nistério dá Educação e do Desporto, bem come dos 
Sistemas Estaduais e Municipais. Como todos os 
setores que se expressam interessados no desen
volvimento do País incluem a educàção como .meta 
prioritária a exemplo do Programa Brasileiro de Qua
lidade e Produtividade e outras iniciativas equivalen
tes públicas ou privadas, entendemos que esta des
pesa deve ser distribuída com outras fontes que 
também têm embutido em sua atuação interesses 
sociais e coletivos a defender. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, Líder do PT. 

EMENDA N° 2-PLEN 

Altere-se o inciso 11, do art. 5" da Lei n• 
8.436/92, com a redação dada pelo projeto em epí
grafe, para a seguinte: 

Art. 5° O recursos do Programa de Crédito 
Educativo terão origem: 

1- ······························································-······ 
11 - na destinação de 2% dos depósitos compul-

sórios das instituições financeiras no Banco Central: 
III- .................................................. ·-····-·····-· 
IV- ..................•. ~ ........................ ~~ ................ .. 
v- ............................................... ·-·----····-··- . 
§ 1" ·····•···••·•·•··························••·········•···············. 
§ 2" ....................................................... ·--·-·· 

Justificação 

Face à concepção de que o dinheiro público 
ainda não ésuficiente para instalação e manutenção 
da educação pública e que, no momento há um al
guns consensos estabelecidos, como a necessidade 
de co-gestã.Q em alguns setores e o interesse da 
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elevação do nível cultural da população, opinamos 
que-se estabeleça um percentual para a fonte ligada 
aos depósitos compulsórios das instituições financei
ras no Banco Central, que, segundo Boletim do Ban
co Central, de fevereiro de 1996, recolheu o montan
te de 20 bilhões de reais. Da forma que está coloca
do dificulta o estabelecimento de um plano prévio 
quanto a disponibilidade de tais recursos para este 
fim. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Nos ter
mos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Lúcio Alcântara para dar parecer em 
substiluição à Comissão de Assuntos Económicos 
sobre o projeto e as emendas. 

O"'SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente,Sr"s e Srs. Senadores, o projeto recebeu o 
exame da Comissão de Assuntos Económicos. Na 
ocasião, o Relator foi o Senador Geraldo Melo, que 
fez um parecer exaustivo, no sentido de procurar 
compatibilizar as intenções do autor do projeto com 
a realidade, e elaborou um substitutivo. 

Nesse substitutivo, procurou acatar algumas 
idéias do projeto como, por exemplo, o processo de 
seleção dos beneficiários, através de um processo 
mais democrático, em que participariam os docen
tes, os próprios alunos, bem como os dirigentes da 
instituição. · · - - ·· · --

Procurou, também, aduzir novas fontes de fi
nanciamento para o crédito educativo. Tudo isso 
em respeito à Constituição e sem comprometer a 
seguridade social, uma vez que a Carta Magna es
tabelece que os recursos advindes dos chamados 
"concursos de prognósticos•, promovidos pela Cai
xa Económica Federal, destinam-se à seguridade. 
Mesmo assim, previu a possibilidade de se colocar 
não só os concursos cujos prêmios não fossem 
procurados pelos possíveis vencedores, mas tam
bém a possibilidade de que 30% das rendas des
ses concursos. pudessem ser destinados para o 
projeto. 

Assim sendo, Sr. Presidente, com as modifica
ções introduzidas pelo Senador Geraldo Melo, na 
forma do substitutivo que elaborou, damos nosso 
parecer em plenário favoravelmente e, infelizmente, 
contra as emendas que foram apresentadas pelo 
Senador José Eduardo Outra. De forma que, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta é a nossa 
posição. · - -

Uma emenda fixa que 2% do compulsório dos 
bancos seriam destinados ao crédito educativo. 
Achamos temerário estabelecer esse percentual, 
pois não sabemos se 2% é pouco ou não, em fun
ção da polftica macroeconõmica do Pafs. Mas cons
ta que parte do compulsório será destinado para o fi
nanciamento do crédito educativo. 

A outra emenda do Senador José Eduardo Ou
tra propõe a supressão do inciso I, que trata da fonte 
de recursos a partir do orçamento do Ministério da 
Educação e do § 1•, do inciso V, do art s•. 

Infelizmente, damos parecer contrário às duas 
emehdas e favorável ao projeto na forma do substi
tutivo apresentado à Comissão de Assuntos EconO
micos pelo Senador Geraldo Melo. 

É o seguinte o parecer na íntegra: 

I - Relatório 

O Projeto de Lei em epígrafe redefine parte 
das normas que regem o Programa de Crédito Edu
cativo. 

De acordo com a iniciativa, a seleção dCM!. can
didatos ao crédito educativo será feita na i~ição 
em que o aluno requerente estiver matriculado, por 
uma comissão formada pela direção do estabeleci
mento de ensino e por representantes, escolhidos 
democraticamente, dos docentes e discentes da ins
tituição. 

O crédito educativo passa a abranger o finan-
- ciamento dos encargos educacionais entrà 50 e 

100% do valor da mensalidado ou da semestralida
de, além da manutenção do estudante, no valor do 
100 reais, extensiva aos estudantes comprovada
mente carentes dos estabelecimentos públicos de 
ensino stlperior. 

Os recursos do programa de crédito educativo 
continuam a ter origem prevista no orçamento do Mi
nistério da Educação, na reversão dos financiamen
tos concedidos, nos depósitos compulsórios feitos 
pelas instituições financeiras no Banco Central, além 
de outras fontes a serem determinadas. Porém, pas
sam também a originar-se na destinação de 60% da 
renda líquida dos concursos de prognósticos admi
nistrados pela Caixa Económica Federal (CEF) e da 
premiação não procurada pelos contemplados no 
prazo de prescrição. 

O projeto estabelece que, nos próximos dez 
anos, os fe!1Ursos-orçamentários destinados pelo Mi
nistério da Educação e do Desporto ao programa 
não poderão ser menores do que os aplicados em 
1995, corrigidos na proporção idêntica à do índice 
de correção.do orçamento da União. -
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Na distribuição das vagas para o financiamento 
das mensalidades ou semestralidades dos estudan
tes carentes, será dada prioridade às instituições de 
ensino que mantenham programa de crédito educati
vo com recursos próprios. 

O financiamento ao estudante será feito me
diante contrato de abertura de crédito e sua libera
ção se dará em parcelas mensais ou semestrais, por 
prazo que não deverá superar a duração média do 
curso. Já o prazo de carência será de um ano, a ser 
contado a partir do término ou da interrupção do cur
so. A amortização, a ser feita em pagamentos men
sais, terá prazo máximo igual a uma vez e meia o 
período de utilização do crédito, contado a partir do 
término do prazo de carência. Os juros serão de 6% 
ao ano e a atualização monetária se fará com base 
na Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP), ou .outra 
que a suf!stituir. 

Por outro lado, merece apoio a extensão do 
prazõde pagamento dos financiamentos para uma 
vez e meia o período de sua utilização, com o fim de 
evitar a inadimplência dos beneficiários do progra
ma. Porém, como os recém-formados enfrentam 
grandes diliculdades para se estabilizar na nova pro
fissão, e é assustador o drama do desemprego, 
cabe ampliar também, de um para dois anos, o pra
zo de carência para o infcio do pagamento do finan
ciamento recebido. 

Outra sugestão do projeto de lei em apreço 
merece reservas. Trata-se da proposta de estabele
cer os montante a serem incluídos no orçamento do 
Ministério da Educação e do Desporto para o pro
grama de crédito educativo nos próximos dez anos. 
A Coastituição Federal determina que as leis orça
mentárias são de iniciativa privativa do Presidente 
da República. Não cabe aqui levantar questiona
mentos sobre o processo de tramitação da proposta 
que resultou na Lei n• 8.436/82, e sim lembrar que é 
da responsabilidade do Congresso Nacional promo
ver o controle da constitucionalidade das matérias 
que aprecia, inclusive quanto ao vfcio de iniciativa. 
Portanto, não pode o Poder Legislativo dar infcio a 
uma matéria como a disposta na redação que se 
pretende dar ao § 1° do art. 5° da Lei n" 8.436192. 
Contudo, o Substitutivo proposto evita revogar o pra
zo já estabelecido na referida lei. 

Finalmente, merece acolhimento a proposta de 
coooet!eq:lrioridade,' na concessão dos financiamen
tos, aos alunos das instituições que mantenham pro
gramas próprios de crédito educativo. A sugestão 
pode constituir um incentivo para que os estabeleci
mentos de ensino criem programas de financiamen-

to de estudos com recursos próprios. Contudo, man
tida a redação original, a iniciativa poderia criar um 
privilégio para essas instituições, deixando em se
gundo plano o que deve ser a real prioridade do pro
grama: beneficiar os estudantes carentes, onde quer 
que se encontrem matriculados. Dessa forma, o 
Substitutivo altera a redação da proposta. 

III- Voto 

Em razão do exposto, o voto deste Relator é 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 
123, de 1995, de acordo com o seguinte texto 
substitutivo: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N° 123 (SUBSTITUTIVO), DE 1995 

Altera dispositivos da Lei n• 8.436, 
de 25 de junho de 1992, que instituciona
liza o Programa de Crédito Educativo 
pilra estudantes carentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 2°, caput e o inciso III do art. 5", e 

o art. 7" da Lei n• 8.436, de 25 de junho de 1992, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2" Poderá ser titular do beneffcio 
de que trata a presente Lei o estudante 
comprovadamente carente e com bom de
sempenho acadêmico, desde que atenda à 
regulamentação do programa. 

§ 1• A seleção dos candidatos ao cré
dito educativo será feita na instituição em 
que se encontram matriculados, por comis
são constitufda pela direção do estabeleci
mento de ensino e por representantes esco
lhidos democraticamente do seu corpo do
cente e discente. 

§ 2" O financiamento dos encargos 
educacionais poderá variar de 50"/o (cin
qüenta por cento) a 100% (cem'por cento) 
do valor da mensalidade ou da semestrali
dade, depositado pela executora desta lei na 
conta da instituição de ensino superior parti
cipante do programa. 

§ 3° Na distribuição das vagas para o 
financiamento dos encargos educacionais 
de gue trata esta lei será dada preferência 
às iriS!iluições de ensino superior que man
tenham programa de crédito educativo com 
recursos próprios, sem prejuízo da priorida
de ®s critérios de carência. 
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Art. s• Os recursos do Programa de 
Crédito Educativo terão origem: 

III - na destinação dé 30% (trinta por 
cento) da renda líquida dos concursos de 
prognósticos administrados pela Caixa Eco
nômica Federal, bem como dos recursos da 
premiação não procurados pelos contempla
dos dentro do prazo de prescrição. 

Art. 7" Os financiamentos serão conce
didos mediante contrato de abertura de cré
dito, nas seguintes condições: 

I - liberação em parcelas mensais ou 
semestrais, por prazo não superior à dura
ção média do curso; 

11 - dois anos de carência, contados a 
"'(lanir do término ou da interrupção do curso; 

III- amortização em pagamentos men
- sais em prazo máximo equivalente a uma 

vez e meia o período de utilização do crédi
to, a contar do término do prazo de carênCia; 

IV - cobrança de juros com base na 
Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP), ou ou
tra que a substituir, vedada a cobrança de 
correção monetária ou outros encargos e 
acessórios a qualquer título." 

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O pare
cer conclui favoravelmente à matéria, na forma do 
substitutivo que apresenta e contrário às emendas. 
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, de
signo o nobre Senador Elcio Alvares para proferir 
parecer sobre o projeto e as emendas, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para profe
rir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, pela Comissão de Educação 
oferecemos também parecer ao substitutivo elabora
do pelo Senador Geraldo Melo e assumido no plená
rio pelo Senador LúCio Alcântara, acompanhando na 
íntegra, recusando também as Emendas oferecidas 
den"s 1 e2. 

Portanto, nosso parecar é favorável ao substi
tlJ!Ml""corn recusa das emendas, deixando claro tam
bém que as emendas oferecidas ao substiMivo, 
nesta oportunidade, em número de duas, assinadas 
pelo Senador José Eduardo Outra, Líder do PT, tam
bém recebem neste momento a nossa recusa. 

É o parecer da Comissão na íntegra: 

· 1- Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n• 123, de 1995, 
tem por fim alterar disposições do programa de cré
dito educativo, criado em 1975 e atualmente regido 
pela Lei n• 8.436, de 1992. As modHicações propos
tas referem-se à forma de seleção dos candidatos, à 
abrangência do programa, ·às lonfes de seu susten
to, assim como aos critérios da concessão dos finan
ciamentos. 

O projeto de lei inclui a participação dos dooen
tes na comissão de escolha dos candidatos ao crédi
to educativo existente no seio de cada instituição de 
ensino. Dessa forma, passaria a ser formada uma 
comissão tripartite, constitufda pelos dirigentes da 
instituição e representatntes ·dos alunos e professo
res, eleitos democraticamente. 
• No que se refere à abrangência do programa, é 
proposta a criação de uma bolsa de manutenção do 
estudante, no valor de R$1 00,00, extensiva a estu
dantes carentes das instituições públicas de educa
ção superior. Já o valor do financiamento dos enear
gos educacionais passaria a variar de 50% a 100% 
do valor da mensalidade ou semestralidade, e não 
até 150"/o, como prevê atualmente a Lei n• 8A36Í92. 

É sugerida uma modificação nas fontes que 
sustentam o programa de crédito educativo, particu
larmente na receita dos concursos de loteria. De 
acordo com a legislação vigente, destinam-se ao 
programa a totalidade do resultado líquido de três 
edições extraordinárias de loterias administradas 
pela Caixa Eoonõmica Federal (CEF). O PLC n• 
123195 prevê a destinação de 60% da renda lfquida 
de todos·: os concursos de prognósticos administra
dos pela CEF, inclusive dos recursos de premiação 
não-procurados no prazo legal de prescrição. 

A proposição repete a fórmula da Lei n• 
8.436/92 quanto à exigência de que o Ministério da 
Educação e do Desporto destine ao programa de 
crédito educativo, num prazo de dez anos, valores 
não inferiores aos aplicados em determinado ano. 
Na referida Lei, o ano estipulado é o de 1991. No 
projeto de lei, 1995. 

Outra mudança proposta diz respeito ao esta
belecimento de um critério de prioridade na distribui
ção de vagas do programa. Terão prioridade as insti
tuições de ensino_ que mantenham programa próprio 
de crédito êaucativo. 

. Finalmente, o PLC n• 123195 procura definir 
· novos critérios de concessão dos financiamentos, 
além da m~da fórmula da lei vigente, que apenas 
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veda a cobrança de juros anuais de mais de 6% ao 
ano~ O projeto de lei prevê a liberação do financia
mento em parcelas mensais ou semestrais, por pra
zo que não exceda a duração média do curso; o pra
zo de um ano de carência, a ser contado a partir do 
fim ou da interrupção do curso, para o infcio do res
sarcimento; a amortização em parcelas mensais du
rante o prazo equivalente a uma vez e meia o perfo
do de utilização do crédtlo, contadas do término do 
período de carência; e a atualização monetária com 
base na Taxa de Juros a Longo Prazo- TJLP. 

O PLC n• 123/95 foi despachado à Comissão 
de Assuntos Económicos (CAE), tendo o Senador 
Geraldo Melo, em substituição aquele órgão técnico, 
proferido parecer favorável na forma de um substtlu
tivo. É oportuno, portanto, que sua análise pela Co
missão de Educação tenha como parâmetro a com
paração'do projeto original a esse substitutivo. 

-Com efetlo, é importante que os docentes parti
cipem-do processo de seleção dos candidatos ao 
crédtlo educativo. Se o critério de desempenho aca
dêmico é considerado na concessão das vagas, 
nada mais natural do que a participação dos profes
sores na comissão existente em cada instituição de 
ensino. Exatamente por isso, ao contrário do que 
pretende o PLC n• 123/95, deve ser mantida a refe
rência, na lei, ao crnério do bom desempenho aca
dêmico. 

As sugestões do PLC n• 123195 sobre a abran
gência do programa merecem ser questionadas. O 
custo do ensino superior público federal é de 5,3 bi
lhões de reais. Isso ultrapassa o valor relatiivo aos 
18% da recetla de impostos que a União, por norma 
constitucional, deve aplicar na manutenção e desen
volvimento do ensino, que atinge 4,8 bilhões. Por
tanto, como obter recursos para a concessão de bo
las de manutenção aos estudantes carentes de edu
cação superior, sejam da área pública ou privada? 
Atualmente, está sendo feito um grande esforço 
para que se consiga despender, em todo o Pafs, um 
mínimo de 300 reais ao ano por aluno do ensino fun
damental público. A despesa média anual por aluno 
nas instituições federais de educação superior foi 
estimada em 5,5 mil dólares em 1991, embora al
guns estudiosos falem em até 8 ou 12 mil dólares. 
Ainda que a educação superior seja normalmente 
mais cara, a falta de egüidade na distnbuição de recur
~ucacionais entre os nfveis de ensino é patente. 
Em conclusão, é improprio pensar em bolsas de ma
nutenção para estudantes de educação superior. 

Quanto à proposta de mudança na forma de 
sustentação do programa com recursos de loterias, 

é preciso concordar com as ponderações de que a 
seguridade social é uma área sensível, e não deve 
perder recursos para outros setores, ainda que se
jam importantes, como o crédtlo educativo. Portanto, 
merece aprovação a idéia do Relator Geraldo Melo 
de procurar um equillbrio entre a sugestão do PLC 
n• 123195 e as necessidades da seguridade social. 

Sem dúvida, é preciso proceder ao controle de 
constitucionalidade das iniciativas que tramtlam no 
Congresso Nacional. As leis orçamentárias são de 
iniciativa exclusiva do Presidente da República. Des
sa forma, não pode ser acolhida a sugestão do pro
jeto da Câmara sobre os recursos mínimos que o 
Ministério da Educação e do Desporto deve aplicar 
no programa de crédtlo educativo, ao longo dos pró
ximos dez anos. 

Por outro lado, é válida a sugestão de conce
der prioridade, na distribuição dos recursos do crédi
to educativo, às instituições de ensino que mante
nham programa próprio de financiamento a seus alu
nos, pois isso poderá estimular iniciativas do ensino 
privado no setor. Contudo, não se deve perder de 
vista o aspecto essencial do crédito educatiivo, gue é 
o de auxiliar os estudantes carentes, matriculados 
ou não em instituições que tenham iniciativas pró
prias na área 

Por fim, é valida a proposta de trazer para o 
corpo de lei novos crnérios para a concessão dos fi
nanciamentos particularmente no que se refere às 
formas de ressarcimento. É preciso que haja estabi
lidade quanto ao periodo de carência e prazo para 
amortização do financiamento recebido. O que não 
faz sentido é estabelecer cobrança de juros sobre 
juros, como pretende o PLC 123195 

Em ,suma, o substtlutivo apresentado pelo rela
tor Geraldo Melo, da Comissão de Assuntos Econó
micos obtém um considerável equnibrio entre o de
sejável e o possfvel merecendo o apoio deste Rela
tor. 

III- Voto 

Em vista das considerações formuladas, voto 
pela aprovação do PLC 123195 na forma do substi
tutiivo apresentado pelo Senador Geraldo Melo, em 
substituição ·a Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui favoravelmente à proposição, na forma 
do substitutiivo apresentado, em substituição à Co
missão de-Assuntos Económicos e contrário às 
emendas apresentadas. 

Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto, 
das emendQ.s e do substitutivo em turno único. 
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A SRA. EMÍUA FERNANDES- Sr. Presidente, 
peço a palavra, para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
tem a palavra, por dez minutos, para discutir. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Para 
discutir.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
com relação a esta matéria, estaremos acompa
nhando o parecer apresentado pelos Srs. Relatores. 
Mas como integrante da Comissão de Educação, e 
inclusive na qualidade de Vice-Presidente da referi
da Comissão, gostaríamos de deixar registrada nos
sa estranheza e até nossa contrariedade de que ma
téria desta natureza não tenha chegado para discus
são e que poderia, inclusive, ser aperfeiçoada 

Temos aqui infOrmações de que a matéria foi 
lida em plenário no dia 30 de outubro de 1995. E a 
Mesa Diretora deu despacho de que deveria ir às 
Comisstíes de Assuntos Económicos e de Educa
ção, o que não ocarreu, ficando na Comissão de As
suntos-Económicos. Foi feito, sem dllvida, um estu
do detalhado e sério pelo Senador Geraldo Melo, 
mas queremos registrar isso. 

Creio que a Comissão de Educação, que tem 
se preocupado profundamente com as questões re
lativas a esse tema, deveria ter tido a oportunidade 
de discuti-lo. Sabemos que a questão do crédito 
educativo é urna preocupação, tenho certeza, de to
dos os Srs. Senadores e de toda a sociedade brasi
leira, porque os apelos, as solicitações, os reclames 
que se recebem no dia-a-dia nos nossos gabinetes, 
sem dúvida, mostram a importância desta matéria. 

Um aspecto interessante, para fazermos urna 
reflexão: Serão destinados os recursos do crédito 
educativo para aqueles alunos que comprovarem 
que realmente são carentes e que não têm condiçõ
es de custear a sua universidade. Mas também foi 
acrescentado pelo Sr. Relator, e agora com o apoio, 
inclusive, do Relator em Plenário da Comissão de 
Educação, que, além da carência, também os alu
nos deverão demonstrar um bom rendimento nos 
seus estudos. Também é fundamental a participação 
direta das instituições, por intermédio de docentes e 
discentes, ou seja, alunos e professores, na seleção 
dos estudantes candidatos a receberem o crédito 
educativo. 

Sabemos que são basicamente três as fontes 
que sustentam atualmente o crédito educativo: os 
r~s-qüe"já constam do Orçamento do Ministério 
da Educação, a revisão dos financiamentos concedi
dos e parte da arrecadação de loterias. A destinação 
da parte dos depósitos compulsórios das instituições 
financeiras no Banco Central é prevista em lei. E: im-

portante que se preste muita atenção para o fato de 
que o Banco Central simplesmente vem ignorando 
essa parcela de contribuição que deveria chegar 
como recurso ao crédito educativo. Não concorda
mos e queremos que agora, no momento em que 
nova lei é alterada e que é reafirmada a necessida
de de destinar-se essa parcela de contribuição, o 
Governo Federal faça cumprir essa determinação. 

Um único ponto que eu questionaria nesse pro
jeto refere-se à terceira das fontes. No projeto origi
nal que a Câmara dos Deputados aprovou, 60% da 
renda líquida dos concursos de prognósticos admi
nistrados pela Caixa Económica Federal, aqueles 
que vêm da loteria, seriam destinados ao crédito 
educativo. O Senado reduziu para 30o/o. As argu
mentações do Relator são que os outros 30% são 
atualmente destinados à seguridade social a qual te
ria prejuízo. Se tivéssemos diScutido na Comissão 
de Educação, talvez tivéssemos aprofundado essa 
questão e demonstrado a necessidade de garantir 
esses60%. 

Concluiríamos, Sr. Presidente, destacando um 
ponto importante que foi acrescentado no Senado 
Federal pelos Srs. Relatores. Trata-se do paga!'nen
to do crédito educativo. Na Câmara, estava previsto 
um ano de carência, ou seja, após um ano, os alu
nos já deveriam começar a pagar seu crédito educa
tivo. O Senado dobrou esse tempo de carência para 
dois anos. Penso que toi urna providência importan
te, tendo em vista que muitos profissionais em início 
de carreira não têm condições de devolver de ime
diato, em apenas um ano, o que receberam como 
crédito educativo. 

Continuamos afirmando, porém, que os recur
sos continuarão insuficientes para a demanda de 
alunos que precisam de crédito educativo. 

Queremos também fazer um apelo ao Gover
no, para que o atraso nos repasses dos recursos 
seja olhado com atenção. Do milhão de estudantes 
em universidade privada que temos no Brasil, 350 
mil são carentes e hoje apenas aproximadamente 
100 mil estudantes recebem o crédito educativo. 
Esse total significa muito pouco. Com essa lei, pas
saremos a dispor, em vez R$100 milhões, R$150 
milhões, aproximadamente. Considero ainda insufi
cientes esses recursos. 

Encerraremos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, dizendo-gue lamentamos profundamente 
que a ComiSSão de Educação não tenha analisado 
essa matéria, porque é a maneira de que dispomos 
para tentar resgatar o valor e a importância que essa 
Comissão te.m no Senado Federal. Muito obrigada 



Maio de 1996 - ANAIS DO SENADO FEDERAL - 00079 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Não ha· 
vendo mais alguém que queira discutir, passa-se à 
votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra: ao nobre Líder do PT, José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, primeiro gostaria 
de acompanhar o pronunciamento da Senadora 
Emília Fernandes, no sentido de lamentar que esta 
matéria seja votada em regime de urgência. 

Quero registrar que conversei com a Uderança 
do Governo, com os Uderes do PFL e do PMDB, no 
sentido de que fosse retirada a urgência dessa ma
téria. PJópus que a urgência poderia ser requerida 
novamente na terça-feira, para que a matéria fosse 
votadã" na próxima quinta-feira. Dessa forma, pelo 
menos poderíamos analisar melhor o substitutivo. 

Com todo respeito ao nobre Relator, Senador 
Lúcio Alcântara, parece-me que S. Ex' teve conheci
mento das emendas no momento em que se levan
tou para relatá-las. S. Ex" está confirmando isso. ln
felizmente, a argumentação é a mesma de sempre: 
o projeto foi debatido exaustivamente na Câmara 
dos Deputados. e, então, temos que votá-lo com ur
gência no Senado Federal. Isso é lamentável. 

Apenas gostaria de ler a justifiCação das emen
das que apresentamos. Uma delas modifica o art. 5", 
que trata dos 2"/o do depósito compulsório. Três mo
dificações fundamentais fazem parte do texto da 
nossa emenda. A primeira modificação retere-se à 
retirada dos recursos oriundos do orçamento do 
MEC como fonte de financiamento desse programa, 
com base na necessidade premente de se coloca
rem mais recursos nessa fonte, no sentido de ex
pandir a rede de universidades públicas, inicialmente 
através da maximização do turno notumo, com um 
ensino de qualidade da extensão e da pesquisa. 

A segunda modificação diz respeito à definição 
de um percentual na fonte composta pelos depósitos 
compulsórios da instituição financeira do Banco 
Central. 

Quando o Senador Lúcio Alcântara fez referên
·cia ãissõ, ·não sabíamos qual era o valor: A justifica--- · 
ção diz que, segundo boletim do banco de fevereiro 
de 1 ggs, o mesmo arrecadou nesse período o mon
tante de R$20 bilhões. Portanto, é possível saber: 
são 2% de R$20 bilhões. -

O Sr. Gerson camata - V. Ex" me permite um 
aiJarte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com muito 
prazer. 

O Sr. Gerson camata- A emenda de V. Ex', 
no meu entender, é meritória. Nós temos que cuidar 
de aumentar os fundos que financiam os estudantes 
carentes brasileiros. Por quê? Porque é na universi
dade brasileira onde ocorre o maior crime do mundo 
de transferência de renda do pobre para o rico. Os 
ricos brasileiros estudam na universidade pública, e 
os pobres vão para universidade privada, particular, 
paga. Portanto, a única maneira de ajudar os pobres 
a alcançar um curso superior é financiar a ida dos 
mais pobres para as universidades privadas. Assim, 
daremos aos pobres uma educação melhor, mesmo 
porque a universidade pública está sucateada. A 
cada LDI? que aprovamos aqui, o ensino brasileiro 
vai afundando mais. Por quê? Porque é um docu
mento corporativista, cheio de privilégios. Estamos, 
portanto, sucateando a universidade brasileira cada 
vez que aprovamos uma lei aqui. Vi um trabalho da 
revista Veja que me deixou estarrecido e sem dormir 
cinco dias. Existem universidades brasileiras onde 
há três alunos por professor. A Veja concluiu o se
guinte: se o Governo brasileiro fechasse todas as 
universidades brasileiras - trata-se de um exercício 
de imaginação, obviamente -e mandasse os estu
dantes todos para os Estados Unidos sairia mais ba
rato para o Governo brasileiro. A qualidade do ensi
no está caindo. 

Cito a V. Ex' um exemplo. No Espírito Santo, 
há uns 20 anos, fundou-se uma Faculdade de Medi
cina particular. Os médicos por ela formados não ti
nham crédito algum. Hoje o médico que sai da facul
dade particular é o melhor e ninguém vai ao consul
tório daquele que se graduou pela universic:lade pú
blica. Ou a particular melhorou muito ou a pública 
piorou muito. O nosso cuidado hoje seria aumentar 
os recursos substancialmente, no sentido de possibi
litar a ida dos estudantes pobres para as universida
des privadas, que, em sua maioria, são melhores do 
que as universidades públicas. É claro que há exce
ções. Há universidades pliblicas excelentes, mas, na 
verdade, a recuperação dessas universidades de
morará muito. Enquanto as universidades públicas 
não se recu_peram -·e côrrlõ elas só são freqüenta
das pelos ricos, porque todo o sistema de ensino 
brasileiro é elitista-, vamos facultar aos pobres o di
reito de freqüentar as faculdades particulares, ter um 
curso supeli.or e evoluir na vida. 
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A Sr' Emília Fernandes - Senador José 
Eduardo Outra, V. Ex' me concede um aparte ape
nas para uma consideração? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Nobre 
Senadora, não é permitido apartes em encaminha
mento de votação. 

A Sr' Emilia Fernandes - Sr. Presidente, eu 
queria evitar de ter de me inscrever para o encami
nhamento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Concedo o 
aparte a V. Ex', Senadora Emilia Fernandes. 

A Sr' EmRia Fernandes - Creio que temos 
que fazer justiça em relação ao Senado. O projeto 
original, em termos do pagamento do crédito - por
que isso também é uma questão que me preocupa 
muito -, previa o pagamento de no máximo 6% de ju
ros ao !!f!O, mais a atualização monetária com base 
na taxa de juros a longo prazo, o que significa juros 
sobr~uros. O Senado retirou esses juros de no má
ximo 6% e deixou única e exclusivamente esta cor
ração: a cobrança de juros na base da TJLP, vedada 
a cobrança de correção monetária ou outros encar
gos e acessórios a qualquer titulo. Isso é muito im
portante. Inclusive, há um grande número de pes
soas que estão ficando inadirnplentes, porque a 
prestação dos créditos está muito elevada. Alguns 
estão recebendo a C:obrança de pagamento mensal 
do crédito no valor de R$300, comprometendo todo 
seu salário, conforme comprovantes que nos foram 
enviados. Assim, ao mesmo tempo em que baixa os 
juros, o projeto poderia ter previsto algo no sentido 
de auxiliar, de fazer uma renegociação das dfvidas 
dessas pessoas que já estão com o compromisso de 
paQar. Estamos fazendo um encaminhamento nesse 
sentido e, certamente, dentro de poucos dias, esta
remos propondo algo, para que se possa também 
socorrer essas pessoas que estão endividadas. Mui
tas tiveram de interromper os seus estudos, motivo 
pelo qual se iniciou o pagamento, outras estão de
sempregadas ou apresentam salários baixos. Tenho 
no meu gabinete o comprovante de professores que 
estão ganhando R$350 mensais e que receberam 
uma cobrança de R$293, o que é totalmente inviá
vel. Agradeço a boã vontade do Sr. Presidente. Pen
so que isso complementa a avaliação e a análise 
que estamos fazendo sobre o assunto. Muito obriga
do pelo aparte, Senador José Eduardo Outra. 
_:-;O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Os apartes 

feitos pela Senadora Emilia Fernandes e pelo Sena
dor Gerson Camata demonstram que esse assunto 
é muito sério para que o estejamos votando em regi- -
me de urgência, em final de sessão, o que compro-

~---

va, inclusive, que os discursos de que educação é 
prioridade zero de Governo - é prioridade máxima de 
um país que propõe passar para a modernidade e 
entrar na globalização -não passam de discursos. 

Gostaria apenas_ de_ registrar que não concordo 
com a afirmação do Senador Gerson Camata de que 
as universidades privadas são melhores do que as 
públicas. Com raras exceções, isso não é verdade. 
Só se for no Estado do Espírito Santo, porque, nos 
demais, as universidades públicas são infinitamente 
melhores. 

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

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pela Sr" 1° Secre
tária em exercício, Senadora Emília Fernandes. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 483, DE 1996 

Senador Presidente, 
Nos termos do art. 311, alínea d, do Regiri;lento 

Interno, requeiro preferência para apreciaçãO do 
substitutivo apresentado em Plenário ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 123, de 1995 (n• 4.645194, na 
Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 
8.436, de 25 de junho de 1992, que institucionaliza o 
Programa de Crédito Educativo para estudantes' ca
rentes. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996.- se
nador Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) • Aprova
do o requerimento. 

Em votação o substitutivo. 
Os Si-s. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o 

projeto e as emendas. 
À Comissão Diretora para a redação do venci

do para o turno suplementar. 
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Conce

do a palavra ao nobre Senador. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -5E. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, soli
cito que registre o .meu voto contrário. 

O SR.l>RESIDENTE (Júlio Campos) -A Taqui
grafia o registrará com muita honra. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo ~ redação do vencido para o turno suple-
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mentar, que será lido pela Sr" 1• Secretária em exer
cfcio; Senadora Emma Fernandes. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 250 DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

· Redação do vencido, para o turno 
suplementar do susb!ltutlvo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 123, de 
1995 (n" 4.465, de 1994, na Casa de ori
gem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar do substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 123, de 
1995 (n• 4.645, de 1994 na Casa de origem), que al
tera dispositivos da Lei n• 8.436, de 25 de junho de 
1992, Q12e institucionaliza o Programa de CÍ'édito 
Educativo para estudantes carentes. 

&lia de Reuniões. 16 de maio de 1996. - Júlio 
Campos; Presidente - Renan Calheiros; Relator -
Levy Dias -Antônio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N• 250, DE 1996 

Altera dispositivos da Lei n" 8.436, 
de 25 de )unho de 1992, que instituciona
liza o Programa de Crédito Educativo 
para estudantes carentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 2", o caput e o inciso III do art. 5", 

e o art. 72 da Lei n• 8.436, de 25 de junho de 1992, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 2" Poderá ser titular do beneffcio 
de que trata essa lei o estudante comprova
darnente carente e com bom desempenho 
acadêmico, desde que atenda à regulamen
tação do programa. 

§ 1• A seleção dos candidatos ao cré
dito educativo será feita na instituição em 
que se encontram matriculados, por comis
são constitufda pela direção do estabeleci
mento de ensino e por representantes esco
lhidos democraticamente do seu corpo do
cente e discente. 

§ 2" O financiamento dos encargos 
educacionais poderá variar de 50 (cinqüen-

- =-·ta}a100% (cem porcento) do valor da men
salidade ou da semestralidade, depositado 
pela executora desta lei na conta da institui
ção de ensino superior participante do pro
grama. 

§ 3" Na distribuição das vagas para o 
financiamento dos encargos educacionais 
de que trata esta lei será dada preferência 
às instituições de ensino superior que man
tenham programa de crédito educativo com 
recursos próprios, sem prejufzo da priorida
de dos critérios de carência. 

Art. 5" Os recursos do Programa de 
Créãlto Educativo terão origem: 

III - na destinação 30% (trinta por cen
to) da renda lfquida dos concursos de prog
nósticos administrados pela Caixa Económi
ca Federal, bem como dos recursos da pre
miação não procurados pelos contemplados 
dentro do prazo de prescrição: 

Art. 72 Os financiamentos serão conce
didos mediante contrato de abertura de cré
dito, nas seguintes condições: 

_ I - liberação em parcelas mensais ou 
semestrais, por prazo não superior à dura-
ção média do curso; .· 

11 - dois anos de carência, contados a 
partir do término ou da interrupção do i:urso; 

III - arncrtização em pagamentos men
sais em prazo máximo equivalente a uma 
vez e meia o período de utilização do crédi
to, a contar o término do prazo de carência; 

IV - cobrança de juros com base na' 
Taxa de Juros a Longo Prazo - TJLP, ou 
outra que a substituir, vedada a cobrança de 
coneção monetária ou outros encargos e 
acessórios a qualquer tftulo. • 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Discus

são do substitutivo em turno suplementar. 
A Presidência esclarece ao Plenário que pode

rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pela 
Sr" 11 Secretária em exercfcio, Senadora Emflia Fer
nandes. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N° 1-PLEN 

Acrescente-se o § 4° ao art. 2" do Substitutivo 
ao PLC n• 123195, que aHera a Lei n• 8.435, de 25 
de maio de _!992. 



00082 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

"Art. 2" ·····························-··················· 
§ 1" ... ~ ................................................ . 
§ 2" ...................................................... . 

§ 3" ························-···-······· ···············-
§ 4" O financiamento da manutenção 

do estudante, no valor de R$1 00,00 (cem 
reais) por mês, extensivo aos estudantes 
comprovadamente carentes que freqüentam 
estabelecimentos públicos de ensino supe
rior .. • 

Justificação 

De 1.000 alunos que se matriculam no ensino 
de 1• grau, somente 1 chega à universidade. Nosso 
pafs tem um dos maiores fndices de analfabetismo 
do mundo (está entre os 9 pafses que detêm mais 
de 50%' dos analfabetos do mundo); não chega a 
20%.o número de jovens de 15 a 19 anos que estão 
dentre- de nossas escolas; estes e outros indicado
res alarmantes, que demonstram as grandes distor
ções existentes na vida educacional brasileira e a 
necessidade de que, efetivamente, se defina ações 
sérias, não demagógicas, comprometidas com a me
lhoria de vida do pafs e da população. Também é 
conhecida a informação de que os recursos orça
mentários do MEC ainda não são suficientes para 
expansão da educação pública. São estes e outros 
dados que nos convencem de que o maior esforço 
tem de ser feito na direção de levar mais alunos 
para a educação pública, especialmente aqueles 
que necessitam apoio na conquista de um maior nf
vel de conhecimento para se inserir nesta sociedade 
excludente. 

, -Sala das Sessões, 16 de maio de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, Uder do PT. 

EMENDA N• 2- PLEN 

Dê-se ao art. 5• do Substitutivo ao PLC n• 
123195, que attera a Lei n" 8.435, de 25 de maio de 
1995, a seguinte redação: 

Art. 5" Os recursos do Programa de 
Crédito Educativo terão origem: 

I - na destinação de 2% dos depósitos 
compulsórios das instituições financeiras no 
Banco Central; 

11 - na destinação de 30% (trinta por 
cento) da renda lfqulda dos concursos de 
prognósticos administratiVos pela caixa 
Ewnômiea-FedêFcil, bem eõmõ --dõs reeürsos 
da premiação não procurados contemplados 
dentro do prazo de prescrição; 

III - na reversão dos financiamentos 
concedidos; e 

IV - em outras fontes. 

Justificação 

Três modificações fundamentais fazem parte 
deste texto: a retirada dos recursos oriundos do or
çamento do MEC como fonte de financiamento des
te programa, com base na necessidade que é pre
mente de se colocar mais recursos nesta fonte, no 
sentido de expandir a rede de universidades públi
cas, inicialmente através da maximização do turno 
notumo com ensino de qualidade, da extensão e da 
pesquisa; segunda modWicação diz respeito a defini
ção de um percentual na fonte que se composta pe
los depósitos compulsórios das instituições financei
ras ·no Banco Central (segundo Boletim deste Ban
co, de fevereiro de 1996, o mesmo arrecadou neste 
perfodo o montante de 20 bilhões de reais); e por úl
timo, suprimir uma definição do PLC n" 123 onde de
terminava que nos próximos dez anos os recursos 
orçamentários do MEC, alocados neste Programa, 
não poderiam ser inferiores aos aplicados em 1995. 
É o princfpio da participação de outros setorE>i que 
também dizem eleger a educação do pafs ciomo 
área prioritária da atuação na luta pelo desenvolvi
mento e melhores condições de vida da população. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1996.- Se
nador José Eduardo Outra, Uder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Em dis
cussão o projeto e as emendas. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Concedo a palavra ao Sr. Relator, Senador Lú
cio Alcântara, em substituição à Comissão de As
suntos Económicos para proferir parecer sobre as 
emendas. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PFL-CE. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, não obstante o fato de 
ter sido designado Relator em plenário, tiVe ocasião 
de examinar, com a atenção merecida, não apenas 
o assunto, mas o autor, Senador José Eduardo Ou
tra, e suas emendas apresentadas. 

O depósito compulsório, todos sabemos, envol
ve uma questão de meio circulante, disponibilidade 
de crédito, etc. Não me parece razoável que se esta
beleça um percentual, uma vez que ele terá de flu
tuar até em função da própria economia do Pafs. 

Estouae acordo com os Senadores Emilia Fer
nandes e Geraldo Melo, que, em seü pamcei, -apon
tam para o fato de que, apesar de a lei prever que 
uma das fo.f1teS do crédito educatiVo é o compulsó-
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rio, o Banco Central o ignora solenemente, sem que 
se dê qualquer porcentagem. Evidentemente é um 
abuso. 

O Senador Geraldo Melo, em seu substitutivo, 
é até veemente em relação à atitude do Banco Cen
tral, que está querendo legislar por portarias, contra
riando uma lei que dá, como uma das fontes do cré
dito educativo, parte do compulsório. Não me parece 
razoável estabelecer um percentual sobre ele. O que 
devemos, sim, é procurar saber e fazer com que a 
lei seja cumprida e que parte do compulsório se des
tine, de fato, ao crédito educativo. 

O nosso parecer é contrário às emendas do 
Senador José Eduardo Outra, porque uma delas vol
ta justamente à questão dos 2% e a outra estabele
ce um valor de R$1 00 por estudante da universida
de. Inclusive, já se verifica que hoje, não obstante a 
situaçãe' de penúria em que se encontra o ensino 
superior - e aqui lamento discordar do meu querido 
amigcre colega Senador Gerson Camata, porque 
penso que as universidades públicas, com toda a si
tuação diffcil que estão vivendo, ainda são supe
riores às universidades privadas -, não há como se 
estabelecer esse valor de R$1 00 por aluno/mês, 
uma vez que o grande percentual do orçamento do 
Ministério da Educação já está sendo consumido 
para o ensino superior, em detrimento do ensino fun
damental, aliás, desrespeitando a Constituição, que 
detennina que a ele seja dado 50%. 

Portanto, não vejo como se acolher, apesar do 
mérito da iniciativa, esse valor de R$1 00. Creio que 
isso poderia até entrar, para fazer minha homena
gem ao meu colega, Senador Eduardo Suplicy, den
tro da idéià"do Programa de Garantia de Renda Mf
nima,-estendendo-se agora do ensino fundamental 
também para o III grau, mas não agora nesse proje
to de crédito educativo. 

Por isso, encaminho contrariamente às duas 
emendas apresentadas agora no turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui contrariamente às emendas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Al
vares, para proferir parecer, em substituição à Co
missão de Educação, sobre as emendas. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para profe
rir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
pela Comissão de Educação, acompanhei no mes
mo..llim o- pronuffi::iamerito do Senador Lúcio Alcân-
tara e também ofereço recusa às emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tendo o 
parecer também conclufdo contrariamente, em vota- -
ção o substitutivo, sem prejufzo das emendaS. - - -- -

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

Aprovado. 
Passa-se à votação,. em globo, das emendas 

com pareceres contrários. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitadas. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Hem 4: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 45, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 469, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 45, de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer n• 240, de 
1996, da Comissão de Assuntos Econõmi
cos), que autoriza a União a celebrar o rees
calonamento de créditos brasileiros junto à 
República de Angola no valor de quatrocen
tos e trinta e seis milhões, quatrocentos e 
seis mil, seiscentos e cinqüenta e seis dóla
res norte-americanos e noventa e um centa
vos. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até encer
ramento da discussão. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecier sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo redação final, que será lido pela Sr". 1• 
Secretária em exercfcio, Senadora Emma Fernan
des. 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 251, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu-
ção-nO 45; de 1996: --

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 45, de 1996, que autori
za a União 'L celebrar o reescalonamento de créditos 



00084 ~-ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

brasileiros junto à República de Angola no valor de 
US$436,406,656.91 (quatrocentos e trinta e seis mi
lhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e cinqüen
ta e seis dólares norte-americanos e noventa e um 
centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 16 de maio de 
1996. -Júlio campos, Presidente- Renan Calhei
ros, Relator- Ney Suassuna- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N° 251, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1996 

.. Autoriza a União a celebrar o ·rees
calonamento de créditos brasHeiros junto 

-à República de Angola no valor de 
US$436,406,656.91 (quatrocentos e trinta 
e seis milhões, quatrocentos e seis mil, 
seiscentos e clnqüenta e seis dólares 
norte-americanos e noventa e um centa
vos). 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• É a União, nos termos do art. 52, inciso 

V, da Constituição Federal, autorizada a celebrar o 
reescalonamento de créditos brasileiros junto à Re
pública de Angola no valor de US$436,406,656.91 
(quatrocentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e 
seis mil, seisoentos e cinqüenta e seis dólares norte
americanos e noventa e um centavos). 

, -Ar!. 2° A operação de crédito externo a que se 
refere o art 1• tem as seguintes características: 

a) valor: até US$436,406,656.91 (quatrocentos 
e trinta e seis milhões, quatrocentos e seis mil, seis
centos e cinqüenta e seis dólares norte-americanos 
e noventa e um centavos), posição de 1° de setem
bro de 1995; 

b) prazo: quinze anos, sendo cinco de carên
cia, contados a partir de 1° de setembro de 1995; 

c) taxa de juros: libor semestral acrescida da 
margem de 0,9% a.a. (zero vírgula nove por cento 
ao ano); 

d) pagamento do principal: em vinte e uma par
celas semestrais, com início em 1° de setembro do 
a~o;-- ~ ~ 

e) pagamento dos juros: será efetuado semes
tralmente, em 1° de março e 1° de setembro de cada 
ano, ocorreno::> o primeiro pagamento em 1° de mar
ço de 1996; 

-- -~- -- - --- -· --------
f) juros de -mora: 1% a.a. (um por cento ao 

ano), acima da taxa de juros mencionada no item c 
retro. 

Art 3° A contratação da operação de crédito 
externo a que se retere o art 1° deverá efetivar-se 
no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias 
contado da data da publicação desta resolução. 

Art 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprova
do o projeto, e estando a matéria em regimente de 
urgência, passa-se à imediata apreciação da reda· 
ção final. 

Em discussão a Redação Final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. ~ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Apro\tada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) • Item 5: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 46, DE 1$6 

(Em regime de urgência, nos termos do~ 
Requerimento n" 470, de 1996) 

Discussão, eni turno único, do Projeto 
de Resolução n• 46, 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer n• 241 , de 
1996, da Comissão de Assuntos EconOmi
cos), que autoriza a União a celebrar os 
contratos bilaterais de reescalonamento de 
seus créditos junto a República do Gabão, 
Q.U suas agências governamentais, renego
ciados no ãmbito do Clube de Paris, confor
me Atas de Entendimentos de 19 de setem
bro de 1989 e de 15 de abril de 1994. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até ó en
canamento da discussão. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. -~ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
o pro)àto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo_ redação final, que será lido pela Sr". 1• 
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Secretária em exercfcio, Senadora Emfiia Feman
cres:-

É lida a seguinte: 

PARECER N• 252, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 46 de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 46, de 1996, que autori
za a União a celebrar os contratos bilaterais de rees
calonamento de seus créditos junto à República do 
Gabão ou suas agências governamentais, renego
ciados no âmbito do Clube de Paris, conforme Atas 
de Entendimentos de 19 de setembro de 1989 e de 
15 de abril de 1994. . 

· SáÍa de Reuniões da Comissão, 16 de maio de 
1996-. - Júlio Campos, Presidente - Renan Calhel
ros, Relator- Ney Suassuna- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N• 252, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 
48, item 28, do. Regimento Interno, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1996 

Autoriza a União a celebrar os con
tratos bilaterais de reescalonamento de 
seus créditos junto à República do Ga
bão, ou suas agências governamentais, 
renegociados no âmbito do Clube de Pa
ris, conforme Atas de Entendimentos de 
19 de selembro de 1989 e de 15 de abril 
de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• É a União, nos termos do art. 52, inciSo 

V, da Constituição Federal, autorizada a celebrar os 
contratos bilaterais com a República do Gabão, ou 
suas agências governamentais, relativos aos crédi
tos do Brasil renegociados no âmbito do Clube de 
Paris, de acordo com os parâmetros de consolida
ção e de renegociação fixados nas Atas de Entendi
mentos (Agreed Minutes), acordados em 19 de se
tembro de 1989 (Fase III) e 15 de abril de 1994 
(F~IV). __ _ 

· -"""'l>rt-2" O valor do principal e de juros do crédito 
do Brasil objeto desta autorização é de 
US$26,781 ,355.52 (vinte e seis milhões, setecentos 
e oitenta e um mil, trezentos e cinqüenta e cinco dó
lares norte-americanos e cinqüenta e dois centavos) 

e as condições financeiras básicas a serem firmadas 
nos respectivos instrumentos são as seguintes: 

I - relativas à Fase III: Ala de Entendimentos 
de 19 de setembro de 1989: 

a) va/or;US$7.158,120,75 (sete rmlhões, cento 
e cinqüenta e oito mil, cento e vinte dólares norte
americanos e setenta e cinco centavos); 

b) dfvida afetada: principal e juros decorrentes 
do contrato original, vencidos até 31 de agosto de 
1989 e vincendos entre 12 de setembro de 1989 e 31 
de dezembro de 1990; 

c) modo de pagamento: 1000k (cem por cento) 
da dfvida afetada será paga em treze parcelas se
mestrais iguais e sucessivas, sendo a primeira em 
31 de dezembro de 1994 e a última em 31 de de
zembro de 2000; 

d) juros: LIBOR semestral mais 1% a.a. (um 
por cento ao ano), acrescida margem de 1% a.a. 
{um por cento ao ano); 

e) furos de mora: 1% (um por cento) acima da 
taxa contratual. · 

11 - relativas à Fase .IV: Ata de Entendimentos 
de 15 de abril de 1994; _ 

a) W~lor: US$ 19.623,234,77 (dezenove milhõ
es, seiscentos e vinte e três mil, duzentos e ·trinta e 
quatro dólares norte-ameripanos e setenta e sete 
centavos); · 

b) dívida afetada: principal e juros decorrentes 
do contrato original, vencidos até 30 de março de 
1994 e vincendos entre 12 de abril de 1994 e 31 de 
março de 1995; · 

c) modo de pagamento: 1000k (cem porcento) 
da divida afetada será paga em treze parcelas se
mestrais iguais e sucessivas, sendo a primeira em 
31 de ITII;\!ÇO de 1997 e a última em 20 de setembro 
de2009; 

d) juros: LIBOR semestral mais 1% a.a. (um 
por cento ao ano), acrescida· margem de 1% a.a. 
(um por cento ao ano); 

e) juros de mora: 1% (um por cento) acima da 
taxa contratual. 

Art 32 Aplica-se a esta autorização, no que 
couber, o disposto nas Resoluções n"s. 82, de 1990, 
e 50, de 1993, do Senado Federal. 

Art 4° A União encaminhará ao Senado Fede
ral cópia dos contratos bilaterais a que se refere esta 
autorizaçãº'- no pmzo de quinze dias após a assina
tura dos respectivos instrumentos e devidamente 
traduzidos para a língua portuguesa. 

Art. 5° O prazo para o exercício desta autoriza
ção é de quinhentos e quarenta dias. 
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Art. 6" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Aprova
do o projeto, e estando a matéria em regimente de 
urgência, passa-se à imdiata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a Redação Final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão: 
Em votação. 
Os Srs. Senadores qlle a~ aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
AProvada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
.,.de lei da Câmara n• 36, de 1995 (n• 
2.734/92, na Casa de origem), que acres

- centa dispositivo ao art. 2• da lei n• 4.771, 
-de 15 de setembro deT965;que instttYL~ 

novo Código Rorestal, tendo -
Parecer favorável, sob n• 204, de 

1996, da Comissão 
- de Assuntos Sociais. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 236 do Regimento Interno. 

Discussão do projeto em turno único. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 

Sr" 1• Secretária em exercício, Senadora Emma Fer-
nandes. · 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 484, DE 1996 

.. -Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Exce
lência que seja retirado o item 7 da Pauta, constante 
do PLC n• 36, de 1995 (n• 2.734192, na Casa de ori
gem), tendo em vista necessidade de reformulação 
do Parecer. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996.- Na
bar Júnior - Francelino Pereira - Romero Jucá
Gilvam Borges - Benl Veras - Emília Fernandes 
-José Bonifácio- Edlson Lobão- Bernardo ca
bra! - Bello Parga - Lúcio Alcântara - Antônio 
Carlos Valadares- Jonas Pinheiro- Valmir Cam
pelo - Osmar Dias. 
--"'0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo-
tação. ~ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria retoma à Comissão de Assuntos So
ciais~ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Hem 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de lei da Câmara n• 44, de 1995 (n• 
3.051189, na Casa de origem), que dispõe 
sobre as CoiOnias, Federações e Confede
ração Nacional dos Pescadores, regulamen
tando o parágrafo único do art. s• da Consti
tuição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 203, de 
1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Nos termos do art. 235, pasSa.-se à discussão 

do projeto em turno único. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma questão de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem V. 

Ex" a palavra. · 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -5E.~Para 

uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, essa a minha pergu11ta: se a SE!ssão 
cair neste momento, já que esses projetos que estão 
sendo votados agora não estão em regime de ur
gência, quando entrariam na pauta esses projetos? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Na pró-
xima terça-feira. . 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Em nome 
da boa imagem do Senado, Sr.· Presidente, a falta 
de quorum é obvia. Não sei se, pedindo verificação 
de quorum, vou ter apoiamento,· mas vamos deixar 
esses pontos para a próxima terça-teira. · · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Embora 
o Plenário esteja de acordo, quero esclarecer ao no
bre Líder do PT que a prorrogação foi aprovada pelo 
Plenário e está vigorando, mas, dentro do bom sen
so e do equilíbrio, todos nós concordamos com a su
gestão. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

A votação fica adiada por falta de quorum. · 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 85, de 1995 (n" 
3.523193~na Casa de origem), de iniciatiVa 

-do -Presidente da República, que reajusta a 
pensão especial concedida pela Lei· n• 
3.233, de 29 de julho de 1957, a Rosália 
Ma.(ja de Almeida da Conceição, viúva do 
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ex-servidor federal Vital da Conceição, ten
do 

Parecer favorável, sob n• 195, de 
1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 

ra 
A votação fica adiada para a próxima terça-lei-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 10: 

Di5cussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 132, de 1995 (n• 
4.219193, na Casa de origem), de iniciativa 

<do Presidente da República, que coilcede 
pensão especial a Mariana Olimpio Granja, 

- filha menor de Deise Lima Olimpio Granja, 
tendo ·. 

Parecer favorável, sob n" 196, de 
1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 

termos do art. 235; U, do Regimento Interno. 
Passa-se à discussão do projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 

ra 
A votação fica adiada para a próxima terça-lei-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Item 11: 

Discussão, em turno llnico, do Projeto 
de Lei da Câinara n• 133, de 1995 (n" 
3.956193, na Casa de origem), de iniciatiVa 
do Presidente da República, ·que concede 
pensão especial a Helena Santos Cabral, 
viúva de João da Silva Ribeiro, tendo 

Parecer favorável, sob n• 197, de 
1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
_ A votação fica adiada para a próxima terça-fei

ra;-=-· -- . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Os Srs. 
Senadores !ris Rezende, José Roberto Arruda e a 
Sr" Senadora Júnia Marise enviaram à Mesa propo
sições cuja tramitação, de acordo com o disposto no 

art. 235, III, •a•, itens 3 e 4, do Regimento Interno, 
devem ter infcio na Hora do Expediente. 

As matérias serão anunciadas na próxima ses
são. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os emi
nentes Senadores Esperidião Amin, José lgnácio 
Ferreira, Júlio Campos, Sebastião Rocha e Lúcio Al
cãntara enviaram discurso à Mesa para serem publi
cados na forma do disposto no art. 203 do Regimen
to Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-5C) • Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, numa época em que 
se verifica uma verdadeira exorbitância no exercício 
do poder de polfcia outorgado aos órgãos de segu
rança pública em nosso Pafs; em que a atuação po
licial está sendo posta em cheque em todos os can
tos do Brasil, por causa de exageros cometidos, e 
em que o cidadão comum vai nutrindo dentro de si 
uma verdadeira desconfiança na atuação da polícia, 
poderá a muitos parecer eStranho e inoportuno que 
eu venha a esta tribuna justamente para elogiar e 
enaltecer a atuação da Polícia Militar de Santa Çata
rina. 

O fato de se poder vir a público elogiar a..deci· 
são de um comando policial-militar de fazer os ·seus 
subordinados mais atuantes e mais presentes junto 
à população vem demonstrar que nem tudo é decep
ção e que, se houver, per parte da direção dessas 
corporações, boa vontade e um comprometimento 
com a finalidade primeira da polícia, a segurança no 
Brasil deixará de ser um problema; o policial, ao in
vés de temido e evitado, passará a ser estimulado 
pela população. 

Em: Santa Catarina, é precisamente isso que 
está acontecendo com o Segundo Batalhão da Polí· 
cia Militar de Chapecó, com jurisdição sobre sessen
ta e oito cidades do Estado. Conhecedor das neces
sidades e dos anseios da população, o comando 
desse batalhão criou dois programas destinados ba
sicamente a aproximar a Polfcia Militar da comunida
de. 

O primeiro desses programas é o policiamento 
nas escolas e suas adjacências. 

Já seri<! um grande feito a presença de policia
mento ostensivo nessas áreas, com a utilização de 
policiais a pé, a cavalo ou motorizados, mas a Polf
cia Mnitar de Saota Catarina foi além, ao envolver 
nessa inidãtiva dirigentes de oolégios, funcionários, 
professores. pais de alunos e os próprios estudan
tes, criando um clima de cooperação e comprometi
mento ante.§ impensado. 
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Assim, o dever de zelar pela segurança deixou 
de ser apenas uma obrigação da força policial e pas
sou a ser uma iniciativa de toda a comunidade, no 
sentido de que cada cidadão começou a tomar me
didas preventivas destinadas a melhorar a seguran
ça de todos. 

Com o apoio e o auxmo de professores e dire
ção das escolas, a Polícia Militar foi até os estudan
tes para, numa troca viva e descontraída de idéias, 
transmitir-lhes noções básicas de como se precave
rem das ações violentas que acontecem principal
mente nos arredores das escolas e, algumas vezes, 
até em seu interior, como o roubo de dinheiro, de tê
nis, de bonés e de outros pequenos objetos. 

Juntamente com a segurança, a Polícia Militar 
está cuidando do problema das drogas, não só exer
cendo a eGperada repressão contra a ação de trafi
cantes -du vendedores, mas, principalmente, alertan
do os alunos para as formas de abordagem por eles 
utilizadas e para os cuidados a serem tomados para 
evitá-los, bem como para os efeitos nocivos que o 
uso dessas substâncias causa no corpo e na mente 
das pessoas. 

Na periferia das cidades e naquelas regiões 
habitadas por comunidades mais carentes, a Polícia 
Militar está indo além da segurança em si: nessas 
localidades, os policiais estão executando ações de 
verdadeiros assistentes sociais, atendendo pessoas 
enfermas, parturientes e deficientes, quer encami
nhando-os aos setores que lhes podem prestar as
sistência, quer dando à população orientações que a 
auxiliem no trato com as demais repartições públi
cas. 

, .Para que o programa de segurança nas esco
las pudesse surtir os efeitos desejados, foram esco
lhidos, para atuar nesses locais, aqueles policiais 
com mais traquejo e facindade no trato com jovens e 
crianças, tendo sido ainda dado a eles treinamento 
especifico que os auxiliasse nessa nova missão. O 
fato de serem também sempre os mesmos a alUa
rem numa determinada área tem permitido uma 
maior interação com estudantes, pais e professores, 
o que, além de favorecer o clima de cooperação en
tre as duas partes, tem proporcionado uma substan
cial mudança na forma de a comunidade ver o poli
cial. Ao invés de ver nele <;~quela pessoa inacessível 
e temida, passa a encará-lo como um amigo com o 

. qua1'a" comunidade pode C:oiitar e com o qual precisa 
cooperar. 

Concomitantemente, a Polícia se tem empe
nhado na melhoria das condições de trânsito nas ci
dades, cuidando para que as leis que o regulam se-

jam respeitadas tanto por motoristas quantó por pe
destres, promovendo assim uma verdadeira reedu
cação das pessoas para o trânsito. 

No início, eu falava que eram dois os progra
mas desenvolvidos pela Polícia Militar de Santa Ca
tarina. O primeiro, como se viu, está voltado para a 
segurança propriamente dita; o segundo é o Projeto 
Banda na Escola, que visa a despertar, acentuar e 
enriquecer o espírito cívico e patriótico dos estudan
tes, bem como a transmitir um pouco da cultura bra
sileira por meio da música. 

Por esse projeto, os estudantes recebem noçõ
es básicas de civismo, ficam conhecendo os sr mbo
los nacionais e como respeitá-los e aprendem a can
tar o Hino Nacional e os hinos do Município e do Es
tado, além de poderem ter na música uma forma de 
entretenimento sadio, voltado para a cultura. 

_ Sem dúvida alguma, essa. é uma outra podero
sa arma ·de que se serve a Polícia Militar de Santa 
Catarina para se aproximar dos cidadãos e mostrar 
que polícia não é só repressão. 

Ao tomar conhecimento dessas iniciativas do 
Segundo Batalhão de Chapecó, confesso-lhes, Se
nhor Presidente, Senhoras e Senhores Senaqores, 
que liGuei deveras emocionado e deveras orguÍhoso, 
pois, com ações simples, Santa Catarina se transfor
ma num exemplo para os demais Estados do Brasil, 
criando uma imagem nova e muito mais simpática 
da polícia e mostrando que é possível estabelecer 
um novo relacionamento entre os organismos de se
gurança e o cidadão. O melhor disso tudo, no entan
to, é que, no encalço dessa mudança de atitude, a 
população está mais tranqüila, o índice de criminali
dade declinou e os policiais trabalham com mais sa
tisfação.' 

Por isso, ao tempo em que parabenizo o Se
gundo Batalhão da Polícia Militar de Chapecó por 
essa brilhante iniciativa, encareço ao seu comando e 
aos seus comandados que não esmoreçam nessa 
empreitada e tenham o santo orgulho de ver os fru
tos da sua dedicação e do seu empenho na satisfa
ção da comunidade. 

Muito obrigado! 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, O Estado do 
Espírito Santo vem oferecendo ao país, nas últimas 
décadas, uma extraordinária demonstração do que é 
capaz a mobilização de um povo, por suas lideran
ças, quando decide, objetivamente, definir e trilhar 
os caminhos capazes de alcançar sua elevada desti
nação. 
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Após o perfodo marcado pelo cuHivo da cana 
·cre a-çúcar, que preponderou à época da capitania, a 
economia capixaba só veio a experimentar um está
gio significativo, com o início da produção de café, 
em meados do século passado, quando, em conse
qüência, experimentou os primeiros passos na práti
ca do comércio exterior. 

Os louváveis esforços registrados nos primei
ros anos deste século, visando à industrialização, 
não obtiveram êxito suficiente para atterar substan
cialmente o panorama económico, que persistiu sob 
a forma de monocuttura cafeeira até os anos 60. 

Observadores mais sensíveis já haviam detec
tado, no correr da década de 50, as primeiras indica
ções de que a cultura cafeeira estava em vias de 
exaurir sua condições de sustentáculo da economia 
capixaba. Face à iminência do colapso que de fato 
veío a "Se abater sobre essa atividade, o Espírito 
Santa passou a buscar fórmulas destinadas à cons
tru~de uma estrutura diversificada de produção 
que oferecesse sustentação confiável aos seus an
seios de desenvolvimento. 

O primeiro passo efetivo no sentido da raciona
lização dos esforços rumo a uma economia bem es
truturada, veio com a criação, pelo Governador Car
los Undenberg, do Conselho de Desenvolvimento 
Económico - Codec -, destina.do a otimizar os in
vestimentos públicos e a estabelecer formas efica
zes de entrosamento e de estímula à iniciativa priva
da. O Espírito Santo vivia então uma dramática reali
dade, segundo a qual, embora compondo geográfica 
e administrativamente a região Sudeste, estava mui
to aquém de seus padrões de progresso. 

Diante dessa discrepância abismal, o Governo 
do EStado, nesse mesmo período, desfechou cam
panha de mobilização, junto à opinião pública em 
geral e às autoridades federais em particular, no 
sentido de que fosse concedido ao Espírito Santo 
um sistema de incentivos assemelhado àquele que 
beneficiava a região Nordeste. 

Esse movimento só veio a obter efeito prático 
alguns anos após, mediante a edição do decreto-lei 
880, que permitiu aos contribuintes no Estado algu
ma forma de aplicação de parte de seu Imposto de 
Renda em projetos industriais, agrícolas e de turis
mo, por intermédio do Fundo de Recuperação Eco
nómico do Espírito Santo - FUNRES, que aquele 
·dee11!to-lãi ta·mbém criara. 

Algum tempo depois, face à evidência de baixa 
movimentação do porto de Vitória em termos de im
portação, o Governo do Estado concebeu uma en
genhosa legislação destinada a atrair as operações 

de comercialização de produtos de origem estran
geira. Para instrumentalizar esse projeto, foi criado o 
Fundo de Desenvolvimento da Atividades Portuárias 
- O FUNDAP. Este mecanismo tem por objetivo a 
promoção do setor terciário, mediante o incrementct 
e a diversificação na atividades de comércio interna
cional, beneficiando também o setor primário com os 
investimentos dos participantes do programa. 

Dessa forma, o Funres e o Fundap podem ser 
considerados os instrumentos que possibilitaram 
verdadeira revolução no ritmo que assinalava histori
camente os padrões de crescimento do Estado. Da
dos da Fundação Getúlio Vargas sobre a renda per 
caplta dos Estados, a partir do ano de 1970, de
monstram que a evolução da economia capixaba 
ocorreu em velocidade bem superior à média nacio
nal, fato que testemunha a eficácia dos instrumentos 
institucionais postos a serviço do progresso do Esta
do. 

Em· i 970, a renda per caplta do Espírito Santo 
era de 243 dólares anuais, isto é, a 12" posição en
tre os Estados. Esse índice elevou-se em 1994 para 
2. 758 dólares, desempenho brilhante que colocou o 
Espírito Santo praticamente ao lado do Parãná, na 
oitava colocação. No período 70194, a economia bra
sileira cresceu 1.067",{,, já a do Espírito Santo apre
sentou um índice de crescimento de 1.870%, au
mentando sua participação de 1,18%, em 1970, para 
1,94%, em 1994, na formação do produto interno. 

A história do Fundap confunde-se com a pró
pria evolução, nos últimos 25 anos, com complexo 
portuário do Espírito Santo. Este sistema é constituí
do por seis efiCientes portos que, em 1994, movi
mentaram 87 milhões de toneladas. Deste total, as 
exportaçõàs corresponderam a 78,0 milhões de to
neladas e geraram, naquele ano, uma receita cam
bial de 6 bilhões de 700 milhões de dólares. Estes 
números fazem do Espírito Santo um dos principais 
centros de comércio exterior do país, responsável 
por 25% de tonelagem movimentada e por 15% de 
nossa receita cambial. 

No lado das importações, as marcas são igual
mente expressivas: em 1980, as importações por Vt
tória corresponderam a 2,5 milhões de toneladas, 
enquanto que em 1994 alcançaram 9,3 milhões de 
toneladas. 

Senhor Presidente, 
Senhoras Senadoras, 
Senhôres Senadores: 
Outros fatores repercutem positivamente no 

volume de cargas movimentadas pelos portos capi
xabas, entre. os quais podemos destacar: 
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1) menor tempo de espera dos navios, se com
Pãrãdo com os demais portos, em particular do Rio 
de Janeiro e Santos; 

2) grande capacidade de embarque e desem-
barque; • 

3) localização no território brasileiro e suas li
gações rodoferroviárias com os principais mercados 
do Sudeste e Centro-Oeste. 

O Fundap apóia, mediante financiamento sob 
condições particulares, empresas comerciais que 
operam utilizando as instalações portuárias capixa· 
bas. 

O programa propiciou no perfodo: 
1) realização de investimentos produtivos da 

ordem de 100 milhões de dólares; 
2) investimentos, pelo Governo do Estado, em 

programas de infra-estrutura eoonômico-social, no 
vaior OPeracional de 70 milhões de dólares; 

·3) reforço substancial nas arrecadações muni- · 
cipai5,"sendo de se registrar que somente no exercí
cio de 1995 foram transferidos para as prefeituras 
R$110.079.998,20. 

Senhor Presidente, 
Senhoras Senadoras, 
Senhores Senadores: 
Justamente no momento em que o Espírito 

Santo percebe os primeiros sinais de que os efeitos 
desses disposttivos legais começam a repercutir sob · 
a forma de visível redução na incomensurável dis
tância que o separa dos Estados mais evoluídos, eis 
que se manifestam, no seio das propostas de Refor
ma Tributâria, algumas ameaças que, se efetivadas, 
destruirão toda essa estrutura fomentadora de de
senyQivimento eoonômico-social. 

A Reforma Tributâria, nos termos em que vem 
sendo ventilada, cogita de dispositivos que parecem 
atentar contra os fundamentos do principio federati
vo. Encontra-se nessa categoria a idéia de se retirar 
dos Estados a capacidade de estabelecer alíquotas 
mínimas e máximas para o ICMS e de formular poli
ticas de atração de novos investimentos. 

Outro ponto merecedor de clara e aberta rea
ção está na disposição que propõe, para o caso de 
bens importados a incidência do imposto em favor 
do Estado detentor da condição de destino ffsico 
das mercadorias ou da prestação de serviços. 

_Articula-se ainda a criação de Lim imposto so
·bre ó'""liaJor adicionado o IV A, que seria cobrado a 
partir de janeiro de 1988, até quando continuariam 
em vigência o IPI e o ICMS, este último submetido a 
um regime de-drásticas alterações, entre as quais a 
que vedaria o aproveitamento do crédtto do ICMS, 

quando o imposto que lhe deu origem foi direta ou 
indiretamente reduzido anulado devolvido ou com
pensado pela concessão de incentivos,I!Uiilsídios ou 
outros benefícios inclusive de natureza financeira ou 
creditícia ressaltados ..• ou autorização pelo Confaz, 
disposição essa que,-vigendo, significa o fim do Fun
dap. 

Parece ocorrer no espírito das reformas a preo
cupação de subtrair dos Estados qualquer nível de 
autonomia que lhes permita estabelecer políticas tri
butârias ou creditícias consentâneas com as reali
dades por eles vividas. 

Em útn pafs como o Brasil, marcado por gigan
tesca distâncias· entre os ricos e pobres separando 
cidadãos, Estados de Estados, regiões de regiões, 
revela-se procedimento absurdo impedir-se que os 
discriminados busquem formas de contornar as 
_?diosas distorções que os oprimem. 

Nãó ·pretendo desenvolver raciocínios técnicos 
sobre a eficácia operacional das atraçõeS -no pro
cesso tributãrio que estão sendo. cogitadas. Algumas 
proposições anunciadas pecam a meu ver, pela pre
cariedade de sua sustentação técnica e of.!)ras ~la 
dificuldade de ajustamento aos costumes, tradi~ 
enfim à realidade brasileira. · 

No !llOmento, preocupa-me proclamar o grau 
de risco a que os Estados estão sujeitos ante a 
perspectiva das reformas anunciadas. Registro hoje, 
em especial na augusta tribuna~ Casa, uma ad
vertência extraída de contatos com lideranças de mi
nha terra: o Espírito Santo não poderá aceitar, sem 
o perigo de criar entrave imenso ao seu progresso, 
modificações legislativas que venham a afetar a inte
gridade d,e um conjunto de ações arduamente articu
lado, que tem concedido ao Estado bases sólidas 
para a construção de seu futuro. · 

Ofereço integral e irrestrita lealdade ao Gover
no do Presidente Fernando. Henrique Cardoso, a 
quem, com entusiasmo e devoção, dediquei o con
curso do meu voto, do meu apoio e de minha emo
ção. Continuo preso não só aos laços de solidarie
dade políticos-partidária, mas às imposições emo
cionais decorrentes de uma viva admiração por suas 
qualidades de estadista e de cidádão. Estou, as5im 
corrliante em que as linhas que virão a nortear a Re
forma Tributária harmonizarão as concepções do 
Governo Federal e os interesses do Estado que c.om 
muita honra.represento. E trabalharei determinada· 
mente no sentido de contribuir para consagrar essa 
auspiciosa integração de interesses. 

Acaso porém essas concepções não se ajus
tem, não terei como afastar-me das linhas que sus-
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tentam o sistema que tem se revelado na prática, 
1otalmente capaz de sustentar os anseios de desen
volvimento do Estado do Espírito Santo e de reali
zação das esperanças de crescentes bem-estar de 
seu admirável povc. 

O SR. JUUO CAMPOS (PFL-Ml) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, o Governo Federal, 
em boa hora, decidiu abrir o mercado de seguro
saúde ao capital estrangeiro para que haja maior 
competitividade no setor. 

Esta abertura só será possível depois de decla
rado o interesse nacional, pois a Constituição Fede
ral proíbe o aumento do capital estrangeiro nas se
guradoras, assim como nos bancos. 

Porém, os efeitos da competitividade só se fa
rão sentir com a supressão do § 3", do art. 199 da 
Constituição que "veda a participação de empresas 
de-capitais estrangeiros na assistência à saúde no 
País~. 

-Não existe qualquer argumento racional a su
portar a manutenção deste dispositivo, só se poden
do compreendê-lo enquanto vttória do mais estreito 
nacionalismo, uma vez que não se consegue atinar 
em que a participação do capital 'estrangeiro no se
tor de saúde possa contrariar os interesses nacio
nais. 

Procurando sanar essa aberração constitucio
nal apresentei em 05 de setembro de 1995 a Pro
posta de Emenda ConstttuciOnal n• 52, de 1995, su
primindo o § 3" do art. 199 da nossa Carta Magna. 

A alteração proposta, ao eliminar a descabida 
discriminação ao capital estrangeiro, busca, eviden
temente, atraí-lo ao País em maiores· Volumes, sob o 
fundamento irretorquível de que ele é necessário e 
até'iridispensável à dinamização e ao crescimento 
da economia nacional. 

Ora, no momento em que se elimina do texto 
constitucional o concetto de empresa bras~leira de 
capital nacional, visando a estimular um maior fluxo 
de capitais estrangeiros para setores produtivos, não 
faz qualquer sentido excluir esse mesmo capttal do 
setor de saúde. Afinal, seria de todo incoerente mo
dificar o concetto de empresa nacional e não elimi
nar as restrições ao capttal estra.,geiro. Des!a fonna, 
reclama urgente modificação o parágrafo terceiro do 
artigo 199, da Constituição Federal, que veda •a par
ticipação direta ou indireta de empresas ou capitais 
.estrangeirOs ria assistência à saúde no País'. 

Uma das melhores e mais ricas tradições no 
campo do atendimento à saúde no Brasil é repre
sentada pelos hospitais fundados e mantidos pelas 
comunidades _de imigrantes. À comunidade síria de-

vemos o pioneirismo na construção do Hospital do 
Coração. Também as comunidades portuguesa, is
raelita e sírio-libanesa deram enonne contribuição, 
construindo pelo País afora hospitais gerais de porte 
que prestam inestimáveis serviços à população. 

Que diferença há em que essas comunidades 
criem casas de saúde ou que uma empresa estran
geira o faça? A implantação das inúmeras Benefi
cências Portuguesas em diversos estados, do Hos
pital Albert Einsten ou do Hospital Sírio-Ubanês feri
ram, em algum momento, a soberania nacional? O 
Sistema Único de Saúde (SUS), em algum instante 
correu risco de desaparecer em virtude da concor
rência desses hospitais? É óbvio que não! 

A rigor, a exclusão do capttal estrangeiro do 
setor de saúde só traz prejuízos ao conjunto da po
pulação brasileira, que vê reduzidas suas opções de 
acesso a hospitais privados no exato momento em 
.que o sistema público de saúde atravessa grave cri
se. É incàinpreensível que a proibição à participação 
de empresas estrangeiras no setor seja mantida 
numa conjuntura em que as verbas públicas para a 
saúde declinam ano a ano, os hospitais estão com
pletamente sucateados, transformados em dep6sttos 
de doentes e a situação do atendimento é caótica, 
beirando o colapso. -

É importante ressaltar, outrossim, que a crise 
do sistema hospitalar atinge não apenas as cama
das 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 população, que pode 
pagar os.preços cobrados pelos hospitais de melhor 
categoria, enfrenta muitas vezes dificuldades na pro
cura por leitos vagos. 

Essa situação de carência generalizada, que 
pode ser testemunhada por qualquer brasileiro que 
já teve um parente necessitando de internação, de
monstra que o País é um campo aberto em termos 
de boas oportunidades para investimento na área de 
saúde. O empresariado estrangeiro tem plenas con
dições de fazer seus cálculos de custolbeneffcio e 
avaliar em quais regiões do País vale mais a pena 
investir, bem corno qual o gênero e o porte de esta
belecimento mais interessante economicamente. 

Do ponto de.vista do interesse nacional, o que 
se faz evidente é que a falta de leitos e a precarieda
de do atendimento tomam bem-vindos quaisquer in
vestimentos no setor. Se existe a possibilidade de 
empresas e§lrangeiras construírem e administrarem 
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hospitais de médio e grande porte, não há porque se 
opor à mudança da Carta Magna 

Entendemos que a vedação constitucional ora 
vigente tem um único grupo de beneficiados: os de
tentores dessa verdadeira reserva de men::ado, que 
temem a concorrência por não se sentirem à altura 
para o confronto de técnicas gerenciais e de atendi
mento. Nos dias que correm, porém, as politicas pú
blicas da Nação não são mais detenninadas em fun
ção dos interesses particulares de pequenos grupos! 

O que ressalta da análise do mencionado pará
grafo terceiro do artigo 199 da Constituição Federal 
é sua total ausência de fundamento lógico. É eviden
te, a partir de qualquer critério de bom senso, que a 
entrada de empresas de capital não-brasileiro no se
ter de saúde não acabará com o Sistema Único de 
Saúde, ,.POiS esse é um serviço público imprescindí
vel, que o Governo Federal sequer cogita de extin
guir,jmr saber de sua importância para a população 
de baixa renda. Igualmente, não resiste à menor 
análise o argumento de que os hospitais públicos ou 
conveniados com o SUS deixariam de existir pela 
concorrência externa Afinal, sua clientela é a popu
lação pobre, que a eles continuaria acorrendo. Da 
mesma maneira, não se pode afirmar com seguran
ça que, eliminada a reserva e aberto o mercado, mi
lhões de dólares serão investidos na construção de 
hospitais sofisticados voltados para o atendimento 
da minoria abastada dos brasileiros - aliás, se isso 
ocorresse, também não representaria qualquer pre
juízo para a Nação. 

Na verdade, nada pennite dizer que o dinheiro 
estrangeiro a ser aplicado em hospitais destinar-se-á 
a estabelecimentos de grande porte e de tecnologia 
de ponta. É bem posslvel que estudos de viabilidade 
económica recomendem a criação de hospitais de 
médio porte, com tecnologia adequada, em regiões 
hoje desprovidas de casas de saúde. 

No que se refere ao argumento de que a insta
lação de hospitais sofisticados levaria a população 
que se serve do serviço público a reclamar atendi
mento equivalente, o qual o Estado não pode dar 
por falta de verbas para comprar equipamentos so
fisticados e também por não ter certeza de que essa 
tecnologia é adequada ao País, só podemos ressal
tar seu caráter caricato, absurdo e de completo non
sense, quando confrontado com a realidade de um 

· pevõ'jlolire que muitas vezes não obtém atendimen
to algum, morrendo nas fiias de esperai 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 
A Proposta de Emenda Constitucional n" 52195 

que submeti ao Congresso Nacional merece aten-

ção especial desta Casa. Encontra-se na Pauta da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com 
parecer favorável. Sua aprovação passou a ser de 
interesse público. Apelo aos nobres Pares e, em es
pecial aos membros da Comissão de Justiça a apro
vação da matéria por ser oportuna, necessária e 
conveniente para a melhoria e preservação do siste
ma de saúde brasileiro. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, trago hoje para 
este plenário um debate que atualmente ocupa a mi
dia, mas que há muito me preocupa. Refiro-me à 
questão da reeleição para os mandatários de cargos 
executivos. 

Dentro do processo de manutenção do regime 
democrático brasileiro era natural que viesse à tona 
essa discussão. No entanto, a iniciativa de alguns 
defensores da tese têm trazido um certo oportunis
mo ao dêbate, pois está sendo escamoteado o méri
to da questão reeleição em detrimento da possibili
dade de reeleição do presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Pois bem, o debate foi trazido à tona. E não 
posso deixar de me engajar a ele, pois trata-S_e fun
damentalmente do aperfeiçoamento das regras que 
reagem o ritual democrático de nosso Pafs. Por isso 
mesmo acredito que tratar isoJa:damente do tema 
reeleição também restringe perniciosamente a 
abrangência da discussão do processo eleitoral. 

Assim trago uma proposta de emenda constitu
cional que acopla à discussão da reeleição outro 
mito cristalizado no seio da democracia brasileira: o 
voto facultativo. 

Ainda em 1995, solicitei a Consultaria Legislati
va desta Casa, um estudo sobre as vantagens e 
desvantagens do voto obrigatório e do voto facultati
vo, o qual tenho em mãos, preparado pelo Consultor 
José Luiz da Silva Campos. 

Os argumentos dos defensores do voto com
pulsório podem ser resumidos em três pontos: a 
participação eleitoral da maioria, a educação polfti
ca do eleitor, e que o aluai estágio da democracia 
brasileira ainda não permite a adoção do voto fa
cultativo. 

Tais argumentos são facilmente refutáveis, 
principalmente porque os países líderes que prati
cam a den:!QCracia representativa e que servem de 
modelo para os demais, não podem -ser considera
dos Estados democraticamente mais frágeis que o 
nosso pelo fato de não obrigarem seus cidadãos a 
irem às umas. 
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Do outro lado, os que propugnam pelo voto fa
ettHativo apontam as seguintes vantagens: É condi
zente com a liberdade política, é adotada por todos 
os países de tradição democrática, e melhora a qua
lidade do voto pela participação de eleitores cons
cientes e motivados, em sua maioria. 

A utilização do voto facultativo significa a plena 
aplicação do direito ou liberdade de expressão. O 
voto facultativo caracteriza-se mais como um direito 
subjetivo do cidadão que um dever cívico e, para ser 
pleno, esse diretto deve compreender tanto a possi
bilidade de se votar como a consciência determina, 
quanto a liberdade de abster-se de votar sem sofrer 
qualquer sanção do Estado. 

Na América do Norte, apenas o México ainda 
não aderiu ao voto facultativo, enquanto na América 
Central e Caribe, mais de 15 países adotam o voto 
facaltati'l'o, enquanto na Amélica do Sul, apenas 4 
países assim procedem, ou sejam, Suriname, Guia
na Inglesa, Colômbia e Paraguai. 

Todos os países da Europa Ocidental e aque
les integrantes da Comunidade Britânica em outros 
continentes, não impõem a seus cidadãos a obriga
toriedade do voto. 

Diante do exposto, não vemos como compallbi
lizar a plena democracia pela qual o Parlamento bra
sileiro sempre lutou, com o intutto do voto obrigatório 
que sempre esteve a serviço do autoritarismo políti
co, seja na longa ditadura de Getúlio Vargas, seja no 
recente ciclo de governos militares que sufocaram 
as liberdades políticas no Brasil, bem como em qua
se toda a América latina. 

O eleitor que comparece ·às '"ttmas contra a 
vontade apenas para fugir às sanções previstas pela 
lei, não está praticando um ato de consciência. Nes
se caso, ele tenderá muttas vezes a votar no primei
ro nome que lhe sugeriram, a votar em um candidato 
que não cOnhece, a votar em branco ou anular o 
voto. 

Portanto, a melhor saída que encontramos 
para conferir pralicidade à realizaçao do plebiscito 
que tencionamos seja realizado vem a ser uma 
emenda constiticional ao Ato das Disposições Tran
sttórias, que caso aprovada, possibilitará sua realiza
ção, independentemente do advento da lei exigida 
pelo artigo 14 das disposições permanentes. 

O SR. LÚCIO ALCANTÂRA (PSDB - CE.) -
&.-Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, até há pouco 
tempo, haviamo-nos acostumado a pensar e a ouvir 
dizer que o cinema brasileiro estava morto. O fecha
mento da Embrafilme, no governo Collor de Mello, 
deixou completamente sem financiamento uma co-

munidade que já se encontrava anêmica de recurso 
próprio, em parte por suas próprias dificuldades em 
competir com o cinema importado dos Estados Uni
dos, pafs onde a cultura é entendida como indústria. 
A falta de público, com a conseqüente tibieza de re
tomo econômico, era o motivo principal da fuga dos 
possíveis financiadores privados. A indústria cine
matográfica brasileira, sem o apoio do Estado, pare
cia fadada ao desaparecimento. 

É verdade que a ação da Embrafilme não era 
imune a críticas. Como quase toda estrutura estatal 
de financiamento a atividades cuHurais no Pafs, ela 
era passfvel de jogos de influência politica e de favo
recimento dos amigos, a cada mudança em sua di
ração. Extingui-la, porém, em vez de tentar corligir 
seus vfcios, foi uma decisão como a de jogar fora o 
bebê com a água do banho. Parecia que todos os 
profissionais do ramo seriam obrigados a se ban

. dear para a indústria da publicidade se não quises
sem morrer de fome. 

De· algum tempo para cá, no entanto, tudo pa
rece mudado. Filmes nacionais, realizados com fi
nanciamentos obtidos por seus próprios realizado
res, têm obtido considerável sucesso junto ao públi
co brasileiro e até mesmo estrangeiro, como o· prova 
a recente indicação de O Quatrilho, de Fábio Bamr 
to, para o Oscar da Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas de Hollywood. Um caso importan
te a ser citado, lido como o marco inicial dessa fase 
de ressurgimento do cinema nacional, é o do filme 
Carlota Joaquina, Imperatriz do Brasil, produzido e 
dirigido com denodo e determinação pela atriz Carla 
Camurali, que saiu por ar, roteiro embaixo do braço, 
convencendo empresários da viabilidade de seu pro
jeto. 

Outros filmes de sucesso, lançados recente
mente, são Terra estrangeira, de Walter Salles Jú
nior e Daniella Thomaz, e Jenipapo, de Monique 
Gardenberg. Em fase final de produção estão O que 
é isso, companheiro?, de Bruno Barreto, inspirado 
na obra do aluai Deputado Federal Fernando Gabei
ra, Tiradentes, de Oswaldo Caldeira, O caso More/, 

· de Suzana Amarai, e muitos outros. Mais de cento e 
trinta projetos já foram aprovados pelo Ministério da 
CuHura para colocar à venda os Certificados de In
vestimento permttidos pela Lei do Audiovisual. 

Cabe aqui um parêntese, Senhores Senado
res: curiosamente,. os filmes que reerguem a indús
tria cinemaiõgráfica brasileira, quase todos, fogem a 
uma estética - digamos - tropicalista, para abordar 
o País, seus conflttos e sua história com que de um 
ponto de vi:ota estrangeiro, aspecto percebido pela 
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inteligência de Otávio Frias Rlho, chefe de redação 
-da Folha de S.Paulo, em sua coluna do dia quator
ze de março. É como se o cinema nacional, nesses 
tempos de globalização económica e cultural, pre
tendesse dar o salto que lhe permita alcançar pla
téias mais amplas, sem abandonar, contudo, a linha 
da reflexão sobre o País, que marcou época nas 
obras de Gláuber Rocha e Nélson Pereira dos San
tos, por exemplo. 

Nem tudo são flores, no entanto. Em primeiro 
lugar porque, por trás da aparência de renascimento 
do cinema brasileiro livre da dependência e eventual 
tutela do Estado, a verdade é que a maioria dos til· 
mes ainda está sendo realizada com aporte de ver
bas públicas. O Ministério da Cultura, por exemplo, 
tem financiado a produção dos filmes cujos projetas 
ganharam o Concurso Resgate do Cinema Bmsilei- . 
ro: Aléri'! disso algumas Secretarias Estaduais e até 
Municipais de Cultura têm dado incentivo à produ
ção -c;fnelnatográfica local por meio de patrocínio e 
renúncia fiscal. A própria Lei do Audiovisual vem 
sendo alvo de crítica, a um tempo por sua timidez e 
por seu excesso de burocracia. 

A Lei é tímida ao limitar a um por cento do 
montante devido o desconto no imposto de renda 
das pessoas jurídicas por investimento na produção 
de filmes. Os profissionais de cinema pedem a am
pliação desse limite para três por cento, reivindica· 
ção que encontrou algum apóio rio Governo, mas há 
notícias de um dissenso interno entre o Ministro da 
Cultura e o Secretário da Receita Federal. É tímida, 
ainda, ao determinar que os apertes incentivados 
aplicados na produção cinematográfica só podem 
ser-considerados na declaração de renda de pessoa 
jurídica se realizados até o dia 31 de dezembro do 
ano-base. Ora, Senhores Senadores o período entre 
o final do ano-base e a data-limite da entrega da de
claração é, para as empresas o melhor momento de 
se tomarem decisões no sentido de fazer investi
mentos incentivados, visto que é quando calculam 
seu imposto devido e buscam os meios de reduzí-lo. 
Permitir que os investimentos feitos nesse período 
constassem da declaração iria certamente favorecer 
a produção de nov~ filmes. · 

O excesso de burocracia, por seu lado, está no 
mecanismo criado pela lei para a obtençã!)--de finan
ci~nto_privado pelos produtores cinematográficos. 
··---~- ' - ~-~ - . - -~ . 

Eles previram cadastrar seus pro~tos junto à Secre
taria do Audiovisual do Ministérió da Cultura para se
rem autorizados a oolocar à venda, para pessoas fí· 
sicas ou jurídicas, os Certificados de Investimento 
em Audiovisual. Para vendê-los, pela dificuldade em 
conseguir patrocínio pessoalmente, os produtores 
são obrigados a subscrever certificados cetipados 
junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM. O 
problema é que, para fazê-lo, eles são obrigados a 
contratar um corretora cadastrada na CVM, que têm 
cobrado, segundo os produtores, taxas abusivas de 
corretagem que chegam aos quarenta por cento. Por 
isso, os produtores reivindicam a dispensa da obri
gação de se contratar uma corretora, sugerindo que 
a emissão e o controle de seus certificados cetipa
dos ficassem ao encargo da própria CVM. 

Uma outra queslão levantada por nossos pro
dutores cinematográficos é a da pouca divulgação 
da existê.hcia da Lei do Audiovisual, fato que certa:
mente tem reduzido seu alcance. Sugerem uma 
campanha nos meios de comunicação, de modo a 
atingir principalmente as pessoas físicas que pode
riam estar interessadas em investir em cinema e re
ceber dividendos da bilheteria. Segundo eles, neste 
momento, vários filmes já iniciados eslão parados 
por falta de recursos, como Bocage, o triunfo âo 
amor, de Djalma Umongi Batista, e Mario, de Her-
mano Penna. ;. 

Senhores Senadores, o ressurgimento do' cine
ma nacional é uma das melhores notícias de liossa 
área cultural nos úHimos anos. Precisamos fazer 
com que essa indústria se solidifique e cresça fOrte, 
porque é um dos melhores indicadores da conjunção 
entre cultura e capital, além de constituir verdadeira 
vitrina de um país para os outros. Ao encerrar este 
pronunciamento, quero aplaudir a coragem dessa 
gente que faz cinema no País a despeito das dificul
dades, e gostaria de conclamar nosso Parlamento a 
dar uma atenção maior a essa indústria, buscando 
elaborar um sistema de leis que, sem cair na xenofo
bia neurótica, favoreça a divulgação, a projeção e o 
desenvolvimento do cinema nacional. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada 

mais havendo a tratar. 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h48min.) 
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Ata da 70!! Sessão Não Deliberativa 
em 17 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Eduardo Suplicy, Va/mir Campelo, Gilvam Borges, Jefferson Péres, 

Ramez Tebet, Laura Campos e Nabor Júnior . 

(Inicia-se a sessão às 9h.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Oe-
claro aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. · 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Gil
vam Borges, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Submetendo à deliberação do Senado 
Federal a escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de sua pré
via aquiescência: 

...,ENSAGEM N" 170, DE 1996 
(N" 435196, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade oom o art 52, inciso IV, da 

Constituição Federal, e oom o disposto no ait. 18, inciso 
I, e nos arts. 56 e 58 do Regulamento de Pessoal do 
Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto rf' 93.325, de 1° 
de outubro de 1986, no art 53, inciso I, alínea a, e no 
arl 56 do Anexo I ao Decreto rf' 1.756, de 22 de dezem
bro de 1995, submeto à apreciação de Vossas Excelên
cias a escolha, que desejo fazer, do Senhor Cfáuãro So
tero Caio, Ministro de Primeira Classe, do Quadro Espe
cial, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República do Panamá 

Os méritos do Embaixador Claudio Sotero 
Caio, que me induziram a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada função, constam da anexa in
formação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 16 de maio de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM N° 224/0P/ARC/G-MRE/APES 
-~,·---

,, Brasnla,.i5 de maio de 1996 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti
tuição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos 

arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Servi
ço Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1° 
de outubro de 1986, no art. 53, inciso I, alínea a, e 
no arl 56, do Anexo I ao Decreto n• 1. 756, de 22 de 
dezembro de 1995, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minu1a de Mensagem ao Sena
do Federal destinada à indicação do Senhor Claudio 
Sotero Caio, Ministro de Primeira Classe, do Quadro 
Especial, da Carreira de Diplomata, pa{a exercer o 
cargo de .Embaixador do Brasil jurito à República do 
Panamá.:. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa
ção sobre o país e Currlculum Vltae do Embaixador 
Claudio Sotero Caio, que, juntamente com a Mensa
gem ora submetida à apreciação de Vossa Excelên
cia, serão apresentados ao Seriado Federal para 
exame de seus ilustres membros. 

Respe~osamente, - Sebastião do Rego Bar
ros, Ministro de Estado, interino, das Relações Exte-
riores. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vltae 

Ministro de Primeira Classe CLÁUDIO SOTE
ROCAIO 

Timbaúba/PE, 20 de abril de 1935. 
Filho de Francisco Sotero Caio e Ventina Maria 

da Conceição. 
Bacharel em Dire~o. FD-URIPE. 
Curso Especial de Preparação à Carreira de 

Diplomata, IRBr. 
Advogado- Seção Pemambuoo. 
Terceiro Secretário, cencurso, 20 de janeir.o de 

1964. 
Segundo Secretário, merecimento, 31 de maio 

de 1967. 
Primeiro Secretário, merecimento, 25 de abril 

de 1973. · 
Conselheiro, merecimento, 17 de dezembro de 

1977. -
Ministro de Segunda Classe, ~recimento, 20 

de novembro de 1980. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 5 de 

maio de 1995. 
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Assistente do Chefe da Divisão Jurídica, 1964. 
.. - - Auxiliar do Chefe do Departamento de Assun
tos Jurfdicos, 1964. 

Assistente do Chefe da Divisão de Transmissõ
es Internacionais, 1973177. 

Chefe da Divisão de Transmissões Internacio
nais, 1977/81. 

Chefe da Divisão de Atividade de Promoção 
Comercial, 1986/89. 

Chefe, SubstiMo, do Departamento de Promo
ção Comercial. 

Chefe-Adjunto do Departamento de Promoção 
Comercial, 1988/90. 

lnspetor-Gerai-Adjunto do Serviço Exterior, 
ISEX, 1990192. 

lnspetor-Geral do Serviço Exterior, ISEX, 
1992/96. 

- Bélgrado, Terceiro Secretário, 1954167. 
·Belgrado, Encarregado de Negócios, a.i. 1966. 
""Belgrado, Segundo Secretário, 1967/68; 
Montevidéu, Segundo Secretário, 1988/71. 
Hamburgo, Cônsul-Adjunto, 1972173. 
Bruxelas, CEE, Ministro-Conselheiro, 1981/84. 
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, a.i. 

1982e 1983 
Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil-Iu

goslávia, Belgrado, 1965. 
Comissão Mista do Acordo de Cooperação 

Brasii-CEE, Bruxelas, 1982 (membro). 
Ordem do Rio Branco, Grande OfiCial, Brasil. 
Ordem das Forças Armadas, Comendador, 

Brasil. 
Ordem do Mérifo Milifar, Cavaleiro, Brasil. 
Ordem do Mérilo Aeronáutico, Comendador, 

Brasn. 
Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Oficial do Império Britânico (O.B.E.), Inglaterra. 
Cruz do Serviço Alemão, Alemanha 
Ordem Bernardo OHiggins, Comendador, Chile. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Grande Ofi. 

cial, Portugal. 
Ordem O Sol do Peru, Grande Oficial, Peru. 
Ordem Francisco Miranda, membro, Venezuela. 
Stéllo Marcos Amarante, Diretor-Geral do De-

partamento do Serviço Exterior. 

REPÚBLICA DO PANAMÁ 

I -~l-do .Embaixador Oswaldo Marlno Fernan-
.dez.Echeverrla · · . 

Nascido em 11 de maio de 1956, casado, o 
Doutor Oswaldo Marina Fernandez Echeverria é Ba· 
charel em Direito pela Universidade do Panamá e 

Mestre em Docência Universitária. Entre 1975 e 
1990, foi Professor nas Faculdades de Administra
ção Pública, de Empresas e de Direito daquela Uni
versidade. Foi Diretor-Geral da Polícia Nacional de 
seu país de 1991 até dezembro de 1995. Deverá 
substituir o Embaixador Juan Ramón de Roux de la 
Guardia, que chefiou a Missão diplomática paname
nha no Brasil de setembro de 1991 a março de 
1996. 

11 - Dados sobre o Pais 

Área total: 75.517J<rn2 
População: 2,6 milhões (1994) 
PIB: US$7,4 bilhões (estimativa para 1995) 

ID - História 

O istmo do Panamá foi descotierto em 1501 
.por riodrigo de Bastidas, um dos capitães que 
acompanharam Colombo em sua segunda viagem à 
América. Doze anos depois, em 1513. Vasco Nunez 
de Balboa aventurou-se através do istmo, com a aju
da de alguns guias indígenas, e descobriu o Ocàano 
Pacífico. o Mar do Sul. A Cidade do Pahamá, funda· 
da em 1519, constituiu, nos séculos XVI e XVII, im
portante centro do Império colonial espanhol. Em vir
tude de SIJa condição de entreposto comercial, so
freu sucessivas invasões, tendo sido uma das mais 
.ricas cidades do Novo Mundo. Alcançada a inde
pendência em 1821, o Panamá passou a fazer parte 
da República de Gran Colombia. Dissolvida com a 
morte de Bolivar, passou o Panamá a integrar a Re
pública de Nueva Granada Interesses predominan
temente norte-americanos voltados para a constru
ção de urna ferrovia jnteroc;eãnica no istmo termina
ram a negociação, a partir de 1846, de urna série de 
tratados com Bogotá. A recusa colombiana em con
ceder aos Estados Unidos da América permissão 
para assumir os trabalhos do canal influiu na deci
são de Washington de estimular e apoiar decisiva
mente a independência do país, em 1903. A Repú
blica do Panamá, imediatamente, após sua separa
ção da Colômbia assinou o tratado Hay-Buneau Va· 
·rma, pelo qual os Estados Unidos adquiriram o direi
to de construir um canal através do istmo. Em 1977, 
pelos Tratados Torrijos-Carter, os EUA se compro
meteram a entregar paulatinamente ao Panamá a 
soberania de facto sobre a antiga Zona do Canal. A 
Comissão @ Canal, antes inteiramente norte-ameri
cana, passou a ser mista. Mantiveram-se as bases 
milifares dos EUA na área sob argumentos de segu
rança e defesa da via interoceãnica, até o final do 
século. 
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Com a morte, em 1981, do General Omar Tor
-rijos, então Comandante da Guarda Nacional, o po
der real no país permaneceu em mãos dos militares, 
com a gradual ascensão do chefe dos seiViÇOS de 
inteligência. General Manuel Antonio Noriega. Na 
presidência, quase honorífica, sucederam-se Nicolas 
Ardito Barletta e Eric Arturo Oelvalle. Nos anos sub
seqüentes, aumentaram as pressões internas e ex
temas contra o regime militar, sob acusações de ex
cesso de autoritarismo,. tráfico de drogas e lavagem 
de dinheiro, contrabando de armas e conluio com 
governos radicais da Nicarágua e Cuba e com gru
pos guerrilheiros da, América Central e Colõmbia. 
Em 1987, constituiu-se a C~da Cfvica Nacional. 
que agrupava membros da oligarquia tradicional, 
empresários e profissionais liberais, para exigir a re
nuncia do General Manuel Noriega. No piam~. inter
nacional, os Estados Unidos decidiram aplicar san
ções. cada vez mais severas, que culminaram com a 
invasão norte-americana Operação Causa Justa, em 
20 de dezembro de 1989, após a anulação, pelo Ge
neral Noriega, das eleições presidenciais de maio 
daquele ano, vencidas pelo candidato da Aliança 
Democrática de Oposição Civilista. Guillermo Enda
ra. Endara foi empossado Presidente do Panamá 
sob proteção norte-americana. 

O quadro político atual é de relativa estabilida
de. O Presidente Ernesto Perez Balladares, empos
sado em setembro de 1994, e pertencente ao Parti
do Revolucionário Democrático (PRO), o mesmo do 
ex-Presidente Omar Torrijos, e do ex-General Ma
nuel Noriega, conta com a maioria na Assembléia 
Legislativa, o que tem facilitado a aprovação de vá
rios projetos de seu interesse. Os pontos focais de 
sua r~estão são: implantação de um programa de 
ajuste estrutural, nos moldes reconhecidos pelos Or
ganismos Financeiros Internacionais, mediante uma 
série de medidas destinadas a reduzir o déficit públi
co, baixar o custo de vida e o nível de desemprego, 
num contexto de liberalização da economia, modern
ização do estado e a promoção dos investimentos 
estrangeiros. 

IV- Relações Bilaterais 

As relações bilaterais com o Brasil têm sido 
estreitas e amistosas, inexistindo entre as partes 
qualquer contencioso. O Governo do Panamá ma
nifestou o desejo de que o ltamaraty colabore com 
a .. nmemização dó se !ViÇO exterior· panamenho. 
Existe a previsão de visita do Senhor Ministro de 
Estado ao Panamá, a convite do Chanceler pana
menho, já aceito, dependendo apenas de concer-
tação de data. · - · 

O Governo panamenho aguarda atentamente o 
gesto do Governo brasileiro de ceder em depósito 
ao Panamá as atas originais do Congresso Anfictiô
nico de 1826, estando projetada a ida de técnico 
brasileiro àquele país para examinar a adequação 
do local onde seriam conse!Vados os documentos. 

As relações comerciais entre o Panamá e o 
Brasil vêm crescendo desde 1990, mas ainda são li
mitadas. Para o Brasil, a Zona Livre de Colon con.;ti
tui importante centro de abastecimento de eletrõni
cos. eletrodomésticos, veículos (Lada), peças e 
componentes, destinados, sobretudo, à Zona Franca 
de Manaus. Embora tenha representado, nos últi
mos dois anos, apenas o .. 1. 5% das exportações bra
sileiras. o Panamá é, na sub-região, n.osso principal 
parceiro e o intercâmbio comercial superou a faixa 
de US$200 milhões ao ano. 

A participação do Panamá no intercâmbio co
mercial sub-regional (América Central e Caribe) com 
o Brasil à5sume peso significativo, tanto do ponto de 
vista das exportações, como também das importaçõ
es, que representaram, em 1993, cerca de 80% das 
importações brasileiras daquela sub-região, origina
das quase que exclusivamenta da Zona Livre de Co
lon. Entre 1988 e 1994, a balança comercial Brasil
Panamá foi desfavorável ao Brasil. Naquele último 
ano, registrou-se saldo negativo de cerca de US$62 
milhões, em razão do incremento das nossas impor
tações, que aumentaram de 24,4%, em relação a 
igual perfodo de 1993. 

ocs. 6-5-96 
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional.) 

AVISOS 
' . DE MINISTROS DE ESTADO 

N• 141/96, de 14 de maio de 1996, do Ministro 
das Comunicações, referente ao Requerimento n• 
312, de 1996, de informações, do Senador Emandes 
Amorim. ~ .. 

A informação foi encaminhada, em có
pia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

N• 369/96, de 1 O de maio de 1996, comunican
do à impossibilidade de prestar as informações refe
.rentes ao Requerimento n• 197, de 1996, de infor
mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
de matéria (1!01e(;liGa pelo sigilo bancário, nos termos 
do art. 38, § 4°, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

N• 371196, de 10 de maio de 1996, comunican
do a impossibilidade de prestar as informações refe
rentes ao Requerimento n• 257, de 1996, de infor-
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mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
-cte matéria protegida pelo sigilo bancário, nos tennos 
do art. 38, § 4°, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

N• 373/96, de 1 O de maio de 1996, comunican
do a impossibilidade de prestar as informações refe
rentes ao Requerimento n• 315, de 1996, de infor
mações, do Senador Osmar Dias, por tratar-se de 
matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos do 
art. 38, § 4°, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

N• 384/96, de 1 O de maio de 1996, comunican
do a impossibilidade de prestar as informações refe
rentes ao Requerimento n• 188, de 1996, de infor
mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
de matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos 
do art. 38, § 4°, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

Os Avisos foram encaminhados, em 
.,.cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECERES NOS 253 E 254, DE 1Ms 

Sobre o Projeto de Lei dO Senado n" 
39, de 1995, de autoria do Senador Pedro· 
Simon, que dispõe sobre a continuidade 
na execução das obras públicas. 

PARECER N" 253, DE 1996 
(Da Comissão de Assuntos Econômi~) 

Relator: Senador Esperidião Amin 

O Senhor Senador Pedro Simon apresentou à 
apreciação do Senado Federal o Projeto de Lei n• 
39, de 1995, que "dispõe sobre a continuidade na 
execução das obras públicas•. 

Especificamente, o Projeto de Lei ora relatado, 
constante de oito artigos, dispõe sobre a programa
ção prévia de obras públicas no Plano Plurianual e 
na Lei Orçamentária Anual, sobre a inclusão de re
cursos nos citados diplomas, nos exercícios subse
qüentes, ·sobre a responsabilidade pela não inclusão 
referida, plikf retiudamento ou paralisação de tais 
obras ou não liberação de recursos sobre a necessi
. da de de autorização legislativa para suspensão ou 
paralisação de obras públicas, restringindo-se tal 
possibilidade, após cumprimento de 80% de seu cro
nograma, e, finalmente, sobre a informação ao Po
der Legislativo do andamento das obras públicas, 
-e~olializando as obras decorrentes de sinistros 
e calamidades públicas. 

Ao projeto ora relatado não foram apresenta
dos emendas. 

É o relatório. 

O projeto analisado .reveste-se· da maior impor
tância conceitúal, J)orquamo· · v'ik a disciplinar um 
dos mais significaliws componentes dos gastos pú
blicos, o investimento em obras, das quais a história 
.nacional tem apresenta® constantes exemplos de 
inconcl~o e malversação de gastos de grande 
monta. · · · · · -- ·- · "~ ... ' ·• ... 

No 'entanto, seu c:Oilteúdo contempla, especifi
camente, temas relativos a diretrizes orçamentárias, 
conforme definidos no art. 165 da Constituição Fe-
deral. · 

Trata-se, pois, de matéria de competência de 
iniciativa legislativa _privati\ta do Presidente da Repú
blica, consoante o disposto nos arts. 61, § 1•, 11 b, e 
165, 11, da Constituição Federal, não cabe"ndo ao 
Congresso Nacionàl :a propositura do assunto, mas 
sim a sua avaliação e eventual alteração, quando da 
apresentação do projeto de Lei de Direlrizes Orça-
-mentárias. · 

Paià o exerofcio de 1996, apreciação do referi
do projeto já foi concfufda, pelo que entendemos al
tamente recomendável que o · Congresso Na~onal 
se posicione sobre a matéria, numa próxima oportu
nidade. 

Igualmente relevarite deverá ser a considera
ção da matéria ora analisada, quando da apreciação 
da Lei Complementar a que se refere o art. 165, § go 
da ConstHuição Federal, para contemplação dos 
preceitos permanentes que devem nortear o planeja
mento das obras públicas. 

Assim, por tratar. o presente projeto de matéria 
cuja iniciativa exclusiva cabe ao Presidente da Re
pública, ainda que de conteúdo altamente memório 
em sua essência, submeto à douta apreciação dos 
membrol;! dessa Comissão de Assuntos Económicos 
pareeer contrário ao projeto, pronpondo sua rejeição 
e conseqüente arquivamento. 

É o parecer. 
· - Sala das Comissões, 31 de outubro de 1995. -

Gilberto Miranda, Presidente - Esperldião Amln, 
Relator -" Freitas Neto - Jonas Pinheiro - Osmar 
Dias - Valmlr campelo - C8rlos Patrocínio -
João França - Leomar Quintanilha - Vilson Klel
nüblng - Belto Parga - Jefferson Peres - Lauro 
campos- João Rocha- Ademir Andrade. 

PARECER N" 254, DE 1996 
(Da Comissão de Serviços de Intra-Estrutura) 

Relato.r: Senador José Roberto Arruda 

I - Rer.rtóriO 

É submetido à decisão desta Comissão o PLS 
n• 39/95, que toma obrigatória a conclusão de obras 
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públicas iniciadas e normatiza a forma de exebução 
-desse objetivo. 

A Proposta visa a evitar o surgimento de obras 
não conclufdas e oferecer efetividade ao financia
mento das iniciadas. 

O Projeto, apresentado em 9-3-95, foi submeti
do a decisão terminativa da Comissão de Assuntos 
Económicos - CAE, na forma do número 3 do art. 
252 do Regimento Interno do Senado. 

Ainda no mesmo mês, foi lido em plenário e 
aprovado o Requerimento n• 362195, do Senador 
José Agripino, solicitando que o Projeto tramitasse, 
também, pela Comissão de Serviços de lnfra-Estru
tura-CSIE. 

A Comissão de Assuntos Económicos rejeitou 
o projeto, assentada na premissa de que o mesmo 
seria inconstitucional, com base no art. 61, § 1°, 11, b, 
da-Lei Maior. 

li-Voto 

Quanto ao mérito, parece unânime tanto na so
ciedade brasileira quanto no meio político, conside
rarem-se necessárias ações enérgicas e efetivas por 
parte do Estado no sentido de concluir as obras ina
cabadas e coibir o surgimento de outras que tomem 
o mesmo destino. 

Perseguir tais objetiVos constitui-se a única for
ma de eliminar tais gastvil públicos que não produ
zem qualquer benefício social. 

No que se refere ao mériw, faz-se mister criar
se o Parecer da Comissão de Assuntos Económicos 
- CAE que considerou que •o Projeto analisado re
veste-se da maior importância conceituai porquanto 
visa a disciplinar um dos mais significatiVos compo
nen,tElS dos gastos públicos, o investimento em obras 
das quais a história nacional tem apresentado cons
tantes exemplos de inconclusão e malversação de 
gastos de grande monta •. 

O Projeto, portanto, avança em relação à atual 
sistemática de elaboração orçamentária, porém, ain
da mantém a rigidez no princípio da anualidade, que 
tem concorrido drasticamente para o surgimento de 
obras inacabadas. 

No que tange à constttucionalidade o projeto 
rejeitado pela CAE, fundamentada: a) na suposição 
de que a matéria seria de ifliciatiVa privatiVa do Pre
sidente da República, conforme art. 61, § 1 °, 11, b, da 
Constituição Federal, e b) no entendimento de que o 
.tJ;lma.sEHncltti na competência da lei complementar 
prevista no art. 165, § 9". 
· • Quanto ao primeiro argumento, salvo melhor 
juizo, parece equivocado, uma vez que a capitulação 
utilizada se refere exclusivamente a proposições re-

lativas aos territólios federais e não à União como 
um todo. 

Há, porém, que se observar estabelecimento 
de Normas Gerais de Direito Orçamentálio é assun
to previsto no art 165, § e•, ·da Constituição, como 
matéria de lei complementar. , 

Porém, não parece de melhor alvitre prejudicar 
a tramitação de tão melitório Projeto simplesmente 
por ter o mesmo esbarrado em vício plenamente sa
nável conforme entendimentos com a Secretaria Ge
ral da Mesa, apesar do silêncio regimental sobre as
sunto, historicamente tem sido adotada no Senado a 
prática da simples transformação da proposta em 
Projeto de Lei Complementar como medida sanea
dora dessa espécie de vício. 

Há que se ressaltar, ainda, que o art. 5° do 
texto está prejudicado, uma vez que um trabalho 
bastante mais abrangente do que o exigido nesse 
dispositivo foi executado e concluído pela Comissão 
Especial 'Destinada a Inventariar as Obras Inacaba
das, composta por membros do Senado. 

Quanto à exigência de inclusão de obra5 no 
plano plulianual entedemos que se deveria estabele
cer limite mínimo, em termos de tempo e valores 
abaixo dos quais se abandonalia a obrigatoliedade. 

Já no que tange ao art 5", há que se corrigir a 
aposição de ano especffico substituindo-a pela ex
pressão de exercício;~ financeiro em abstraio. 

Nesse sentido pela aprovação do Projeto de 
Lei, na forma do substitutivo anexo, em face das vá
rias alterações que se fazem necessálias, no senti
do de viabilizar 3 Proposta. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1996.- Se
nador José Roberto Arruda, Relator. 

' EMENDA N° 1-CI 
Substitutivo ao Projeto de Lei 

do Senado n• 39, de 1995 

Dispõe sobre a continuidade de exe-
cução das obras públicas. 

Relator: Senador José Roberto Arruda 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Esta lei disciplina o regime de orçamen

tação das obras públicas a serem objeto dos orça
mentos a que se refere o art. 165, § 5°, da Constitui
ção Federal, no âmbito da administração pública di
reta e indireta, inçlusive seus fundos e fundações, 
da União, EStados, Distlito Federal e Municípios. 

Art. 2~ Nenhuma obra pública será licitada sem 
que esteja prevista no plano plurianual e no orça
·mento do e~rcício correspondente ao seu início. 
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§ 1° Estão desobrigadas do disposto no caput 
"ãesTe artigo as obras que satisfaçam simultanea
mente às-seguintes condições: 

I - valor total de construção seja inferior a cem 
mil Ufir; 

11 - execução dentro de um único exercício fi
nanceiro. 

§ 2° A inclusão de uma obra no plano pluria
nual somente se fará pelo seu valor total, exigido, . 
ainda, a elaboração de Projeto Básico eom custo to
tal cronograma de execução e data de início da 
obra. · 

§ .3° Cada etapa ou parte do Projeto Básico 
que, por sua natureza, deva ser licitada em separa
do deverá ser objeto de planilha de custo própria, ç!e 
forma que o total do Projeto Básico. corresponda ao 
somatól1o de suas planilhas: -- ·· · . 

:.â9°A_autorização contida no Plano Plurianual 
reputa-se suficiente para que se processe o início da 
obra na data prevista na lei, não se admitindo data 
posterior a 30 de novembro do exercício financeiro 
subseqüente ao da publicação da lei que estabelece 
o Plano. 

§ 5° O projeto Básico de cada obra a que se 
refere este artigo constituirá parte integrante da Lei. 

Art. 3° Autorizado o início de uma obra pública 
por meio da inclusão no plano plurianual, os recur: 
SOS para sua conclusão serão automática e obrigato
riamente incluídos nos planos plurianuais e orça
mentos dos exercícios subseqüentes, obedecidos os 
cronograma5 de obras, vedada qualquer redÚÇão de 
dotação anual, seja na proposta de Lei Orçamentária 
Anl;!aJ ou de créditos aálcionais, por emenda ou veto. 

§ 1° A obrigatoriedade a que se refere este arti
go se estende à Secretaria do Tesouro Nacional-e 
aos órgãos de programação financeira no que se re
fere às cotas, e aos repasses destinados aos paga
mentos devidos. 

§ 2" Em caso de atrasos na execução da obra, 
somente serão pagos os recursos corresj:londenies 
à fase em que se encontra, admitida, nessa hipóte
se, a relocação desses valores pará-os Planos Plu
rianuais e Leis de Orçamento Anual posteriores, 
sem alteração no valor total do projeto, salvo as pre
vistas no artigo 4°. 

_ Art. 4° Em nenhuma hipótese será admitida al
·teraÇãó no Projeto Básico que importe redução do 
porte ou da qualidade da obra, nem .. que eleve seus 
custos em percentual superior a vinte e cinco por 
cento do valor contratado, salvo lei específica para 
cada obra a ter seus custos alterados. 

_ Parágrafo único. Será adm~ida a atualização 
monetária dos contratos de obras em geral, desde 
que estabelecida por lei de iniciativa do Poder Exe
cutivo. 

Art. 5° A suspensão ou paralisação de qual
quer obra pública abrangida pelas exigências desta 
lei dependerá de lei especffica, que tenha, em sua 
justificativa, parecer do Sistema de Contmle Interno 
ou do Tribunal de Contas respectivo. 

§ 1° Para efeitos deste artigo, é admitido o uso 
de medida provisória 

§ 2" Em caso de parecer do Sistema de Con
trole Interno, o relator do Projeto na Casa iniciadora 
solicitará parecer ao Tribunal de Contas. 

§ 30 Não será admitida a paralisação de obras 
em que já se tenha desembolsado mais de cinqüen
ta por cento do valor contratual previsto. 

§ 4° É dispensada da obrigatoriedade prevista 
neste artigo a paralisação de obra por motivo estrita
menta técnico, limitada ao período em qu•· prevale
çam os motivos que derem causa à paralisação. 

§ SO Para efeito do contido.no § 4°, não consti
tui motivo de ondem técnica a insuficiência de recur
sos financeiros pelo Governo, para 'fazer face· .. ao 
custo da obra. 
· Art. 6° O Poder Executivo encaminhará, quatro 
meses ·após a publicação desta lei e, a partir dessa 
data, a cada ano, proposta de reformulação do Pla
no Plurianual, que contemplará os valores contra
tuais totais e o cronograma anualizado de cada 
obra, informando, ainda, os montantes gastos a 
cada ano e os percentuais físicos e financeiros exe
cutados. 

Parágrafo único. O Poder Legislativo apreciará 
o projeto-de atteração do plano plurianual até o final 
do primeiro período legislativo da sessão legislativa 
seguinte à aprovação desta lei, observados os pra
zos previstos para a lei de diretrizes orçamentárias e o 
disposto no § 2" do art. 57 da Constituição Federal. 

Art. 7" Será criminalmente responsabilizad9 o 
agente público que descumprir o previsto em quftl
quer dispositivo desta lei, punível com pena de de:
missão ou perda de mandato, conforme o caso. 

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

Art. go Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996. -

Senador - . .tosé Agripino Maia, Presidente - José 
Roberto Arruda, Relator - Regina Assumpção -
Nabor Júnior - Mauro Mirailda - Gerson Camata 
- Marluce Pinto - Vilson Kleinubing - Elcio Alva
res - Joel...de Hollanda - Lúdio Coelho - José 
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Eduardo Outra - José Alves - José Bonifácio -
·~roriieu Tuma. 

PARECER N° 255, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 
22, de 1995 (n°106-A, de 1991, na Câmara 
dos Deputados), que ratifica o texto da 
Convenção n• 167, da Organização Inter
nacional do Trabalho- OIT. 

Relator: Senador BeiJo Parga 

I - Relatório 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à apreciação do Congresso Nacional 
o texto da Convenção n• 167, da Organização lnter
nacion<\1. do Trabalho - OIT, que foi adotado por 
aquela instituição em sua 75" Conferência Geral, 
realii&la em Genebra, em 21 de junho de 1988. 

2. Nos termos da ConSiftuição Federal, inciso I 
do art. 49, e das Disposições Regimentais, vem à 
Comissão de Assuntos Sociais o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 22, de 1995, que •ratifica o texto da 
Convenção n• 167, da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT". 

3. A Exposição de Motivos do Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, que fundamenta a Men
sagem do Poder Executivo, contém as razões do pe
dido de ratificação do mencionado documento, con
vindo destacar estas: 

"2. A referida Convenção foi adotada 
pela 75" Conferência Internacional do Traba
lho, que se realizou em Genebra em 1988 e 

' • se aplica a todas as atividades da constru
ção civil, incluindo qualquer processo, ope
ração ou transporte nas obras, desde sua 
preparação até a conclusão do Projeto. • 

"3. A Convenção em exame mereceu 
parecer favorável à sua ratificação na cO. 
missão Tripartite instituída pelo Senhor Mi
nistro de Estado do Trabalho e da Previdên
cia Social, e integrada por representantes do 
governo, empregadores e trabalhadores. • 

4. O texto do convênio recomenda medidas de 
prevenção e proteção, nos seguintes itens: 

_ •segurança nos locais de trabalho, an-
__ .,..., éfàimes e escadas de mão; aparelhOs eleva

dores e acessórios de içamento; vefculos de 
transporte e maquinaria de movimentação 
de terra e de manipulação de materiais; ins
talações, máquinas, equipamentos e ferra-

mentas manuais; trabalho nas alturas; esca
vações, poços, aterros, obras subterrâneas 
e túneis; prá-barragens e caixões de ar com
primido; trabalhos de ar comprimido; arma
ções e formas; trabalhos por cima de uma 
superfície de água, trabalhos de demolição; 
iluminação; eletricidade; explosivos; riscos 
para a saúde; precauções contra incêndios; 
roupas e equipamentos de proteção pes
soal; primeiros socorros, bem-estar; informa
ção e formação; notificação de acidentes e 
doenças; medidas para garantir a aplicação 
de seus preceitos; e, finalmente, disposições 
gerais." 

5. Verificamos, também, que a legislação brasi
leira contempla praticamente todos os assuntos re
gulados pelo pacto. sob exame, seja a_través da 
CL T, Capítulo V. Título 11, seja de regulamentos e 
àtos de ordem administrativa de caráter normativo, 
como por exemplo, a Portaria n• 3.214, de 1978, 
concernente à questão de Medicina e Segurança 
do Trabalho. · 

6. São, portanto, norrnás regulamentadofas da 
fiscalização exercida pelos órgãos do Ministério do 
Trabalho. 

7. Além disso, vários outros atos normativos 
têm sido publicados, com o objetivo de manter atua
lizados os preceitos legais concernentes a tão im
portantes aspectos das relações laloorísticas. 

8. Aprovado pela Cãmara Baixa em 16 de mar
ço deste ano, o Projeto de Decreto Legislativo chega 
a esta Comissão" ostentando pareceres aprovados 
por unanimidade nas Comissões daquela Casa por 
que tramitou: de Relações Exteriores, em 18 de se
tembro de 1991, de Constituição, Justiça e Redação, 
em 12 de dezembro de 1991, e de Trabalho, Adminis
tração e Serviço Público, em 30 de novembro de 1994. 

11- Voto do Relator 

9. Na verdade, o Brasil, na qualidade de País 
membro da OIT, vem, sistematicamente, ratificando 
os seus atos internacionais, envidando todos os es
forços para ajustar a nossa legislação iraballiista, 
aos textos das Convenções originárias das Confe
rências Internacionais do Trabalho. 

1 O. Segundo os termos do art. 19 da Consti
tuição da Orgal)ização Internacional do Trabalho, 
obrigam~se__9s Estados signatários a encaminhar 
os textos das convenções às autoridades compe
tentes para efeito de ratificação, de forma a.perrni
tir sua incorporação nos ordenamentos jurfdicos 
dos Estados. 
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11 . Entendemos que a presente Convenção 
·merece nosso acolhimento pelo seu elevado alcance 
social. 

12. Cabe observar também que o projeto aten
de aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade 
e da técnica legislativa. 

13. Em face do exposto, manifestamo-nos pela 
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n• 22, 
de 1995. 

Sala das Comissões, em 9 de maio de 1996.
Beni Veras, Presidente - Bello Parga, Relator -
Lúcio Alcântara- Romero Jucá- Marluce Pinto
Lucídlo Portella - carros Wilson - Marina Silva -
Osmar Dias- Júnla Marlse- Gllvan Borges- Be
nedita da Silva - José Alves - Joel de Hollanda -
Mauro Miranda - carias Bezerra. 

J;'ARECERES NOS 2561257, DE 1996 

Sobre o Projeto de Decreto Legisla· 
- tivo n• 102, de 1995 (n" 434, de 1994, na 

Cãmara dos Deputa~os), que prova o tex· 
to das Emendas ao Protocolo de Mon
treal sobre Substãnclas que Destroem a 
camada de Ozônlo, adotadas em Cope
nhague, em 25 de novembro de 1992. 

PARECER N2 256, DE 1996 
Da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional 

Relator: Senador Joel de Hollanda 

I - Relatório 

Esta Comissão é chamada a pronunclãr·se so
bre o Projeto de Decreto Legislativo n• 102, de 1995 
(n• ,424, de 1994, na Câmara dos Deputados), que 
'aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Mon
treal sobre Substâncias que Destroem a camada de 
Ozõnio, adotadas em Copenhague, em 25 de no
vembro de 1992'. 

Em c;umprimento ao disposto no art. 49, inciso 
I, da Constituição Federal, o Presidente da RepiJbli
ca submete à apreciação parlamentar o t~o deste 
ato internacional. 

o diploma legài em apreço foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados em 25 de maio de 1995, 
tendo, naquela Casa, passado pelo crivo das Comis
sões de Relações Exteriores, de Constituição e Jus
tiça e de Redação; de Economia, JndiJstria e Comér· 
®~de-Defesa do COnsumidor, Meio Ambiente e 
Minorias. 

No Senado Federal, foi distribufdo à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional e, em vir· 
tude de requerimento da Exoelentfssima Senhora · 

Senadora Marina Silva, formulado com base no arti
go 255, II, c, 12, combinado com o artigo 100, IIJ, do 
Regimento Interno, será também encaminhado à 
Comissão de Assuntos Sociais, para seu exame. 

Segundo exposição de motivos do Ministério 
das Relações Exteriores, encaminhada a esta Casa, 
as referidas emendàs introduzem novas diretrizes e 
metas· referenres ao controle, produção e consumo 
de substâncias nocivas à camada de ozõnio, bem 
como instituem definitivamente o Fundo Multil~teral 
que garantirá aos pafses em desenvolVimento o 
acesso aos recursos necessários para a conversão 
industrial preconizada pelo protocolo em tela. 

O estabelecimento definitivo do mecanismo fi
nanceiro acima referido . constituiu-se, prossegue a 
exposição de motivos, ein· um dos t~mas mais difi
ceis enfrentados no decorrer das negociações em· 

. preendidas durante a IV Reunião das Partes do Pro
tocolo de' Montreal, traduzindo-se, assim, em uma 
das maiôr'es conquistas para os pafses em desen· 
volvimento no âmbito da temática da preservação do 
meio ambiente. 

O Fundo Multilateral permitirá a continuii:lade 
de fluxos financeiros e tecnológicos para os pafses 
em desenvolvimento, com vistas à plena aplicação 
do Protocolo de Montreal nesses pafses. Corno se 
sabe, uma das maiores questões enfrentadas pelo 
pafs em desenvolvimento no que diz respeito à ade
quação de seus produtos aos novos padrões de pro
teção ambiental emerge da dificuldade de acesso à 
tecnologias de ponta destinadas a este fim. 

A Reunião de Copenhague veio consolidar o 
direito de acesso dos pafses em desenvolVimento às 
novas tecnologias de proteção ambiental como abri· 
gações j~icas. estando a aplicação plena do Pro
tocolo naqueles pafses sujeita à obtenção das tec
nologias e dos recursos necessários. 

é o relatório. 

H-Parecer 

Ao conferir tratamento diferenciado aos pafses 
em desenvolvimento no que diz respeito à proteção 
ambiental, o ato internacional em exame confirma a 
noção, já veiculada por ocasião de realização da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Am
biente e Desenvoivirnento no Rio de Janeiro - a 
ECO 92 -, que não se pode desvincular a questão 
da preservação ambiental do tema do desenvolvi· 
menta susienlável, para tanto sendo necessário o 
reconhecimento da divisão de responsabilidade en· 
Ire pafses industrializados e países em processo de 
desenvolvillJ!lnto. 
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Tal reconhecimento constitui um avanço nas 
-rela~es internacionais, ao posSibilitar aos pafses 
em desenvolvimento o acesso a tecnologias e a 

·substâncias não nocivas ao meio ambiente. 
Para o Brasil, que neste momento envida es

forços no sentido de retomar o seu desenvolvimento, 
retomar a construção de seu parque industrial e di· 
namlzar a competitividade de seus produtos no mer
cado internacional, o presente ato intrenacional se 
reveste de importância inegável. 

Assim sendo, em face do exposto, votamos fa· 
voravelmente à aprovação do Projeto de Decreto Le
gislativo n• 1 02, de 1995, que 'aprova o texto das 
Emendas ao Protocolo de Motreal sobre Substân· 
cias que Destroem a Camada de Ozônio, adotadas 
em Copenhague, em 25 de novembro de 1992'. 

Sala da Comissão, 23 de novembro de Hl95. -
Anlonld Carlos Magalhães, Presidente - Joel de 
Hollanda, Relator - Humberto Lucena - Nabor Jú
nior-=-Geraldo Melo - casildo Maldaner - Emília 
Fernandes - José Agrlpino - Romeu Tuma -
Hugo Napoleão- Guilherme Palmelm -Bernardo 
CabraL 

PARECER Nº 257, DE 1996 
Da Comissão de Assuntos Sociais 

Relatom: Senadom Marina Silva 

I - Relatório 

É submetido a esta Comissão o Projeto de De
creto Legislativo n• 102, de 1995 (n• 434, de 1994, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto das 
Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substân
cias que Destróem a camada de Ozônio, adotadas 
em,Copenhague, em 25 de novembro de 1992. Nos 
termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, o 
Presidente da República remeteu à apreciação do 
Congresso Nacional o texto do ato internacional, por 
meio da Mensagem n• 870, de 1993, acompanhada 
de exposição de motivos do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores. 

A Câmara dos Deputados aprovou o texto das 
emendas em 25 de maio de 1995, com mannestaçõ
es favoráveis das Comissões de Relações Exterio
res; Economia, Indústria e Comércio; Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e Constitui· 
ção e Justiça e de Redação. No Senado Federal, o 
projeto de Decreto Legislativo correspondente foi 

-dis!i'lbuícto· à -comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional e, em virtude do Requerimento n• 
1.158, de 1995, à Comissão de Assuntos Sociais. 

As emendas foram aprovadas na IV Reunião 
das Partes (Copenhague, 23 a 25 de novembro de 

1992) na forma de três artigos. O primeiro alinha as 
alterações propriamente dn&s, o segundo estabelece 
a relação obrigatória entre a adesão ao documento e 
a prévia adesão à emenda adotada na Segunda 
Reunião das Partes (Londres, 29 de junho de 1990); 
e o terceiro estabelece os prazos e condições de 
sua vigência. 

Segundo a exposição de motivos anexada à 
Mensagem do Executivo, as erriéndas aprovadas 
em Copenhague reforçam o controle das substân· 
cias já previstas no Protocolo, incluem novas subs
tâncias destruidoras da camada de ozônio, estabele
cem mecanismo de financiamento para a implemen
tação dos compromissos de redução de emissão de 
poluentes por parte dos pafses em desenvolvimento; 
e tratam da situação desses pafses, em termos de 
prazos e condições para modificações dos ajustes já 
acordados. 

O estabelecimento definitivo do mecanismo fi· 
nanceiro 'foi, afirma a exposição, unia das questões 
mais diffceis da Reunião de Copenhague e, talvez, a 
conquista mais importante para os pafses em desen
volvimento nessa negociação. Trata-se da consoli
dação do Fundo Multilateral, criado na 11 R~nião 
das Partes (Londres, 1991), visando garantir a conti
nuidade de fluxos financeiros e tecnológicos neces
sários à plena aplicação do Protooolo nesses pafses. 

Quanto às novas substâncias controladas, há 
um regime específico para cada uma delas. No caso 
dos~HCFC, amplamente utilizados no Brasil pela in
dústria de refrigeração, sua redução se dará a partir 
do ano 2.004, com eliminação prevista para 2.030, 
salvo para usos essenciais e para atender necessida
des básicas internas dos países em desenvolvimento. 

O brOmeto de metila, informa ainda a exposi· 
ção de motivos, toi incluído no Protocolo como subs
tância controlada sem, contudo, ser submetido a 
metas de redução e eliminação. Essa substância, de 
alto poder destrutivo da camada de ozônio, é de uso 
corrente na agricuHura e na fumigação de porões de 
navios. Segando o documento, ·os Estados Unidos 
'já adotaram rigorosa legislação intem'a para seu 
controle e tudo indica que passarão a controlar 
igualmente importaçõeS de produtos agrícolas de 
países que utilizem intensamente essa substância'. 

A referência ao brometo de metila está no art. 
1° do texto aprovado em Copenhague, numerada 
como o novo art. 2h do Protocolo, exigindo das par
tes que a cada ano, a partir de 1° de janeiro de 
1995, a sua produção e consumo não excederão o 
nível calculado de consumo de substâncias controla
das de 19!V, havendo uma tolerância especial de 
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1 O% na produção, também considerando necessida
des liásicas internas de pafses em desenvolvimento. 

11-AnáRse 

O ano de 1995 foi pródigo em notfcias sobre o 
tema dos danos causados à camada'de ozõnio que 
protege o planeta. No segundo semestre, a Organi
zação Meteorológica Mundial (OMM) anunciou que o 
déficit de ozõnio alcançou um· novo recorde sobre o 
continente antártico, atingindo uma área de 1 O mi
lhões de quilõmetros quadrados. Chamou a atenção 
a velocidade inusitada do fenômeno, em relação aos 
anos anteriores. 

Se a vigência do Protocolo de Montreal já pro
vocou sensível redução na produção e cohSiJmo de 
CFC (os principais gases que afetam a camada de 
ozõnio) nos países desenvolvidos, sobretudo na Eu
ropa, ret~tam inúmeros impasses que desafiam não 
apenas a capacidade de emissão de normas e de 
negociação nos fóruns internacionais, mas, essen
cialmente, a vontade efetiva de governos e setores 
econõmicos que, ao que parece, ainda levam mais a 
sério pertubações nas suas planilhas de custos do 
que um risco ambiental planetário. 

O que os documentos oficiais submetidos aos 
Parlamentos não mostram também é revelador so
bre os rumos da questã:>. Por exemplo, a trajetória 
da implementação do Fundo Multilateral; criado em 
1991 , com o objetivo de arreccdar recursos dos par
ses desenvolvidos para financiar os esforçol? de 
adaptação dos pafses em desenvolvimento às me
tas do Protocolo de Montreal. Passados cinco anos 
de sua criação, o Fundo dispõe de mais projetas do 
que de recursos para financiá-los. A inadimplência 
dos--doadores é significativa, de tal maneira que, em 
julho de 95, havia solicitações no montante de cerca 
de 85 milhões de dólares, contra 30 milhões disponf
veis, dos 120 milhões teoricamente prevístos para o 
ano. O Brasil e seu avançado programa de subStitui
ção de substâncias danosas foram particularmente 
afetados por tal situação, pois, do pacote de projetas 
de empresas privadas que levou ao Comitê Executi
vo do Fundo em 95, no total de 1 O milhões de dóla
res, o pafs conseguiu recursos no valor de apenas 3 
milhões. · · 

Deve-se levar em conta, aj:lemais , mudanças 
na economia mundial que afetam as previsões· do 
Protocolo. A mais importante delas é o crescimento 
de-J)ãrses considerados em desenvolvimento, provo
·cando o aumento localizado no consumo de subs
tâncias controladas. É preciso lembrar, além disso, 
que o movimento globalizado do capital toma supe
rada a relação direta entre satisfação de interesses 

económicos e localização geográfica. Assim, a bem 
sucedida aplicação de programas de redução de 
poluentes danosos à camada de ozõnio nos paf
ses desenvolvidos pode estar provocando uma mi
gração da produção de substâncias controladas 
pelo Protocolo para pafses pobres, cujos prazos 
para atingir as metas de redução são mais elásti
cos. Talvez isso, e não apenas surtos· de cresci
mento econõmico, ajude a explicar o sensfvàl au
mento no consumo de CFC no mundo em desenvo~ 
vimento. 

Nenhuma dessas difuculdades, porém, impede 
reconhecer o avanço representado pelos dois gran
des instrumentos jurfdicos internacionaiS que tratam 
da matéria, ou seja, a Convenção de Viena para a 
Proteção da Camada de Ozónio (1985) e o Protoco
lo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a 
Camada de Ozõnio (1987). Este ú~imo, particular
mente, teir:n-se· firmado, a despeito da5 limitações 
apontadas, como um meio ágil na luta para conter 
agressões que ameaçam o futuro da própria huma
nidade na Terra. O que se deve ter preSente .é que, 
a despeito da existência de meios adequadas; é pre
ciso que aumente na sociedade a consciência da 
brutalidade social e ambiental cometida em nome do · 
desenvolvimento. Os abusoS contra o bem comum 
atingiram até os últimos limites físicos conhecidos do 
Planeta. 

O texto das Emendas ora apreciado mostra, de 
um lado, que a negociação aponta para um rumo 
promissor. A maleabilidade diante de diferentes si
tuações nacionais, a atribuição difenreciada de res
ponsabilidade e compromissos são coerentes com 
as enormes diferenças, em termos de recursos fi
nanceiros' e tecnológicoS, existentes entre-os pafses. 
De· outro lado, é preciso que o Brasil se alinhe, nos 
fóruns internacionais, às posições mais firmes pelo 
cumprimento dos prazos e metas de redução, uma 
vez que os problemas aqui apontados e outros por
ventura existentes são indicativos de casufsmos e 
riscos polfticos que podem difrcultar o ritmo apropria
do de adoção das medidas preconizadas. Para tan
to, o Pariiamento deve assumir sua parte da tarefa, 
que vai além da apieciação formal de atos interna
cionais pertinentes, como é o caso do que nos ocu
pa neste momento, e exige capacitação para lidar 
com temas que se relacionam com o futuro. A opor
tunidade dv!!fletirmos sobre a destruição da cama

. da de ozõnio demonstra que nosso horizonte de rep
resentatividade demanda um grande esforço para 
sair da quase absoluta sujeição aos apelos conjuntu
rais, imediatistas por excelência. 
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III- Voto 

• - - TenCÍo em vista o expàsto, ó voto da Relatara é 
favorável à aprovação do P,rojeto de Decreto Legis-' 
lativo n• 1 02, de 1995, que aprova o texto das 
Emendas ao protocolo de Montreal sobre Substân
cias que Destroem a Camada de Ozônio adotadas 
em Copenhague, em 25 de novembro d~ 1992, na 
forma do PDL n• 434-B, de 1994, aprovado pela Câ
mara dos Deputados. 

Sala da Comissão, 9 de maio de 1996. 
. Beni Veras, Presidente -: Marina Silva, Rela-

tora - Lúcio Alcãnatara - L.ucídio Portella - Bello 
Parga- RO!rier'o Jucá- Carlos Wilson- Osmar· 
Dias ..:. Marluce Pinto - Junla Marise - Casildo 
Maldaner - Gilvan Borges - Benedita da Silva ..;_ 
Carlos Beierra - José Alves - Mauro Miranda·--
Joel de Hollanda. · · · 

- ... 
PARECER N2 258, DE 1996 

Da Comissão de RelaÇões Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de · 
Decreto Legislativo n• 189, de 1995 (nO 
185, de 1995, na Câmara dos .Deputados), 
que "aprova o texto do Acordo que Auto- · 
riza os Dependentes dos Funcionários 
Acreditados junto às Missões Diplomáti- · 
cas e Consularell e Ambos os Países a : 
Desempanharem Trabalho Remunerado; 
celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Venezuela, em Caracas; em 29 
de julho de 1994". . . .., ... -~ ........ 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 

I - Relatório 

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se so
bre o Decreto Legislativo nO 189, de 1995 (nO 185, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que "aprova o 
texto do Acordo que Autoriza os Dependentes dos 
Funcionários Acreditados junto às Missões Diplomá
ticas e Consulares de Ambos os Pafses a Desempe
nharem Trabalho Remunerado, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Venezuela, em Caracas, em 
29 de julho de 1994'. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 49, inci
so I, da Constituição Federal, o Presidente da Repú
. tl!~bmete à apreciação parlamentar o texto des
te ato internaCional. 

O diploma legal em apreço foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados em 30 de novembro de 
1995, tendo, naquela Casa, passado pelo crivo das 

ComiSsões de Relações Exteriores, e' de Constitui
ção e Justiça e de Redação. 

No SenadoFederal, foi distribufdo à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
. . . Segundo exposição de motivos· do Ministério 

de Relações Exteriores, encaminhada a esta Casa 
..o referido Acordo celebrado entre o Brasil e a Repú~ 
blica da Venezuela, encontrá precedentes nos acor
dos celebrados por nosso País com os Estados Uni
dos da América, o Canadá e a Grã-Bretanha, em 
1987, ·com a Argentina, em 1991, :com o Chile, a Co
lômbia e o Uruguai, em 1993, e com a dinamarca e 
a Austrália, em 1994. 

. Pelo instrumento internacional em pauta, os 
Estados. signatários concordam em autolizar os de
pendentes de funcionários designados oficialmente 
no outro pafs como membros de Missão Diplomáti
ca, Consulado, Delegação ou .RepresentaÇão Per
man.ente junto a Organismo lntem<l,cional 9.li sedia
do, a aceitarem trabalho remunerado no E::.stado re
ceptor. Embora não se faça restrição alguma quanto 
ao tipo de emprego a ser aceito, as normas do ACor
do em tela não podem ser interpretadas no sentido 
~e implicarem o reconheCimento, pelo Estado recep
tor, de títulos para o exercício de certas profissões. 
O Acordo veda, ademais, a concessão de autoriza
ção de 'emprego, quando este se constituir em. 
ameaça à segurança nacional ou quando o empre
gador for o próprio Estado receptor ou seus órgãos. -

O art. 2" define os termos funcionário e de
pendentes para os fins do Acordo em tela. 

. Funcionário significa pessoal diplomático, con-
sular, administrativo e técnico designado para as 
Missões Diplomáticas, Consulares e Repre
sentações Permanentes junto a uma Organização 
Internacional com sed~ no Estado receptor. Depena
ente compreende o cônjuge, filhos soHeiros menores 
de 21 anos ou menores de 25 que freqüentem insti
tuições de ensino superior em tempo integral, e os fi
lhos soHeiros incapacitados física ou mentalmente. 
O art. 72 preceitua que a autorização para desempe
nhar trabalho remunerado por parte de um depend~ 
ente perderá a validade quando o funcionário do 
qual depende termine de exercer as suas funções 
no Estado receptor. Os dependentes que desempe
nhem função em conformidade com este Acordo es
tão sujeitos às normas fiscais e às normas de previ
dência social do Estado receptor • 

É o re~tório.-
11-Voto 

O presente Acordo coaduna-se com a tendên
cia vigente !las relações exteriores do Brasil, bem 
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como nas de outros países, no sentido de viabilizar 
-o-acesso dos dependentes de seus funcionários di
plomáticos, consulares, administrativos e técnicos, 
designados para Missões Diplomáticas, Consulares 
e Represertações Permanentes junto a Organizaçõ
es Internacionais, ao mercado de trabalho do Estado 
receptor. 

Com efeito, no momento em que se aproxima a 
virada do século, o qual se caracterizou pela luta da 
mulher por uma inserção igualitária na sociedade, 
não mais se pode exigir dos dependentes de funciO
nários designados para servir ao Pais 110 Exterior -
particularmente das suas esposas - que abdiquem 
do exercício de atividades profissionais· remunera
das no país receptor. Conforme acenjua a.el!P<>sição 
de motivos do Ministro de Estado das Relações . 8!:-. 
teriores, as novas gerações do serviço diplomático 
brasileiro reivindicam espaço profissional autônomo . 
para .os seus dependentes, os quais relutarn em a~ · 
dicar-tie seu direito ao trabalho, para desempenhar 
apenas funções de acompanhamento do funcionário 
transferido a outro pafs. 

As disposições concernentes à cessação ·da 
autorização para o exercício da função reniuneri!i:la, 
bem como às questões· fiscal e previdenciária, esta
belecem controles e parãmetros importantes para 
evitar eventuais abusos que pudessem Vi( a surgir . 
na prática, e que poderiam eventualmente compro
meter o bom relacionamento entre os países signa
tários. 

Assim sendo, em face de todo o exposto, voto 
favoravelmente ao Decreto Legislativo n• :189, de 
1995, que "aprova o texto do Acordo que Autoriza os 
Dependentes dos Funcionários Acreditados junto às 
Missões Diplomáticas e Consulares de Ambos os 
Países a Desempenharem Trabalho Remunerado, 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Venezuela, 
em Caracas, em 29 de julho de 1994 •. · 

Sala da Comissão, 18 de abril de 1996. - An
tonio Carlos Magalhães, Presidente - Guilherme 
Palmeira, Relator - Nabor Júnior - Flaviano Melo 
- Benedida da Silva - Hugo Napoleão - Joel de 
Hollanda - Lúdlo Coelho - Romeu Tuma - Ber
nardo Cabral - Casildo Maldener- Sebastião Ro
cha- Carlos Wilson- Pedro Simon. 

PARECER N° 259, DE 1996 

---=-· -· Das Comissões de Assuntos Econô
micos, Relações Exteriores e Defesa Na
cional e Fiscalização e Controle sobre as 
_Emendas de Plenário ao Projeto de Reso
lução n• 35, de 1996, que "Altera as Reso-

luções n"s 91, 93, 95, 96 e 97, todas de 
1994, que tratam do Projeto Sivam, e dá 
outras providências". 

Relator: Senador Ramez Tebet 

I - Relatório 

·Indo a PIEmário, o Projeto de Resolução n• a5, 
de 1996, recebeu oito emendas. . 

Emendan°1 

A Emenda n• 1, de autoria dó nobre Senador 
Josaphat Marinho, propõe. a supressão do art. 1• do -
projeto de resolução, restaurando, dessa forma, os 
arts. a• e 4° das Resoluções n"s 91, 9a, 95, 96 e 97, 
de 1994. Rememorando, o referido art. a• é aquele 
que estabelece que os coritratos de financiamento 
desiinados ao Projéto Sivam somente Poderão ser 
assinad<>s após a formalização do contrato comer
oial com 'o consórcio constitufdo pelas empresas 
Esca S.A'(empresa integradora brasileira) e a F\ayt
heón Company (empresa fornecedora estrangeira). 
o art. 4° é o que determina uma detalhada distribui
ção dos recursos dos referidos financiamentos para 
cada uma daquelas empresas. Tal distribuição pre
vê, dentre outras coisas, o pagamento indireto, por 
intermédio da empresa estrangeira, dos serviços de 
integração a serem desenvolvidos pela empresa in
tegradora brasileira. A justificação da Emenda n• 1 
fundamenta-se essencialmente na necessidade de 
preserVar o poder fiscalizador do Senado e no fato 
de o Executivo não haver feito qualquer objeção a 
tais dispositivos aprovados pelo Senado, solicitando 
apenas sua adequação às novas circunstâncias ad
vindas da exclusão da E~ do_ Projeto. 

-Emendan°2 

A Emenda n• 2, também de autoria do nobre 
Senador Josaphat Marinho, propõe a substituição no 
art. a• das Resoluções n•s 91, 9a, 95, 96 e 97, de 
1994, da referência à empresa Esca SA. pela nova 
empresa integradora brasileira, regularmente esco
lhida. A justificação de tal emenda baseia-se funda
mentalmente na necessidade da presença de uma 
empresa integradora brasileira, como órgão de defe
sa dos interesses nacionais, e na avaliação de que a 
CCIVAM não conta com estrutura adequada para o 
desempenho dessa tarefa. 

Emendan•3 

A Emenda n• a, também de autori&-d&· nebre
Senador Josaphat Marinho, propõe mudanças na re
dação do art. 4° das Resoluções n"s 91, 93, 95, 96 e 
97, de 1994~As mudanças propostas na redai;:ão do 
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referido art. 4° correspondem basicamente a três al-
"tétações. · · · _ 

A primiira mudanÇa' proposta pela Emenda n• 
3 · refere-se ã correção no· caput do art 4° do valor 
global das operaçõeS · de crédito de 
US$1,395,1 00,000.00 (uin bilhão, trezentos e noven
ta e cinco milHões e cem· mil dólares norte-ameri
caos} para·US$1 ;395,000;000.00 (um bilhão, trezen
tos e noventa e cinco milhões de dólares norte-ame
ricanos}, conforme solicitado pela mensagem presi-
de'ncial. · · · · .. _. • ' 

A seguÓdà alteração· refere-se' à substituição -
nos itens 1 ·e ·11 do art. 4° 'da sigla Esca S.A. pela 
nova empresa integradora ilrasileirá; 'que for ade-
quadamente escolhida. · • · ' 

A \ercéira ·alteração ·P:ioposta pelà'Emenda n• 3 -
dá uma nova redação· ao item III' dó 'art. 4• .. Essa 
nova re"llaçã'ci garante à ·comissão- dt{Coordenação -
do f'<'ojeto Sivam - CCSIV AM, contome soiicitado 
pela --mensagem presidencial, o montante de 
US$360,000,000.00 (trezentos e ses5enta milhões 
de dólares norte-americanos}. A now: 1-edação ainda 
distribui o montante garantido à CCSIV AM para as 
seguintes destinações: a) US$80,ooo;ooo.oo (oiten
ta milhões de' dólares norte-americanos} aos servi
ços·de integração: b) 'US$170,000,000.00 (cento e 
setenta milhões de dólares norte americanos} aos 
serviços, equipamentos e fornecimentos comple
mentares de implantação do projeto Sivam; c) 
US$11 0,000,000.00 (cento e dez milhÕes de dólares 
norte-americanos} às obras civis. 

A justificação da Emenda n• 3 fundamenta-se 
na necessidade de atender às sollt:i'ti!Ça'es· da men
sagem presidencial, naquilo que se refere à destina
ção tle recursos à CCSIVAM. A justificação da 
emenda manifesta, ademais, a opinião do nobre au
tor da emenda de que não caberia ao Senado espe
cfficações estranflas à CCSIVAM. Em outras pala
vras, não lhe parece conveniente destinar recursos à 
Raytheon e às suas subcontratadas, conforme solici
tado pela Mensagem presidencial, dado que aqueles 
deverão ser atribuídos no contrato comercial, e 
como for próprio. 

Emendan•4 

A Emenda n• 4, de autoria do nobre Senador 
Osmar Dias, propõe a substituição dos artigos 3• e 
4° das Resoluções n•s 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, 
-per"'õi'n ailigo que estabeleça a realização de licita
ção pública para a escolha de empresas que implan
tarão, gerenciarão e fornecerão os equipamentos 
para o Projeto Sivam. A justificação dessa emenda 
fundamenta-se, essencialmente, na existência de 

inúmeras denúncias que pairam sóbie os processos 
de escolha das empresas implantadoras, gerencia
doras e 'fornecedoras do Projeto Sivam. 

':' 

Emendan•5 

A Emenda n• 5, de autoria do nobre Senador 
Coutinho· Jorge; propõe a inclusão no Projeto de Re
soluçãó·n•·35, de 1996, de artigo• que determine que, 
constatada a existência de ilegalidade ou irregulari
dade insanável nos contratos ceiebrados para a exe
cução do ·Projeto Sivam pela auditoria especial do 
Tribunal·de Contas da União, os mesmos serão res
cindidos·sem õnus para a União. A justificação de tal 
emendá· déstaca o fato de que ela simplesmente in
clui no texto da resolução o comp'romisso político as
sumi'do pelo Governo> resguardándd, dessa forma, o 
-Senado Federal na eventualidade da aproliação de 
prójeto de resolução relacionado a contrato que está 
sendo submetido a auditoria especial do Tribunal de 
Contas· dâ União:-" - - ' · - - · 

-Emendan•s 

-" ·A ·Emenda n• 6, de autoria do nobre Senador 
Josaphat· Marinho, propõe a inclusão no Projeto de 
Resolt1ção n• 35, de 1996, de artigo que determine 
ao Poder Executivo submeter ao Senado Federal, 
no· prazo de 60 (sessenta} dias, prorrogável, por 
igual tempo, o nome da empresa· brasileira que exer
cerá ·as· ftlnções de integração e fiscalização do pro
jeto. A· justificação da emenda fundamenta-se no 
fato· de que as Resoluções n•s 91, 93, 95, 96 e 97, 
de 1994, foram adotadas no pressuposto da existên
cia da empresa·tirasileira Esca na execução do Pro
jeto Sivam. Como a referida empresa foi excluída do 
Projeto por inidoneidade, caberia, na opinião do no
bre autor'da emenda, apenas uma das seguintes al
ternativas: a suspensão da deliberação do Senado 
até a indicação pelo Executivo da nova empresa 
brasileira, ou a concessão de prazo para o cumpri
mento dessa providência, conforme proposto na re
ferida emenda. 

Emendan2 7 

A Emenda n• 7, de autoria do nobre Senador 
Gilvan Borges, propõe a adição de dois artigos ao 
Projeto de Resolução n• 35, de 1996. O primeiro arti
go determina a integração ao Projeto Sivam do sis
tema Teleporto, acoplado ao instituto Entreposto 
Aduaneiro na Amazônia, e dá outras especificações 
em seus dÕiS parágrafos. O segundo artigo determi
na a concessão de incentivos fiscais às empresas 
que operarem a partir dos enclaves comércio-por
tuários que_constituem o instituto Entreposto Adua-
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neiro. A justificação da emenda apresenta trechos 
-ae -<locumentos da Presidência da Telebrás e da 
Embratel, assim como do Ministério dos Transportes 
em defesa da emenda. 

Emendan•s 

A Emenda n• 8, de autoria do nobre Senador 
Lúcio Alcântara, é, na verdade, um substitutivo ao 
Projeto de Resolução n• 35, de 1996. A principal al
teração introduzida pelo substitutivo refere-se à in
clusão de anexo à re~lução que condiciona o exer- . 
cício das autorizações de contratação de operações 
de crédito externo concedidas pelas Resoluções n"s 
91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, e modfficadas pelo 
Projeto de Resolução n• 35, de 1996, à adoção pelo 
Executivo de determinados procedimentos relacio
nados à implementação do Projeto Sivam. 

- São quatro os procedimentos estabelecidos 
pelo,refendo anexo. O primeiro item do anexo pres
creve-a realização de licitação pública para a contra
tação das obras civis do Projeto (procedimento pres
crito pelo art. 4° da redação original do referido pro
jeto de resolução). O segundo ttem requer a assina
tura, pela União e pelas empresas fornecedoras de 
bens e seiViços para o Projeto, de compromissos 
que garantam à União a propriedade plena e exclu
siva do software de integração do Sistema. O ter
ceiro item do anexo à resolução determina o cance
lamento do contrato comercial Ccsivam/Raytheon no 
caso de o Tribunal de Contas da União concluir pela 
existência de ilegalidade ou irregularidade insaná
veis na execução do Projeto Sivam. O quarto e últi
mo ttem do anexo estabelece que o Poder Executivo 
deverá enviar ao Congresso Nacional, ainda nessa 
Sessão Legislativa, proposta de programa de fortaleci
mento do Sistema de Proteção da Amazônia -SIPAM. 

A justificação da Emenda n• 8 fundamenta-se 
no fato de o proposto anexo atribuir força de norma 
legal às principais recomendações contidas no Rela
tório sobre o Projeto Sivam aprovado pelas três Co
missões que o examinaram. 

É o relatório. 

U- Voto do Relator 

Com relação à Emenda n• 1, de autoria do no
bre Senador Josaphat Marinho, e que propõe a su
pressão do art. 1• do Projeto de Resolução n• 35, de 
1996, gostaria de rememorar o que afirmei à página 

-&1-Cõ:Relatório sóbre o Projeto Sivam aprovado por 
estas três Comissões: 

"A adequação solicitada pela Mensa
gem n• 284, de 1995, não deve, a meu ver, 

restringir-se à mera substituição da Esca 
pela Ccsivam e pela alteração da distribui
ção dos recursos entre as entidades res
ponsáveis e as atividades do Projeto. Na 
verdade, como foi dito anteriormente, a 
menção tanto às empresas, quanto aos 
valores a elas alocados, é de todo inade
quada, não devendo constar no corpo das 
Resoluções. · 

As resoluções em tela autorizam a 
União a contratar empréstimos externos 
para projeto específico, no caso o Sivam. 
Enquanto a autorização e o estabeleéimento 
de limttes e condições é da competência pri
vativa do Senado Federal, a. execução de 
projetes desta natureza é da competência 
privativa do Poder Executivo. A indicação 
expressa das empresas a serem contrata
das, assim como a definição do montante 
que cada uma deve receber, embora não se 
configure em uma clara extrapolação das 
competências desta Casa, parece-me um 
fator de limitação da caPacidade de o Poder 
Executivo gerir o Projeto. · 

A safda da Esca transformou o que po
deria ser uma mera substituição a nfvel ad
ministrativo em uma questão a ser reexami
nada pelo Senado Federal. O mesmo pode
se dizer da distribuição dos recursos entre a 
integradora brasileira e a fornecedora es
trangeira. 

Assim, o projeto de resolução que ora 
apresento propõe a revogação dos arts. 3° e 
4° das cinco Resoluções, de modo a dar a 
elas a forma mais adequada à execução do 
Projeto Sivam. • 

Portanto, já por ocasião da apresentação do 
meu relatório justifiquei aquela modificação. A l"lÍnha 
interição eia restabelecer a prática legislativa desta 
Casa de aprovar resoluções autorizativas de opera
ções de financiamento externas sem mencionar de
talhes, tal como ·a distribuições dos recursos finan
ceiros entre as entidades executoras, pois entendo 
que se trata de assunto eminentemente administrati
vo, cabendo ao Executivo definir o modo de sua 
execução. 

Peço vênia ao ilustre Senador Josaphat Mari
nho, ·cuja opinião merece de todos nós senadores o 
maior respeito, mãs, não comungo com sua preocu
pação de que a modificação que sugeri naquelas re
soluções do Senado aprovadas em 1994 venha a 
prejudicar o _controle parlamentar. 



Maio de 1996 ANAIS DO SENA!l<YFEDERÀL 00109 

A Constituição Federal trat;; do contrOle parla
-mentar em seu art. 49, inciso X, da seguinte forma: 

• Art. 49. É da competência exclusiva 
do Congresso Nacional: 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, 
ou por qualquer de suas Casas, os atos do 
Poder Executivo, incluldos os da administra
ção indireta, • 

Assim, todos os atos do Poder Executivo estão 
submetidos ao controle parlamentar. No caso em 
análise, os lim~es legais de atuação do Executivo na 
condução do Projeto Sivam não estão vinculados 
unicamente à autorização do Senado Federal para 
realizar a operação de financiamento externo. Essa 
autcriza_ção tem como objetivo primordial controlar o 
endividamento externo dos entes federados e suas 
entidàdes, sendo, por essa razão, de competência 
do Senado, que é a Casa da Federação. Os aspec
tos operacionais relativos ao Projeto. Sivam são de 
exclusiva responsabilidade do Poder Executillv, sub
metendo-se, no entanto, à ação fiscalizadora do le
gislativo. 

Em que pese tais considerações, tive o cuida
do de incluir no referido relatório uma série de reco
mendações que buscam preservar o interesse na
cional e os principias de legalidade e moralidade 
que devem ser obedecidos pe.ia administração públi
ca (art. 37, da CF). Gostaria de relembrar, em .parti
cular, a recomendação feita no sentido de que o Trii
bunal de Contas da União, que auxilia o Congresso 
Nacional quanto ao controle externo (art. 71, da CF), 
venhª a realizar um acompanhamento especial e 
perinanente do Projeto Sivam. Fortalecendo, desse 
modo, o exerclcio de seu poder fiscalizador. 

A Emenda n• 2, também de autoria do nobre 
Senador Josaphat Marinho, substitui no art 3" das 
Resoluções a referência à empresa Esca SA por 
uma nova empresa integradora brasileira, regular
mente escolhida. 

Os argumentos expandidos por mim, ao não 
aceitar a Emenda n• 1, são válidos igualmente para 
essa emenda, em razão de ter o meu parecer sobre 
a matéria concluldo·pela revogação dos arts. 3" e 4" 
das Resoluções de 1994 relativas ao Projete Sivam, 
eliminando, assim, qualquer alusão a empresas que 
de\16Bam-participar de sua execução. 

Reafirmo aqui os comentários fe~os no referido 
relatório, aprovado nestas Comissões, quanto ao 
conteúdo e à finalidade de uma resolução autorizati
va do Senado para que a União possa contrair em-

préstimo externo e, também, quanto aos seus refle
xos para a ação fiscalizadora do legislativo. Faço 
isso, por entender que a menção a empresas que 
devam executar as atividades do Projeto determi
na uma limitação descabida do legislativo ao Exe
cutivo, afetando inclusive a relação de Inde
pendência deste Poder em relação àquele. Procu
rei, desse modo, restabelecer a habitual forma das 
resoluções autorizativas para a. contratação de fi
nanciamento externo aprovadas nesta Casa Com 
essa atitude evita-se que projetas da importância 
do Sivam sofram solução de continuidade decor
rentes da necessidade de novas autorizações le
gislativas, quando de determinadas alterações na 
execução dos projetes ou programas financiados 
com os recursos das operações de crédito autori
zadas, mesmo que essas continuem perfeitamente 
enquadradas nas condições e parâmetros estabele
cidos pelo Senado Federal para as operações de 
crédito erri si. 

Com relação à Emenda n• 3, também de auto
ria do nobre Senador Josaphat Marinho, não 'JlOSSO 

deixar de louvar a intenção da contribuição do ilustre 
representante da Bahia, orgulho desta Casa<!J"oda
via, em virtude de seu conteúdo e objetivos serem 
da mesma natureza das outras emendas de sua au
toria, já analisadas. anteriormente, impõe-me o dever 
de propor sua rejeição pelas mesmas razões ante
riormente apontadas. Gostaria de adicionar, contu
do, duas razões especificas que reforçam minha de
cisão de reje~r essa emenda 

A primeira I'I!Zão refere-se à parte da emenda 
que destina US$360,000,000.00 (trezentos e ses
senta milhões de dólares norte-americanos) à CcSi
vam, na tcirma solicitada pelo Executivo. Esse valor 
destina-se, não há dúvidas, às atividades previstas 
nos itens I e III do art 4° das resoluções aprovadas 
em 1994, isto é, às atividades que seriam desempe
nhadas pela Esca (item I) e à contratação das obras 
civis Otem III). Com 9$58 destinação de recursos à 
CcSivam, não há como manter, como implicitamente 
previsto pela emenda em análise, a destinação de 
recursos à nova empresa integradora brasileira, que 
for adequadamente escolhida. Isso implicaria a dis
tribuição dupla de um recurso destinado a uma única 
finalidade para duas instituições: a CcSivam e à 
nova empresa integradora brasileira. Entendo que a 
destinação de recursos para a CcSivam implica ne
cessariamente a· delegação de competência a essa 
instituição para alocar os recursos anteriormente 
destinados à Esca. Concluo, porlanto, pela inade
quação de~ parte da referida emenda. 
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A segunda •razão que corrobora a decisão de 
rejeitar a Emenda' n• 3 está contida na própria justifi
cação "da emenda, Se essa reconhece, ·naquilo que 
se refere à Ràytheon Company, não caber ao Sena
do a especifiéàção, estranha à CcSivam, e que a 
matéria é de cilnvenção das partes contratantes ou 
que tal importância deverá ser atribuída no contrato 
comercial, e como for próprio, por que não dizer o 
mesmo naquilo ·que se refere à nova empresa inte
gradora brasileira? 

Na verdade esse argumento vem em retorço 
de toda a linha de argumentáção apreseniada para 
as outras emendas anteriormente analisadas. Isto é, 
a razão indicada pelo nobre Senador Josaphat Mari
nho para não deitinar recursos para a ·Raythean 
Company, como solicitado pelo Poder Executivo,' for
tale_ce o princípio de que aspectos como o da· desti
nação dós recursos para empresas privadas execu
toras -do projeto a ser realizado com recursos de de
tenninada operação de crédito, autorizada· por reso
lução do Senado, não devem ser objeto da resolu
ção que a autoriza. · . · - - · · _ 

Não há como dftiXar de também louv<;ir a inten
ção do nobre Senador Osmar Dias, autor da Emen
da n• 4, e de todos aqueles insignes Senadores que 
apoiaram essa proposição. Contudo, gostaria de fa
zer dois comentáriqs em relação à proposta da reali
zação de licitaÇão pública pára a escolha das eni
presas que implantarão, gerenciarão e fornecerão os 
equipamentos do Projeto Sivam. - .. 

O primeiro comentário à Emenda n• 4 refere
se à linha de argumentação exaustivamente abor
dada no relatório aprovado por estas Comissões, 
queJndica a importância das razões e a legalidade 
dos ates que levaram o Presidente da República, 
ouvido o Conselho de Defesa Nacional, a dispen
sar (nos termos da Lei n• 8.666, de 1993, art. 24, 
inciso IX, e no art. 1° do Decreto n• 892, de 12 de 
agosto de 1993) o uso de licitação pública para a 
aquisição dos equipamentOs e dos serviços técni
cos cuja divulgação comprometeria o Projeto Si
vam. Não cabe, no entanto, repetir aqui essa linha 
de argumentação. 

O segundo comentário à emenda refere-se às 
conseqüências objetivas de sua eventual aprovação. 
Uma resolução do Senado Federal que autorize a 
contratação das operações de crédito externo para a 
implãittaçã:o do Projeto Sivam com a participação de 
outras empresas, que não aquelas previamente se
lecionadas, será, na prática, uma resolução de efeito 
nulo. Essa nulidade deve-se ao fato de que as linhas 
de crédito que viabilizariam as referidas operações 

de crédito são vinculadas, direta ou indiretamente, 
às empresas previamente selecionadas. 

A título de exemplo, tratemos. do caso mais ób
vio que se refere à Resolução n• 97, de 1994. Essa 
resolução refere-se a uma linha de crédito no valor 
de US$239,200,000.00 {duzentos e trinta e nove mi
lhões e duzentos mil dólàres norte-americanos) ofe
recida pela empresa fornecedora· estrangeira previa-

. mente escolhida, isto é, a Raytheon Company. Essa 
empresa obviamente só concedeu a referida linha 

. de crédito por ser fornecedora selecionada e, por
tanto, cancelará o crédito caso seja anulada sua se

. leção como .conseqüência da exigência do Senado 
de realizar. ~ma nova seleção de empresa fornece
dora. estrangeira, dessa vez, por intennédio de uma 

·. licitação pública. -

Também-sofre de alguma forma de vinculação 
· • a mais vultosa operação de crédito vinculada ao Si

·IÍam. Essa é" a operação autorizada incial., tente pela 
· ResOlução n• · 96, de 1994, e corresponde a uma li
nha' de crédito· no valor'· de US$1,288,255,370.00 
(um bilhão, duzentos e oitenta e oito milhões, duzen

. tos e cinquenta e cinco mil e trezentos e setenta dó
lares norte-americanos) aberta pelo Eximbàrik dos 
Estados Unidos da América. Tal linha de crédito é a 
primeira aberta para o Brasil nos últimos oito anos e 
destina-se, como os demais créditos daquela institui-

. ção, a financiar essencialmente as exportações de 
bens e serviços de origem norte-americana, poden
dO exoepicionalmente, financiar uma pequena pàrce
la de bens ou serviços de terceiros países, apenas 
quando isso for necessário para viabilizar a reali
zação de exportações dos EUA. Portanto, essa 
operação de crédito é claramente vinculada à pré
via seieção da empresa estrangeira (norte-ameri
cana) fornecedora. A linha de crédito deixará de 
existir se o Brasil modHicar sua seleção anterior 
para realizar uma nova seleção de empresa fome
cedera estrangeira por intennédio de uma licitação 
pública internacional. 

_Concluindo, a Emenda n• 4 implica implicita
mente na rejeição da Mensagem n• 284, de 1995. 
Essa rejeição não foi explicita_ ou diretamente pio
posta por nenhuma das emendas apresentadas ao 
Projeto de Resolução n• 35, de 1966. Tal rejeiÇão -
significaria um desrespeito à essência das conclus
sões do Relatório sobre o Projeto Sivam aprovadé'S 
por três quartos dos membros destas Comissões. 
Ademais, é possível levail_tar dúvidas sobré"a própria 
admissibilidade de uma emenda como a de n• 4 aqui 
em análise, que implica;-na prática, a. nulidade da pro
posição que ela pretende emendar (RI art. 230, b). 
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Esse não é o caso, contudo da Emenda n• 5, 
âe-autoria do nobre Senador Coutinho Jorge, deter· 
minando a rescisão dos contratos comerciais cele
brados para execução do Projeto Sivam no caso de 
constatada ilegalidade ou irregularidade insanáveis 
pelo Tribunal de Contas da União. Sua incorporação 
ao Projeto de Resolução n• 35, de 1996, certamente 
representará, em minha opinião, um aperfeiçoamen
to da vontade manifestada pela maioria dos mem
bros destas Comissões. 

À Emenda n• 6 também se aplicam de uma 
maneira geral os comentários que expehdi a respei
to das demais emendas de autoria do nobre Sena
dor Josphat Marinho. As quatro emendas apresenta
das pelo insigne mestre estão interrelacionadas en
tre si. Um dos traços comuns que unem suas emen
das analisadas anteriormente é o de que elas bus
cam mêl'dificar as resoluções aprovadas em 1994, 
em conformidade com a solicitação do Executivo. 

lifo entanto, a Emenda n• 6 diverge das de
mais, nesse aspecto, ao confliiar com a Mensagem 
n• 284, de 1996, quando propõe a inclusão na Reso
lução n• 35, de 1996, de artigo que determine ao Po
der Executivo submeter ao Senado Federal, em pra
zo determinado, o nome da empresa integradora 
brasileira. Tal proposição conflita claramente com 
aquilo que foi solicitado no parágrafo 3" da referida 
mensagem, isto é, que sejam concedidas ao Governo, 
por intermédio da Comissão para Coordenação do 
Projeto Sivam {CISIV AM), todas as condições para 
realizar as tarefas anteriormente cometidas à Esca. 

Repetindo o que disse em relação à Emenda 
n• 3, não acredito, nesse aspecto também, caber ao 
Senago a especificação, estranha à Cisivam, se me 
penÍ1ite o insigne autor da proposição utiliZar suas 
próprias palavras, em contexto ligeiramente diferente. 

Independentemente do mérito que possa existir 
na proposição legislativa contida na Emenda n• 7, de 
autoria do nobre Senador Gilvan Borges, ela não 
pode ser admitida por não ter relação com a-resolu
ção que pretende emendar (RI, art. 230, a). 

A Emenda n• 8, de autoria do nobre Senador 
Lúcio Alcântara, apresenta uma importante contribui
ção no sentido do aperfeiçoamento do Projeto de 
Resolução n• 35, de 1996, ao propor a inclusão, sob 
a forma de um anexo a essa resolução, das princi
pais recomendações contidas no Relatório sobre o 
~Sivam, aprovado por estas comissões. 

Tenho que louvar, nesse caso, dois méritos es
peciais da Emenda n• 8. O primeiro mérito refere-se 
à intenção de atribuir status normativo a recomenc 
dações que buscam preservar o interesse nacional e 

os princípios de legalidade e moralidade que devem 
reger a administração pública, sem com isso imis
cuir-se em aspectos gerenciais da alcançada do Po
der Executivo. O segundo mérito é devido à originali
dade e à adequação da iniciativa legislativa de pro
por a inclusão daquelas recomendações em anexo à 
resolução, destacada do corpo dos aspectos especi
ficamente vinculados às operações de crédito pro
priamente ditas. 

Cabe aqui lembrar, ademais, que o brilhante 
Voto em Separado pronunciado pelo nobre Senador 
Ronaldo Cunha Lima, quando da votação do referido 
relatório, concluía por proposição de emenda ao pro
jeto de resolução contido em suas conclusões. Tal 
proposição visava incorporar à resolução duas das 
principais recomendações contidas no próprio relató
rio, uma que buscáva garantir a propriedade exclusi
va do Cavemo brasileiro sobre os sistemas e tecno
logias desenvolvidas para o Sivam e, outra, que de
terminava:· a rescisão dos contratos eomerciais do 
Projeto Sivam, caso auditoria do Tribunal de Contas 
da União concluísse pela existência de ilicitudes en
volvendo-os. Certamente, tal proposição comibora 
as proposições contidas na Emenda n• 5 e na 
Emenda n• 8 e contribui para o aperfeiçoamento do 
Projeto de Resolução n• 35, de 1996. 

Antes de terminar meu parecer sobre as emen
das apresentadas ao Projeto de Resolução n• 35, de 
1996, não posso deixar de registrar que 52 (cinquen
ta e dois) senadores participaram da votação do re
latório que concluiu pelo referido projeto de resolu
ção. Trinta e nove senadores, o que representa 75% 
(setenta e cinco por cento) dos votantes nestas co
missões e quase a maioria absoluta da Casa, vota
ram a favor do projeto de resolução em análise. 

Esse apoio massivo ao relatório e ao respecti
vo projeto de resolução, represe~. em minha opi
nião, um forte argumento adicional no sentido da ne
cessidade de que sejam rejeitadas emendas que 
possam desfigurar a essência daquilo que foi previa
mente aprovado. Acredito representar, também, um 
argumento a mais no sentido da aprovação das 
erriendas que aperfeiçoam o projeto de resolução. 

Gostaria de registrar ademais, que a aprova
ção das emendas que aperfeiçoam o projeto de Re
solução n• 35, de 1996, atribuindo status normativos 
às recomendações contidas no refirido relatório ou 
ao aperfeiçoamento dessas, representará, na verda
de, um fortalecimento do poder fiscalizadQr do Sena-. 
do Federal. Com isso, portanto, acredito estar alcan
çando um dos principais objetivos das emendas 
apresentad~ pelo nobre Senador· Josaphat Mari-
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nho, sem, contudo, ingerir no que me parece ser 
-cempetência privativa do Poder Executivo. 

Diante do acima exposto, voto pela rejeição 
das Emendas n"s 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e pela aprovação 
parcial das Emendas n•s 5 e 8, cuja redação é com
patibilizada e aperfeiçoada nos termos da emenda 
que ofereça a seguir. 

Subemenda 

Dê-se nova redação ao art. 4° e acrescenta-se 
anexo à Resolução n• 35, de 1996, nos termos apre
sentados abaixo: 

"Art. 4° As autorizações concedidas 
pelas Resoluções n•s 91, 93, 95, 96 e 97, 
todas de 1994, e pela. presente resolução 
serão exercidas em observância aos proce
dimentos constantes no anexo desta resolu
ção." 

ANEXO À RESOLUÇÃO N• 35, DE 1996 

O exercício das aUtorizações concedi
das pelas Resoluções n• 91, 93, 95, 96 e 97, 
todas de 1994, e pela presente resolução, é 
condicionado à adoção dos seguintes proce
dimentos por parte do Poder Executivo: 

1 - As obras civis decorrentes da im
plantação e da execução do Projeto Sivan 
serão contratadas em processo licitário, nos 
termos da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

2- A União assinará compromissos de 
sigilo com as empresas fornecedoras de 
bens e serviços para o Projeto Sivam, de 
modo a garantir para sua propriedade plena 

, • e exclusiva do software desenvolvidos para 
o Sivam, assim como das soluções adota
das e dos desenvolvimentos posteriores, e 
evitar sua divulgação ou uso sem a devida 
autorização e o correspondente pagamento. 

3 - Os contratos comerciais assinados 
em decorrência das Resoluções n"s 91, 93, 
95, 96 e 97, de 1994, e ou da presente reso-
1ução, serão rescindidos, caso· seja consta
tada pelo Tribunal de Contas da União a 
existência de ilegalidade ou irregularidade 
insanável nesses contratos ou nos atas que 
lhes deram origem. 

4 - O Poder Executivo sibmeterá ao 
-~resso Nacional, nos termos do ar!. 48, 

IV, da Constituição Federal, ainda nesta 
Sessão Legislativa, proposta de programa 
de fortaloomento do Sistema de Proteção 
da Amazônia- SIPAM. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1996. -
Senador Ramez Tebet, Relator. 

A Comissão de Assuntos Económicos, em reu
nião realizada em 15-5-96, opina pela rejeição das 
Emendas n•s 1, 2, 3, 4, 6 e 7 e pela aprovação par
cial das Emendas n"s 5 e 8, nos termos de sube
menda que apresenta. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente (ar!. 113 d:> 
RISF) - Ramez Tebet, Relator - Gilberto Miranda 
(vencido) - Ney Suassuna - Carlos Bezerra -
José Fogaça - Vilson Kleinübing -Jonas Pinhei
ro - Bello Parga - Freitas Neto - João Rocha -
Beni Veras- Pedro Piva -.Geraldo Meto - Osmar 
Dias (vencido) - Esperidiãó Amin - José Bonifá
cio - Lauro Campos (vencido) - Eduardo Suplicy 
(vencido) - Valmir Campelo - Marluce Pinto -

· Mauro Miranda - Roberto Requião (vencido) -
Joel de Hollanda - Hugo Napoleão - Sérgio Ma
chado - Sebastião Rocha (vencido) - Antônio 
Carlos Valadares (vencido), com Voto em Separado. 

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, em reunião realizada em 15-5-96, opina 
pela aprovação parcial das Emendas n"s 5 e 8, e 
pala rejeição das Emendas n"s 1, 2, 3, 4, 6 e 7, nos 
termos de subemenda que apresenta. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente (art. 113 do 
RISF) - Ramez Tebet, Relator - Flaviano Melo -
Casildo Maldaner, com Declaração de Voto - Pe
dro Simon (vencido) -Guilherme Palmeira- Hugo 
Napoleão - José Agriplno - Joel de Hollanda -
Geraldo Melo - Llldio Coelho - Epltacio Cafeteira 
- Emilla Fernandes (vencido)- Bernardo Cabral 
(vencido) ::. Sebastião Rocha (vencido) - Carlos 
Wilson- Antônio Carlos Valadares (vencido), com 
Voto em Separado. 

A Comissão de Fiscalização e Controle, em 
reunião realizada em 15-5-96, opina pela rejeição 
das Emendas n"s 1, 2, 3, 4, 6 e 7 e pela aprovação 
parcial das Emendas n"s 5 e 8, na forma de sube
menda que apresenta. 

Sala das Comissões, 15 de maio de 1996.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente (art. 113 do 
RISF) - Ramez Tebet, Relator - Edison Lobão -
Fláviilno Meio - José Alves - Coutinho Jorge -
Antônio Çarios Valadares (vencido), com Voto em 
Separado - Gilberte Miranda (vencido) -João Ro
cha- Carlos Wilson- Roberto Requião (vencido) 
- Josaphat Marinho (vencido) - Sérgio Machado 
- Epltacio Cafeteira - Eduardo Supiicy (vencido) -
Vaimlr Campelo. 
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VOTO EM SEPARADO DO SENi·IOR 
ANTÔNIO CARLOS VALADARES NAS CO
MISSÕES CONJUNTAS DE ASSUNTOS 
ECONÓMICOS; DE RELAÇÕES EXTERIO
RES E DEFESA NACIONAL E DE FISCALI-
ZAÇÃO E CONTROLE. - -

I - Relatório 

É submetido ao exame destas Comissões as 
emendas oferecidas ao Projeto de Resoluções em 
epígrafe. 

Visa o Projeto de Resolução n• 35, de 1996, a 
adequar as Resoluções n•s 91, 93, 95, 96 e 97, to
das de 1994, à nova situação do Projeto Sivam de
corrente da exclusão da Esca S/ A. 

Durante o prazo regimental foram apresenta
das 8 (pito) emendas ao Projeto, sendo designado 
para relatá-las o ilustre Senador Ramez Tebet que 
votolipela aprovação parcial das Emendas n•s 5 e 8 
e pela rejeição das demais. 

Entre as emendas rejeitadas estão as de n•s 1 , 
2 e 3, todas do ilustre Senador Josaphat Marinho, e 
a de n• 4, de autoria do Senador Osmar Dias, cujo 
conteúdo expomos, abaixo. 

A Emenda n• 1 propõe a supressão do art. 1° 
do Projeto de Resolução n• 35, de 1996. 

O art. 1• do citado projeto revoga os arts. 3° e 
4° das Resoluções nOs 91, 93, 95 e 96 e 97, todas 
de 1994, que são idênticos e estipulam a distribuição · 
dos recursos financeiros, oriundos de contrato de fi
nanciamento externo, entre a Raytheon e a Esca 
para a execução do Projeto Sivam. 

O nobre Senador justifica sua emenda median
te o.s $E!guintes argumentos: 

a) a revogação dos arts. ·3• e 4° da resolução 
supracitada prejudicaria o exercício do controle par
lamentar; 

b) o Executivo não fez qualquer objeção a tais 
dispositivos aprovados pelo Senado, solicitando 
apenas sua adequação às novas circunstâncias ad
vindas da exclusão da Esca do Projeto. 

Finalmente indaga: "Por que, então, revogar os 
arts. 3• e 4°, se, além do mais, a eliminação deles 
significa redução do poder fiscalizador do Senado?" 

A Emenda n• 2 substitui no art. 3" das Resolu
ções supracitadas a referência a empresa Esca S/A 
por uma nova empresa integradora brasileira, regu
ll!lllleflte~elhida. 

A Emenda n•· 3 tem o mesmo objetivo básico 
de suas outras emendas de n•s 1 e 2, que é preser
var o conteúdo das Resoluções de 1994 relativas ao 
Sivam, alterando apenas o que foi solicitado na 

mensagem presitlencial encaminhada ao Legislativo, 
ou seja: __ 

a) retifica o valor global mencionado no caput 
do art. 4" daquelas resoluções, de US$1 ,395, 100,000.00 
(um bilhão, trezentos e noventa e cinco milhões e _ 
cem mil dólares norte-americanos) para 
US$1 ,395,000,000.00 (um bilhão, trezentos e noven
ta e cinco milhões de dólares norte-americanos); 

b) suprime a sigla Esca SA, substituindo-a 
"pela nova empresa integradora brasileira, que for 
adequadamente escolhida"; 

c) reserva à Comissão para a Coordenação do 
Projeto Sivam (CCSIVAM), no contrato comercial, do 
total financiado,· o montante de US$360,000,000.00 
(trezentos e sessenta milhões de dólares norte-ame
ricanos), distribuindo-os do seguinte modo: 

1) US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dóla
res norte-americanos) aos serviços de integração; 

2) US$170,000,000.00 (cento e setenta milhõ
es de dótàres norte-americanos) aos serviços, equi
pâmentos e fornecimentos complementares de im-
plantação do Projeto Sivam; ~ 

3) US$11 0,000,000.00 (cento e dez milhões de 
dólares norte-americanos) às obras civis. ~' 

A justificação dessa emenda obedece aos 
mesmos principies que orientaram as de:"Jais emen
das, que é o de basicamente preservar o conteúdo 
original das resoluções atendendo às necessárias 
aHerações solicitadas pelo Executivo. O nobre Sena
dor Josaphat Marinho argumenta, nesse caso, con
tudo, que não deveria ser atendida a solicitação do 
Poder Executivo de destinar US$1 ,035,000,000.00 
(um bilhão e trinta e cinco milhões de dólares norte
americanos) à Raytheon e suas contratadas para 
fornecimentos de bens e serviços, em razão de tal 
importãncia dever ser "atribuída no contrato comer
cial, e como for próprio". Acrescenta, ainda, que; 
"Não cabe ao Senado a especificação, estranha à 
CCSIVAM. A matéria é de convenção das partes 
contratantes". 

A Emenda n• 4, de autoria do nobre Senador 
Osmar Dias, subscrita por um grande número de Se
nadores, inclusive por mim, propõe a realização de 
licitação pública para a escolha das empresas que 
implantarão e fornecerão os equipamentos para o 
Projeto Sivarr. 

li-Voto 

Em razão de. discordar, em parte, do Parecer 
do ilustre Senador Ramez Tebet sobre as emendas 
oferecidas ao PRS n• 35, de 1996, faço uso da facul
dade que me é dada pelo art. 130, § SO, letra a, do 

. Regimento Interno desta Casa, para emitir _voto em 
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separado, favorável à aprovação das Emendas n•s 
l;-2;" 3 e 4, com as indispensáveis adequâções do 
texto, pelas razões que exponho, a seguir. 

Observamos que as quatro emendas apresen
tadas pelo insigne mestre Josaphat Marinho estão 
interrelacionadas principalmente em razão de seu 
objetivo comum, que é o de modificar as resoluções 
aprovadas em 1994, em conformidade com a solici
tação do Executivo. 

Concordo com os argymentos apresentados 
pelo ilustre Senador Josaphat Marinho para a sua 
Emenda n• 1 quanto à irrevogabilidade dos arts. 3° e 
4° das Resoluções relativas ao Projeto Sivam, de 
1994, que dispõem sobre os seus contratos de fi
nanciamento e define o seu valor global de financia
mento, respectivamente, em virtude de o. Executivo 
não ter feito objeção ao critério estabelecido n.os ci
taãos tm;positivos. A exposição ministerial, em que 
se baseou a mensagem presidencial, assevera que 
a adequação pedida não implicará modificação nas 
regras estabelecidas pelas resoluções, ·tampouco 
nas regras e condições de financiamento. 

Peço permissão ao nobre Senador Josaphat 
Marinho para citar suas palavras proferidas por oca
sião de seu discurso em Plenário ao tecer conside
rações a respeito do Projeto Sivam: 

• ••• o próprio parecer reconhece que as 
condições estipuladas nas Resoluções não 
configuram uma extrapolação das compe
tências do Senado ( .•• ) não é lfcito conside
rá-las inadequadas, nem limitativas,. de 
modo desnecessário, da autorização conce
dida ao Poder Executivo. Se este não recla
mou de tais condições, antes as aceitou de 
forma expressa, conforme demonstrado, e 
se nelas não há extrapolação das compe
tências do Senado, suprimi-las é renunciar, 
gratuitamente, às prerrogativas do controle 
legislativo, assentadas, de modo especial, 
no art 49, inciso X. e no art. 52, inciso V. da 
Constituiç!io vigente. • (Grifamos) 

E conclui, o insigne mestre: 

'Não há, pois, legitimamente, o que 
censurar nem suprimir nos arts. 3° e 4°, sal
vo a l>Ubstituição dg, nome da EsCa. A su
pressão dos artigos - ressalte-se impediria 

~. até as alterações quanti'tativas, solicitadas 
- pelo governo'. · · 

A necessidade de manter os arts. 3" e 4°, pelas 
'razões acima expandidas, impõe a escolha de uma 
substituta da Esca, motivo central do pedido do Exe-

cutivo para a adequação das Resoluções em face 
dos problemas previdenciários com a empresa na
cional responsável pela integração do Projeto Si
vam. No entanto, não concordo com a transferência 
das atribuições da Esca para a Cisivam. É conve
niente que o Executivo aproveite as novas cirpuns
tãncias decorrentes do afastamento da Esca para 
proceder a escolha da empresa substituta de acordo 
com regras moralmente adequadas, o que não ocor
reu com a seleção da Esca como se põde compro
var posteriormente com a constatação de que a em
presa era inidõnea para participar do empreendi
mento. Por isso, apóio a Emenda n• 2 do Senador 
Josaphat Marinho nesse sentido. 

Do mesmo modo, e por idênticas razões, apóio 
a Emenda n• 3 do mesmo autor. As aHerações das 
Resoluções devem ficar limitadas ao que foi solicita
do pelo Executivo. Não pode esta Casa conceder, 
:;;em que tenha sido solicitada, a ampliação da discri
cionariedade do Executivo em relação à execução 
do Projeto sem que isso não reflita da diminuição da 
competência do Senado Federal de exercer a fiscali
zação sobre suas atividades. Por conseguinte,julgo 
inteiramente procedente e indispensável a adoção 
da referida emenda, devendo-se, no entanto, promo
ver adequações ao seu aproveitamento em razão da . 
necessidade de compatibilizar o conjunto dessas 
emendas, cujo espírito acolhemos integralmente. 

Considero, tanibém, ·indispensável a aprovação 
da Emenda n• 4, de autoria do ilustre Senador Os
mar Dias, para assegurar a aplicação do princípio 
constitucional da moralidade na administração públi
ca, que foi colocada em dúvida pelas inúmeras de
núncias ou suspeitas de irregularidades no processo 
de seleçi\_o das empresas integradora nacional e for
necedora estrangeira de equipamentos para o Proje
to Sivam. Não se deve perder a oportunidade que é 
oferecida aos membros destas Comissões de depu
rar o Projeto Sivam de seus defeitos congénitos, es
tabelecendo, desse modo, a indispensável confiança 
da opinião pública nesse Projeto de tão grande e.,.; 
vergadura e de elevada importância para assegurar 
a soberania do Brasil sobre a Amazônia. 

Em vista do exposto, voto pela· aprovação par
cial das Emendas nOs 1, 2, 3 e 4, ficando o Projeto 
de Resolução n• 35, de 1996, com a seguinte redação: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 35 (SUBSTITUTIVO), DE 1996 

Altera as Resoluções n•s 91, 93, 95, 
96 e· 91, que tratam do Projeto Sivam, e 
dá Q.Utras providências. 
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Art 12 O art. 32 das Resoluções nOs, 91, 93, 95, 
Bõ .r 97, todas de 1994, passa a vigorar com a se
guinte.redação: 

"Art. 3° Os contratos de financiamento 
do Projeto Sivam somente poderão ser assi
nados após a formalização do competente 
contrato comercial entre CCSIV AM - Comis
são para Coordenação do Projeto Sivam e 
as empresas integradora brasileira e forne
cedora estrangeira, selecionadas mediante 
licitação pública.' 

Art. 2• o art. 42 das ResÓiuções nOs 91, 93, 9S, 
96 e 97, Iodas de 1994, passa a vigorar com a se-
guinte redação: · 

• Art. 4° os contratos de financiamento 
do Projeto Sivam, no valor global· de 
-tiS$1,395,000,000.00 (um bilhão, trezentos 

• e noventa e cinco milhões de dólares norte
-americanos), a que se referem as Mensa

gens n•s 353, 354, 355, 356 e 357, todas de 
1994 (Mensagens Presidenciais n"s 1.026, 
1.027, 1.028, 1.029,1.030, de 18 de novem
bro de 1994; na origem), deverão garantir, 
quando assinados: 

I - à empresa integradora brasileira, no 
contrato comercial, o valor de 
US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos), sen
do US$170,000,000.00 (cento e setenta mi
lhões de dólares norte-americanos), relati
VoS aos serviços, equipamentos e forneci
mentos complementares essenciais à im
plantação do Projeto Sivam e 
US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dóla
res norte-americanos), relativos aos serviçõs 
de integração; 

11 - à empresa fornecedora estrangei
ra, no contrato comercial, o valor de 
US$1,035,000,000.00 (um bilhão e trinta e 
cinco milhões de dólares norte-americanos) 
do total financiado, relativos ao fornecimento 
de bens e serviços; 

III - à Comissão para a Coordenação 
do Projeto Sivam (CCSIVAM), é reservado, 
do total financiado, o montante de 
US$11 0,000,000.00 (cento e dez milhões de 

_ dólares norte-americanos) relativos à obras 
-~' &Is ·a serem contratadas por intermédio de 

licitação pública.' · ·· -- -

Art. 3• A União assinará compromissos de sigi
lo com as empresas fornecedoras é!e bens e servi-

ços para o Projeto Sivam, de modo a garantir para si 
a propriedade plena e exclusiva do software desen
volvidos para o Sivam, assim como das soluções 
adotadas e dos desenvolvimentos posteriores, e evi
tar sua divulgação ou uso sem a devida autorização 
e o correspondente pagamento. 

Art 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua ·publicação. · 

· Art 5" Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 1996. -

Senador Antônio Carlos Valaclares. 

DECLARAÇÃO DE VOTO, DO SENA
DOR CAS/LDO MALDANER NA COM/5-
SÃO CONJUNTA CAE, CRE E CFC, so
BRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 35, 
DE1996. 

Em função de o Relator ter inclufdÓ Emenda 
em que ~gura o acompanhamento e fiscalização 
do TCU ÇTribunal de Contas da União), além disto, 
com. poderes de denunciar o contrato em qualquer 
fase· de sua execução, meu voto é sim, ou seja;. com 
o Relator. -~ 

15 de maio de 1996.- Senador Casildo:Mal
:daner 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Giivam Borges. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 485, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art 50, caput, da Consti

tuição Federal, e no art. 397, inciso I, do Regimento 
Interno, SÕiicito a V. Ex" seja aditado o pedido já 
aprovado de convocação do Ministro da Administra
ção Federal e Reforma do Estado, Luiz Canos Bres
ser Pereira, para prestar esclarecimentos sobre a 
política de reajuste salarial dos servidores públiéos 
civis e militares, para que também preste esClareCi
mentos sobre o projeto de reforma administrativa do 
Estado. 

Sala das Sessões, 17 de, maio de 1996. - Se
nadora Júnla Marlse, Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O re
querimento será publicado e incluído opor1t.marnente 
em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso ::, 
letra c, do Regimemo Interno. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário. 

_É lido o seguinte 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N°101, 
DE 1996- COMPLEMENTAR 

Autorizá o Poder Executivo a criar a 
Reaião Administrativa Metropolitana do 
Di~ito Federal e Entorno, e a Instituir o 
Fundo Complementar de Desenvolvimen
to do Distrito Federal e Entorno e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Rca autorizado o Poder Executivo a 

criar, para efeitos de articulação da ação administra
tiva da União, conforme previsto no art. 43 da Cons
tituição, a Região Administrativa Metropolitana do 
Distrito Federal e Entorno. 

§ 12 A Região Administrativa de que traf<! este 
arti§o é.sanstituída pelo Distrito Federal, pelos muni
cípioey de Abadiãnia, Água Fria de Goiás, Águas Un
das de.Goiás, Alexãnia, Cabeceiras, Cidade Ociden
tal, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Crista
lina, Formosa, Luziãnia, Mimoso de Goiás, Novo 
Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, San
to Antônio do Descoberto, Valparaísc e Vila Boa, no 
Estado de Goiás, e de Unaí em Minas Gerais. 

§ 2" Os municípios que vierem a ser constituí
dos a partir de desmembramento de território de mu· 
nicípio citado no parágrafo 12 deste artigo passarão 
a compor, automaticamente, a Região Administrativa 
Metropolitana 

Art. 2" As atividades desenvolvidas na Região 
Administrativa Metropolitana do Distrito Federal e 
Entomo serão coordenadas por um Conselho Admi
nistrativo integrado por até cinco representantes da 
União.. 

Parágrafo único. O Distrito Federal e os Esta· 
dos de Goiás e Minas Gerais poderão indicar até 
cinco representantes, cada um, para integrar o Con
selho Administrativo de que trata este artigo. 

Art. 3° Compete ao Conselho Administrativo: 
1 - elaborar o Plano de Desenvolvimento Inte

grado e a programação dos serviços comuns; 
11 - coordenar a execução de programas e pro

jetas de interesse da Região Administrativa, objeti
vando, sempre que possível, a unificação dos servi
ços públicos comuns; 

III - decidir sobre a repartição, ~entre as unida
des da Região Administrativa, dos recursos previs
tos.rnrartô": 

Art. 4" Consideram-se de interesse da Região 
Administrativa Metropolitana os serviços públicos co
muns ao Distrito Federal e aos municípios que a in
tegram, especialmente aqueles relacionados às 

áreas de infra-estrutura básica e de geração de em
pregos. 

Art. 5" Rca o Poder Executivo autorizado a ins
tituir o Programa Especial de Desenvolvimento do 
Entorno do Distrito Federal, como parte integrante 
do Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
-PRODECO. 

Parágrafo único. O Programa Especial de De
senvolvimento do Entorno do Distrito Federal esta
belecerá normas e critérios para unificação de pro
cedimentos relativos aos serviços públicos, especial· 
mente com relação a: ~ 

a) igualdade de tarifas, fretes e seguros; 
b) linhas de crédito especiais para atividades 

prioritárias; ~· ~ . ~ 
c) isenções, ~duções e incentivos _fiscais, em 

carátenemporário, de fomento a atividades produti
vas em programas de geração de empregos e fixa
ção de mãO-de.:obra. 

Art. · 62 Rca o Poder Executivo autorizado a 
criar o Fundo Complementar de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno, destinado a financiar pro
gramas e projetas prioritários para a região, coin es
pecial ênfase para os relativos à infra-estrutura bási· 
ca e geração de empregos. ~ 

Art. 72 O Fundo de que trata o artigo anterior 
será formado por recursos: 

. 1 - de natureza orçamentária e extra-orçamen-
tária que lhe forem destinados pela União, na forma 
da lei. 

11 - de natureza orçamentária e extra-orçamen
tária que lhe forem destinados pelo Distrito Federal, 
pelos Estados de Goiás e Minas Gerais, e pelos Mu
nicípios abrangidos pela Região Administrativa Me
tropolitana de que trata esta Lei. 

III -de operações de crédito externas e internas; 
IV- de outras fontes externas e internas. 
Art. a• A União firmará convênios com o Distri

to Federal, os Estados de Goiás e Minas Gerais, e 
os Municípios referidos no § 1• do art. 1°, com a fina
lidade de atender o disposto nesta Lei. 

Art. 9" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

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

Justificação 

A solução para os graves problemas sociais, 
económicos e urbanos que se acumulam ao longo 
dos últimos 30 anos em Brasma não será encontra
da dentro das fronteiras do Distrito Federal. "A solu
ção para tais desafios deve ser buscada fora desses 
limites - mais precisamnete no Entorno de Brasma, 
onde se concentram carências estruturais de gran-
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des proporções. Se o Poder Público não instrumen
taliz-ar a região para reduzir essas carências, em 
poucos anos ela se tomará área de conflitos insolú
veis, com carga de violência e insegurança social 
semelhantes ou mais graves que as verificadas hoje 
nos grandes centros urbanos brasileiros ••. 

A necessidade de preservação do Plano Piloto 
como Capital da República e a sua condição de Pa
trimônio Cultural da Humanidade impedem o desen
volvimento de atividades econômicas que lhe pos
sam garantir auto-sustentação econõmico-financei
ra, assim como impõem a neeessidade de legislação 
de uso do solo extremamente rfgida. Cpm isso, os 
grandes fluxos migratórios. que passaram a ser atraí
dos desde o início da construção. da nova capital 
não foram absorvidos por Brasma. A conseqüência 
imediata é o transbordamento populacional para fora 
dos limites, do quadrilátero do Distrito Federal, que 
leva,.por sua vez, ao crescimento urbano desorde
nadcr.-ao surgimento de cidades-dormitório e ao re
crudescimento dos problemas sociais. 

A área conhecida como Entorno do DF pos
suía, de acordo com estudos do lpea/1991, popula
ção indigente de 160.256 pessoas, 29,6% da popu
lação total da região, enquanto o Distrito Federal 
apresentava índice de 6,9%. 

QUADR01 
Indicadores do Entorno/Distrito Federal 

(março/1991) · 

Eo Entcmo DF Fonto 

Pooulacão 54UXlO r"\ 1.807.844 IEPA/MapadaFome 

Taxa de Ulbaniza- 76,3% 97,7% IBGE-Anuário Esta· 
ção list. 

:, demogr. 12 '07 PPNDF e SoplarVGO 

A!Md. 0~r:on. (setor 42% 89% PPNDF e SepfarVGO 
terciário 

=~con. (setor 27% 0,5% PPNDF e SepGrv'GO 

Atividade Industrial 7% 14% PPAIDF e SeplarVGO 
IIIPEA\ e C-
Crescimento da Po- 4,7% 2.84% PPAIDF e IBGE 

loulacão (1980/1991 

Renda {O a 2 salá- 90%< 56,8% PPAIDF e Sopm'GO 
rios-mínimos} ·~ 
Esgoramento sanitá- 11% 15% PPAIDF e Saúde 
rio 

(•) População estimada do Entorno am 1995: 1.000.000. 

-~. em decorrência da transferência da ca
pital para o PlanaHo Central, com o passar dos anos 
uma população de mais de dois milhões de brasilei
ros passou a viver na região. Junto com o incremen
to populacional, vieram os problemas que esse fenô-

meno costuma atrair - com a necessidade de esco
las, hospitais, segurança, habitação, saneamento 
básico, entre tantos outros. Em razão da ausência 
de indústrias na região e do fenômeno· do êxodo ru
ral, a quase totalidade dessa população manteve-se 
e ainda se mantém no desempenho de atividades li
gadas ao setor terciário da economia.· 

A ausência de indústria e de produção agrícola 
expressiva traz como conseqüência imediata o baixo 
desempenho da arrecadação tributária, eis que den
tre os principais tributos existentes apenas o imposto 
de renda propicia nível satisfatório da receita. Com 
isso, temos que a União é a grande beneficiada com 
o exereício da exação na região,· ficando prejudica
dos o Distrito Federal, os Estados e Municípios. 

Saliente-se que os Municípios do Entorno nada 
mais são que verdadeiras cidades-dormitório, cuja 
vida gira em tomo da capital Federal e que só atin
giram o atual estágio de crescimento em função des
sa capital.' 

QUADR02 
Taxa de crescimento populacional 

.. ........ _T ... ==i ~ .... '"' .... 1~1!KM 1118QI11HM 

l.uziãnia ..... """" "'"" 14,4'.10 14,4-.c. 

Santo Ant&io do 12.725 ,..,. 
'"" "-"' 

,..,.. 
o..-eno 
Planaltina/GO ""' """ ..... ""' ""' 
Entomo do DF """" "''" ..... '-"' .... 

Fonte: IPEA-Mapada Fomell-1991 

Ao apresentar esta proposta, queremos assina
lar que ela se inspira em projeto de lei complementar 
apresentado na Câmara Federal pelo Deputado Au
gusto Cervalho, que ainda tramita pelas Comissões 
Técnicas daquela Casa Legislativa. Citado projeto 
cria a Região Metropolitana com base no artigo 25 
da Constituição. Tomamos a iniciativa de apresentar 
projeto semelhante ao Senado Federal, com altera
ções que, a nosso ver, representam evolução do 
ponto-de-vista da criação do fundo complementar e 
da gestão dos assuntos pertinentes à área instituída. 

Com o Fundo Complementar de Desenvolvi
mento do Distrito Federal e Entorno, pretende-se 
viabilizar a implementação de polflicas voltadas para 
atividades econl)micas produtivas, que gerem em
prego e renda na.região. Incentivadas suas vocaçõ
es econômlCàs próprias, implementados seus distri
tos industriais, os municípios do Entorno passarão a 
dispor de instrumentos capazes de enfrentar os ex
plosivos pro.!;>lemas que neles se acumulam. 
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Aprovado esse Fundo, estamos certos de que 
-serão reduzidas as pressões sobre o Plano Piloto e 
minoradas as disparidades sociais e económicas 
que hoje separam populações inteiras dentro de 
uma mesma região. · 

Com isso, certamente serão estabelecidas ba
ses mais sólidas para o cumprimento da meta que 
inspirou os idealizadores da nova Capital - tomá-la 
indutora do desenvolvimento do Centro-Oeste brasi
leiro. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 1996. - Sena
dor lrls Rezende- Senador José Roberto Arruda. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O 
projeto será pubficado e remetido à Comissão. com
petentet· 

-Há oradores inscritos. 
-eoncedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 

Suplicy. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 

Péres, que dispõe de 20 minutos para o seu pronun
ciamento. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte diScurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o Correio Bnlzlllense de hoje pu
blica editorial que me permito ler, desta tribuna, para 
constar nos Anais desta Casa, sob o titulo 'Ética na 
Polflica': 

• As recentes negociações do governo 
federal com seus aliados parlamentares re
produzem cenas de fisiologismo explicito in
compatrveis com os compromissos éticos 
assumidos no curso da campanha eleitoral. 

Sabe-se que o governo, qualquer go
verno, em regime democrático, é obrigado a 
buscar apoio parlamentar para dar sustenta
ção e viabifidade a seu programa~ Essa bus
ca de apoio implica inevitavelmente compar
tilhar espaços de poder com os parceiros. 
Até ar, nada de mais. 

Se essa parceria se der em tomo de 
idéias e compromissos explicitados ao públi
co, a negociação terá sido legflima e expres
sará a essência do regime democrátioo, que 
prevê o predomfnio da vontade da maioria. 

---=-·"--~-Quando, porém, a maioria é construfda 
de modo espúrio, pela simples atração mer
cantil de parceiros, tem-se grave distorção 
do processo democrático. O noticiário a res
peito das articulações em curso, que visam 

à retomada do processo de reforma consti
tucional, remete a essa hipótese. 

A pelo menos duas bancadas que inte
gram sua base parlamentar - a ruralista e a 
de .Minas Gerais -, os articuladores polflicos 
do governo teriam prometido atender pleitos 
clientelistas em troca de votos. 

Aos ruralistas, prometeram rever medi
da provisória que, entre outras coisas, prevê 
procedimentos para cobrança de débito jun
to ao Banoo do Brasil. Aos mineiros, prome
teram quitar débitos do Estado . com uma 
erilpreiteira. 

Os pleitos podem até ser procedentes 
- e não Se está aqui analisando-os. O que é 
inconcebfvel é que sejam apresentados na 
surdina, como moeda de troca. Não é essa 
a polftica com 'p' maiúsculo com que se 
comprometeu, no curso das eleições, o atual 
g"óvemo. 

Se a llle(fKia provisória dos bancos 
não é boa, como dizem os rurafistas, deve 
ser derrubada sob esse argumento, depois 
de cabalmente demonstrada suá' inadequa
ção. Se é boa, como sustenta o Ministro da 
Fazenda, Pedro Malan, deve ser preserva
da. Se o Estado deve a essa ou aquela em
presa, não importa seu tamanho, deve qui
tar-se independentemente de pressão parla
mentar. Não sendo assim, o que há é mero 
balcão de negócios. 

A sensação do público, diante do noti
ciário, é de que o bem comum está sendo 
lesado e de que o governo capitula à pres
são de homens púbficos inescrupulosos. 
sàbe-se que o Congresso é uma instituição 
respeitável e indispensável ao regime demo
crático. Um não existe sem o outro. 

Sabe-se também que há parlamenta
res da maior qualificação moral e intelectual, 
dentro e fora da base governista. É a esses 
personagens que, neste momento, cabe pa
pel_fundamental de impedir, pela vigilância e 
denúncia, que o conceito das instituições 
polflica.s naufrague. • 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, vejo, 
freqüentemente, colegas meus queixarem-se da im
prensa, dizendo que esta é dura e injusta com o 
Congresso Nacional. Talvez seja. 

A imprensa não é composta de juizes, a mfdia 
não é Poder Judiciário; move-se por paixões, tam
bém; freqüttntemente aumenta, raramente inventa. 
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Mas presta, com todos os seus erros, um serviço 
inestimável à democracia. 

O Congresso não sofreria tàntas criticas, justas 
ou injustas, no entanto, se práticas como essas, de
nunciadas no editorial do Correio Brazlllense, não se 
tivessem tomado corriqueiras no Parlamento_ brasileiro. 

É inconcebível que o Governo, para aprovar 
uma reforma como a da Previdência, necessária ao 
País, tenha que barganhar votos com integrantes _ _ç!a, 
chamada Bancada Ruralista. com a supressão de 
quatro pontos da Medida Provisória. do Banco do 
Brasil, que se refere à cobrança de débito dos gran
des proprietários rurais. Sim, porque as dividas dos 
pequenos e médios já estão equacionadas, median
te a securitização. 

O acordo benefiCiará, portanto, apenas e exclu
sivameQte, os grandes proprietários rurais; qUe, se 
não forem atendidos, passarão a votar contra o Go
vemà...não importando que as medidas propoStas 
por este consultem o interesse público. Isto não-tem 
outro adjetivo: é, simplesment&, indecoroso. 

Da mesma forma, integrantes da bancada mi
neira -acredito que não todos; porque Minas deu e 
continua dando grandes representantes ao Parla
mento brasileiro-- teriam negociado seus votos em 
troca de uma medida do governo que contemple 
uma grande empreiteira nacional com R$900 milhõ
es. Desses, R$700 milhões seriam para -pagar um 
suposto débito que a empresa alega ter com o Ban
co do Brasil - um contencioso que deveria ser reme
tido à Justiça e não resolvido pelo governo nos bas
tidores, mediante um acordo espúrjo - e- R$ 200 mi
lhões iriam para o caixa da empreiteira para resolver 
seu~_notórios problemas fmanoeiros. Não sei se a 
empresa é credora ou devedora, como alega o Ban
co do Brasü. Isso jamais poderá vir a ser resolvido, 
repito, ser um acordo quase clandestino, sem a devi
da transparência perante a sociedade. 

Como se isso não bastasse, Sr. Presidente, a 
maioria dos Deputados na Câmara Federal, ao votar 
a reforma da Previdência, suprimiu um artigo que 
PJOibia a acumulação de proventos de aposentado
na com subsídios dos parlamentares. Não entro no 
mérito se isso é justo ou injusto, mas no momento 
em que estamos aprovando medidas que atingem 
os servidores púbr100s em geral, o Congresso deve
ria dar exemplo. Por que proibir acumulação de apo
.seótãdoria- para os servidores públicos e mantê-la 
para nós Parlamentares? Eu falo de cátedra, Sr. 
Presidente, porque sou aposentado do Tribunal de 
Justiça do Amazonas, depois de 35 anos de serviço 
público - nele ingressei por concurso público - e 

acumulo essa aposentadoria com os meus subsídios 
de. Senador, mas, tranqüilamente, votarei contra. Se 
estamos Impondo 'SacrifiCios aos servidoreS, ternos 
também que eslendê-los 'a ·nós; ou não teremos au
toridade moral para impor medida alguma Os Parla
mentares devam ter isto em mente: ou abrimos mão 
de nossos privilégios ou não poderemos cortar o pri-
vilégio de ninguém. --

A Câmara derrubou ·esse artigo, mas vou tentar 
restabelecê-lo no Senado. Se o Senado ratHicar a 
decisão da Câmara, paciência! Mas, então; não re
clamem dos ataques que sofremos. E não vamos, 
por isso em represália, aprovar essa lei de imprensa 
em tramitação que ·estipula multas draconianas que 
levariam à quebra financeira dos jomàís e penas de 
prisão a jomalistas"por crime de opinião. Se o Con
gresso adolar essa medida, estará simplesmente im
po!)do uma mordaça à imprensa brasileira, para que 
ela não critique os nossos·erros. Estarernosinstiluin
do uma semiditaduia neste País. Já fui critii:ado e 
atingido injustamente pela imprensa, mas não é por 
isso que vou tentar Silenciá-la. É melhor que ela con
tinue cometendo injustiças, mas, em meio à tantos 
erros de julgamento que comete, ela precisa estar 
de mãos desatadas para criiicar os erros que' o Con
gresso vem praliicando ·secularmente e continua a 
praticar, semtomarconlleiência de que a sociedade 
brasileira êstá mudando e que não aceita mais de 
seus representantes um· comportamento-tão ÕISCre

pante dos padrões éticos vigentes num país que se 
pretende civilizado. 

Sr. Presidente, peço a: transcrição, nos Anais 
-desta Casa, do editorial "Ética na polflica", publicado 
no Correio BraziDense de hoje, porque é um teste
munho de que o Parlamento deste País continua, in
felizmentà, surdo aos reclamos da socieílade brasi
leira. É uma pena que isto aconteça 

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

ARTIGO A QUE SE REFERE O SR. 
JEFFERSGN PÉRES EM SEU PRONUN
CIAMENTO 

ÉTICA NA POLÍTICA 

As recentes negociações do governo federal com seus 
alados parlam"""'""' reprodUZem cenas de lls!ologlsmo elqllfdto 
incxJmpatfvols com os axnpromissos ~ assumidos no curso 
da eaml>ema eleitoraL 

Sabe-se que o govemo. qualquer governo. em regine de
moc:nillco, é obrigado .a buscar apoio parlamentar para dar sus
tantaçAo e -dada a seu prograr!IL Essa busca de apoio impli
ca i1oVitav81menta comparlllllar espaços de poder com os parca~ 
lOS. Alll ai, nada demais. 

Se assa parceria se der em tomo do idéias e compromis
sos a)q)llcftadO! ao públfco, a negociação terá ~!do_!egftima e e~-
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pr .... -ssará a essência do regime democrático, que prevê o predo
-míniO-da vontade da maioria. 

Quando, porém, a maioria é construída de modo espúrio, 
pela simples atraçáo mercantil de parceiros., tem-se--grava distor
ção do processo demoaático. O noticiário a respeito das articula
ções em curso, que visam à retomada do prõcesSo de reforma 
constitucional, remete a essa hipótese. 

A pelo menos duas bancadas que integram sua base par
l_amentar- a ruralista e a de Minas Gerais-, os articuladores polí
ticos do governo teriam prometido atender pleitos dientelista.s em 
troCa da votos. · · 

· Aos ruralistas, prometeram rever medida proVisória que, 
entre outras roisas, prevê procedimentos para cobrança de débi
tos juntos ao Banco do srasn. Aos mineiros, prometeram quitar 
débitos do Estado com uma empreiteira. . 

Os pleitos podem até ser procedenteS..:. e ri-ãO se está--ãqui 
analisando-os. O que é inconcebfvel é que sejam apresentados 
na surdina, como moeda de troca. Não é essa a polftfca com p 
maiúscuJo com que se comprometeu~ no curso das eleições, o 
atual governo. · . . _ 

Se a medida provisória dos bancos não é boa,' comQ dizem 
os ruralls*as, deve ser derrubada sob esse argumentd, depois de 
cabalmente demonstrada sua inadequação. Se é boa, como sus
tenta õ Ministro da Fazenda, Pedro Malan. deve ser pres.~rvada 
Se o estàdo deve a essa ou aquela empresa, não irilporta ~u ta· 
manho: deve quitar-se independentemente de pressão parlamen-
tar. Não sendo assim, o que há é mero balcão de negócios..· 

A sensação do público, diante do notidário, é de que o 
bem comum está sendo lesado e de que o governo capitula à 
pressão de homens públicos inescrupufosos. sabe--se que o Coq
gresso é instituição respeitável e indispensáve.l ao regime demo
crático. um não exista sem o outro. 

Sabê-se também que há parlamentares da maior quafrfica
ção moral e intelectual, ;~entro e fora da base governista. É a es- · . 
ses personagens que, neste momento, cabe papel fundamental 
de impedir, pela vlgilânda e denúnda. que o conceito das instttui
ções políticas nauflague. 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. Va/mir Campelo deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Gil
vamBorges. 

' -0 SR. PRESIDENTE {Gilvam Borges) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (P1B-DF. Pronun
ciá o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o brasileiro 
está vivenao o pior momento de sua vida em termos 
de saúde pública e assistência médica. As políticas 
dos últimos governos têm tido por objetivo, sistema
ticamente, desmontar a máquina estatal. 

Os hospitais públicos não possuem equipa
mentos, médicos, paramédicos, nem recursos para 
ateur de maneira razoável a seus pacientes. Esta-
mõsem situação de calamidade. · 

O exemplo de Caruaru, onde uma única clínica 
de hemodiálise já produziu 46 mortes, é por demais 
eloqüente. É fortíssimo! E as autolidades fingem não 

·ver a tragédia. 

Somente .esse retrato da situação da saúde pú
blica sena suficiente para convencer o governante 
de que é necessálio remontar os hospitais. 

Mas o· Brasil vive um momento delicado na 
transição de .uma sociedade baseada na iniciativa do 
Estado para·o outro modelo chamado neoliberal, em 
que a partiCipação do capital plivado ganha muito 
em expressão económica e·mais ainda em importân
cia política .. Qs planos de saúde que, há dez anos, 
eram iniciativas tímidas, transfonnaram-se em devo
radores de dinheiro. 

A classe média não pode ser atendida em hClS
pitais e ciínkiaSmantidas pelo dinheiro público. EleS 
não são suficientes nem apropliados sequer para 
atender ao pobre. Muito menos ao remediado: A 
classe média correu em direção às entidades priva
das de assistência médica .. 

Hoje, 39 milhões de brasileiros estão assoCia
dos a cohvê!Íios privados de saúde. E todos, sem 

-exceção; Sr. Presidente, estão muito assustados. o 
governo cog$. de, por intermédio cle medida provi
sória, liberar 9S preços, que sofreriam reajuste mé
dio entre 20 e 30%. A Associação Médica Brasileira 
já anunciou um reajuste médio de 40% nos honorá
lios médicos,. O governo diz que tomaiá r'nedidas 
enérgicas pára conter eventuáis abusos. Mas iSso é 
uma retórica vazia, que os cidadãos deste País já 
não gostam de ouvir. 

O problema é que os serviços públicos estão 
em péssimo estado e os serviços prestados por enti
c;lades privadas são ruins, enganosos e demonstram, 
por inteiro, o que é o capitariSITlO selvagem. 

Ninguém está protegido pelo convênio médico. 
Quando precisar de tratamento, os admfnistradores 
poderão ,alegar uma ou outra cláusula escondida 
numa letra minúscula para alegar a impossibilidade 
de prestar tal atendimento. 

A explosão das empresas de convênio e segu
ro coincidiu com o desmanche do Estado em geral e 

· da saúde pública em particular. Há oito anos, ape
nas 14 milhões de brasileiros eram associados a al
gum tipo de plano de saúde. De lá para cá, esse nú
mero quase triplicou, ficando perto de 40 milhões. 
Antes, eram 300 empresas privadas. Hoje, são 870. 
O faturamento anual desse segmento da economia 
chega a R$10 bilhões, mais do que !aturam a Volks-

, wagen e a Ford somadas. · 
Apesar dessa prospelidade ·e dos grandes nú

meros, o setor é o campeão de queixas no Procon. 
Só em São Paulo existem mais de 10 mil denúncias, 

. .oa maioria contra o aumento das inensalidadJ!S. MaS 
existem pacientes que lutam, na Justiça, para ser 
tratados de...diversas doenças, inclusive a AIOS. Há 
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pacientes que lutam para não serem despejados de 
-qua~=tos de hospital e até mesmo de UTI. Mas a em
presa não pretende aumentar gastos e coloca o 
doente na rua, mesmo que ele esteja em dia com 
seus pagamentos. 

Os conflitos entre empresas de saúde e clien
tes poderiam ser tratados como problemas particura
res, não fosse por um aspecto importante: a explo
são da medicina privada no Brasil é função direta de 
um subsídio indireto concedido pelo Governo Fede
ral, que chega a US$2 bilhões. É essa a quantia que 
a Secretaria da Receita Federal deixa de arrecadar 
por permitir que os gastos com os planos de saúde e 
despesas médicas sejam abatidas na declaração do 
Imposto de Renda. 

Além disso, Sr. Presidente, muitas empresas 
conseguem se cadastrar como entidades filantrópi
cas. sen; fins lucrativos, o que as alivia de pagar im
postq de renda. 

.Existe, Sr. Presidente, S r's e Srs. Senadores, 
responsabilidade do Governo Federal diante desse 
estado de coisas. O desmanche da máquina pública 
empurra a classe média para as empresas privadas. 
Essas, praticando um capitalismo selvagem, não 
medem conseqüências para aumentar sua lucrativi
dade. Descumprem normas contratuais, rompem 
prazos, ignoram as necessidades de seus clientes. 
Em~ Verdade, as empresas constituídas para dar 
tranqüilidade e assistência médica a quem necessita 
passaram a ser elas próprias gerado.ras de tensão e 
desassossego. 

Foi o caso da Professora aposenta(ja Lucy 
Granizella. Em junho de 94, elá fez uma biópsia e 
constatou câncer no seio. Até ai, o tratamento foi co
berto..pela Golden Shield. 

Com um pedido médico para realizar uma ci
rurgia, foi até a sede da Golden Shield. Lá, recebeu 
um diagnóstico incrível, em que se lia: "cirurgia não 
autorizada; justificativa: patologia irreversível". Ou 
seja, decretaram a morte de Dona Lucy antes de 
tentar a sua cura. Ela, aliás, mostrou-se forte e resis
tente. Foi atendida pelo Dr. Múcio Diniz Pontes, no 
Hospital do Servidor Público do Estado, que a curou. 
O médico afirma: ·~ não se pode operar um câncer 
de mama quando há metástase, processo que ela 
ainda não apresentava•. 

Hoje, D. Lucy' está ótima e com um prognóstico 
de uma sobrevida longa. A empresa, simplesmente, 
.dedait! ganhar mais algum· dinheiro em cima do 
caso da professora aposentada. O caso está relata
do na revista Veja, edição do último dia 8 de maio. 

Os médicos também estão envolvidos nesta 
polêmica. Poucos deles conseguem sobreviver se 
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não atenderem a seus pacientes por intermédio de 
algum plano de saúde. Quem pode pagar escolhe 
uma empresa de assistência médica e a maioria de
las paga entre R$7,00 e R$18,00 por uma consulta. 

Como ganham pouco, os méã100s passaram a 
atender até quatro pessoas por hora. A qualidade 
está caindo. Os hospitais e os laboratórios também 
são mal remunerados e não é düícil antever que vão 
baixar a qualidade dos serviços prestados. 

A seguir, nesse caminho, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, teremos depois do fracasso estatal, o 
fracasso da medicina privada. A privatização, nesse 
setor, definithtamente, não está dando certo. A reali
dade é maior que a teoria. 

O fato é que os números, os problemas, os de
sentendimentos. o capitalismo selvagem praticado 
pelas empresas, o descumprimento de planos, as 
artimanhas de advogados espertos resultaram no 
absoluto ~esamparo do cidadão brasileiro . 

O Sr. José Roberto Arruda - Senador Valmir 
Campelo, permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço com filuito 
prazer o nobre Senador José Roberto Arruda. .i. 

O Sr. José Roberto Arruda- Gostaria a~nas 
de registrar a minha concordância com a crítica ob
jetiva que o Senador Valmir Campelo taz ao que se 
costumou chamar de modelo neoliberal. Estou abso
lutamente de acordo com as reformas propostas, 
com o novo projeto de país que atrai o capital priva
do para setores produthtos da economia. Isso em
pregado como meio e não como fim, justamente 
para que o Estado brasileiro seja repensado naquilo 
que ele deve fazer para a sociedade. Uma das mis
sões precípuas do Estado, depois da prioridade à 
educaçãõ é exatamente a saúde pública. Os núme
ros que V. Ex" apresenta são importantíssimos. A 
Receita Federal deixa de arrecadar R$2 bilhões em 
subsídios, porque esses descontos têm abatimento 
automático no Imposto de Renda da iniciativa priva
da que explora os serviços médicos. Se os recursos 
fossem aplicados na medicina pública, provavelmen
te, ela seria universalizada em todas as classes so
ciais; se tivéssemos no Brasil uma saúde pública de 
boa qualidade, efetivamente, este capitdl privado po
deria estar sendo investido em outros setores produ
tivos, gerando empregos mas não de atendimento 
básico à população. Quero colocar-me exatamente 
em ácordo com o Senador Valmir Campelo e até 
lembrar algO~importante. Há alguns dias, fiz uma vi
sita ao hospital do Gama, onde V. Ex" foi administra
dor durante oitO anos. E a cidade sÇltélite do Gama é 
hoje pólo dê atração para a população do Entorno 
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de Brasflia, que se socorre daquele hospitaL Lembro
-me "Cll!e na época da sua administração, naquela cida· 
de satélfte, a qualidade de serviços prestados à socie
dade era excelente. Senador Valmir Campelo, fiquei 
perplexo com o que está acontecendo lá atualmente. É 
impressionante, até visualmente, o que acontece com 
o hospital do Gama tal o nível de deterioração, o nfvel 
de desrespeito à população que busca os serviços pú
blicos daquele hospital. Isso nos constrange. Até por
que. nós que aqui vivemos, há muitos anos, sabemos 
que anos atrás todos procurávamos oS hospitais públi
cos, independente de renda, porque lá estavam os 
melhores serviços. Os meus filhos, por exemplo, nas
ceram em excelentes hospftais públicos. Ainda hoje 
Srasllia tem hospitais de qualjdade, corno é o caso do 
Hospital de Base e do Sarah KuÍlitsohek. Mas, infeliz· 
mente, a rede pública hospitalar do Brasil está djlterio
rada. Pot isso, pessoalmente, sou a favor do CPMF. 
Apesar de evidentes o descuido da administração do 
sistema hospitalar e o desvio de recursos apiicados na 
saúde pública, não dá para, emergencialmen!e, não se 
criar a possibilidade de um reforço de caixa para me
lhana desses serviços a curto prazo. Congratulo-me 
com V. Ex" pela oportunidade desse tema. A meu ver, 
o Governo precisa tomar alguma providência mais sé
na, além das que já estão sendo tomadas no âmbito 
do Procon, para evitar esses abusos dos planos de 
saúde particulares. Não há dúvida de que é um serviço 
essencial à sociedade, que tem que ter no mínil'no a 
regulação do Estado. Parabéns a V. Ex". 

O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrjgado, 
Senador José Roberto Arruda. Com muito prazer, in· 
corporo o aparte de V. Ex" ao meu pron4nciamento. 
V. Ex" tem toda razão. Acho que está na hora de se 
rever-esse problema. O Governo deixa de arrecadar 
em tomo de R$2 bilhões. Essa importância poderia 
ser uma injeção aplicada na rede pública de saúde. 

Entendo que a saúde tem que ser cada vez 
mais estatizante e não privatizada através do Esta
do, não só como órgão norrilativó de -fisealização 
mas também de execução •. O Estado deveria investir 
mais nesse setor. 

Infelizmente, estamos assistindo a um descaso 
total, não só com relação aos hospitais federais, 
mas também com relação aos estaduais. 

Se abrirmos hoje os jornais de Brasnia, consta
taremos que o paciente está levando quarenta dias 
~panMna:rcar consulta num hospital local. Isso nos 
deixa abismados. Corno é que o Governo deixa de 
investir na saúde, em Brasma, para.fazê..lo em publi
cidade, em placas, às vezes maiores que as obras 
que estão sendo realizadas? 

Esta é uma pergunta, realmente, sem respoSta. 
Concluindo, Sr. Presidente, uma pessoa se de

cide a pagar pela prestação de serviços médicos 
porque sabe qúe algum dia poderá precisar deles. E 
quando esse dia chega, a empresa, sob uma alega
ção qualquer, esquece o que foi acordado, despreza 
os valores recolhidos e ignora os direitos do cidadão. 

Isso acontece, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, porque o Governo da República não dispõe 

· · de mecanismos de fiscalização e controle. O Minis· 
tério da Saúde não-fisCaliza as clínicas de hemodiáli
se em nenhuma parte do território brasileiro. Não 
sabe o que ocorre por lá. Ignora onde fica Caruaru. 

Não Sabe, também, qiJal é a qualidade dos ser
viços prestados pelas entidades privadas. Os brasi
leiros vivem o pior dos mundos em matéria de saú· 
de. Os serviços públicos não funcionam e as entida
des privadas, que cobram preços abusivas, não rea
lizam o que prometem. Não há saída, a continuar 
esse lamentável estado de coisas. 

É chegado o momento, Sr.Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, de regulamentar o funcionamento 
das entidades privadas que fazem a prestação de 
SS!>istência médica no Brasil. É fundamental que o 
poder público seja dotado de instrumentos, ,meios, 
modos, profissionais e equipamentos para exeroer 
um controle adequado sobre essas empresas, para 
retomá-las ao objetivo inicial, que é o de prestar ser
viços médicos e não ganhar dinheiro fácil iludindo 
pessoas. 

É importante, essencial e urgente que o Sena· 
do da República trabalhe no sentido de definir as re
gras que assegurem a conveniados e associados os 
seus direitos. Não é possível que o brasileiro seja jo
gado à p[ápria sorte .em seu País. 

A continuar nessa escalada, não sobrará uma 
única alternativa ao brasileiro. Ele não pode contar 
com o Estado, não pode confiar nas empresas priva· 
das. O que restará, além da correta e justa indigna
ção? Não há qualquer dúvida, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores: é urgente, inadiável até, que o Se
nado da República discuta e aprove, em ritmo de ur
gência, uma lei que regulamente o funcionamento 
das entiqades privadas de assistência médica e aca
be com o descalabro reinante no setor. 

Muito obrigado, Sr.Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges) - Conce
do a palavra ao J!róximo orador inscrito, o eminente 
Senador pelo Ceará Lúcio Alcântara. S. Ex" dispõe de 
vinte minutos para falar com o Ceará e com o Brasil. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nunciia o ~uinte discurso: Sem revisão do oraâor) 
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- Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas referências 
-ae- meu Estado. 

Sr. Presidente, Sr"s Senadoras e Srs. Senado
res, antes de abordar o assunto que será o tema 
central do meu pronunciamento, quero referir-me ao 
discurso do Senador Valmir Campelo, porque ele vai 
me permitir a oportunidade de denunciar um acordo 
que estaria sendo gestado na Câmara - e a impren
sa o está noticiando - com relação à aprovação da 
CPMF. Defendi aqui e defendo a instituição dessa 
contribuição porque a situação da saúde é essa que 
o Senador Valmir Campelo acaba de expor. 

O Presidente da República afirmou textualmen
te que não dispõe de outros recursos para aplicar na 
saúde. Há fraude? Sim. Há desvio de recursos? 
Sim. A luta contra a corrupção, que é o tema do meu 
discurso; e~-se é um esforço permanente. Nos. Esta
dos Unidos, o desvio e o desperdfcio em matéria de 
saúde alcança 1 O% do total de recursos envolvidos 
nosi$1ema. 

Sei, por exemplo, que o Senador Jefferson Pé
res tem uma posição, respeitável, contra a institui
ção da CPMF. O Senador Jefferson Péres é um 00: 
mem de caráter, é uma pessoa que assume suas 
atitudes, em função das convicções que professa. 
Mas o que se está querendo na Câmara é uma ver
gonha. Quer-se lazer um acordo para permitir a 
aprovação da CPMF, mediante o qual far-se-á uma 
compensação entre a contribuição recolhida e o im
posto de renda a ser recolhido, no caso de pessoa 
ffsica, ou o Cofins, no case das empresas. 

Isso é um absurdo. Por quê? Muitas pessoas 
têm talão de cheque mas não atingem sequer o piso 
salarial para pagar Imposto de Renda; outros estão 
na 'eeonomia informal e também não contribuem 
para o Imposto de Renda. São esses pequenos que 
de fato pagarão o CPMF; os grandes somente vão 
trocar de bolso, vão tirar o dinheiro do bolso direito e 
passar para o esquerdo. Mais uma vez será o pe
quenp, aquele que ganha pouco, que não tem recur
so, que pagará CPMF. Isso é um absurdo. 

Prefiro até que derrotemos, que desaprovemos 
o CPMF. É uma questão de mérito, uma questão de 
pri_ncfpio. Quem está patrocinando esse carnaval de 
protestos contra a aprovação do CPMF? As publici
dades caríssimas veiculadas na televisão, out
doors, cartazes, o tal movimento de defesa do con

_!l!_bt;li!lte,..que não têm rosto, não têm face, que não é 
conhecido. É preciso que essas questões sejam 
postas às claras. 

Esse acordo, case venha concretizar-se é um 
acordo calhorda, porque vem justamente sacrificar 

os que fazem as filas dos grandes hospitais, os 
que morrem nas clfnicas como a de hemodiálise 
de Caruaru. São os pobres, são os pequenos, são 
os que não podem vocalizar sequer suas angús
tias e insatisfações. São os pequenos funcionários 
públicos, humildes comeroiantes, pequenos em
presários. Eles têm talão de cheque e por cheque 
emitido pagarão o CPMF. Como não contribuem 
para o Imposto de Renda e não têm Cofins, não 
há compensação a ser feita. 

Mas os grandes, os poderosos, os donos das 
grandes fortunas vão somente trocar o dinheiro de 
bolso. Então, esse acordo não tem sentido. Ele deve 
ser denunciado e bombardeado porque é um acordo 
espúrio. Se não há correlação de forças que permita 
a aprovação do CPMF, que se derrote a proposição. 
A essência do Parlamento é o respeito às maiorias. 
E eu, como democrata, aceito a decisão soberana 
!la Câmara, mas não aceito esse tipo de acordo, 
porque ele insulta a consciência social do povo bra-

- sileiro. 
O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. ~ um 

aparte? f 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não. ÕUço 

o aparte de v. Ex", nobre Senador Jefferson Péres. 
o Sr. Jefferson Pêras - Nobre Senador Lúcio 

Alcântara, desejo apenas fazer uma ratificação ao 
pronunciamento de V. Ex". Eu realmente faço gran
des restrições à instituição de mais um tributo neste 
Pafs já tão cheio deles. Cheguei mesmo a abster-me 
na votação em primeiro turno da emenda que cria a 
CPMF. Mas, logo depois, recebi em meu gabinete o 
Sr. Ministro Adib Jatene, que demonstrou com nú
meros a impossibilidade de avançarmos no campo 
da saúde, .hoje, sem os recursos dessa contribuição. 
S. Ex" me convenceu - o Ministro foi muito convin
cente ·, revi a minha posição e votei a favor da 
CPMF, no segundo turno. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Nobre Senador, 
muito obrigado pela ratificação. Eu guardava na me
mória que V. Ex" era um critico da proposta. A reali
dade dos fatos, porém, terminou por lhe convencer. 

O Brasil gasta em saúde 100 dólares por habi
tante, gasta 2% do PIB. Esses números são ridfcu
los, se comparados com os dos pafses que tem 
mais ou menos o nosso perfil econOmico de desen
voMmento, como Portugal, Hungria, Coréia e outros. 
Neste ano que passou, o ano de 1995, voltamos ao 
patamar de" gastõs de 1987, ou seja, dé 1987 a 
1995, a curva foi declinante. 

o Sr. Jefferson Péres- Houve um retrocesso 
de 10 anos,_ · 



00124 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de !996 

O SR. LÚCIO ALCâNTARA - Exatamente, 
11ouve um retróeesso de 1 O anos. 

Mas o que me trouxe à tribuna, Sr. Presidente, 
mais Úma vez, são os problemas ligados à corrup
ção, à. ética no serviço público, um tema que me 
atrai bastante assim como a outros companheiros 
deste Senado. Desejo saudar um acontecimento 
que julgo muito importante, que foi a celebração da 
Convenção lnteramericana Contra a Corrupção, a~ 
sinada por todos os Estados - membros da Organi
zação dos Estados Americanos - OEA, na conferên
cia especializada que ocorreu em Caracas, Vene
zuela, entre 27 e 29 de março. 

A globalização, a facilidade das comunicações, 
tudo isso internacionalizou também a corrupção, a 
corrupção ligada ao enriquecimento ilícito, às propi
nas, à fraude, à sonegação, ao narcotráfico, a uma 
séiíe de' crimes chamados crimes de colarinho bran
co e-outros ilícitos que têm feito a felicidade e a for
tuna"l:le uns poucos à custa da desgraça e da infeli
cidade de muitos, inclusive de países, como é o tri~ 
te caso da Colômbia, um país irmão nosso aqui da 
América do Sul. 

Essa convenção levou-me a fazer um comen
tário sobre notícia que o jornal O Estado de S.Paulo 
publioou, no dia 13 de abril de 1996, com o seguinte 
título: OCDE Acaba oom Dedução de Suborno no 
Imposto de Renda. Pasmem os Senhores, como 
pasmo fiquei quando li essa notícia: a metade dos 
países - países rioos, como diz com propriedade o 
Senador Jefferson Péres - que são membros da 
OCDE - Organização para a Cooperação e o De
senvolvimento Econõmioo- têm, nas suas legislaçõ
es nacionais, dispositivos que facilitam, que induzem 
ao -sobomo e à oorrupção junto a funcionários de 
países estrangeiros, permitindo, inclusive, dedução 
dessas comissões pagas no imposto de renda des
sas empresas. Isso é um verdadeiro absurdo. 

Os Estados Unidos, se julgando prejudicados 
no oomércio internacional - porque esses países 
que agasalham esse tipo de incentivo estavam ga
nhando espaço no comércio internacional para a 
venda dos seus produtos -, tendo à frente o Presi
dente Clinton, resolveram reagir oontra isso e leva
ram à Organização do Comércio e Cooperação do 
Desenvolvimento Eoonõmico a proibir, a vedar a 
presença de dispositivos oomo esse na legislação 
d~íses membros. 
--·-vou citàr apenas um caso- ooorrido na França, 
que é dado oom um dos mais notórios. O código tri
butário francês estipula que a dedução só pode ser 
feita se a •comissão" for paga a um cidadão não
francês e fora do território do país. Quer dizer, não 

sendo na França e sendo para um cidadão não-fran
cês tudo é permitido, oom o devido abatimento fiscal 
assegurado pelo código tributário francês. 

Isso é um verdadeiro absurdo, porque é a insti
tucionalização, o reoonhecimento oom um valor até 
para fomentar o oomércio internacional, permitindo 
que esses países pratiquem esse absurdo. 

Então, ·essa Convenção significa um passo 
adiante no oombate à corrupção nos seus aspectos 
nacionais e internacionais. 

Vou ler o preâmbulo desta Convenção, porque 
é interessante; · 

Os estados-membros da Organização 
dos Estados Americanos 

Convencidos de que a oorrupção sola
pa a legitimidade das instituições públicas e 
atenta contra a sociedade, a ordem moral e 

_ a justiça, bem como o desenvolvimento inte
gral dos povos; 

· · Considerando· que a democracia é rep
resentativa, oondição indispensável para a 
estabilidade, a paz e o desenvolvimento da 

- região, exige, por sua própria natureza, o 
oombate a toda forma de oorrupção no exer
cício das funções públicas e aos atos de 
corrupção especificamente vinculados a seu 
exerci cio; 

Persuadidos de que o oombale à oorrup
ção reforça as instituições democráticas e evi
ta distotções na economia, vlcios na gestão 
púbUca e deterioração da moral social; 

Reoonhecendo que, muitas vezes, a 
corrupção é um dos instrumentos de que se 
serve o crime organizado para ooncretizar 
às seus fins; 

Convencidos da importância de gerar 
entre a população dos países da região uma 
oonsciência em relação à existência e à .gra
vidade desse problema e da necessidade de . 
reforçar a participação da sociedade civil na · 
prevenção e na luta contra a corrupção; 

Reoonhecendo que a oorrupção, em 
alguns casos, se reveste de transcendência 
internacional, o que exige por parte dos Es
tados uma ação coordenada para oombater 
eficazmente; 

Convencidos da necessidade de ado
lar o .guanto antes um instrumento interna
cional que promova e facilite a cooperação 
internacional para combater a oorrupção e, 
de modo especial, para tomar as medidas 
adci;Juadas oontra as pessoas que oometam 
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ates de co.:.Upção no exercício das lunç:ões 
--- ~-publicas ou especifiCamente vinculados a 

esse exercício, bem corno a respeito dos 
bens que sejam fruto desses atas; 

Profundamente preocupados com os 
vínculos cada vez mais estreitos entre a cor
rupção e as receitas do tráfiCo ilícito de en
torpecentes, que ameaçam e corroem as ati
vidades comerciais e ijnanceiras legftimas e 
a sociedade em todos os níveis; 

Tendo presente que, para combater a 
corrupção, é responsabilidade dos Estados 
erradicar a impunidade e que a cooperação 
entre eles é necessária para que a sua ação 
neste campo seja efetiva; e 

Decididos a envidar todos os esforços 
para prevenir, detectar, punir e erradicar' a 

·-torrupção no exercício das funções públicas 
- e nos atas especificamente vinculados ao 
- seu exercício; 

Convieram em assinar a seguinte 
Convenção lnteramericana Contra a 

Corrupção. 
Ressaltarei, aqui, os propósitos da 

Convenção que são: 
1. promover e fortalecer o desenvolvi

mento, em cada um dos Estados-Partes, 
dos mecanismo::. necessários para prevenir, 
detectar, punir e erradicar a corrupção; e 

2. promover, facii<tar e regular a coope
ração entre os Estados-Partes, a fim de as
segurar a eficácia das medidas e ações ado
tadas para prevenir, detectar, punir e erradi
car a corrupção no exercfcio das funções 
públicas, bem como os atas de corrupção 
especificamente vinculados a seu exercício. 

Em seguida, vêm as medidas preventivas (art. 
3"), âmbito, jurisdição e uma série de elementos que 
integram essa Convenção. 

Sr. Presidente, o que quero, ao fazer esse re
gistro, é mostrar que apesar da enorme difiCUldade 
de se combater essa hidra, que é a corrupção, hã 
esforços, inclusive internacionais, como a Conven
ção que acabo de mencionar, que atuam e se unem 
no sentido de estabelecer .parâmetros éticos e mo
rais que dêem a dignidade neco;ssária ao exercício 
da função pública e ao combate, sem trégua5, a 
~po""tle·crime organizado, que se infiltra e que 
corrói inclusive os valores básicos de uma socieda
. de que quer afirmar certos conceitos que são indis
sociáveis de uma vida decente, digna, de uma vida 
em sociedade que todos nós possamos respeitar. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Permite-me V. Ex" 
um aparte, Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Sena
dor Eduardo Suplicy, com grande prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador, soli
darizo-me com a preocupação de V. Ex" em telõT10S 
práticas no Congresso Nacional, na vida pública e 
em outros segmentos da vida econômica e social 
brasileira que estejam completamente sem a carac
terização da prática da corrupção. V. Ex" chama a 
atenção do Congresso Nacional, no sentido de que, 
de forma alguma, estejamos aceitando barganhas 
ou formas que venham a descaracterizar o propósi
to, por exemplo, da aprovação da Contribuição so
bre a Movimentação Financeira. Alguns tentam bar
ganhar a aprovação da Contribuição sobre Movi
mentação Financeira desde que signfficasse um ins
trumento para menor pagamento do Imposto de 
Renda, seja por parte das pessoas físicas ou jurídi
cas, constituiria uma grave distorção. Assim, mani
festo o meu apoio às palavras de V. Ex". 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito ob!igado, 
Senador Eduardo Suplicy. Essa é uma questão mui
to importante, e é preciso que assumamos, ~ fren
te, a posição que se deve adotar em relação à essa 
matéria 

O que nos convenceu, a mim, ao Senador Jef
ferson Péres, e a tantos outros, na instituição- dessa 
contribuição foi o mérito do gasto. Ninguém gosta, 
quer ou sente prazer em instituir contribuições novas 
ou impostos novos, principalmente o político, o ho
mem público, c; legislador. Mas, o mérito do gasto e 
a situação catastrófica da saúde pública, da assis
tência médica no Brasil, agravada agora pela ganân
cia de~s planos de saúde- aliás, denunciado aqui 
com muita propriedade pelo Senador Valmir Campe
lo e pelas empresas de seguro-saúde -, tudo isso 
nos levou a aceitar a instituição dessa contribuição. 
Agora, aceitar e admitir mecanismos que aliviem as 

·. grandes fortunas, as grandes instituições, as gran
des corporações financeiras para deixar, mais uma 
vez, a carga cair em cima do pequeno, como é cos
tume neste Brasil, aí, tenha paciência! Prefiro, diante 
dessa opção, votar contra a instituição do CPMF, 
porque não tem sentido penalizar ainda mais quem 
já é sacrificado na sociedade brasileira. 

O Sr. Epitacio cafeteira - Senador Lúcio Al
cântara, V. Ex" me permite um aparte? 

O Slr.LÚCÍO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex", 
Senador Epitacio Cafeteira . 

O Sr. Epitaclo Cafeteira - Nobre Senador Lú
cio Alcãnta@, V. Ex" está absolutamente certo. Te-
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nho a honra de ter sido o único Senador que enca-. 
"lllinhou a votação contra a criação desse novo im
posto. Muttos votaram contrariamente à criação dó 
CPMF, mas o encaminhamento nesse sentido foi fei: 
to por este humilde Senador. Descontar o CPMF do 
Imposto de Renda significa exatamente o que V. Ex" 
está dizendo: o pobre que já pagou, pagou; já foi 
descontado. O pobre que não paga imposto de ren
da não tem, portanto, como descontar. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- O pobre já pa
gou, e não há como compensar. 

O Sr. Epitacio Cafeteira~ Quem tem dinheiro, 
não: apenas soltou_ adiantadamente o que soltaria 
no final do ano. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Trooou do bolso 
diretto para o bolso esquerdo. 

- O..Sr. Epitacio Cafeteira - Exato. o imposto 
sobrf! a renda foi a forma encontrada pelos ricos 
parar-de certa forma, distribuírem o pagamento do 
imposto sobre a riqueza - era dessa forma no impé
rio romano - e assim tirar apenas de seus ombros a 
obrigação. Com essa mudança, foi possível deixar 
toda a carga tributária para aqueles que ganham 
menos. Dessa forma, ·quem ganha salário paga im
posto de renda, mas quem tem dinheiro rendendo 
sobre dinheiro não o paga. É uma situação desagra
dável. E agora vem esse CPMF. Em um país em 
que se está lutândo para conter a sua inflação, o 
CPMF é inflacionário, não há a menor dúvida Na 
composição de qualquer bem, desde a matéria-pri
ma até o p_roduto final, quantas vezes incidirá o 
CPMF? E quem pagará será exatamente aquele que 
não tem dinheiro. O Governo está castigando um 
Congresso que já concordou com tudo. Não se cum
pre a Constituição. Segundo a Carta, é proibido le
gislar em causa própria, mas muita gente o faz nestã 
Casa. A Bancada Ruralista, por exemplo: ou se dá o 
que querem, ou não haverá reforma alguma. Este é 
o absurdo: não se cumpre a Constituição; assim 
sendo, vamos apresentar um monte de emendas, 
um pacote de emendas constitucionais para modifi
cá-ia. Ê o caso do CPMF, é o casa da reforma da 
Previdência. Ouço o Presidente da República dizer, 
com a maior tranqüilidade: é preciso acabar com o 
privilégio do funcionário público. Mas o funcionalis
mo público está vivendo de vender as suas coisas. E· 
Sua Excelência chama o funcionalismo público de 

...pR\'IIegiacto. ·Não! Isso me faz lembrar o ex-Presi
dente Figueiredo, que disse que, S!l gª"hasse salá
rio mínimo, daria um tiro ha cabeça. Hoje o nosso 
funcionalismo público é mal pago e perdido, sem au
mento. 

o Sr. Gilvam Borges- ~sprtlstigiado. 
O Sr. Epitacio Cafeteira - O Supremo diz que 

o Governo tem o direito de estabelecer ou não a 
data-base do funcionalismo. E o Governo considera 
isso um privilégio do funcionalismo púbfrco. Ora, te
nha paciência. Aliás, vou fazer uma comunicação 
logo após o discurso do nobre Senador Lúcio AJcãn-

1ara, porque ·cheguei a tal ponto de exaustão da mi
nha paciência, que preferi viajar. Obrigado a V. Ex". 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Senador Epita
cio Cafeteira, muito obrigado. Discordo de V. Ex" 
quanto à instituição da contribuição com a vincula
ção à Saúde por um prazo de dois anos. No mais, 
aceito totalmente os argumentos de V. Ex" sobre a 
compensação e sobre o descaso em relação ao fun
cionalismo público. O fato de o funcionalismo ser o 
grande vilão da história não está bem explicado. Vol
tarei ao assunto na próxima semana, ,incluSive com 
.um relatório mediante o qual o FMI mostra que há 
manipulação - esse relatório refere-se não só ao 
Bresil, mas a vários países - nos dados de gastos 
com Pessoal. 

espero que, quando a proposta de reforma ad
ministrativa chegar a esta Casa, possamos discutir 
com espírito público, interesse e profundidade medi
das realmente boas, oportunas, justas e necessárias 
ao País. Mas o que não se pode fazer é colocar o 
funcionário público como o responsável pela série 
de problemas que o País enfrenta, pela situação que 
estamos atravessando. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores. Espero que as informações que eu trouxe 
possam servir para esclarecemos melhor, para jo
garmos mais luz sobre o problema da tramitação da 
matéria -~bre Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân
tara, o Sr. Gilvam Borges deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Valmir 
Campe~. · 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcãn
. · Iam, o Sr. Valmir Campe/a deixa a-cadeira· 

da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Suplicy, suple'!,te de Secretário. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra, por cinco minutos, para· comunica 
ção inadiável, ao Senádor Epitacio Cafetei~. · 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) -Sr. 
PresidenteL Sr"s e Srs. Senadores, os úHimos jor-
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nais, principalmente os de hoje, dão conta da situa-
- ~G- vexatória do CongressO Nacional. b Governo 

não sabe mais se tem base de apoio panamentar. 
Hoje, por exemplo, uin jornal até coloca o apresenta
dor de televisão Silvio Santos como 5e fosse o 
maestro do Congresso no programa "Topa-Tudo por 
Dinheiro". 

O Sr. Jefferson Péres- Está sendo chamado 
de leiloeiro. · 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Tudo isso faz 
com que Panamentares do PSDB, como ·o nobre Se
nador Jefferson Péres, sejam considerados dissi
dentes, quando, na realidade, estãb ·votando de 
acordo com suas convicções. O Senadór Jefferson 
Péres não foi eleito para representar o· Governo, e 
sim para representar o Estado do Amazonas. Por
tanto, enquanto S. Ex" votar pensando no povo do 
AmazOI'Ias, estará votando com sua · i:onsciência. 
Acima dos nossos Partidos deve estar, _nossa cons
ciêneia. 

Assistindo a tudo isso, Sr. Presidente, fico pen
sando se vale a pena essa exaustão a' que temàs 
sido levados. Entendo que o preço pago para as re
formas é aHo demais. As Bancadas que se reúnem 
com o nome de Ruralista, ou a Bancada da Saúde, 
ou a Bancada de Minas- no caso Mendes Júnior ... 

O Sr. Lúcio Alcãntara - do Proálcool. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Temos uma sé

rie de Bancadas quando, na realidade, deveríamos ter 
uma única Bancada: a Bancada do povo. Como não 
pleiteei - nem pleiteio - viagens a serviço, estou entre
gando à Mesa a seguinte comunicação:· 

"COMUNICAÇÃO 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência que, de acordo com o disposto 
no art. 39, alínea a, do Regimento Interno, 
me ausentarei do País, em viagem de cará
ter particular, a part;r de amanhã até 17 de' 
junho próximo, sem qualquer ônus para o 
Senado. 

Brasma, 17 de maio de 1 996". 

Sem qualquer ônus, Sr. Presidente! Para que 
amanhã todos saibam, inclusive a imprensa, que 
não viajei senão às minhas expensas. Não vou a 
serviço, embora esteja permanentemente em servi
ço, porque vou· visitar países e até de certa forma 
CQr!lParal'- o -Legislativo do Brasil com o Legislativo 
de países de Primeiro Mundo ou de Terceiro Mundo, 
onde haja principalmente decoro panamentar que 
possibilite ao panamentar representar o povo que o 
.;legeu. Era o que tinha a dizer. 

O PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Tem a 
palavra o nobre Senador Ramez Tebet. (Pausa) 

Tem a palavra o Senador José Bianco, por vin
te minutos. 

O SR. JOSÉ BIANCO (PFl:Ro. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, Rondônia, transformado em Estado no iní
cio da década de 80, evoluiu, no contexto nacional, 
~sob o signo do mandamento estratégico de ocupa-
ção e desenvolvimento. · 

Deu-se a ocupação, esboçou-se o desenvolvi
mento. Mas o desenvolvimento· ficou inconcluso, 
como que emperrado: meu Estado· atravessa graves 
problemas, sofre impasses e círculos viciosos de es
tagnação. Sua economia esbarra em diversos pon
tos de estrangulamento.· 

· A população de Rondônia, um milhão e quinhen
tos mil hàbitantes aspira ao progresso e tem coragem 

-e vontadé de encarar desafios e difiCUldades. As aluais 
carênciaS~ podem· ser enfrentadas, desde que Rondô
nia tenha reais motivos de esperança; não a esperan
ça das meras previsões e possibilidades, mas a êspe
rança· fundamentada em coisas concretas. Espel<lhça, 

· antes de mais nada, de perceber o desenvolvimento 
do Estado como fazendo parte do desenvolvimento do 
País. Mais ainda: esperança de que o Brasil não perca 
de vista, em meio a suas metas gerais, a necessidade 
de fortalecer aquele pólo firmemente plantado na fron
teira noroeste. 

Há uma responsabilidade do Pafs envolvida 
nos destinos de Rondônia, pois o Estado que repre
sento fbrmou-se como um projeto do Pafs. Sua so
ciedade é, hoje, fruto, principalmente, de ondas mi
gratórias dirigidas por polfticas nacionais. É correto 
afirmar que na primeira ltnha d!! frente da luta para 
superar os problemas de Rondônia deve estar a ad
ministração estadual. Mas não bastam os esforços 
do Governo do Estado. O Governo Federal não 
pode declinar de sua responsabilidade em relação a 
Rondônia. Responsabilidade não só de canalizar 
para Rondônia investimentos e recursos, mas espe
cialmente de direcioná·los como uma concepção 

-coorente de desenvolvimento regional. 

Não me estenderei citando as passagens da 
Constituição que dão suporte à concepção de apoio 
da União às regiões. Os arts. 43, 151, 159, 165 e 
170, por exemplo, enfatizam e repisam os conceHos 
de redução de d!lsigualdades regionais, de incenti
vos fiscais;cle financiamento do setor produtivo das 
regiões. Não se trata aqui de apelar para o-formalis-
mo legal, nem de pleHear favorecimentos. Simples
mente, dev~ ser lembrado o superior interesse na· 



00128 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

cional de não deixar que se forme em nosso limite 
-nereeste um \'ácuo, uma debilidade, mas, ao contrá
rio, de que lá se fortaleça um foco de dinamismo e 
prosperidade. Creio importante lembrar que o Esta
do tem mais de 900 km de fronteiras com a Bolfvia, 
além de ser elo de ligação entre a Região Centro
Oeste, através do Mato Grosso, e a Amazônia Oci
dental, pelas suas fronteiras com os Estados do 
Acre e do Amazonas. 

O objetivo da União em Rondônia deve ser o 
de constituir um pólo de geração de riqueza para o 
País. Com o devido respeito aos necessários cuida
dos ambientais, certamente, mas tendo como refe
rência principal o homem, sua qualidade de vida. 
Por meio de restrições razoáveis e tecnologias ade
quadas, estou certo ser possfvél conciliar os interes
ses social, econômico e nacional, com as exigências 
amoiernâlistas. 

-Não se pode,, em nome de concepções ambien- · 
!alistaS radicais, atar as mãos de uma sociedade jo
vem que deseja crescer. Não se pode sistematicamen
te, bloquear projetes de desenvolvimento de Rondônia 
em nome de uma falsa equação que i~ progresso 
com devastação florestal descontrolada 

No inicio, a imigração em massa para RondOnia, 
que ocorreu nos anos 70 e 80, foi regida por uma poló
tica federal coerente, que abria áreas rurais pioneiras 
dando terras às populações rurais migrantes do Sul e 
do Sudeste do País, que haviam sido deslocadas pela 
mecanização da lavoura em geral, e pela liquidação 
dos cafezais no 119rte do Paraná. Era um movimento 
do rural para o rural; saudável, portanto. 

A politica federal de colonização, infelizmente, 
sofreu descontinuidade, faltou-lhe fôlego. Parte do 
projeto colonizador de pequenos proprietários invia
bilizou-se. Em decorrência disso, houve uma urbani
zação precoce em Rondônia. O Estado vê-se hoje 
desafiado a apoiar seu lado rural, que ainda predo
mina na economia; simultaneamente, deve a socie
dade de Rondônia procurar caminhos e soluções 
condizentes com sua alta taxa de urbanização: 58% 
da população de Rondônia residem em cidades. 

uma estrat~ para a.consofldação econômiCa de 
Rondônia deverá contemplar, pois, as necessidades de 
fortalecimento da agriculbJra; e as de fortalecimento de 
uma sociedade urbana, por intermédo 005 setores do 
comértio e da inalstria. Em ambas as faces de RondO
~ carêroias, estagnlição, fallli' de oportu
nidades. Mas encontramos, principalmente, potenciais e 
alternativas insuficientement explorados, mui1as vezes 
bloqueaàls por <dguns forTnidá\<eis grandes gargalos 
q; 1~ entmv~m o ~~nvr.: .' ,;f\ 1~rrl'0 •::!-:.; 1=:;3.ta1o~ 

Referimo-nos a planos e ações que não podem 
dispensar o apoio federal. Um dos principais blo
queios ao desenvoMmento de Rondônia é sua pro
funda carência de energia elétrica. Os últimos anos, 
em Rondônia, foram de racionamentos catastróficos 
de energia Bem recentemente, a construção da li
nha de transmissão de Porto Velho a Pimenta Sue
no aliviou o sofrimento agudo que atravessávamos. 
Mas ainda está ameaçada Rondônia de chegar ao 
ano 2000 como· um anão energético. É uma morda
ça posta em um Estado que anseia por se soerguer, 
por se afinnar. 

A solução, no entanto, está à mão; definida e 
determinada. Estudos da Petrobrás e da Eletrobrás, 
através da Eletronorte, indicam a necessidade e a 
viabiHdade de trazer para o norte do Estado o gás 
natural da provfncia de Urucu~ Estado do Amazonas. 
Adotar-se-ia para usinas termelétricas no norte de 
.Rondônia a mesma solução esquematizada para 
Manaus:· o combustível seria o gás de Urucu, e de
pois o de Juruá 

Ainda no setor de intra-estnitura acha-Se outro 
ponto estrangulador de Rondônia: o péssimo estado 
de conservação da BR-364, eixo rodoviário dó- Estado; 
na verdade, mais que isso: espinha dorsal do Estado. 
E, esperamos, em futuro breve, via da interfigação de 
Rondônia e do Brasil com portos do Pacllico. 

Quanto à agricultura de Rondônia, apesar de 
certo sucesso, e de sua expressiva produção, ainda 
está ela vulnerável, sujeita a politica agrfcola frágil e 
insuficiente. O Banco do Brasil e o Banco da ArnazO
nia devem fortalecer sua ação junto à agricultura de 
Rondônia, oferecer a ela mais incentivos. É preciso 
estimular o cooperativismo dos pequenos agricuttores. 
É precisQ.Ievar-lhes técnica agrfcola atualizada e apro
priada. É preciso apoiar a agriculbJra no contexto de 
um plano que pesquise e defina as !iferentes vocaçõ
es agrfcolas das várias regiões de Rondônia, um Esta
do do tamanho do Estado de São Paulo. 

Exemplo da atuação federal contraditória em 
Rondônia é o caso da Zona de Uvre Comércio de 
Guajará-Mirim, junto à fronteira com a Bolfvia O Go
verno Federal inicialmente estimulou seu crescimento. 
Em decorrência, lá se instalaram inúmeras empresas, 
desenvolvendo um comércio ativo e criativo. Começou 
a pulsar a esperança de que ali surgisse não só um 
foco de vitalidade comercial, mas também projetes in
dUstriais ~ •. mais importante ainda, a integração de 
Rondônia com a eêonomia. de países vizinhos, abrindo 
mercados para os prodiJtos do meu Estado. 

Tudo isso corre sérios riscos de frustrar-se com o 
Decreto FeQeral que impôs a Guajará-Mirim cota de 
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importação baixfssima e, sobretudo, distribufda de 
i'erma irracional. Mais um exemplo de descontinuida· 
de e de incoerência da ação federal em Rondônia. 

Rondônia precisa qullbrar seus cfrculos vicio
sos de estagnação e carência social. É preciso dar 
um salto de progresso em todos os setores. Nada se 
fará sem uma boa oferta de mão-de-obra qualificada 
e sem que se cuHive o espfrito empreendedor da 
gente de Rondônia. Isso implica o estfmulo à educa
ção profissionaliZante, por um lado, e à pequena 
empresa, de outro. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é preci
so que o Brasil, que o Governo Federal, tenha uma 
visão correia do Estlido ·pioneiro que é Rondônia. 
Apoiar o desenvolvimento de Rondônia não pode 
ser confundido, primariamente, com paternalismo ou 
com devastação florestal. O povo de Ronc;lõnia, 
constitiJÕdo de gente de todos os rincões do Brasil, 
está ..pronto para romper novas frentes e modalida
des ee progresso. Cabe apoiar Rondônia, simples
mente porque é inteligente fazê-lo. Estou absoluta
mente certo e convicto de que, se esse apoio tivesse 
sido dado, se tivesse havido continuidade nos inves
timentos direcionados ao meu Estado, seguindo 
uma visão realista de desenvolvimento sustentado, 
ocorrências lamentáveis por este Pafs afora, inclusi
ve em Rondônia, teriam sido evitadas. Afinal nosso 
Estado, com a mesma superffcie do Estado de São 
Paulo, tem uma população pouco maior que a de 
Campinas. É fácil concluir, Sr"s e Srs. Senadores, 
que com trabalho coerente e consistente, boa parte 
das 200 mil famfiias - cerca de 1 rmlhão de pessoas 
- que constituem o programa de assentamento do 
Governo Fernando Henrique Cardoso, poderiam ser 
acomodadas em Rondônia dentro ~ rilais absoluta 
normalidade e legalidade, pois naquele Estado a 
base da Reforma Agrária está pronta, bastando ape
nas implementá-la, certamente a um custo muito in
ferior ao que ocorrerá em outras regiões brasileiras. 

Enfim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o 
Governo Federal precisa se aparelhar com estudos, 
concepções e polrticas decisivas para apoiar o surgi
mento de um novo ciclo de sucesso e de justiça so
cial em Rondônia 

Muito obrigado, Sr.Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, 
por:;gQ,rninutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PA.·AM. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s Senadoras e SJS. Senadores, há aJ.. 
gum tempo, abordando assuntos da Zona Franca, eu 

trazia ao conhecimento do Senado que alguns Esta
dos da Federação porfiavam - até de certa forma, 
deslealmente - com o Estado do Amazonas para a 
instalação de uma fábrica de cinescópios. 

Nesse particular, o Amazonas vinha lutando, 
por meio do Governo do Estado e da sua Bancada 
federal, no sentido de demonstrar a incompatibilida
de que seria a instalação de uma fábrica no sul do 
Pais. Alguns Estados dessa região oferecem atrati
vos que prejudicariam a Zona Franca de Manaus, já 
que ali existe o maior pólo construtor de aparelhos 
de televisão da América latina. 

Essa luta desencadeou-se durante algum ~em
po; a Samsung instalou-se em Manaus, mas não ha
via, até então, uma prova cabal de que caberia ao 
Estado do Amazonas, por todas as circunstãncias, a 
instalação dessa fábrica de cinescópios. 

Na próxima segunda-feira, deverei abordar 
este assunto nos pormenores, mas, desde logo, 
quero que fique registrado, nos Anais da Casa, que 
o ·Governador Amazonino Mendes estará viajando 
para Seul, na Coréia do Sul, a fim de visitar a !®rica 
de cinescópios e ultimar as tratativas que estã& sen
do levadas a efeito - e já howe a assinatura ~ um 
protocolo - para que tenhamos, em Manaus, a fábri
ca do maior insumo para aparelhos de televisão, o 
cinescópio. 

As tratativas estão se desenvolvendo em três 
etapas. Na primeira etapa do projeto, que é da or
dem de US$400 milhões, vamos ter a construção de 
dois milhões de tubos de imagem- veja bem V. Ex", 
Senador Eduardo SupliCy, que é de São Paulo e 
preside esta sessão, que a indústria paulista importa 
o que é interior à demanda nacional. Com isso, te~ . 
mos, na segunda etapa, ao final de 1998, sendo a 
terceira àpós esse ano, a concretização de algo 
novo, que passa por esse Estado. 

O Senador José Serra, titular do Ministério do 
Planejamei)I;J e Orçamento, assistiu à inauguração, 
na cidade de llacoatiara, de um porto graneleiro, que 
servirá para exportação, através da calha do Madei
ra, além de ter visto o que é a realidade do Estado 
do Amazonas. 

o Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita 
honra, Senador JeffeJSOn Péres. 

O Sr. Jefferllon Péres- Senador Bernardo Ca
bral, V. ex-Daz uma notfcia alvissareira para o Esta
do do Amazonas. Há muitos meses, estamos lutan
do pela fábrica de cinescópios da Samsung, dispu
tando com_ outros Estados. Sofremos, inclusive, a 
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oposição pública de um Ministro de Estado; pára dar 
-nGme aos bois, da ex-Ministra Dorothéa Wemeck, 
que, em declaração pública em Manaus, opôs-se à 
instalação .da fábrica na capital do nosso Estado, 
sob a alegação de que estaria concorrendo desleal
mente com a existente em São Paulo:, o que não é 
verdade. 

O SR. BERNARDO CABRAL- A Phillips. 
O Sr. Jefferson Péres - A instalação da Sam

sung em Manaus em nada prejudicará a existência 
da Phillips em São JOsé dos Campos, porque faltam 
cinescópios no mercado nacional. Aliás, há escas
sez de cinescópios até no mercado mundial. Essa 
fábrica virá consolidar, como V. Ex" bem sabe, o 
pólo eletrõnico, que representa mais de 60% do se
ter industrial da Zona Franca de Manaus. Congratu
lo-me com V. Ex" por lhe ter cabido o anúncio dessa 
notícia GjUe aguardávamos há tanto tempo. · 

.O SR. BERNARDO CABRAL - Senador JeffeF 
son F'éres, ao trazer a notícia; digo a V. Ex" que o 
faria também em seu nome, uma vez que a nosSa 
união aqui, no plenário deste Senado, tem sido ratifi
cada a todo instante, inclusive com o apoio de ou- ' 
tros companheiros que compõem a Região Amazó
nica. 

O Sr. GHvam Borges - Permite-me V. Ex" um 
aparte? · 

O SR. BERNARDO CABRAL- Com muito pra
zer, Senador Gilvam Borges. 

O Sr. Gilvam Borges- Senador BemardoCa
bral, não paderia deixar de solicitar este aparte ao 
pronunciamento de V. Ex", para dar um testemunho 
importante para a nossa região, de modo geral. V. 
Ex", oão só como um homem de largo conhecimento 
na área jurídica, mas também como um estrategista, 
tem citado sempre a Zona Franca de Manaus nas 
suas discussões. A menção de V. Ex", em seu dis
curso ao Plenário da Casa, da viagem do Governa
dor Amazonino Mendes à Coréia do Sul, a fim de 
manter o intercâmbio comercial para a instalação de 
uma fábrica, com um investimento de US$400 milhõ
es, é de uma importância muito grande para a re
gião. Congratulo-me com V. Ex", que sempre tem 
trabalhado dando prioridade à captação de recursos 
para serem investidos em êmpreendimentos no Es
tado do Amazonas. No entanto: gostaria apenas de 
ressalvar, nobre Senador Bernardo Cabral, que de
y,rueiJIOS-ter <:autela. Por um lado, são importantes 
essas notícias a respeito da estratégia e da busca 
de recursos e investimentos para o Amazonas, que 
V. Ex" manaesta nessa tribuna. Por outro lado, deve
mos ter muito cuidado, porque sofremos hoje uma 

opos1çao declarada, pública, como a manifestada 
pela própria ex-Ministra Doro!héa Wemeck, como 
mencionou, há poucó, o Senador Jefferson Péres 
em seu aparte. O Ministro José Serra, graças a 
Deus, está fndo lá para ver a realidade, para ver se 
muda de opinião. Por sua vez, há outro pólo, cem 
São Paulo, com outros interesses do Estado. Espero 
que o Ministro José Serra, a partir da visita que fez a 
ltacoatiara, consiga mudar a sua visão e constatar 
que a Zona Franca de Manaus é muito importante 
para o desenvolvimento desse povo. Senador Ber
nardo Cabraf; V. Ex" está 'de parabéns, como tam
bém o povo do Amazonas, por tê-lo aqui como Se
nador da República, representando tão bem o seu 
Estado. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. 
Ex", Senador Gilvam Borges, que fala com conheci
mento· de caúsa. V. Ex" representa um Estado que, 
sendo viiinhô ao nosso, conhece as dniculdades e 
recebe, à gora com a Zona Livre de Comércio que lá 
existe, também·os inimigos que passam a detestar e 
odiar a Região Amazónica. 

Digo quÊi V. Ex" conhece bem a questãO, por
que sei que Déus haverá de me conservar por intei
ro, com saúde, para assistir a V. Ex" assumir o Go
verno do Estado do Amapá. E ali, naquele instante, 
daqui a anos, vaiTIQS ter a satisfação de ver que o 
companheiro do Senado, que conhece os problemas 
da região, não se descuidou também de ser um de
fensor da Zona· Franca de Manaus. 

Dando seqüênda ao que desejo registrar, Sr. 
Presidente, devo aproveitar o aparte do eminente 
Senador Gilvam Borges para dizer que, em verdade, 
temos a certeza de que os inimigos desse projeto 
vão alçai' vôo - e sabemos onde estão situados. 
Eles vão ter que assimilar, desta vez, que a Zona 
Franca de Manaus nâo é uma melli montadora e 
maquiadora de produtos, porque um dos insumos 
mais modernos do mundo, o cinescópio, terá sua fá
brica instalada em_ Manaus. Aqueles criminosos que 
combatem a Zona Franca de Manaus não se dão 
conta de que ela, que representa 97"/o da arrecada
ção tributária do Estado, está dando um novo passo. 
Fui um dos que fizeram restrição à distorção que a 
Zona Franca de Manaus sofreu, àquele modelo con
denável e condenado. Mas, como não temos qual
quer alternativa a curto prazo, é bom que se fique 
com o ruim para n~o ter que se admitir o pior.-

Faço esse registro, porque a visita do Governa
dor do AmazonâS-à fábrica principal emSeul deve 
acontecer no dia 27 de maio até o5 primeiros dias de 
junho, e na _yolta será fixada um data para a assina-
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tura do contrato em Manaus. Veja V. Ex', Sr. Presi
<lel:lte Jefferson P$res, a repercussão que isso terá 
na área amazônica,_nos Estados que compõem a' 
Amazônia Ocidental, que é a minha, e .a Oriental, 
que é a de V. Ex', no sentido de que possamos ter 
aqui, da tribuna do Senado, a seqüência de quem 
aponta caminhos e indica soluções. 

Espero voltar na próxima segunda-feira -já es
tou inscrito- para dizer, mais uma vez. aos meus 
ilustres Pares que não é apenas fazendo a censura· 
destrutiva que se leva o Pafs para frente, mas a aná
lise crítica e construtiva. A análise crítica e construti
va que tem sido feita ao redor· da Zona Franca de 
Manaus começa a gerar os seus frutos •. · 

Muito obrigado. · 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Eduardo Suplicy, suplente .de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jeffersan Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges, 
por 20 minutos. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discur5o. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores," o que me traz 
hoje, nesta sexta-feira, à tribuna do Senado Federal 
sãci os comentários em tomo da votação da reforma 
da Previdência.:· 

Tenho acompanhado os noticiános e as mani
festações, da tribuna desta Casa, de vários colegas, 
principalmecte sobre a Bancada ruralista e a Banca
da mineira. Todos esses parlamentares intitulados 
ruralistas para cá vieram com o compromisso de de
fend,et os interesses daqueles que os elegeram. Por
tanto, não estão fazendo mais do que sua obriga
ção, da mesma forma que os representantes de ou
tros segmentos da sociedade. Todavia, alguns com
panheiros têm se manifestado como se fosse algo 
terrível esses parlamentares tentarem intermediar, 
pedir carência, barganhar com o Governo, que, em 
certos momentos, se mantém intransigente, insensí
vel às suas legítimas. reivindicações. Dizem que os 
ruralistas estão chantageando, barganhando. Acre
dito que está correto barganhar. 

Na Amazônia, sofremos profundamente em re
lação a certos problemas. Rzemos alguns exerci
cios, para que pudéssemos nos organizar, para que 
~mos ter mais força. A maioria ·dos Senado
res sabe que a Bancada da Amazôl]ia não tem for
ça, porque ainda somos uma bancada jovem, dife
rente da Bancada do Nordeste. Os representantes 
do Nordeste têm tradição de luta e, quando se 

unem, realmente têm que bater o martelo para ver 
cumpridas suas reivindicações. A missão dos parla
mentares é a defesa de suas regiões, não é outra. 

Aqui estou representando o Amapá e tenho 
uma responsabilidade para com o meu Estado e o 
meu País, porque as matérias, as leis que são discu
tidas e trabalhadas neste Parlamento são de interes
se nacional. Os Deputados têm respoAsabilidade 
para com seus Estados, pois estão representando 
segmentos: camponeses, agricultores, grandes, mé
dios e pequenos empresários da área rural e outros. 
Esses Parlamentares, na hora da votação, pressio
nam, porque há muito vêm clamando e precisam le
var soluções àqueles que os elegeram. 

De repente, esses parlamentares são crucifica
dos. Até os parlamentares ligados ao Governo di
zem que é muito fácil: é só ceder em alguns pontos, 
manter alguns beneffcios, algumas benessf!S, e já 
começaram a inventar Bancada ruralista, Bancada 

-mineira, ~àra ficar fácil. Houve, sim, um entendimen
to e uma negociação política. 

o Sr. Bernardo Cabral -: V. Ex' me ~JÇrmite 
um aparte? i 

O SR. GILVAM BORGES- Com o maiQT pra-
zer, Senador Bernardo Cabral. · 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Gilvam Bor
ges, veja por que a classe política vai, de queda em 
queda, perdendo o apreço da opinião pública A lí
nha filosófica do discurso de V. Ex' é absOlutamente 
compreensível, na medida que V. Ex" destaca, com 
muita propriedade, que o parlamentar tem que se 
ater ao essencial e não descambar para o acessório. 
O que é o essencial na representação polftica? O 
que um parlamentar deve fazer? Deve estar muito 
mais voltado para as aspirações coletivas do que 
para as suas ambições pessoais, e estas se refletem 
naquilo que V. Ex' acaba de dizer. Registro, neste 
meu aparte, o que diz a colunista Miriam Leitão, que 
conheço pessoalmente, especialista na matéria, 
uma jornalista séria, que abre hoje a sua coluna Pa
norama Econômico com o título Entregar o EsSen
cial, dizendo, dentro do que V. Ex' está registranào, 
o seguinte: · 

'O novo Banco do Brasil, mal nasceu, 
já começou a morrer. 'Foi atingido, primeiro, 
pela decisão do Governo de ceder aos de
vedores do Banco. Depois pela leveza com 
que tratou..o inaceitável pedido da Bancada 
mineíia - inaceitável, veja V. Ex" - de fazer 
o Banco do Brasil pagar o que Mão deve a 
uma empresa que é, na verdade, devedora 
do B_anco. Tudo joga por terra a esperança 
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de um futuro diferente. As concessões 
ameaçam mais o Plano do que o adiamento 
da reforma.• 

Ora, Senador Gilvam Borges, quando V. Ex" bri
ga pelo Amapá, por uma migalha, na defesa legitima 
de uma rapresentação que lhe outorgaram para vir 
aqui tratar dos interesses do seu Estado, e não de par
ticulares, as pessoas se surpreendem. Ainda sobre o 
artigo. Logo a seguir, na notícia 'barganhas paralisam 
a reforma• - como disse V. Ex", poderia ser até uma 
barganha aceitável- vejam o que se registra: 

• Ao mesmo tempo em que tentava ar
rancar um acordo da equipe econômica com 
as Bancadas, o coordenador politico do Go
verno, Ministro luiz Carlos Santos, evitava 
passar a impressão de que cedera a c:J:lanta-

- -<gens fisiológicas.· 

JLeja V. Ex" o risco que corre uma liderança 
quando se diz que ela está cedendo a uma chanta
gem fisiológica. E ar chego ao começo do meu apar
te, para dizer que aplaudo a coragem de V. Ex" em 
vir à tribuna para defender o desempenho politico de 
um parlamentar, seja deputado federal ou senador
para bem situar o que é uma representação: en
quanto lá, na Câmara Baixa, defende-se o povo, V. 
Ex", aqui, defende o Estado. Se nós, políticos, não 
nos dermos conta de que a nossa imagem está sen
do desfigurada a cada dia, de que as palavras 'polf
tica' e 'político' são, hoje, dois termos estigmatiza
dos, vamos ter muita dificuldade, eminente Senador 
Gilvam Borges, de assistir a defesas como a de V. 
Ex", toda ela feita com muita pureza. Conheço a 
atu~o de V. Ex". Sei como fez a sua campanha no 
Amapá: com bicicleta, derrotando empresário multi
milionário, que dispunha de avião e carro de som. 
De modo que, quando nada eu pudesse lhe dar, re
ceba a minha solidariedade. 

O SR. GILVAM BORGES • Muito obrigado, 
Senador Bernardo Cabral. · 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me só um mi
nuto, Senador? 

O SR. GILVAM BORGES- Com o maior pra
zer, concedo o aparte ao nobre Senador Jefferson 
Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Gilvam Bor
ges, permita-me a franqueza, mas V. Ex" incorre 
JJ..um-.eqllívoco. Ninguém condena as Bancadas de 
diferentes setores ou Estados da Federação por de
fenderem esses interesses. É legftimo, por exemplo, 
que um senador ou deputado, oriundo do setor rural, 
defenda os interesses dos fazendeiros, grandes ou 

pequenos, não importa: há interesses defensáveis. 
O que se condena, Senador - e não há como não 
fazê-lo, porque esse comportamento é antiético -, é 
o fato de que esses senadores e deputados colo
quem, como condição para a aprovação ou não dos 
projetas do Governo, que o Governo ceda aos inte
resses das suas corporações ou dos seus Estados. 
Veja bem, Senador Gilvam Borges, uma coisa nada 
tem a ver com a outra; mesmo que o projeto do Go
verno seja bom, esses deputados e senadores vota
rão contra, derrubando um projeto bom, que atende 
aos interesses nacionais. Ajudarão a derrubá-lo, por
que o Governo não cedeu aos interesses de fazen
deiros de seus Estados. Por outro lado, se o projeto 
do Governo for mau, eles votarão a favor, prejudi
cando o País, desde que seus interesses corporati
vos ou setoriais sejam atendidos. Ora, Senador Gil
vam Borges, isso é barganha indecorosa, isso é 
.chantagem, sim. Quánto a mim, pelo menos - e só 
respondo ·por mim -, se o Governo, atual ou futuro 
ou qualquer governo, prejudicar o Amazonas todo o 
tempo, durante seus quatro anos, vou condená-lo e 
criticá-lo da tribuna, diariamente, em defesa dos in
teresses do meu Estado. Mas, se esse Goverrio que 
está prejudicando o Amazonas mandar para o' Sena
do uma proposta boa para o Pafs, não importa que 
ele esteja prejudicando o Amazonas, votarei a favor 
da proposta do Governo. Se, em contrapartida, esse 
Governo der tudo para o Amazonas, vou elogiá-lo 
por isso. Todavia, se a proposta que ele mandar for 
ruim ou prejudicial aos interesses do Pafs, votarei 
contra essa proposta Esse é o comportamento ético 
que todo parlamentar deve adotar, Senador Gilvam 
Borges. Se V. Ex" não entende assim, perdoe-me, 
mas a nossa divergência é total. 

o SR. GILVAM BO!'fGES ::-Agradeço o aparte do 
nobre Senador Jefferson Péres. Mas gostaria de regis
trar que a realidade é outra totalmente citerente no mun
do politico e no exercfcio que vivemos aqui. A aura, os in
vólucios dos pensamentos que ficam fora da realidade 
do embale que ooorre dentro do Congresso são total
mente ãferentes. Compreendo perfeitamente a posição 
do Senador Jefferson Péres, mas estamos acostumados 
a ver vários embates aqui em que a própria Oposição, 
quàndo em oposição ao Governo, não vota pela ética: 
vota contra iJorque é contra o Governo, mesmo que a 
proposta Seja eXCelente e importarite para o Pais. Temos 
observado aqui que o jogo é totalmente diferente. Vota
se contra o Governo, obstrui-se, estanca-se. 

Não posso condenar quando alguns Parlamen
tares defendem as suas posições políticas. Isso é 
chantagem? Não, porque a condição do ~oto é. livre. 
Não concorgo com o ponto de vista de parlamenta-
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res que criticam determinados benefícios, determi
-nadas aposentadorias dizendo que são terríveis. Por 
exemplo, o caso do IPC, que muitos parlamentares 
criticam. O parlamentar só o recebe depois dos 50 
anos. Vou completar oito anos de mandato e devo 
voltar para o meu Estado, estou vindo da Câmara 
dos Deputados. Só vou receber, proporcionalmente, 
depois de completar 50 anos. Como vou viver de
pois dos 55 ou 60 anos? Sabe-se que, quando se é 
político na mais verdadeira acepção da · palavra, 
morre-se "duro", ainda mais sendo honesto, sério, 
dedicado. O político apôsta tudo o que tem; gasta, 
investe, vende tudo. A tamma de alguns empresários 
que se candidatam às eleições pedem que eles não 
façam isso, porque irão gastar tudo. E realmente 
gasta. O IPC é um instituto importantíssimo para os 
parlamentares, e é privado. O público é outra ques
tão. As aposentadorias privadas e especiais devem 
ser_ga~tidas. O IPC é descontado no meu salário. 
Mas muitos o criticam para ficar bem perante a opi
nião -pública, porque fica muito bonito pousar como 
um i'iiagnffico príncipe da honestidade, estar de 
acordo com a opinião pública e do que está na moda 
nos meios de comunicação de massa .. 

Então, estou aqui até remando ccmtra a maré. 
Sabe por que, Senador Jefferson Péres, nobres Se
nadores? Os parlamentares que lá estão não encon
tram eco para as suas reivindicações justas. Eles 
não estão pedindo perdão da divida: estão pedindo 
prazo. Quais as instituições que não estão quebra
das neste País? Ontem mesmo, estivemos aqui vo
tando o empréstimo de socorro para o Banespa. V. 
Ex", eu e tantos outros demos o voto tavorável a 
mais de R$7 bilhões para o saneamento do Banco 
do Estado de São Paulo. Enquanto isso - V. Ex" 
sabe - outros nobres Senadores estavam aqui di
zendo que era uma imoralidade, uma farsa. Alguns 
estavam de um lado; mas a maioria, do outro. 

Entendo perfeilamente o que ocorre hoje e estou 
de acordo com algumas ações. Mas dizer qUe os Par
lamentares chantagearam, que determinados grupos 
de pressão fizeram isso ou aquilo! Os Parlamentares 
que estão aqui para representar suas bases não chan
tagearam; eles condiciónaram, sim; barganharam, 'sim, 
porque no emballi natural neste Congresso, a realida
de é outra, totalmente difereme. 

Ontem mesmo, um grupo da Oposição era favo
rável a salvar São Paulo, a salvar o Banespa, argu
mentàndo que São Paulo é o Brasil. Quer dizer, as ins
tit~ estão todas quebradas... E aí?. Precisamos 
abrir mais o jogo, porque o jogo é duro, é diffcil. 

Gostaria, para encerrar o meu pronunciamento, 
de falar scbre os' servidores públicos. Anteontem co
meçou a sair na imprensa uma proposta de demis-

são voluntária para os servidores públicos e redução 
da jornada de trabalho para cortar o salário pela me
tade. 

É brincadeira uma proposta dessa, ou é só 
para ter notícias para veicular? Ou é só para dizer 
que há, pelo menos, uma proposta? 

Queria fazer um apelo ao Presidente da Repú
blica no sentida de que, quando se tivesse uma pro
posta como essa, que ela viesse a público com rrn.is 
responsabilidade. 

Ontem, vi na televisão uma reportagem sobre 
os gastos com energia nos prédios públicos. Os gas
tos com energia, água, material de expediente, pneu 
de carro, peças, transporte representam um custo 
altíssimo para o País. O tUrno único, .corrido, seria 
interessante. Como pode querer o Governo sacrifi
car ainda mais o servidor público, que há duas déca
das vem sendo o bode expiatório de todo tipo de 
mazela que ocorre neste País? 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Sena
dor Gilvam Borges, pediria a compreensão de V. Ex" 
- que está com o tempo esgotado - no sentido de 
abreviar o seu pronunciamento. ~ 

O SR. GILVAM BORGES- Sr. Presidentei pos
so tentar abreviar, mas corro o risco de prolongár-me. 
Compreendendo o apelo de V. Ex", prefiro encerrar. 

Encerro dizendo que é importante o turno úni
co, mas também é importante que esses servidores 
tenham uma oportunidade de complementação de 
salário, porque o salário está defasadíssiniO. Além 
do mais, vivemos uma terrível recessão, em que, 
para se conseguir um emprego, enfrenta-se uma 
guerra terrível. Como se pode, então, esperar que o 
servidor abra mão do emprego que tem? No mínimo, 
essa proposta é hipócrita. 

Sr. Presidente, concluo a minha fala desta ma
nhã de sexta-feira. Que Deus nos proteja e abençoe 
para que continuemos marchando, mesmo contra a 
vontade de alguns que não concordam conosco, 
pois isso é natural, faz parte do jogo! 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Amém. 
O SR. GILVAM BORGES - São necessários 

os contrários, Sr. Presidente. Deus não existe se 
não existir Satanás. Então, é necessário haver os 
contrários para equilibrar. A democracia é isso: uns 
centrá, outros a favor. 

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

-Durante o díscuiSo do Sr. Gilvam Eior
ge, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez 
Tebct. 
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte 

OF[CIO N° 32196-LPSDB 

Brasma, 16 de maio de 1995 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos teiTilOS 

regimentais e em substituição às indicações feitas por 
esta Presidência, indiCar os Senadores Lúdio Coeiho, 
como titular, e Coutinho Jorge, como suplente, para 
-:omporem a Comissão Especial Mista destinada a 
apreciar a Medida Provisória n• 1.455, de 1996. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Macha~, Líder do PSDB. . 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O ofício vai 
à put$;.ação. Serão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, ofiCio que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte 

OF.GLPMDB N° 381/96 

Brasma, 14 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para comunicar a indicação do Senador Romeu 
Tuma, como membro Titular na ComiSsão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional - CRE, em vaga · 
existente do PMDB. 

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

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O ofício 
lido vai à publicação. 

A Presidência designa o ilustre Senador Ro
meu Tuma para integrar a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, de confonnidade com 
o expediente que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, ofício que será lido Sr. 1° Se
cretário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte 

OF[CIO N° 31/96-LPSDB 

Brasília, 16 de maio de 1996 

_. "'Senhor Preside!lte, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos 

regimentais e em atenção ao Of. SF/692196, dessa 
Presidência, indicar os Senadores Beni Veras e 
José Roberto Arruda para, na qualidade de titulares 

e os Senadores Geraldo Melo e lúã10 Coelho, como su
plentes, OOI'Jl)Orem a Comissão Tei'Jl)Orária destinada a 
'examinar o problema da nossa dívida interna pública, 
bem assim propor altemalivas para sua solução'. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
estirr.a e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -O ofício 
lido vai à publicação. 

A Pr~sidência designa os Senadores indicados 
pela Uderança do PSDB para integrarem a Comi~ 
são Temporária criada por intennédio do Requen
mento n• 353, de 1996, nos termos dei expediente 
que acaba de ser lido. · 

Sobre a mesa, ofício que será li!lo pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte 

OF. N° 335/96-LPFL 

BrasOia, 15 de março de 1996 

Senhor Presidente, -
·Em resposta ao OF. SF/691196, dessa Presidên

cia indiCo, para comporem a Comissão Temporária, 
criada através do Requerimento n" 353, de 1996, des
tinada a 'examinar o problema da nossa dívida interna 
pública e, bem assim, propor alternativas para sua so
lução', os seguintes Senhores Senadores: 

Titulares Suplentes 
João Rocha Waldeck Omelas 
Vilson Kleinübing Bello Parga 
Edison Lobão Freitas Neto 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão Lí
der do PFL no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O ofício 
lido vai à 'publicação. 

A Presidência designa os Senadores indicados 
pela Uderança do PFL para integrarem a comissão 
temporária criada por intennédio do Requerimento 
n• 353, de 1996, nos termos do expediente que aca
ba de ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Sobre a . 
mes,a, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Sen!ldor Jefferson Péres. 

É lido o seguinte 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OF JCAE/221/95 

- · BrasRia, 31 de outubro de 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2" do Artigo 91 do Regimento 

Interno, comunico a V. Ex' que esta Comissão rejei-
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tou o PLS n• 39, de 1995, de autoria do Senador Pe
-dro-Simon que dispõe sobre a continuidade de exe
cução das obras públicas, em reunião realizada em 
31 de outubro de 1995. 

Atenciosamente, Senador Gilberto Miranda 
Batista, Presidente. . 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O ofício 
lido vai à publicação. 

Com referência ao expec\iente que acaba de ser 
lido, a Presidência comunica ao Plenário que, nos ter
mos do· art. 91, §§ g> a 5", do Regimento Interno do 
Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis 
para interposição· de recurso, por um décimo da com
posição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado 
n" 39, de 1995, cujos pareceres foram lidos anterior-
mente, seja apreciado pelo Plenário. · 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -A. Presi
dência 1'ecebeu o Ofício n• S/32, de 1996 (n• 86/96, 
na oligem}, do Presidente do Supremo Tribunal Fe
derat;-encaminhando, para os fins previsto no art. 
52, X, da Constituição, parecer do Ministério Público 
e cópia do acórdão transitado em julgado que decla
rou a inconstitucionalidade dos arts. 2" e g> da Lei n• 
6.747/86, do§ s• do art. 1• e§ 2" do art. 3", da Lei 
n• 1.115/88, do art. 2", §§ 1°, 2" e 3" da Lei n• 
7.588/89, e arts. 10 e 12 da Lei n• 7.802189, todas 
do Estado de Santa Catarina. 

O expediente será encaminhado à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão 
terminativa. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Bonifácio, por 
vinte minutos. · 

, -0 SR. JOSÉ BONIFÁCIO (PPB-TO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, o Senado Federal aprovou, na tarde de 
ontem, Projeto de Resolução autorizando-o Tesouro 
Nacional a conceder empréstimo de R$7,5 bilhões· 
ao Governo do Estado de São Paulo para quitar par
te de sua dívida c;om o Banespa. 

Além do rombo verificado no Banespa, a crise 
do sistema financeiro nacional mereceu dos Minis
tros da área econômica atenção jamais vista na his
tória recente do nosso País. 

Criaram. o Proer.e o volume de recursos fede
rais injetados no sistema finan~iro nacional alcan
çou cifras astronómicas. No caso da transferêricia 

...dO-=e!anccrEconômico ao Excel, o Banco Central con
cedeu empréstimo de R$2,9 bilhões e ainda assu

. miu um rombo de outros R$5 bilhões. O Nacional re
cebeu ajuda de R$5,9 bilhões, e a venda do Rural 
ao Mercantil contará com mais de R$1 05 milhões. 

Por outro lado, o Projeto Sivam, que teve o pa
recer do nobre Senador Ramez Tebet aprovado na 
Superoomissão quarta-feira passada, deverá rece
ber recursos da ordem de R$1 ,4 bilhão, a serem 
contratados junto ao Eximbank. 

Digo isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, apenas para enfatizar não o meu desaponta

-- manto, mas a grande esperança de que o Governo 
Federal mude o tratamento para com o meu Estado, 
e o Norte/Nordeste de nosso País. 

Sendo a mais recente Unidade da Federação, 
o Estado do Tocantins sobrevive apenas pela vonta
de de seu valoroso povo e a obstinação de seu Go
vernador Siqueira Campos. Não merecemos ainda o 
repasse de US$1 00 milhões anuais para a implanta
ção do Estado. 

A Constituição de 1988, nas suas Disposições 
Transitórias, dispõe, no seu art. 13, que seria dado 
.ao Estado do Tocantins o mesmo tratamento dispen
sado ao·· também desmembrado Estado de Mato 
Grosso do Su~ que teve a sua criação regulada pela 
Lei Complementar n • 31 , de 19n. Essa Lei, rio seu 
art. 30, definiu recursos para atender às despesas 
preliminares com a instalação do novo Estado e, por 
dez anos, as demais providências decorrentes de 
sua implantação. Tais dispositivos de nossa Lei"· 
Magna nunca foram considerados pelo Governo Fe
deral, tomando letra morta uma parte da nossa 
Constituição. 

O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Com todo prazer, 
nobre Senador Ramez Tebet. 

O S~. Ramez Tebet - Em primeiro lugar, fa
zendo um esclarecimento, no caso do Projeto Si
vam, que ainda vai à apreciação do Plenário, o Se
nado está autorizando a contratação de empréstimo 
externo a juros médios de 6,2"k ao ano, com prazo 

.. de carência, e para pagamento da primeira parcela 
só no ano 2003. Toda~ia, V. Ex" aborda assunto 
que, ontem, procuramos focalizar também. Nós, do 
Centro-Oeste, de Mato Grosso do Sul como do To
cantins, esperamos agora - e nesse ponto quero 
cumprimentar V. Ex"- que o Governo Federal-olhe 
um pouco para os Estados mais necessitados da 
Federação brasileira. Sei que o Estado de Tocantins 
luta com extrema dificuldade. Todos reconhecemos 
o potencial do Estado que V. Ex' tão bem representa 
aqui nesta Casa; e que está precisando, segundo 
ptlde deduzir, apenas que o Tesouro Nacional avali
ze operação de R$100 milhões para um programa 
de desenvQ!vimento do Estado - parece-me que um 
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programa de desenvolvimento dos cerrados, portan
"to;na área da agricuHura do Estado. E V. Ex" aborda 
bem um outro ponto: os nossos Estados foram cria· 
ção recente da Federação. Mato Grosso do Sul, por 
exemplo, tem a receber do Governo Federal. Eu dis
se ontem nesta Casa que, segundo a lei que dividiu 
o então Estado de Mato Grosso, criando o Estado 
de Mato Grosso do Sul, a União ficou de contribuir 
pelo prazo de dez anos, mas os recursos destinados 
ao meu Estado foram muito poucos. Portanto, é jus
to que nós, que defendemos, que temos a obrigação 
de preservar o equilíbrio da ·Federação brasileira 
aqui no Senado da República - essa é a função pre
cípua do Senado da República -, façamos com que 
os Estados sejam tratados igualmente. É justo que 
nós, que votamos ontem pela aprovação do emprés
timo ao Estado de São Paulo, que votamos .aquilo 
que é e!ltendido como a salvação do maior estabele
cimento de crédito estatal do Pais, que é o Banco do 
EStado de São Paulo, esperemos que o Governo 
Federal dê solução para os nossos Estados e que 
ajude o Estado do Tocantins. Somo a minha voz à 
de V. Ex" para defender também o Estado do Tocan
tins, como espero que a voz de todo o Senado se 
una para ajudar o meu Estado, que está necessita· 
do, inclusive governado hoje por um ex-Senador da 
República, Wilson Barbosa Martins, a quem me cou
be suceder nesta Casa. Manifesto, portanto, a mes
ma esperança que V. Ex" manifesta, de que os nos
sos Estados sejam ajudados. Ontem, votei para ser 
aqui o maior cobrador da área económica do .Gover
no e do proprio Presidente da República, porque 
agora ninguém tem mais desculpa: já que estamos 
ajudando o maior Estado da Federação brasileira, 
esperamos que todos os demais Estados brasile_iros, 
principalmente os- do Centro-Oe5te--- Tocantins, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás-, sejam 
ajudados pelo Governo Federal. Congratulo-me com 
V. Ex". A sua esperança, nobre Senador José Boni
fácio, é a minha também. Muito obrigado por ter-me 
concedido esta intervenção ao pronunciamento que 
V. Ex" brilhantemente começa a fazer nesta Casa. _ 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Agradeço a V. Ex" 
pelo aparte, que tomo parte integrante do meu pro
nunciamento. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a inter
venção do nobre Senador Ramez Tebet, de Mato 
G~ do Sul, trouxe mais luz ao que realmente 
aconteceu ontem no plenário do Senado Federal. 

Acredito que a grande votação do Projeto de 
Resolução relatado pelo Senador Pedro Piva não 
beneficiou somente São Paulo. Ao votar, os Senado-

res manifestaram a esperança de também consegui
rem do Governo Federal a ajuda de que seus Esta-
dos necessitam. · · 

Estou há muito pouco tempo nesta Casa - tal
vez alguns dos meus nobres pares me consid_erem 
até audacioso - mas peroebi, sem pretender ser 

• mais inteligente do -que os outros, cjue-até aqueles 
que eram contrários ao empréstimo de bilhões de 
reais· ao Golfemo de São Paulo omitiram-se; outros 
ausentaram::se em clara fóima de omissão: iavaram 
as mãos comei Pilatos, talvez. até por fidelidade a al
guns dos seus Pares e companheiros de Bancada. 
Notei ausêricias expressivas; percebi e observei 
atentamente· as Üderanças do PT e de outros parti
dos, mas não vi nenhumâ reação. Não posso acredi
tar que o empréstimo a São Paulo faz parte do pro
grama do PT. Se for verdade, não sei mais o que é o 
PT. Eu nem. poderia entender, uma vez que fui 
-membro das suas fileiras por mais de um ano. Vi on
tem que· grande parte da força petista estava sim
plesmente solid_ária ao Senàdor Eduardo Suplicy. 

O Sr. Ramez Tebet- V. Ex" n1e concede um 
aparte? . . . 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Com prazer, ouço 
o aparte de V. Ex". 

O Sr. Rarnez Tebet- Trata-se apenas de cor
roborar o que V. Ex" está falando. Em verdade, Se
nador, todos estávamos pensando na Federação 
brasileira. Votamos, mas não o fizemos com o pen
samento voltado somente para São Paulo. Eu, por 
exemplo, dei meu voto a São Paul na esperança de 
tê-lo feito em relação às outras- Unidades da Fedéia
ção. Quero o apoio de todo o Senado da República 
para o meu Estado de Mato Grosso do Sul. Não po
derei compreender, daqui em diante, como V. Ex• 
também não está compreendendo, a possibilidade 
de não serem os nossos Estados ajudados pelo Pre
sidente da República. Acredito em Sua Excelência, 
tenho confiança nas suas ações e nas da área eCo
nómica do Governo. Sei que brevemente o pleito ào 
Governador do meu Estado, que representa uma mi
galha perto do que foi concedido a São Paulo, que 
tem bens para dar em garantia, será atendido. Foi 
trazido ao debate ontem o fato de o aeroporto de 
São Paulo pertencer, ou não, a São Paulo. Houve 
quem dissesse que pertencia à União. Naquela 
hora, pensava eu: pouco importa a quem pertença. 
pois tudo é_B.rasil:- Somos uma Pátria e a queremos 
unida Queremos a Pátria unida, sem distinção! O 
Presidente da República também quer. Estive ontem 
com Sua Excelência e pude constatar seu desejo de 
ajudar o Brasil por intermédio de suas Unidades Fe-



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00137 

derativas, de atacar os problemas sociais que .se es
-tão-agigantando neste País a cada dia. Pór essa ra
zão, Senador, tenho a plena convicção de que o PT 
votou favoravelmente à Federação brasileira, e não 
o fez apenas em solidariedade ao Senador Eduardo 
Suplicy. Acredito que tudo está melhorando, porque, 
a partir desse comportamento do PT,· poderemos 
exigir dele menor rigor em relação à aprovação dos 
empréstimos que pleneiam nossos Estados. É preci
so compreender que o Senàdo repre~er:ita a f':edera
ção. Ontem votamos pelà Federação •. E não haveÍá 
distinção, nem por parte do Executivo, nem por parte 
do Senado da República, entre as ÓuttaS Unidades 
da Federação brasileira. ou será justo que, lá, no 
meu Mato Grosso do Sul, o Governador enfrente 5<3-
rias dificuldades para pagar os servidÍ>res públicos 
de nosso Estado? Não é: ju_sto. Justo. é termosjodos 
o mesmt> tratamento. DigÇ>:a V. Ex", ·gue pertenceu 
ao PJ", que esse Partido tem feito um 'grande traba
lho nesta Casa. E ontem, não teria agido, a meu v.er 
- eu, que votei favoravelmente a<:> empréstimo·-, 
consentâneo à bandeira que defende; Não esfoti fa
lando pelo PT, mas sinto que esse Partido defende a 
Federação brasileira, que quer solução para os pr'o
blemas do Brasil. O Governador de São Paulo, o 
Governador Mário Covas, vem lutahdo desde que 
assumiu o cargo para salvar o Banco do Estado de 
São Paulo. S. Ex" quer pagar o Banco do Estado de 
São Paulo e amenizar as dívidas de seu Estado. 
Para tanto, fez um acordo, recebeu ajuda do Gover
no Federal, chancelada pelo Senado da República. 
Agora os outros Estados, que estão de pires na 
mão, que não têm recursos, qt•e não são industriali
zados, como o Estado de V. Ex• a o meu, que têm a 
economia baseada na agricultura e na pecuária, po
dem ter esperanças. Trata-se de Estados-nascentes. 
Em Mato Grosso do Sul - eu disse ontern aqui -, não 
concedemos aumento ao servidor público: Eles es
tão ganhando um salário miserável, porque o Estado 
não-tem receita: E o maior compromisso do Gover
nador do meu Estado é para com o se-rvidor púlllico, 
que nele confia. Portanto, Senador Bonifácio, não -
creio que V. Ex• seja audacioso. Não. V. Ex" está, 
sim, defendendo -com brilhantismo o Estado de To
cantins, que tão bem representa nesta Casa. 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Obrigado, Sena
dor, pelo aparte. 

_·:::;;0. 51'.- Laura _Campos - Nobre Senador, pode-
lia me conceder um aparte? -

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Deixe-me terminar 
só esse raciocínio, Senador Laura Campos, apóS o 
que concederei a V. Ex" o aparte. 

Paradoxalmente, a Represetitação do meu Es
-tado na Câmaffi -e rio Senado integra a base de sus
tentação política do Governo no Congresso. Esta
mos sempre solidários às propostas do Governo. 
Mesmo assim nossas reivindicações jamais são 
atendidas, não obstante os esforÇos e a incansável 
peregrinação de nossa Bancada .. · 
· · · · Para que V. Ex"s tenham uma idéia, já houve 
Ministro de Estado que se recusou a receber um Se
nador do Estado de Tocantins, e nos sentimos muito 

. por isso. 
. .Votamos com São Paulo; votamos com o Si

vam e votaremos com qualquer Estado ou organis
mo político que necessite do nosso apoio. Confia
mos no PreSidente Fernando Henrique Cardoso e 

. nos. seus propósitos de bem . governar este País, 
mas' achamos também que ja chegou' a: hora ou até 
que já p?ssou da hora de se priorizar a produção e o 
<>etor social da nossa Pátria. · -

Sr: "Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, con
trastando com a generosidade do Governo Federal 
para com o Sistema Financeiro Nacional, que::cturan-

. te anos se constituiu na atividade econõmi&a que 
mais lucrou com o elevado quadro inflacionário com 
o qual o País convivia, o Estado do Tocantins tem 
sido sistematicamente pretendo na destinação dos 
recursos federais. 

Estado pobre, que luta com extrema dificulda
de para se manter, o Tocantins poderia resolver 
grande parte de seus problemas estruturais com 
apenas uma pequena parcela do montante de recur
sos já liberados para o sistema financeiro. Com pou-

. c o mais de R$200 milhões, que não -se liam aplica
dos só no Estado do Tocantins, este Estado pode 
tomar-se,viável e atrair d capitàl privado de que tan
to precisamos para o nosso desenvolvimento. 

O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ SONIFÁCIO - Concedo o aparte 
ao nobre Senador Laura Campos. 

O Sr. Lauro Campos - V. Ex" anotou, ontem, 
com exatidão, a ausência de alguns Senadores do 
PT ·na sessão de votação desse auxmo ou desse 
empréstimo ao Estado dê São Paulo no valor de 
R$7,5 bilhões, que na realidade são R$15 bilhões -
por enquanto, virão mais três -, para que o Governo 
daquele Estado pague o Banespa. Sempre nos pro
nunciamos contra o Proer e contra todo tipo de auxí
lio ao sistema bancário que, por sua vez, ganhou 
14.260% de retomo na década perdida, e vem agora
com verdadeiras falências, ou não, âepois de trans
ferir contas para a Bahamas etc, plenear mais recur-
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sos de um país falido; retirando recursos, obviamen-
-te, -do social, das necessidades fundamentais e nos 

impondo a prioridade real, a prioridade do capital, do 
capital especulativo, do capital financeiro. De modo 
que realmente a. nossa posição é contra o Proer a 
contra qualquer tipo de auxmo - a minha, inãiVidual. 
Agora, se o PT mudou, pergunto: Quem terá muda
do mais, o PT ou o Presidente da República, que na
quela ocasião era marxista, Ieninista e trotskista? 
Então, realmente, todos mudamos! E só não muda a 
lei do movimento segundo à qual tudo muda, como 
dizia Frederick Engels. Então, acho que na realidade 
o que se verifica é o seguinte: trnhamos de optar en
tre duas soluções, não entre duas soluções ótimas. 
Mas, se o Banespa sair do Estado 'de São Paulo, da 
propriedade do Estado de São Paulo, do domínio do · 
Estado de São · Paulo, vai sofrer uma operação 
Praer, ,através da qual um banco qualquer, oomo o 
Excel, será financiado através do Proer para adquirir · 
o eàllespa. Ou seja, temos que optar entre uma si
tuação má e uma situação péssima, que se seguiria 
a esta situação má, ou seja, a privatização, via re
cursos do Proer; injetados em um banco qualquer 
como o Excel, para adquirir o Banespa. Assim, entre 
essas duas situações, talvez a compreensão huma
na possa nos perdoar pela nossa ausência. Não ha
via, no meu ponto de vista, uma situação, uma posi
ção defensável diante desse quadro e desse futuro 
que aguardaria o Banespa se, _EQ!".-ª,caso._ o _Estado 
de São Paulo não viesse a assumir o seu controle fi
nanceiro, continuando, portanto, as relações até en
tão vigentes, apenas com o dirimente de que agora 
estamos com um Governador honesto, o Governa
dor Mário Covas, que, obviamente, pessoalmente, 
representa maior garantia do que as administrações 
anteriores, cujos bens já foram, inclusive, objeto de 
seqüestro por sentenÇa do juiz que estudou o feito. 
Era o esclarecimento a V. Ex&, em parte, pela estra
nheza que pode ter ocasionado a ausência de vários 
Senadores petistas na votação de ontem. 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Agradeço o aparte 
do nobre Senador t.auro Campos, que ainda mais 
me firma a certeza de que ·o PT mudou. Tenho 
acompanhado aqui, nesses quarenta e poucos dias 
que estou nesta Casa, a atuação VIbrante, entusiás
tica do nobre Lfder do PT. E ontem, para meu es
panto, vi esse Senador, um dos mais simples, senta
dO;:;i;i!laclo, sem voz e talvez até sem vez. 

- --6 PT podia estar votando aqui e dizendo: -
Voto porque não tem jeito, mas quero que se gaste 
R$7,5 bilhões na reforma agrária para que se evite a 
morte de humildes brasileiros, como aconteceu re-

centemente no sul do Pará, onde foram massacra
dos por um sistema injusto. Fernando Henrique Car
doso, embora muito bem intencionado, ainda não se 
deu conta de fazer com que essa reforma- agrária 
decole. Enquanto isso morrem humildes brasileiros, 
analfabetos, que talvez não precisassem de R$7,5 
bilhões, mas talvez de uns 2 ou 3 bilhões para que 
muitas vidas não tossem ceifadas neste país. 

O SR. LAURO CAMPOS - Perrnité-me V. Exo 
uma outra intervenção, nobre Senador José Bonilá
cio? (Assentimento do orador.) Apenas para lamen
tar a ausência de V. Ex" dos quadros do PT, aos 
quais V. Ex" pertenceu. E sei que se V. Ex" ainda 
estivesse no PT, com o bnlhQ, a clarividência e o 
sentido social de sua presença, dar-nos-ia. um outro 
ânimo e uma outra capacidade de luta. , , , 

·O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Muito obrigado, 
nobre Senador Lauro Campos, pelo seu aparte. 

Sr •• 'Presidente, para a conclusão do trecho da 
Ferrovia Norte-Sul entre ImperatriZ/MA e Estreito, na 
divisa com o Estado do Tocantins, numa extensão 
de 120km, obra que já conta com mais de 40"k dos 
serviços de engenharia ferroviária concluídos, se
riam necessários apenas R$88 milhões. Estã obra, 
que foi a menina dos olhos do nosso Presidente 
José Samey, está lá, parada, esperando alguma coi
sa do orçamento, algum recurso para continuar. 

Para a conclusão da ponte ferroviáriª sobre o 
rio Tocantins, na divisa dos dois Estados, obra de 
arte que já tem seus pilares construídos, depend
endo da plataforma de rolamento para ser termina
da, ainda parada desde o final do Governo José Sar
ney, bastaria a pequena quantia de R$16 milhões. 

Nessa proposta orçamentária de 1996 - pas
mem, Srs: Senadores - destinou-se apenas R$1 mi
lhão para essa obra, ainda assim depois de ampla 1110-

btlização das bancadas dos Estados interessados. 
Feitas as contas para a conclusão dessa pri

meira etapa da Ferrovia Norte-Sul, no trecho Impe
ratriz-Estreito, seria suficiente a quantia_ irrisória de 
R$f04. milhões, ou seja, apenas 1,38% do valor do 
empréstimo aprovado pela Comissão de Assuntos 
EconOmicos para o Governo do Estado de São Pau
lo saldar parte de sua dívida com o Banespa, para o 
·qual também votei favoravelmente, porque faço par
te dessa Comissão. 

Para se' ler uma idéia da importância dessa 
obra não somen'ª para o Estado do Tocantins mas 
para toda a·Região NQrte e Centro-Oeste, a viabili
zação da primeira etapa da implantação do Corredor 
Multimodal de Transporte Centro-Norte ensejará a 
moviment!J2ão de 3,5 milhões de toneladas/ano de 
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produtos gerados na Bacia dos rios Araguaia e das 
-Maltes e 1 ,7 milhão de toneladas/ano de produtos 
gerados na bacia do rio Tocantins. 

O SR. PRESIDENTE (Rar)'lez Tebet) - Sena
dor José Bonifácio, V. Ex", nesta manhã, está produ
zindo um excelente pronunciamento. Porém, o reló
gio é nosso inimigo, e já ultrapassamos o tempo em 
09 minutos. Pediria, então, a V. Ex" que· concluísse 
o mais rapidamente o seu discurso. 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Sr. Presidente, 
peço a V. Ex" somente mais 5 minutos: · •· 

A conclusão dessa primeira etapa inclui a reali- . 
zação das obras de drenagem, derrocainento e sina
lização no rio Araguaia (lrecho Aruanã/GO-Xrun
bioá/TO), no rio das Mortes (trecl)o Nova Xavantii
na/MT-São Félix do Araguaia!MT) e no rio Tocantins 
(trecho MiracemaffO-Estreito/MA). - ~ . . 

Vale lembrar que o Corredor Multimodal de 
Transporte Centro-Norte já é uma realidade, pois em 
maio de 1995 teve início o transporte da soja produ- . 
zida no Polígono Nova Xavantina/Água Boa/Prima
vera do LesteiNovo São Joaquim, no Mato Grosso, 
através de hidrovia, pelo rio Araguaia, até xam
bioá!TO, sendo que de Xambioá!TO ·até Impera-. 
triz/MA utiliza-se o transporte rodoviário, com desta" 
que para a rodovia Belérn-Brasma; e de Impera
triz/MA até o Porto de ltaqui, em São Luís, a carga é 
escoada pelos trilhos da Norte-Sul e da Estrada de 
Ferro Carajás. 

Dar continuidade à implantação do Corredor 
Multimodal de Transporte Centro-Norte representará 
a garantia de escoamento da produção do sul dos 
Estados do Maranhão e do Piauí, do sudeste do 
Paf1\. do oeste da Bahia, do Noroeste de Minas Ge
rais, do norte de Goiás, do nordeste do Mato Grosso . 
e de todo o Estado do Tocantins, tomando competitii
vos os produtos des."l!s Estados. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o obje
tivo deste pronunciamento não é outro senão o de 
sensibilizar as autoridades federais para que dêem 
ao Estado de Tocantins tratamento mais justo. A so
lução dos problemas verificados no Estado na área 
social, os quais têm comprometido significativamen
te a qualidade de vida do povo tocantinense, requer 
investimentos módicos, se comparados aos desem
bolsos feitos pelo Governo Federal para o sistema fi
nanceiro. 
_:-;oAfalta de investimentos para o saneamento bási
co (apenas 1 ,5% da população conta cóm esgotos sa
nitários) coloca a população sob grave risco de epide
mias de cólera, tifo, verminose ele. O Tocantins exibe 
uma das mais elevadas taxas de mortalidade infantil: 

cerca de 55 crianças, em cada mil que nascem, mor
rem antes de completar um ano de Vidi' 

A crise habitacional tem-se agravado, contando 
o Estado hoje com cerca de 42 mil fariulias morando 
embaixo· de barracos de lona preli\ ou· de paihas de 
babaçu, sem as mínimas condições· sanitárias. 

· A falta de apoio financeiro imra a construção 
de rodovias, eletrificação rural e telefonia mantém e 
agmva, pelo acentuado isolamento; a situação de 
123 cidades e mais de 1200 vilas e irovoados. 

Projetas agroindustriais da maior importância, 
como o do Javaés, que daria emprego· a cerca de 1 o 
mil famRias de trabalhadores sem teira, não têm rece
bido o necessário apoio, colocando ·o Estado sob gra
ve ameaça de convulsão social, JliÍia generalização 
dos conflitos em razão da luta pela~ da terra. 

A faita de investimentos na área da educação 
condena o nosso Estado ao atraso científico e tec
nológico; •comprometendo irremediavelmente o seu 
futuro, atirando-nos à triste condição de mais uma 
fábrica de migrantes. · · · · 

Diante desse quadro de verdapeiro caos sqçial, 
faz-se imperiosa a necessidade de o Governo F~ 
ral dar apoio ostensivo para que o. Estado do TO!l8ll
tins reverta. essa situação e tenha coilâições de'ofe
recer condições dignas de vida ao seu povo. 

Ontem, antes da votação do dirileiro para o Ba
nespa, o Ministro José Serra teve a competência e a irl
tetigência de reunir toda a Bancada do Nordeste e ofere
cer-lhes tudo com o que sempre sonharam na suas vi
das de políticos e de bons nordestinos. Até esse peque
no pedaço da rodovia Norte-Sul foi prometido. 

. Mas faltou ao Ministro José Serra dar oportunida
de, ou deu-nos S. Ex" a oportunidade de nós, nortistas, 
Senadores .. e Deputados da região Norte e da região 
Centro-Oêste, proVocarmoS 1ambém uma reunião com 
S. Ex", para que nos ofereça alguma coisa, talvez não 
tudo o que ofereceu aos Senadores do Nordeste -
quem sabe, com aquele pedido subjetivo de que vo
tassem favoravelmente para São Paulo. 

Nós, que também votamos, haveremos, Sr. 
Presidente Ramez Tebet, de nos organizar, reunindo 
as Bancadas dp Centro-Oeste e do Norte do País, 
para que o Ministro Jod Serra nos diga, de pronto -
já que não existe mais possibilidade de votar nova
mente o Banespa -, algo que nos caiba do que foi 
oferecido ao Nordeste, e que Tocantins fique, pelo 
menos, com algumas das migalhas. 

O Sr. taurõ Campos - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO - Tem V •. Ex" o 
aparte. 
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o sr. Lauró éampos- NÓbre Senador. JÕsé 
13onifácio, entre Q. fisiologismo que V. Ex" acaba de 
confessar em r!!l.~ça;o à votação de ontem ~.!!- .nossa . 
ausência, não. sei, realmente, qual das duas posiçõ- · 
es é a menos defl3n.sável. · . · : . . . 

O SR. JOS~:BONIFÁCIO- Não esto~ di)!:en
do, Senador Lauro Campos, que houve fisiologismo. 
Digo que houitÊ(a.'. reunião. Concluo qi.Je, iiub]etiva- . 
mente, o ilustre Ministro, Senador José Serra, ofere- · 
ceu o céu ao Nord~Ste. Aqui, sempre. votarei com a 
minha consciênqi<\~ • . . . . . . : : : · · . ." ." .••. 

Já tomeimjJ]tp.tempo. Também gostaria· d.e: ta:
lar sobre o funcionalismo pótilíPo, mas .deixarei isso 
para outra ocasião. : · . . . ·. : · · • · .. · · · 

Estão aqi.J! representantes·. do Norte e. ~9. ~IJ~ 
Iro-Oeste: eu, o.Senador Raíriei Tebet e Ó.Senador 
Nabor Júnior. Pósso até ser o máximo· fisiologista, 
màS, se' o Nordeste teve direito a uma reunião, .gos-. 
taria -que cada V<?f!l!fãO fisiÇJI6gii:a minha. C0'!e5J?On· 
desse;-pelo menos, a R$1 O milhões, qu<U~ijil- sirnpló- . 
ria para o meu Estado, o Tocantins. · 

Era o que el! tir;IDa a dizer, Sr. Presiden~e. 
Dutante o disciJrso do Sr. José Bonifá

cio, o Sr .. Ramez Tebet. deixa a cadeila da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. t.auro 
Campos.·· 

Durante ·o discurso do Sr. Josi§" Bonifá
cio, o Sr. Lauro Carripcs deixa a cadeira· da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor 
Júnior. · · 

Durante o discurse do Sr. José Bonifá
cio, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez 
Tebet. · 

O SR. PRESIDENTE (Raniez Tebet) - pence
do a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. P.ronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~. e Srs. 
Senadores, em pronunciamento que fiz nesta Casa, 
em abril, referi-me a uma notícia publicada no jornal 
A Gazeta, do Acre, edição do dia 24 de março, que 
dava conta do aumento do número dos casos de 
malária em vários municípios do Estado. 

Naquele discurso, solicitei providências ao Mi
nistério da Saúde -. esp~Jiicamen-te, à Fundação 
Nacional de Saúde - para intensificar suas ações no 
Ac~ objetivando o controle e a' redução dos núme
rosãõsul'fo, que tanto tem afligido a sua população. 

Ontem tive a satisfação de receber um oficio, 
.subscrito pelo Presidente da Fundação Nacional de 
Saúde, Sr. Edmundo Juarez, que presta algumas in
formações a propósito daquele meu pronunciarnen-

··-·-----
to. Trata-se de atitude :~!gna e louvável.. Ao mesmo 
tempo em que acuso. o. recebimento .desse .expe-. 
diente, registro o gesto-: transparente .e .construtivo, 
de procurat esclareceri.JIJ1 assunto tiàtado aqui neS:- . 
ta Casa e d13 tanta repercussão. nq. ~4 .Estado. Eu . 
creio, mesmo, que se outras autoridades -·não só 
do Governo Federar, ,;~ ta[T)tiém. dQS govemós ~s-: 
taduais e municipais -.ad.otassem ~ procedimen
to, de esclar;ecer as ql!llstões suscitad~ pelos· três 
níveis de Representantes do povo, .muitos deseA· . 
con_tr~s, ce$mente,. hav~~am d\l. ser. 13SClarecfdos; . 
muitas notfc~· ou inforroações que. ~~q ·correspon
dem à realiélade dos ta)os seriam, .evidentemente~ · 
escl?recidas; a· opinião públii:a fica iii!.". intEÍiramenie à 
vontade, par:a; fazer o seu }Úigamento ..... .: : . : .. : . . 

· · ·Feito eSte preãmb~(o, :~u vou proceder à leiturii 
do Ofício n• 503, datado de 2 de ·maio do corrente, 
subscrito pelo Presidenté ·da FundaÇão fl!acional de 
~ai.íi:le, cuja· inserção nos·Anais da Casa eu solicito 
a V. Ex":· · · · 

· · · •sr. Senádói, · · 
Com relação ao prorlunciamentó ·proferido· por 

Vossa Excelericia na sessão do dia 1• de abril de 
1996, e após entendirnenios· com o Coordenador 
Regional desta Fundação 'ríô Estado· do· Acre, Dr. 
Roraima Moreira da Rocha, passo as 15eguintas in-
formações: · · · · · 

- Considero importanté a preocupação do ilus
tre pariamentar com a situação da Malária e espera
se continuar contando com seus pronunciamentos, 
principalmente, ajudando a viabilizar proposta de 
controle desta endemia; 

- Com relação à notícia do jornal A Gazeta, do 
Acre, confirmartH;e os dados, pois os mesmos foram 
repassados pela· própria Coordenação no Estado do 
Acre, esta fundação apenas faz algumas correções 
que são mais de inte!pretação desses dados: 

a) os 3,6 mil casos de Malária, apresentados 
corno tendo ocorrido em Rio Branco nos dois primei
ros meses de 1996, não procedem. Esses dados 
são referentes a todo o Estado do Acre: Rio Branco, 
nesse período, registrou 66 casos autóctones; os 
557 foram oriundos de outros municípios do interior 
do Estado; 

b) quanto à situação de Malária dos conjuntos 
habitacionais lvonete, Solar e Procon, não procede e 
informou-nos aquela Coordenação que nos meses 
de janeiro ejevereiro, epidemiologicamente nenhum 
caso de Malária .fol registrado, e a: partir de 11 ·de · 
a,l)riV96, in!ciou-se _um inquérito epidemiológico nes
sas localidades, não ocorrendo a descoberta de ca-
sos, conforme se·iierifii::a abaixÕ:- ·· · 
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'. '' Vllalvonete Solar Procon 

Casas· VisitadaS 968(8Íl%l 59C30%' 79(20%' 

stispeitôs'de malária 8 5 1 
'. 

Casos confirmados o o o 

2. Com os· resulta<;los · apresentadOs, afirma-se 
que : · · ·: · · • ·_ · · : • · · · · · · _ · · 

a) o índice de lâmina$ positivas (ILP) em 95 foi 
de 30,8% e eni ·94 foi dé 30%; · · · · · - -

b) o índi~ anual de exames de 'simgue foi ele· · 
· 25;7% éórittà 19,8% em 94; ·. · . · · 

c) em 95, houve um aumento' da ·cobertura de 
exames para malária na ordem de 5,9-ro. · 

3.Quanto à reestruturação dos postos, foram 
construídos 4 postos (Porto Acre, Capixaba, Ourilân
dia,. Brasiléi;l), .reformados. barcos em Brasiléia e 
C~zeirS! do Sul, adquiri_é!áS .23 vial!J~ de campo 'e 
4 barcos. ·· . . 

. "4.Foram adotadas, ainda, as seguintes provi-
dências: · · --. • · 

- A borrifação das casas que, no primeiro· se
mestre de 95, atingiu 7.500 prédios; no segundo se
mestre, atingiu 20.300 prédios; 

- O primeiro trimestre de 96 começa a apre
sentar redução do número de casos que no mesmo 
período de 95: . . . . 

N• de casos - ILP (lndice de Lâminas Posiwas) 

1994 

1995 

1996 

5.007 

6.741 

4.975 

29,8% 

30,8% 

21,0% 

5.Todos os funcionários demitidos durante ~ 
governo Collor retomaram às atividades em 1994, 
muito embora ainda haja déficit de servidores, princi
palmente técnicos de nível superior com especializa: 
ção em Malária. 

6. Os dados são muito elevados e dependem 
de mais providências. Deve-se lembrar que o proble
ma Malária não passa exclusivamente pela área mé
dica ou pela área de saúde. Existem fatores além 
daqueles de ordem ecológica, os de ordem social, 
económicas, culturais, políticas, etc. A partir daf, o 
controle da malária passa a ser intersetorial e en
quanto o processo de desenvolvimento da Amazônia 
não atingir o nível de infra-estrutura social, incluindo 
oferta de serviços de saúde que favoreça a fixação 

-da--pepula-ção na terra, tomando-a estável e produti
va, faz com que seja praticamente impossível a erra
dicação da malária na região. 

Atenciosamente, 
Edmundo Juarez 

Presiqente• 
Como se observa, Sr. Presidente, pela leitura 

deste documento, os dados ora transcritos não 
coincidem com os publicados na citada reporta
gem do jornal A Gazeta, nos quais me baseei para 
ilustrar O pronunciamento que. ·fiz. em abril. Fico, 

- portanto, muito à vontade para pedir a transcrição 
d9ofício do Presiden_te da Fundação Nacional da 
Saúde, repondo a verdade dos fatos com relaçãÕ 
à incidência de malária no meu Estado, que conti

. nua sendo, como diz a correspondência do Presi-
dente Nacional da Saúde, um caso bastante grave 
e que preocupa realmente as autoridades sanitá
rias do nosso País. 

A Amazônia é uma situação atípica. O desma
tamento e a falta de controle biológico da região fa
vorecem muito o surgimento de casos da malária, 
porque, na medida que se desmata, as populações 
fiéam desprotegidas, devido à niigração:,dos niosqui
tos, atirJ9indo as casas dos nossos seringueiros, dos 
nossos agricuttores e das pessoas que residem na 
zona rural. · ' 

. Sr. Presidente, Srs. Senadores,. tenhJ: ape
sar das dificuldades, fundadas esperanças de que 
a ação da Fundação Nacional de Saúde e das au
. !aridades sanitárias do meu Estado haverá de dar 
continuidade a essa batalha, posso assim dizer, 
contra a malária. Se não conseguirmos extingui-la 
totalmente, deveremos pelo menos, reduzir a sua 
incidência no Estado do Acre, que represento nes
ta Casa. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. NABOR JÚNIOR EM SEU DISCURSO: 

· OFICIO N• 503/GABPR/FNS 

BraSnia, 2 de maio de 1996 
Senhor Senador, 
COm ratação ao pronunciamento proferido por Vossa Exce

lência na sessão do dla 1 de abril de 1996, e após entendimentps 
com o Coordenador Regional, desta Fundação, no Estado do 
Ar.re - Dr. Roraima Moreira da Rocha, passo as seguintes intof
mações: 

- Considero importante a preocupação do ilustra partamen
tar com a situação da Malária e espera·sa continuar contando 
com seus pronunciamentos, principalmQnte, ajudando a víabi6zar 
proposta de controle dasla endemla; 

- Com relação a noticia do Jornal A Gazeta do Acre, 
confirmam-se os dados, pois os mesmos foram repassados 
pela própria ,Ç_oorde_ooção no ~o .do Acre, esta Fundação 
apenas faz algumas correções que são mais de interpretaçãl'\ 
desses dados: 

a. os 3,6· mil casos de Malária apresentados como tendo 
ocorridos em Rio Branco nos dois primeiros meses de 96, não 
procedem, esses dados são referentes a todo o Estado do 
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Acre. Rio Branco,_ neste período. registrou 66 casos àut6cto
"""1le5;-os 557 foram' Oritiri'dos de outros municípios do interior 
do Estado; , 1 

• 

b) quanto à situação da malária dos conjuntos l1al>Íiaclo> · 
nais lvonete, Solar e. ~rpçqn. não procede e infonnou,.flOs a_quela 
Coordenação que nos.n,aeséS: de janeiro e fevereiro, epidemiologi
camente, nenhum casd da tnalária foi registrado, e a partir de n 
de abriV96 íniciou-sa um inquérito epidemiológico nessas localk:fa..' . 
des, não ocorrendo. a thiscoberta de casos, conforme Sà Verifica · 
abaixo: 

. . _ Vila lvonete l>olar Procon . 

casas visitadas '' . 968 (80%):. 59(30%) 79(20%) 

Suspeitos de malária 8 s· 1 

casos confinnados .. o o ·o 
2. Com os resultados apresentadOs. afirma-se que: 
a) o índice de lâminas positivas (!,LP}, em 95, foi de 30,8%, · 

eem94foide30%; · · ·.· '. · · · · · · · · 
b) o fncfice anual de ·exames de ~rigOO fOi de 2s;~, con:-

tra-'19,8%<em 94; :, . • . · · · · 
c) em 95, houve um aumento da cobertura de exames para. 

maláiia na ordem de 5,9%. _ _ . . 
3. Quanto à reestruiur.ição doS poStos folam· oonslruldos 4 

postos (Porto Aaa, Capixaba', Otriând!i, Breslléia), lllionnados bar- . 
cos em Brasiléia e Cn.aeiro.do SuJ, a.dqUridos 23 viaturas da campo e 
4~ . 

4. Foram adotadas. ainda. as seguintes providênáaS: 
- A borrifação das Casas que, no piir'neiro semestre de 95, 

atingiu 7.500 prédios; no segundo semestre atingiu 20.300 pré-
dios; • 

- O primeiro trimestre de 96 começa a apresentar (eduçã.a 
do número de casos que no mesmo perfodo de 95: 

N2 de casos !LP (fndice de lAminas PositiVas) 

1994 5.067 29,8 

1995 6.7 41 30,8 

1996 4.975 "21,0 
5. Todos os funcionários demitidos durante o Goven:JO Coi

ler retomaram às ativfdades em 94, muito embom ainda haja défi.. 
cit (te-servidores. principalmente técnicos de nfvel superior com 
especialização em malária 

6. Os dados são muHo elevados e dependem de mais 
providências. Deve--se lembrar que o problema malária não pas
sa, exclusivamente, pela área médica ou pela área da satJde. 
Existem fatores, além daqueles de ordem ecológicas, os de or
dem social. econõmicas, culturais, polrticas etc. A partir daf, o 
controle da malária passa a ser intersetorfal e enquanto o pro
cesso de desenvolvimento na AmazOnia não atingir um nrvel de 
infra-estrutura social, incluindo oferta de serviços de saúde que 
favoreça a fixação da população na terra, tornando-a estável e 
produtiva, faz com que seja praticamente impossfvel a erradica
ção -da malária na região. 

Atendosamente,- Edmundo Juarez, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) -A Pre
,;idência .comunica ao Plenário que recebeu em 
<eflll1.9 .opo_rtuno e deferiu, ad referendum da 
Mesa, a solicitação de prorrogação da licença médi
ca concedida ao Senador Alexandre Costa por mais 
180 dias, a partir de 12 do corrente, r:ior· motivo de 
doença. ·· 

Permanece, portanto. no exercfcio da senató
ria, pela representação do Estado do Maranhão, o 
nobre Senador Bello Parga •.. 

. O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Não há 
mais oradores,inscritos. . : . . . 

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

· E:stá encerrada a ~o. 

·. (Levanta'Se a sessão às 11 h40min.) 

ATA DA 641 SESSÃO DEUBERATWA ORDINÁRIA, 
REAUZADA EM 14·DE MAIO DE 1996 

(Put:~lcadà no DSF, de 15 de maio de 199!)) 
RETTFICAÇÃO 

No. sumário da Ata, à página n• 07990,. 1• colu
na, no item 1.2.9 .,. Requerimentos, · 

Onde se lê: 
N• 456, de 1996, de autoria da Senadora Be

nedita dà" Silva, solicitando a retirada do Projeto de 
Lei do Senado n• 21, de 1996, de sua autoria, que 
institui Programa de Educação para a Preservação 
do PatrimOnio Ecológico ... 

Leia-se: 
N• 456, de 1996, de autoiia da Senadora Be

nedita da Silva, solicitando a retirada do Projeto de 
Lei do Senado ri' 21, de 1995, de sua autoria, que 
institui Programa de Eduéação ·para a Preservação 
do Patrimõnio Ecológico ••• 

ATA DA 65" SESSÃO DEUBERATWA 
EXTRAORDINÁRIA 

REAUZADA EM 14 DE MAIO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 15 de maio de 1996) 
RETTFICAÇÃO 

No texto da Ata, à página n• 08066, 2" coluna, 
na fala da Presidência, designando a Ordem..do.Dia_ 
da próxima sessão, 
Onde se lê: 

REQUERIMENTO N• 407, DE 1996 

· Votação, em turno único, do Requerimento n• 
407, de 1996, do Senador Beni Veras, solicitando, 
nos tennos regimentais, a tramitação conjunta dos 
Projetas de Lei do Senado n•s 71, de 1993, e 288, 
de 1995, por tratarem de matérias que versam o 
mesmo assunto. 
Leia-se: 

REQUERIMENTO N• 423, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
423, de 19~6. do Senador Waldeck Omelas, solici-
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!ando, nos termos regimentais, que sobre o Projeto 
""de-t:ei do Senado n• 206, de 1995, de autoria do Se
nador Humberto Luterra, que dispõe sobre aloca
ção, em depósitos especiais rem~o~nerados, de recur
sos da disponibilidade financeira do Fundo de Arn-
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paro ao Trabalhador- FAT, na Caixa Económica 
Federal, e dá outras providências, além da Comis
são constante no despacho inicial, seja ouvida, tam
bém, a de Assuntos Sociais. 

Ata da 71 ª Sessão Não Deliberativa, 
em 20 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Jefferson Péres, Valmir Campe/o e Joel de Hollanda. 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) ções, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se de 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - De- matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos do 

claro aberta a sessão. art. 38, § 4•, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra- N• 381/96,de 10 de maio de 1996, comunican-

balhos • .,. do a impossibilidade de prestar as informações refe-
<0 Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Na- rentes ao' Requerimento n• 189, de 1996, de infor-

bor Júnior, procederá à leitura do Expediente. mações, ão Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
É lido 0 seguinte: de matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos 

EXPEDIENTE do art. 38, § 4°, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

AVISOS 
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

N• 366/96, de 1 O de maio de 1996, comunican
do a impossibilidade de prestar as informações refe
rente ao Requerimento n• 192, de 1996, de informa
ções, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se de 
matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos do 
art. 38, § 4°, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

N• 367/96, de 1 O de maio de 1996, comunican
do a impossiblidade de prestar as informações refe
ren~!) ao Requerimento n• 193, de 1996, de infor
mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
de matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos 
do art. 38, § 4•, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

N• 368196, de 1 O de maio de 1996, comunican
do a impossibilidade de prestar as informações refe
rentes ao Requerimento n• 196, de 1996, de infor
mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
de matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos 
do art. 38, § 4•, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

N• 376/96, de 1 O de maio de 1996, comunican
do a impossibilidade de prestar as informações refe
rente ao Requerimento n• 191, de 1996, de informa
ções, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se de 
m~ protegida pelo sigilo bancário, nos termos do 
art. 38, § 4°, da Lei n• 4.595, de 31-i 2-64. 

N• 377196, de 1 O de maio de 1996, comunican
do a impossibildade de prestar as informações refe
rente ao Requrerimento n• 190, de 1996, de informa-

N° 385/96, de 10 de maio de 1996, comunican
do a impossibilidade de prestar as informações rele-

. rente ao Requerimento n• 187, de 1996, de informa
ções, d') Senador Gilberto Miranda, por tratar-se de 
matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos do 
art. 38, § 4•, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

N• 386/96, de 10 de maio de 1996, comunican
do a impossilibidade de prestar as informações refe
rentes ao Requerimento n• 186, de 1996, de infor
mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
de matéria protegida pelo segilo bancário,onos ter
mos do art. 38, § 4°, da Lei n•4.595, de 31-12-64. 

N• 387/96, de 10 de maio de 1996, comunican
do a impossibilidade de prestar as informações refe
rentes ao Requerimento n• 185, de 1996, de infor
mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
de matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos 
do art. 38, § 4", da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

N• 388196, de 1 O de maio de 1996, comunican
do a impossibilidade de prestar as informações rele- . 
rentes ao Requerimento n• 184, de 1996, de infor
mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
de matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos 
do art. 38, § 4", da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

N• 389/96, de 1 O de maio de 1996, comunican
do a impossibilidade de prestar as informações refe
rentes ao Requerimento n• 183, de 1996; de Infor
mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
de matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos 
do art. 38, §j,•, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 
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N• 390/96, de 10 de maio de 1996, comunican
-do-a impossibilidade de prestar as informações refe
rentes ao Requerimento n• 182, de 1996, de infor
mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
de matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos 
do art. 38, § 4°, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

N• 391/96, de 10 de maio de 1996, comunican· 
do a impossibilidade de prestar as informações rele· 
rentes ao Requerimento n• 181, de 1996, de infor· 
mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
de matéria protegida pelo sigilo bancário, nos termos 
do art. 38, § 4°, da Lei n• 4.595, de 31 • 12·64. 

N• 392196, de 1 O de maio de 1996, comunican
do a impossibilidade de prestar as informações refe
rentes ao Requerimento n• 180, de 1996, de infor· 
mações, do Senador Gilberto Miranda, por tratar-se 
de .!)1atéja protegida pelo sigilo bancário, nos termos 
do art. 38, § 4°, da Lei n• 4.595, de 31-12·64. 

• Os Avisos foram . encaminhados, em 
cópia, ao requerente. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

N• 379/96, de 1 O de maio de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 317, de 
1996, de informações, do Senador Beni V eras. 

As informações parciais foram encami· 
nhadas, em cópia, ao requerente. 

O requerimento aguardará na Secreta
ria-Geral da Mesa as informações comple
mentares. 

Projeto recebido da Câmara dos Deputados: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 41, DE 1996 

' "(N" 128189, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Villa do Conde FM Ltda. para explorar, 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüêncla modulada na cidade de 
Olinda, Estado de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• FICa aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n• 114, de 28 de julho de 1989, do Ministro 
das Comunicações, que outorga permissão à Villa 
do Conde FM Ltda. para explorar pelo prazo de 1 O 
(de&i!nºª- ~m direito de excluS!vidade, serviço~ 
·raaiooifusão sonora em freqüêncoa modulada na co
dade de Olinda, Estado de Pernambuco. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 128-A, DE 1989 

Aprova o ato que outorga permissão 
à Villa do Conde FM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de 1 O (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüêncla modulada, na cida
de de Olinda, Estado de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 

· Art. 1• É aprovado o ato que outorga permis· 
são à Villa do Conde FM Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 1 O (dez) anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Olinda, no Estado de Per
nambuco. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data da sua publicação. 
• Sala· da Comissão, 18 de outubro de 1989. -
Deputado José Costa, no exercício da Presidência 
- Deputado Eliézer Moreira, Relator. 

MENSAGEM N• 393, DE 1989 
Excelentíssimos Senhores Membros do Con

gresso Nacional: 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com § 1° do art. 223, da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à apreciação do Congresso 
Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o 
ato constante da Portaria n• 1.14; de· 28 de julho de 
1989, publicada no Diário Oficial da União dó dia 
31 de julho de 1989, que Outorga permissão à'Villa 
do Conde FM Lida., para explorar, pelo prazo de 1 O 
(dez) anas; sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Olinda, Estado de Pernambuco. 

Brasma, 7 de agosto de 1989. -José Samey. 

E.M. N• 090/89-GM 
31-7·89 

Excelentfssimo Senhor Presidente da República, 
De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, deter
minei a publicação do Edital n• 14/89, com vistas à 
implantação de uma estação de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Olinda, Esta
do de Pernambuco. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as 
seguintes entidadês: 

Música FM Lida., 
SM Telecomunicações Ltda., 
Villa do Conde FM Lida., 
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Rádio Paulista Lida., 
-~- Rádio Frevo - Comunicação e Empreendimen
tos Lida. e 

Rádio Frevo FM Stéreo Lida. 
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos 

competentes deste Ministério, as conclusões foram 
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídi
co, as entidades proponentes satisfizeram às exi
gências do Edital e aos requisitos de legislação es
pecffica de radiodifusão, exceto a Rádio Frevo FM 
Stéreo Ltda., que fez a entrega da proposta intem
pestivamente, isto é, no dia seguinte do prazo legal 
para entrega de documentação. 

4. Assim, das entidades que se apresentaram, 
só foram consideradas fonnalmente habilitadas as 
empresas Música FM Ltda., SM Telecomunicações 
Ltda., Villa do Conde FM Lida., Rádio Paulista Ltda. 
e Ãádiõ'Frevo - Comunicação e Empreendimentos 
Ltda.-

õ. Nessas condições, à vista das entidades que 
se habilitaram (quadro anexo) à execução do serviço 
objeto do edital, tenho a honra de encaminhar o as
sunto à elevada consideração de Vossa Excelência, 
encarecendo se digne de enviar ao Congresso Na
cional a anexa portaria de permissão. O ato de ou
torga somente virá a produzir seus efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na fonna 
do parágrafo terceiro, do artigo 223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do 
mais profundo respeito. - Antonio Carlos Magalhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

PORTARIA N°114, DE 28 DE JULHO DE 1989 

, .O Ministro de Estado das Comunicações, 
usando das atribuições que lhe conferem o artigo 1°, 
Decreto n• 70.568, de 18 de maio de 1972, e o artigo 
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
com a redação dada pelo Decreto n• 88.067, de 26 
de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta 
no Processo MC n• 29000.00097 4/89, (Edital n• 
14/89), resolve: 

I - Outorgar permissão· à Villa do Conde FM 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Olin
da, Estado de Pernambuco. 

11 - A permissão ora outorgada reger-se-á pelo 
~- Blasileiro de Telecomunicações, leis subse
qüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada em sua proposta. 

III - Esta permissão somente produzirá efeitos 
legais após deliberação do Congresso Nacional, na 

, forma do artigo 223, parágrafo terceiro, da Constitui
ção .IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. - Antonio Carlos Magalhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

UUUooooooooooooooo:.oooooooOooooooo .. ooo•-••---••••••••••••••-.O•-•••••u•••-• 

Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização para 
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e mar
gens, observado o princípio da complementaridade 
dos sistemas privado, público e estatal. 

§ 1• O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art 64, §§ 2• e 4°, a contar do recebimento 
da mensagem. 

§ 2" A não-renovação da concessão ou permis
são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois 
quintos dó Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ g.· O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4° O cancelamento da concessão ou permis
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial. 

§ 5° O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão. 

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste Ca
pítulo, o Congresso Nacional instituirá, como órgão 
auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, Ra for
mada lei 
ooooooooooooooouooooooooo ••••••••••--••••••••••••---••••••-•-•nu-;ooonoooo 

(A Comissão de Educação.) 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O ex

pediente lido vai à publicação. 
O Projeto de Decreto Legislativo n• 41, de 

1996, que acaba de ser lido, tramitará com o prazo 
determinado de quarenta e cinco dias, nos termos 
dos arts. 223, § 1° e 64, § 1° da Constituição, combi
nados com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art 122, inciso 11, alínea 'b' 
do Regimento Interno, combinado com o art 4• da 
Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal, a 
matéria poderá receber emendas pelo prazo de cin-

. co dias úteis perante a Comissão de Educação. 
Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1° 

Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 
-É lido o seguinte: 

OFÍCIO N• 400/96 
Brasília, 13 de maio de 1996 
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Senhor Presidente, 
--- Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 
pelo Bloco PPBIPL os Deputados Alceste Almeida, e 
Wigberto Tartuce como titulares, e os Depoutado 
Exp~ito Júnior e Valdenor Guedes como suplentes, 
para mtegrarem a Comissão Par1amentar Mista de 
Inquérito destinada a apurar as denúncias contidas 
na revista Veja do dia 30 de agosto de 1995, sobre 0 
trabalho de crianças e adolescentes no Brasil (Re
querimento ri' 1 , de 1996-CN - Deputado Pedro Wilson). 

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão, 
Líder do Bloco PPBIPL. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -Serão 
feitas as indicações solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Valmir Cam

pelo. (flausa.) 
_Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca

braL-V-. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já não é mais novi
dade que o Brasü e a Venezuela vão discutir uma par
ceria, a qual poderá ser realizada no decorrer das pró
ximas horas. Esses dois países poderãO finnar um im
portante acordo comercial, objetivando a exploração 
de gás da reserva de Urucu, no Amazonas. O Brasil, 
que já compra petrõleo da Venezuela, quer que o ·.iz~ 
nho passe a adquirir o gás brasileiro. ·· · · 

O convite para que a Venezuela seja parceira 
do Brasil na exposição de gás já foi fonnalizado 
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. O Presi
del)te Ratael Caldera, da Venezuela, deverá estar 
sendo recebido pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Como amazonense, quero destaCar ·algumas
das vantagens do gás natural de Urucu/Juruá: 

1) solução energética abrangente e definitiva; 
2) representa uma mudança estruturai na 

questão energética de toda a região, pela modulari
dade, abrangência e competitividade (o preço é me
nor que o gás da Bolívia para o Sudeste); 

3) solução de mínimo custo globaL reduzindo o· 
"Custo Brasil" e necessidade de subsidies (hoje 
US$160 milhões/ano); 

4) diversificação da matriz energética regional; 
___ 5) IGrte-adequação ambiental; · -

6) população beneficiada: 2.640.000 habitantes 
em pelo menos 43 localidades; 

7) capacidade de impactar a economia local 
pelos efeitos multiplicadores esinérgicos; ·· · 

8) pennite aumentar a produção dó petróleo no 
Amazonas (Urucu); · 

• 9) viabiliza aumento na prospecção ·de petróleo 
e gas; · 

1 O) sub~mdutos_: GLP (auto-suficiência regio
nal), combustiveis e fno na revaporização; 

11) gás disponível para outros usos (indústrias 
transportes, etc.); ' 

12) investimentos nos primeiros5 anos, cerca 
de US$2 bilhões: 50% para o setor elétrico e 50% 
para o setor petróleo; 

13) diversificação de oportunidades de investi
mentos capazes de atrair expressiva participação 
privada; · 

14) projeto incluído no PPA 1996/1999; 
15) condições favoráveis para o financiamento 

junto a entidades intemacionals de fomento; 
16) início de operação prevista: 1998; 
17) linpulso à navegação fluvial da região: por

tos, balizamento, embarcações, etc; 
18) geração intensiva de empregos pennanenteS; 
19) fortalece a unidade política da região - am

plo apoio político. 
Eis, então, uma forma de parceria onde dois 

países sãó absolutamente beneficiados. Apesar de a 
minha especialidade não ser no campo da engenha
ria elétrica, portanto, a solução é muito mais para 
aqueles que entendem da matéria, penso que há 
grande vantagem nessa solução energética ·- que é 
abrangente e definitiva para os dois países'-, cujo 
perfil começa a ser traçado nesta data. · 

Merece um elogio o Preo;idente FernandO Hen
rique Cardoso pela forma como vem dêsdobrando 
esse acordo, desde aquela primeira reunião que fez 
realizar no Estado do Pará, quando as piio-ridades fi
caram estabelecidas. Com a possibilidade de ter
mos, definitivamente, a rodovia 17 4 vejam quanto in
cremento haverá não só para o campo comercial, 
mas também no campo turístico entre o Brasil e-a 
Venezuela! 

Hoje, no Amazonas, no Acre, em Roraima, na 
Amazônia Legal, todos estão indo passar férias na 
Ilha de Margarita. Ora, se imaginannos, por um ins
tante, que na Europa poderão ser oferecidos paco
tes turísticos, dando-se à Venezuela esse lado de 
praias e hotéis e ao Estado do Amazonas o turismo 
ecológico, teremos, assim, nos dois países, um 
grande avanço dâchamada indústria sem chaminés, 
que é a indústria de turismo. 

O Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex" me pennite um 
?parte? 
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O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex', 
·eminente Senador Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Bernardo Ca
bral, serei breve para não prejudicar o conteúdo do 
pronunciamento de V. Ex'. Quero aproveitar a opor
tunidade para ressaltar a importância da visita do 
Presidente Rafael Caldera ao Brasil em retribuição à 
que lhe fez há poucos meses o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Isso, juntamente com os dados 
que V. Ex" traz ao ccinhecimento da Casa, assinala 
um passo a mais no sentido da integração política, 
comercial e econõmica entre os nossos países e -
diria mais - entre os países da América, a grande 
pátria de que nos falava Simon Bolfvar e que agora 
tem uma dimensão até maior, porque o Presidente 
Bill Clinton, como V. Ex' se lembra, numa reunião 
que se realizou em Miami, ainda no Governo do Pre-
----~ -- - -

sidente Itamar Franco, já com a presença do futuro 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, lançou a 
iniciawa paia as Américas, num colossal biÕCO polf
tico, econõmico e cultural, que iria unir todos os paí
ses da América do Norte e da América do Sul. É evi
dente que há muitos passos a serem dados nesse 
sentido, mas essa integração já vem somar-se ao 
esforço do Mercosul. As notícias e as informações 
nos dão conta, por exemplo, que a ligação Manaus
Boa-Vista, o comércio entre· o Brasil e a Venezuela 
cresceu espantosamente em matéria de importação 
e exportação, vendas de produtos e a possibilidade 
de a Venezuela suprir o déficit energético que há na 
região norte da Amazônia. Por todos esses motivos . 
temos que saudar como de grande interesse cultu
ral, político e económico a vinda ao Brasil do Presi
dente Rafael Caldara que vai selar, sem dúvida, 
essá. ·amizade entre· os dois povos, anunciando um 
futuro de prosperidade e de desenvolVimento para o 
nosso continente. 

O SR. BERNARDO CABRAL· Tem V. Ex" ab
soluta razão, quando fala no problema energético 
porque de Guri, na Venezuela, esta rede elétrica 
pode ser estendida 

Ainda hoje, pela manhã, no meu gabinete, tiVe 
a oportunidade de receber a visita do Senador vene
zuelano, Presidente da Comissão de Relações Exte
riores da Câmara dos Deputados, cujo nome faço 
questão de registrar, o Sr. Segundo Meléndez. Igual
mente, o Senador Eduardo Gómez Tamayo que, até 
~uoo tempo, foi o Presidente do Congresso da 
Venezuela, e o Deputado Pedro Pablo Aguilar, que 
também faz parte da Comissão das Relações Exte
riores da Câmara daquele país. 
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Nesta hora, V. Ex" relembrae quero confirmar 
que o Governo do Amazonas, por meio do seu titu
lar Governador Amazonino Mendes,na quarta-feira, 
na' BR-174, prestaráuma homenagem a Sim6n Bolí· 
var, ocasião em que inaugurará a sua estátua, com 
a presença do Presidente Rafael Caldara. 

E mais: para comemorar o centenário do Amazo
nas, na noite do dia 22, quarta-feira, a Venezuela troo-_ 

-:Ke a sua orquestra sinfónica, composta de meninos de 
sete até doze anos, conhecida rrundialmente. 

Como vê, não é só o lado comercial, o lado cul
tural, porque o registro de V. Ex" em tomo da unida
de política da região com o crescimento que se pos
sa fazer dessa integração, teremos, sem dúvida ne
nhuma, Brasil e Venezuela catapultando os nossos 
produtos para o mundo inteiro. 

Outro assunto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, _aproveitando uma correspondência que re
êebi através de um órgão de classe nosso, sobre 
mais uma determinação feita na criação de uma ins
trução da Secretaria de Comércio Exterior, não pos
so deixar de dizer que, no dia 1• de abril próximo 
passado, a alíquota de imposto de importação para 
bicicletas foi reduzida de 70% para 35%, ampliando 
a exposição desse setor ao custos internacionais. 

Além do 'Custo Brasil', dever-se-á enfrentar 
mais um obstáculo, qual seja a recente Instrução 
Normativa - que ainda agora dá notícia - de número 
95/071, da Secretaria de Comércio Exterior, que ins
trui os órgãos emissores de guias de importação so
bre a forma de pagamento de peças e insum()ll para 
bicicletas limitando-a 'até 30 dias'. Junto segue ane-
xo onde se prova isso. , 

Sr. Presidente, acontece que a importação des
ses insumós - chamo a atenção da Casa -, na maior 
parte das vezes, tem origem nos países asiáticos; 

- o tempo necessário ao percurso - só viável 
por via marruma - situa-se, em média, em 65 dias, 
aos quais se acrescentam prazos de carga e descar-
ga de 25 dias, totalizando-se 90 dias; · 

- o processo industrial e os prazos de transfe
rência do produto acabado aos mercados consumi
dores envolvem 45 dias, aos quais se acrescentam 
15 dias de negociação de venda; 

- os prazos de pagamento, praticados junto aos 
grandes magazines, são de 120 dias; 

- considerando todos os prazos, o ciclo com
pleto, em condições ideais, soma 270 dias. · 

Sr. Presidente, há todos esses dias, quando a 
Instrução Normativa fixa o prazo para o pagamen•o 
de insumos_de peças e de bicicletas em até 30 dias. 
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As restrições impostas pela circular certamente in-
-viabilizam grande parte das pequenas e médias em
presas do setor, pelos elevados volumes de capital 
de giro exigidos e consequentes custos financeiros, 
impossibilitadas ainda da utilização de artifícios 
acessíveis somente a empresas de grande porte 
(off-shores, subsidiária no exterior, etc) e que, de 
certa forma, neutralizam os efeilos dessa medida. 

Ao contrário do que fez crer uma entidade clas
se, constituída somente por dois associados, produ
tores de bicicletas - junto esta prova também e que 
está no anexo 2 -, a medida inviabiliza - e por isso 
quero chamar a atenção de V. Ex",~Sr: Presidente, 
que é amazonense como eu - totalmente as empre
sas industriais, notadamente as localizadas na Zona 
Franca de Manaus, que cumprem Processo Produti
vo Básico, rigorosamente fiscalizado pelos órgãos 
compe~ntes. · 

Se o objetivo é coibir a importação de bicicletas 
'CKQ:. sob a classificação de "peças e partes", os 
instrumentos adequados devem ser outros, que não 
penalizem empresas industriais, geradoras de em
prego e receitas fiscais, num processo de desindus
trialização danoso aos interesses nacionais. 

À vista disso, Sr. Presidente, não tive como 
deixar de apresentar um requerimento a V. Ex", pe
dindo seja oficiado ao Ministro Maurício E. Cortes 
Costa, que é o Secretário de Comércio Exterior do 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, 
no sentido da revogação dessa instrução normativa 
pelos imensos prejuízos que vem causando às em
presas do setor. • 

Para tanto, estou encaminhando a V. Ex" o orig~ 
na!, acompanhado dos dois anexos a que fiz r;:enção. 

, .Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O re

querimento de V. Ex" terá tramitação regimental. 
. Com a palavra o Senador Lúcio Alcàntara que 

disporá de 20 minutos .. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSOB-CE. Pco
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. Senadoras e Srs. Senadores, 
antes de entrar no assunto objeto do meu pronuncia
mento, quero fazer um comentário a propósito de 
notícia publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, cie 
sábado - salvo engano -, onde cónsta umá relaÇão 
de Deputados Federais e de Senadores tidos como 
int~mes d.a Bancada Ruralista. Como meu nome 
nguia ali, quero apenas declarar, para oonhecimento 
do Senado - e será objeto de um expediente que 
vou fazer àquele importante jornal, de grande pene
tração em todo o Brasil-, que não sou e· nunca fui, 

não integro e nunca integrei Bancada Ruralista, se é 
que ela existe aqui no Senado, porque também não 
posso dizer que conheço essa Bancada 

Na verdade, integro uma única Bancada - a 
Bancada do meu Partido, o PSDB, e a Bancada da 
Cidadania. O que me guia aqui é o interesse públioo. 
Na busca do que é o interesse públioo, posso até 
me equivocar, como todos nós, nas diferentes ativi
dades, por sermos humanos, podemos nos equivo
car; mas não há nenhum pronunciamento, voto ou 
atilude minha que possam identificar-me com o que 
se está oonvencionando chamar de Bancada Rura
lista, integrada por aqueles que, de uma forma ou de 
outra, estariam procurando obter do Governo vanta
gens indevidas ou facilidades para si ou para seus 
representados, em função da necessidade que o 
Governo tem de aprovar projetas, reformas constitu
_cionais e, assim por diante. 

Então, quero fazer esse esclarecimemo, por
que realmente o fato de o meu nome figurar naquela 
lista é absolutamente improcedente, e comunico isso 
aos que tiverem interesse em conhecer minha posi
ção sobre esse ou outros problemas. 

Oito isso, Sr. Presidente, passo ao assunto ob
jeto do meu pronunciamento: 

Além dos limites de área de irrigação, que são 
verdadeiros oásis, o subdesenvolvimento do Nordeste 
adquire feição preocupante. Nas regiões marginais, 
principalmente na caatinga e no sertão, sete anos de 
seca marcaram a década passada. SUenciosamente, 
sem merecer a devida atenção de governos, das auto
ridades e dos meios de oomunicação,_centenas de mi
lhares de nordestinoS, a maioria crianças e joveils, fo
ram morrendo devagarinho. Naquela époéa, pai- voita 
de 1987, cerca de dezoilo bilhões de cruzeiros de aju
da permitiram a Pemambuoo, Ceará e Rio.Graride do 
Norte oonstruírem peque. as obras hidráulicas e ate
nuar a catástrofe. Lembro-me de que foram construí
das cisternas, barreiras, pequenos poços, caiXas d'á
gua, mas nada disso foi suticieme para superar a tre
menda carência em infra-estr:u!ura social. O" dinheiro 
distnbufdo pelos bancos estaduais mal deu para man
ter o mínimo de a!Mdade econOmica nas áreas penafl
zadas pela ausência de chuvas. O Governo Federal 
prometera mais ·recursos· para minorar a siluação de 
calamidade emre os flagelados, mas, até o final da dé
cada, a ajuda foi mínima 

Enquanto iSso, na área· da cana-de-açúcar, 
particularmente na Zona da Mata do Estàck> de Per
nambuco, os cortadores de cana alimentavam-se de 
farinha molhada com garapa, uma bebida diluída a 
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partir de rapadura. Foi assim que o Nordeste entrou 
-nos-anos noventa. 

. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não 
eXIste na verdade uma política sistemática de· com
bate às desigualdades sociais e ao subdesenvo:vi
mento do Nordeste. Os sucessivos governos até 
hoje não se preocuparam realmente em estabelecer 
uma diretriz global, permanente e eficiente para todo 
o território. Falam sobre o Nordeste como poderiam 
falar também sobre o Norte. Todavia, a cada mudan
ça de ~der nacional, novas promessas são ·feitas, 
novos discursos bombásticos são pronunciados e vi
sitas esporádicas são realizadas pelas autoridades, 
evidentemente, com resultados pouco representativos 
para o conjunto dos problemas regionais. Infelizmente, 
assim tem sido ao longo da história do País e da pró-
pria região. . 

- Nãb podemos nos esquecer de que a região fi
siográfica do Nordeste compreende 1.548.672 km2 
coin -aspectos geoeconómicos, políticos e sociais 
bastante diferenciados. São quatro grandes sub-re
giões, ou seja, Zona da Mata, Zona de Transição, 
Zona do Semi-Árido e a dos Cerrados, todas com 
definições claras de oportunidades de manejo. Ne
nhuma política de desenvoMmento daria certo sem 
considerar as particularidades de cada uma dessas 
regiões. A pouca atenção dada a esses aspectos 
tem levado os diversos governos a cometer erros 
graves em matéria de investimentos e de política 
económica. No início da década de noventa, por 
exemplo, justamente em virtude de ignorar as parti
cularidades regionais, o chamado "Pacote Agrfcora•, 
lançado oficialmente; não surtiu quase nenhum re
sultado. Ornais grave é que recursos importantes fo
raní -praticamente jogados fora. Dessa maneira, 
além da inexistência de planejamento e estmtégia, 
existe ainda falta de vontade política por parte das 
autoridades governamentais ·em repensar o desen
voMmento nordestino; · 

Em. contrapartida, em relação a essa questão, 
é necessário dizer que ·os mais de um milhão c:Je ·quic 
lómetros quadrados dó semi-árido, i:eroa de setentà 
por cento da área. total do Nordeste, São realmente 
difíceis. dé ser trabalhados pela simples razão de a 
região ter um meio físico· relativamente estático, so
bre o qual se implantou uma :;~tiilidadé biológica di
nâmica. Devemos, portanto, reconhecer que o erro é 
sectt!;lr: e..a conseqüência mais impartante foi o de
sequillbrio, hoje traduzido no acelerado processo de 
desertificação. Assim, é de grande urgência que se 
definam novos padrões tecnológicos de manejo am
biental e de uso do solo. 

Não tenho dúvida de que o futuro do Nordeste 
está ligado justamente à inversão das variáveis que 
compõem a equação: meio físico/dinâmica biológica, 
sem perder de vista a maior incógnita que é o custo 
político, económico e psicossocial que tal mudançli 
representaria. · · · 

~stá muito claro para alguns técnicos, políti
cos e mtelectuais que a miséria nordestina não de
corre somente do meio ambiente adverso. O atra
so desse pedaço do Brasil encontra resposta cor
reta e abrangente na complexa associação de fa
tores, históricos, culturais, económicos, políticios e 
sociais. 

A batalha contra a miséria do Nordeste tem de 
criar condições de desenvolvimento através do cres
cimento integrado de suas sub-regiões mais viáveis 
que são os Cerrados, a Zona da Mata, a Zona de 
rransição, perímetros irrigados e áreas compensa
das para· altitude, promovendo a integração com o 
Semi-Árido e fazendo diminuir as pressões biológi
cas sobre as Caatingas. Segundo estudiosos do as
sunto, o objetivo a atingir implica a tomada desse 
caminho e exige um conjunto de medidas, que pas
samos a especificar: 

1. estabelecer um zoneamento agroclimático e 
socioeconómico com definição rigorosa do solo; 

2. recuperação gradativa das áreas degrada
das ou em processo de desertificação, com o objeti
vo de desenvolver projetes económicos viáveis; 

3. definição de uma política eficiente de utiliza
ção das águas onde·a irrigação seja priorizada e vol
tada para a própria área; 

4. implementação de uma estrutura de acumu
lação de.,água que tenha inicio na zona rural e atinja 
vilas, povoados, distritos e sedes dos MunicípiOs; 

5. investir de maneira importante em pesquisa 
agropecuária, para permitir a utilização raciOnal e 
rentável dos solos economicamente produtivos; 

6; fixar, através de uma reforma agrária ampla 
e definitiva, populações em espaços economicamen
te viáveis. Vale ressaltar que a atual estrutura agrá
ria do Nordeste, além de injusta, continua sendo me
dieval e foco latente de conflitos sociais graves entre 
trabalhadores rurais e proprietários; 

7. defender os pequenos agricultores que prati
cam uma agricultura de subsistência, através de 
uma política de assistência técnico-financeira de bai
xos custos-e-tamDém através da organização de pe
quenas cooperativas; 

8. investir somas importantes no combate ao 
analfabetismo e em infra-estrutura social básica, 
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para vencer a ignorância e as endemias que vHimam 
-principalmente milhares de crianças e adultos jove"ls 
a cada ano. 

Diante desse universo de carências sociais bá
sicas e de desorganização, por mais paradoxal que 
possa parecer, nos vinte e cinco anos que antecede
ram o início da década de noventa, o Produto Inter
no Bruto do Nordeste cresceu mais rapidamente do 
que o do Japão. Além disso, a economia regional 
cresceu também mais do que o Brasil no mesmo pe
ríodo. Todavia, apesar desse notável crescimento 
económico, aconteceu um aprofundamento na con
centração da renda, tendo como conseqüência mais 
direta o aumento significativo da marginalidade, das 

migrações e da favelização de importantes contin
gentes populacionais que antes conseguiam repro
d~r di$111amente a sua condição social. Essa reper
cussão sóCio-económica negativa nos mostra em 
definitivo _que crescimento económico isolado é efi
ciente causador de dualismo e de injustiças cruéis. 
Não devemos, portanto, achar que a simples expan
são do Produto Interno Bruto de um país ou de uma 
região resolve-automaticamente o drama social que 
envolve as populações carentes. Nes5e sentido, o 
crescimento económico associado a uma ação con
tundente e modema do Estado, principalmente nas 
áreas de educação, saúde e saneamento básicO, 
constituiria a melhor resposta para as preocupações 
com respeito à satisfação das necessidades básicas 
das populações de baixa renda. 

Lamentavelmente, o desenvolvimento da eco
nomia nordestina sempre se verificou à margem de 
políticas sociais que produzissem resultados positi
vos, de tipo não-paternalista. Para -se ter uma idéia 
mais clara da distância que separa o desempenho 
da economia nordestina do desenvolvimento social, 
basta consultar alguns dados estatísticos. -

O Nordeste brasileiro concentra 53% da pobre
za absoluta do Brasil. Mais de 24 milhões de pes
soas vivem com uma renda familiar per capita infe
rior à metade de um salário mínimo. Em termos de 
mortalidade infantil, de desnutrição, de anaHabetis
mo e de concentração de renda, os indicadores 
comparam-se facilmente aos dos países mais po
bres da África e da América Latina. Os fndices so
ciais do Noroeste são equivalêri!es~acis d-o Hafti, que 
é um dos países mais pobres do mundo. O nordesti
JlQ. "l'!asce-COm uma expectativa de vida seis anos 
menor do que a média brasileira. A expectativa mé
dia de vida no Nordeste é de 58,8 anos, contra 64,9 
para o Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE para o início da 

década de noventa Cerca de 45,3% das crianças de 
zero a cinco anos sofrem de desnutrição, enquanto 
no Sudesfe e no Sul, a proporção é de 21,3% e 
17 ,5%, respectivamente. 

Na última Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicflios - PNAD, com dados colhidos em setem
bro de 1993, publicada recentemente pelo IBGE, a 
taxa de analfabetismo das crianças de 10 a 14 anos 
declinou no Brasil em oito pontos percentuais em re
lação a 1983, situando-se em 11 ,4 %. Enquanto isso, 
no Nordeste, o indicador alcançou 26,7 pontos per
centuais. A taxa de anaHabetismo do Brasil atingiu 
16%, e a do Brasil sem o Nordeste chegou a 1 O%. 
Ao mesmo tempo, a taxa do Nordeste como um todo 
_<:hegou aos 33%. No _Brasil, 75,8% das residências 

têm geladeira e no Nordeste apenas 53,_1 %. Em re
lação a equipamentos como máquina de lavar rou
pa, 24,3% dos domicfliosnacionais funcionam com 
essas máquinas, enquanto, no Nordeste, apenas 
21,3%. São 19,8% de casas com telefone e no Nor
deste apenas 9,7%. Contra a média nacional de 
58,7% dos domicmos ligados a redes de esgoto ou 
fossas assépticas, o nordestino fica com 30,2%. A 
mesma fonte - PNAD - revela que foram encontra
das n<> País 6.971.532 pessoas que trabalhavam 
sem ter contrapartida monetária. O mais curioso é 
que desse total, 3.210.839 pessoas moravam no 
Nordeste. 

Ao fado desses indicadores sociais que reve
lam a crueza das fortes contradições-soeiais reinan
tes, um outro paradoxo da eeonomia nordestina me
rece ser citado. Enquanto o Produto Interno Bruto 
regional elevou-se em 9,8% em 1994, mais que a 
média nacional no período, que foi de 5,?/o e um 
dos maiores índices mundiais, as desigualdades nos 
·n i veis de renda aumentaram entre a região e o resto 
do Brasif. - - -

Em um estudo sobre • A Distribuição Interesta
dual de Renda no Brasil", o economista AlonSQ Hen
riques Borges Ferreira, da UniVersidade Federal de 
Minas Gerais, mostra que se reduziu a diferença de 
renda entre a maioria dos Estados brasileiros, no pe
ríodo compreendido entre 1950 a 1985. Todavia, em 
seis casos, todos situados na Região Nordeste, a 
renda -per capita apresentou-se inferior à metade da 
renda por habitante do Brasil, sendo que, para três 
desses Estados, Piauí, Maranhão e Para.iQa, a renda 
per capita era inferiora um terço daquela estimada 
para o conjunto do País. -

Outro estudo, sobre a "Convergência Entre a 
Renda PerCapita dos EStados Brasileiros: 1970 -
1990", dos economistas Pedro Cavafcanti Ferreira e 
Roberto Ellery Junior, mostra que existe uma çon
vergência C!!! renda entre Norte, Sul, Sudeste e Cen-



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00151 

tro~Oeste, mas, em relação ao Nordeste, existe um 
- t!istanciamento. Segundo os economistas, esse dis

tanciamento se dá, notadamente, em virtude do em
pobrecimento da Bahia e de Pernambuco, cuja ren
da per capita vem caindo desde o início da década 
de oitenta. Além disso, é importante ressaltar que os 
dois Estados representam 55 por cento de toda a 
economia nordestina. 

Na opinião dos próprios técnicos do Governo, o 
Nordeste continua sendo o primo pobre do resto do 
Brasil. Espera-se que, a partir de medidas anuncia
das pelo Governo Federal, que são apenas o inicio 
do que se quer, do que se deseja, do que se exige 
para o Nordeste, o Governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso possa atender aos reclamos da
quela região dando-lhe um tratamento que propicie o 
de.§E!nV_,91vimento a partir de seus recursos ·e seu 
próprio esforço. 

:Xazendo referência aos dados de 1993, 
45,26% dos incentivos do Governo Federal em for
ma de renúncia fiscal foram parar no Sudeste. Esse 
é um dado importante que deve ser repetido exausti
vamente: quem absorve a maior parte dos incentivos 
fiscais no Brasil é o Sudeste, muito- embora quando 
se fala em incentivo !iscai no Brasil, o Nordeste é 
sempre citado em primeiro lugar, quando ficou com 
apenas 9,49% do total dos incentivos. 

O Ministro Cfcero Lucena, da Secretaria de De
senvolvimento Regional, admite, como declarou à 
imprensa, que existe um verdadeiro "Muro de Ber
lim" separando o Nordeste do resto do País. Entre
tanto, espera-se agora que o Governo Federal apli
que realmente recursos importantes para viabilizar o 
cháriiado "Projeto Nordeste". Segundo fontes gover
namentais, o programa Comunidade Solidária e o 
Projeto de Educação Básica dispõem de 737 milhõ
es de dólares para serem aplicados no perfodo de 
dois anos. Esse projeto contempla, como foi anun
ciado recentemente pelo Ministro do Planejamento, 
José Serra, uma boa parcela de recursos a serem 
aplicados no Nordeste. Igualmente o Programa de 
Desenvolvimento do Turismo, Prodetur, que já teria 
sido contemplado com recursos da ordem de 800 
milhões de dólares, com financiamento externo, para 
serem aplicados em nove Estados. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é provi
d~ a..notfcia de que o Governo Fed~ral quer 
realmente integrar o Nordeste ao resto do País dimi
nuindo os seus problemas sociais. É providencial, 
portanto, que o Goverllo atenda, como começou a 
atender num primeiro movimento, aos reciamos da 

··--------

bancada de Senadores nordeStinos que lhe enÚega
ram, no mês de março passado, o documento intitu
lado •o novo Nordeste: um saHo para o futuro". 

O povo de minha região não aceita mais a cor
rupção, a impunidade, o desvio do dinheiro público, 
o paternalismo e o apadrinhamento do clientelismo 
politico que ainda continuam a fazer, malgrado mui
tos esforços, fama na sofrida paisagem nordestina. 
Os órgãos oficiais não podem mais aprovar projetes 
que são controlados por traficantes de influência. 

A resposta mais direta para explicar as causas 
da miséria e do subdesenvolvimento estrutural do 
Nordeste está muito mais na falta de moralidade e 
na impunidade do que em fatores de ordem econó-' 
mica ou geográfica. Diante dessa constatação, não 
podemos mais permitir que maus políticos, maus ad
ministradores maus funcionários e maus empresá

-rios - numa só palavra, maus nordestinos - se utili
zem verljonhosamente do dinheiro público para fins 
espúrios. Assim, é preciso urgentemente colocar em 
funcionamento os mecanismos legais para punir os 
corruptos de maneira exemplar e não demagógica. 
É preciso que haja cadeia para quem rouba o Esta
doe o povo. 

o futuro do Nordeste e o bem-estar de sua po
pulação dependem fundamentalmente desses recur
sos. Sua redução ou sua má aplicação acarretará 
mais miséria e mais atraso. Assim, não é o Fundo 
de Investimento do Nordeste - FINOR - ou a Supe
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SU
DENE - ou o Banco do Nordeste que estão errados. 
O erro vem da impunidade, do conluio, dos privilé
gios, do tráfico de influência e do poder discricioná
rio que .a· maioria da elite nordestina exerce sobre 
uma massa imensa de miseráveis. Eles controlam o 
poder político, os recursos e a vida das pessoas. 

A redenção do Nordeste está ligada a orna vi
tória sobre a imoralidade, a corrupção e a impunida
de que infelizmente ainda dominam o nosso: Pais e 
levam as pessoas praticantes a pensarem que são 
onipotentes. Enquanto não formos capazes de ven
cer esses obstáculos, não seremos capazes de en-
contrar o nosso verdadeiro destino. 

Muito obrigado. 
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 

a palavra como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- Concedo 

-á palavra ãV. Ex& por cinco minutos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR) - Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do o~dor.) - ~r. 
Presidente,. Sr"s e Srs. Senadores, gostana de reg1s-
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trar, em nome da Bancada do Partido da Frente U
ireral, a visita que o Presidente da Venezuela, Ra
fael Cal dera, faz ao nosso Pais. 

No ano passado, durante a comemoração da 
data nacional da Venezuela, o Presidente Fernando 
Henrique lá esteve, e tive o prazer de acompanhá-lo. 
Naquele ocasião, além de pactuar a visita do Presi
dente Rafael Caldera e sua comitiva ao Brasil, os
dois presidentes encaminharam queStões da maior 
importãncia para o futuro da Amazônia Ocidental e 
da integração da América do Sul. 

A Venezuela, Sr. Presidente, tem papel extre
mamente importante no futuro da Amazônia, princi
palmente da Amazônia Ocidental. 

Vários foram os objetivos do encontro do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso com o Presidente 
Rafael Caldera: estreitar o relacionamento comercial 
BrãSil-Wnezuela; realizar obras de infra-estrutura 
para -a região; continuar o asfalta mente da BR-17 4; 
celetirar acordo operacional da Petrobrás com a Pe
troven • companhia estatal venezuelana de petróleo 
-; promover entendimentos na área de energia para 
negociar petróleo, abastecimento de gás e até im
plantação de linha de transmissão da Usina de Guri 
na Venezuela até Manaus; discutir questões impor
tantes para o meio ambiente; definir estratégias para 
uma política de mineração conjunta na região ama
zônica, respeitando o meio ambiente; buscar soluçõ
es sociais e legais para as questões de exploração 
dos garimpos, fonte de conflito entre brasileiros e ve
nezuelanos na região de fronteira e que tem, inclusi
ve, levado à prisão de garimpeiros em território ve
nezuelano. 

Tudo isso foi discutido na Venezuela, durante a 
visifa" do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Agora, durante a visita do Presidente Rafael Caldera 
e sua comitiva, serão assinados acordos bilaterais. 
Ainda hoje, às 16 horas, haverá sessão solene no 
Supremo Tribunal Federal em homenagem ao Presi· 
dente Caldera e à Venezuela; às 18h20min, na Em
baixada da Venezuela, abertura do programa cultu· 
ra1 "Presença da Venezuela no Brasil". Amanhã, às 
9h30min, na Confederação Nacional da Indústria; 
encontro do Presidente Rafael Caldera com empre
sários brasileiros, buscando estreitar ação empresa
rial conjunta. 

Quarta-feira, em Manaus haverá inauguração 
d()i!llminal da Companhia Venezuelana de Cimento, . 
que, sem dúvida nenhuma, irá baratear a construção 
civil no Estado do Amazonas, como já ocorre hoje 
no Estado de Roraima, mais precisamente em nossa 
cidade • Boa Vista. 

- -·- --- -·-·------·---------

Vale ressaltar ainda que, no dia 23 de maio, 
em Boa Vista, o Presidente Rafael Caldera terá en
contro com o Governador Neudo Campos. 

Considero da maior importãncia fazer essas re
ferências. A Venezuela tem dificuldades econômicas 
parecidas com as do Brasil além de problema sério 
de instabilidade da moeda. Temos certeza de que 
esse encontro do Presidente Rafael Caldera com () 
Presidente· Fernando Henrique Cardoso, além da 
política que estamos regulamentando, sem dúvida 
nenhuma, gerará subsidies e apoio, para que possa· 
mos trabalhar em conjunto. 

O ingresso da Venezuela no Mercosul é impor· 
tante para a consolidação desse mercado, pois trará 
a ele os países do Pacto Andino e fará com que o 
Mercosul não apenas seja uma associação de paí· 

ses do sul da América do Sul, mas represente a inte-
gração d~ todos os países da América. . 
• Quero também saudar o Presidente da Vene
zuela pelo sentido democrático de todos os ensina
mentos de Simon Bolivar e registrar aqui o trabalho 
e o apoio que tem dado ao Grupo Parlamentar Bra· 
sii-Venezuela, do qual faço parte, tão bem presidido 
pelo Deputado Átila Uns, do Amazonas. 

Quero também enanecer o trabalho que vem 
fazendo o Embaixador da Venezuela no Brasil, o Sr. 
Alfredo Toro. Essa visita é conseqüência do trabalho 
de todos; é conseqüência das buscas do entendi· 
mente. De um lado, está o Ramaraty, por intermédio 
do Ministro Felipe Lampreia; de outro, a Embaixada 
da Venezuela, por meio do Embaixador Alfredo 
Toro, sem falar do trabalho do Grupo Parlamentar 
Brasil-Venezuela 

Esperamos que esse encontro satisfaça o de
sejo desS:is grandes nações: que Brasil e Venezue
la, cada vez mais, ajam como irmãs e trabalhem 
para a superação das dificuldades da regiãO; para 
que, efetivamente, a América Latina e a Amérii;a do 
Sul alcancem a democracia e o desenvolvimento 
econômico e social que almejamos. ~ 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Con· 

cedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro
berto Arruda 

S. Ex" disporá de 20 minutos. 

O S~OS~ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor. ) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, alguns 
jornais de circulação nacional nesse final de semana 
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trouxeram, alguns como manchete principal e outros 
·como matéria política, destaque e avaliações que 
pesquisas de opinião fizeram do desempenho do 
Governo Fernando Henrique Cardoso. 

Uma delas, particulannente, feita pela Data Fo
lha, e que gerou a manchete da Folha de S. Paulo 
do último domingo, publicada na página 8 do cader· 
no principal, faz um estudo bastante detalhado, ain
da que circunscrito ao Estado de São Paulo, do que 
pensam os brasileiros não apenas sobre o desem
penho do Presidente Fernando Henrique, do Gover
no Federal, mas também sobre o momento em que 
vivemos. 

Inscrevo-me entre aquela classe de homens 
públicos que acreditam em pesquisas. Acredtto ne
las, inclusive, quando são contra mim porque sei 
que são exceção. · .. 

• É importante que nós, que temos responsabili
dade-pública, ao tomar conhecimento de trabalho. 
dessa profundidade, façamos análises sensatas que 
possam, afinal de contas, buscar rumos para o Go
verno Federal e para o Pafs. 

Quero começar dizendo que, obviamente, até 
como ex-professor de matemática, olho os números 
como eles devem ser vistos; não considero seu valor 
absoluto, mas seu valor relativo. Costumo contar a 
história de um médico que passou a vida toda pes
quisando as causas do câncer e ao final da vida 
chegou à conclusão, estatisticamente verdadeira, de 
que a maior causa do câncer era o sapato, J)(?rque 
99"/o das pessoas que tinham câncer usavam sapa
to. Embora seja uma conclusão estatisticamente cor· 
reta, na prática, não é válida 

' "Essa pesquisa que nos cftega às mãos, obvia
mente traduz, e todos nós que temos contato com a 
população brasileira sabemos disso, um sentimento 
de preocupação daqueles que pensam o Pafs. Não 
estou aqui para tapar o sol com a peneira, pois que 
estamos vivendo um momento de grandes dificulda
des. É como se todos nós brasileiros fizéssemos 
uma viagem num grande avi~o. num boelng, que, 
há alguns anos - o que seria nesta viagem alguns 
minutos atrás -, passou por uma séria turbulência, 
uma turbulência econõmica sem precedentes na 
História brasileira. A inflação de 40% fazia com que 
esse avião verdadeiramente embicasse e perdesse 
altw:a;._a..cornida não dava para todos os passagei
ros." "Má is do que isto: os passageiros estavam de
sesperados, o cinto de segurança dacidadania de 
cada um de nós era pouco potente para segurar-nos 
em nossas poltronas. No momento em que o avião 

cara, em que a Nação brasileira, perplexa, via urna 
inflação de 40%, quando o subcomandante do avião 
conseguiu negociar com os passageiros um plano 
de vôo alternativo, que não tomou bagagem e di
nheiro de ninguém, fez com que a aeronave pegas
se prumo e, pelo menos, fizesse uma escala para 
reabastecimento. O plano alternativo foi o Plano 
Real. É claro que esse subcomandante, ao conse
guir um plano alternativo de sucesso, foi logo leva
do, pela maioria dos passageiros, a assumir o co
mando da aeronave. Ele levantou vôo novamente, 
embalado pelo apoio e confiança dos passageiros, 
que, naquele momento, estavam extremamente gra· 
tos, porque o avião não havia ca·ído. A segunda es
cala de vôo, no início, tinha menos turbulência. 

A pesquisa nos revela, claramente, que esse 
subcomandante, quando assumiu o comando da 
aeronave, não assumiu apenas porque tinha conse
guido salvar-nos da queda, mas porque disse aos 
passageiros que essa segunda etapa de vôo, se 
conseguisse mudar algumas peças, substituir uma 
turbina, reabastecer o avião, poderia ser menos tur
bulenta. Porém, nessa segunda etapa, como essas 
substituições de peças ainda não foram possíveis - e 
elas são as refonnas que este País está debatendo 
e este Congresso está discutindo e votando ·, o que 
acontece é que essa segunda etapa do vôo, embora 
sem risco de queda, porque o Plano Real continua 
mantendo a inflação baixa, ainda é um vôo descon
fortável. E por quê? Porque é muno longo, porque 
falta comida para alguns passageiros no avião, por
que o avião está devagar demais - e é claro que a 
pesquisa mostra isso. 

Se essa pesquisa fosse ferra, como foi, no mo
monto em que escapamos da queda, é claro que a 
cabine de passageiros seriasó aplausos. Mas agora 
que já evitamos cair, que a infiação está sob contro
le - ainda que com âncoras provisórias e algumas 
delas cruéis • esses passageiros, com legitiiT!idade e _ 
com razão, não estão mais satisfettos só porque o 
avião não caiu. A viagem é longa e eles que,rem co
mida; a viagem é longa e eles querem segurança. 

E af está a grande reflexão para a classe políti
ca em relação a essa pesquisa que nos traz a Folha 
de S.Paulo e a outras pesquisas feüas neste final de 
semana. Essa pesquisa não diz apenas que a popu
laridade do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
no Estado de São Paulo, não é aquela de três me
ses atrás. Eía diz muno mais. Na sua última linha 
consta, talvez, o pedaço mais importante dessa es
tatfstica Diz que a grossa maioria da população ou· 
vida - e 52~ representam_ a grossa maioria, porque 
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13% não opinaram, 15% não foram considerados -
·pensa que tudo está na mesma. E convenhamos, 
Srs. Senadores: está na mesma! 

É claro que o avião ainda não caiu. É claro que 
conseguimos um pouso de emergência É claro que al
çamos vôo, com amplo apoio da classe política para 
uma segunda etepa de võo, mas isso não basta 

O Sr. Roberto Requião - Permite-me V. Ex" 
um aparte, Senador José Roberto Arruda? 

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

O Sr. Roberto Requfão- Senador, quero ape
nas ajudar no raciocfnio: talvez esse avião esteja em 
estol de velocidade; ele está caindo porque não ad
quiriu a velocidade de planeio; ele está funcionando 
com os motores do desenvolvimento embandeira
dos. E .e que vemos nessa proposte neoliberal é o 
Governo tentando se socorrer lançando ao ar os 
passageiros, e os passageiros são os operários do 
contrato sem registro. Registro sobre esse contrato 
um artigo maravilhoso de Abram Szajman, ex-Presi
dente da Confederação das Associações Comerciais 
do Brasil, na Folha de S.Paulo de sábado, mostran
do que, mesmo na época da escravatura, os patrões 
eram responsáveis pela alimentação e pela saúde 
dos seus escravos. Mas esternos procurando dimi
nuir o custo Brasil à custe do aprofundamento do 
fosso entre os ricos e os pobres. Considero que a 
pesquisa é correte e só não é mais terrível, mais 
drástica, porque não foi feita no interior dos Es1ados 
brasileiros. Se essa pesquisa fosse leite no interior 
do Paraná hoje, verificar-se-la que, no prazo de um 
ano, desapareceram 100 mil unidades produtivas, 
corrsltferando propriedades pequenas e médias, 
posseiros, meeiros, arrendatários; só entre 1994 e 
1995, nesse período, 55 mil; dez mil propriedades 
estão à venda, e a agricultura se desestrutura. A 
área de plantio de algodão é reduzida pela metade. 
Em Curitiba, nessa cidade maravilhosa, com uma 
população de 830 mil pessoas, há hoje 140 mil de
sempregados e 350 mil pessoas no mercado infor
mal, por falte de empregos. A pesquisa foi generosa 
e a sua interpreteção extraordinariamente generosa. 
O Presidente Fernando Henrique Cardoso precisa 
admitir que o seu Governo não tem política social e · 
que vai sofrer uma rejeição, cada vez mais absoluta 
e d!Ha, por parte da população brasileira .. _ . . 
-'"'0 SR. JOSE ROBERTO ARRUDA - Agradeço 
o aparte de V. Ex", até porque, como ex-Governador 
do Paraná, com a experiência que tem, contribui 
muito para a análise que fazemos. Eu disse no co-

meço do meu pronunciamento que não quero tapar 
o sol com a peneira. Penso que o julgamento da po
pulação não é apenas com relação ao Presidente, 
mas com relação a todos nós, que es1amos disCutin
do a nova rota. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Concede
me V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V. 
Ex" com prazer. _ 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Lamento 
discordar do Senador Roberto Requião, até porque, 
da maneira como é leite a pesquisa, muitos proble
mas, sobretudo municipais, são colocados como 
problemas do Presidente Fernando Henrique Cardo
so. Por exemplo, o transporte nas capitais é coloca
do como problema- e não se trate evidentemente de 
problema do Governo Federal, mas de um mal ou 
bom prefeito, a saúde municipal ou es1adual, a edu
cação de" uma forma ou de outra. Tudo isso, a popu
lação não vai distinguir na hora se o responsável é .o 
prefeito, o governador ou o Presidente da República. 
Conseqüentemente, esse erro é trazido para a pes
quisa como um todo. Confesso que não entendo as
sim, embora veja algumas falhas. Vou pedir a trans
crição do excelente artigo do Deputado Roberto 
Campos-no jornal de hoje, que considero perfeito, in
clusive como crítica ao próprio Governo Federal. 
Mas não é por essa pesquisa e, sim, por uma crftica 
construtiva, como salienta o Senador Bernardo Ca
bral. Todavia, a acrediter na verdade das pesquisas, 
tenho a lamenter que o Senador Roberto Requião 
esteja, com o Sr. Jaime Lemer,em grande lugar nas 
pesquisas do Bra_sil. . · · 

O SR. JOSE ROBERTO ARRUDA· Agradeço o 
aparte do nobre Senador Antonio Carlos Magalhães e, 
em !unção do aparte de S. Ex", não farei o comentário 
que tinha planejado fazer sobre a leitura que tem que 
ser leite sobre números frios como esse. 

É claro que a pesquisa, pelo nível das pergun
tas, não trata apenas do desempenho do Go~mo 
Federal, muito menos do desempenho do Gov.emo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Rel!ata
e, no caso, com veracidade cristalina - um es1ado de 
ânimo da população com a situação geral do Pafs 
sobre a qual todos nós temos responsabilidades. 

Não quero tapaÍ o sol com a peneira Estou aqui 
para ver o lado positivo das pesquisas, e o lado positi
vo é o aleiiã' que ela nos traz. Eu gos1aria de trazer à 
reflexão do Senado Federal o seguinte: esse co-piloto 
que assumiu o comando da aeronave foi claro para os 
passageiros no sentido de que, para comandar a se-



Maio de 1996 ~ANAIS DO SENADO FEDERAL 00!55 

gunda parte do vôo com tranqüiUdade, na velocidade 
-desejada, na aHitude que não oferece riscos, precisa 
de mudanças em algumas peças fundamentais dessa 
aeronave, que são as reformas. Não há • e os senho
res ex-Governadores estão aqui para dizer isto com 
clareza • como fazer este País governável com um dé
ficit público de 4,5% do PIB. 

Ou tomamos medidas claras no sentido de re
gular a vinda do capttal privado para os setores pro
dLJtivos da economia, ou fazemos mudanças claras 
no sentido de repensar o papel do Estado na socie
dade • de forma que o Estado brasileiro não mais 
seja dono do Grande Hotel de Araxá, porque isso o 
capital privado pode fazer • para que, assim, ao 
mesmo tempo em que.tenha sob seu encargo me
nos coisas, que poderão ser melhor cuidadas, e, en
tão,voltar-se para uma educação básica de qualida· 
de ;-uma' saúde pública ·universalizada, um programa 
sério.. de ciência e tecnologia; enfim, aquelas áreas 
que são missões precípuas do Estado. · 

Essas modificações estão acontecendo, s6 que 
pela via democrática, como nós escolhemos - nós, 
povo brasileiro. E o caminho democrático exige ne
gociação e flexibilidade. Talvez essas modificações 
sejam feitas num tempo menor que a angústia e a 
perplexidade do povo brasileiro desejariam • legíti
mas, aliás, pelas dificuldades que atravessa. Mas 
esse é o caminho que a liberdade, a democracia e a 
estabilidade económica indicam. 

O ensinamento que quero tirar dessas pesquisas 
para minha postura pessoal e que quero deixar para 
reflexão desta Casa é que seria muito fácil dizer que a 
popularidade do Presidente caiu alguns pontos. Da 
meSma. forma que se amanhã Sua Excelência lançar 
um programa especifico, a popularidade aumentará aJ.. 
guns pontos. Nada disso é fundamental. O fundamen
tal é reconhecer que hoje pela manhã 16 milhões de 
brasileiros não tomaram café. O forçoso é reconhecer 
que as desigualdades do País são muito grandes. E 
que as âncoras provisórias que sustentam o plano de 
estabilização ecoriõmica são, a maioria delas, cruéis: 
juros aHos, politica cambial, compulsório aHo, variáveis 
macroeconõmicas que reduzem a possibilidade de 
crescimento económico e, portanto, de geração de 
emprego e renda. 

E enquanto não formos capazes de, através da 
negq!:iação política, aprovarmos as reformas mini· 
mas, diga~se de passagem, que são fundamentais 
para repensar o papel do Estado na sociedade, en
quanto não formos capazes de nos juntar em função 
de nossas convergências, ao invés de ficarmos aqui 

apenas discutindo nossas eventuais divergências, 
não daremos a este comandante do avião, escolhido 
pela maioria dos passageiros, condições de vóo sem 
turbulência. 

O Sr. Josaphat Marinho· Permite-me V. Ex" 
um aparte, Senador José Roberto Arruda? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Pois não, 
nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Srs. 
Senadores, pediria aos aparteantes que fossem bre
ves, pois o tempo do orador está se esgotando. 

O Sr. Josaphat Marinho • Pediria apenas a V. 
Ex" que atentasse em que reformas o Congresso 
também já deu ao Governo. Há quase um ano foram 
promulgadas quatro emendas constitucionais. Algu
mas delas fundamentais porque relativas à ordem 
económica. E ainda não vieram ao Congresso para 
o devido exame as leis complementares. E prêcisa
mos ateriiar nisto para que não· se fique repetindo, 
inclusive por origem oficial na imprensa, que a res
ponsabilidade na demora da reformas é do Congres

so Nacional. É preciso dividir a responsabilidade, so
bretudo no momento em que os órgãos do Congres
so estão também muno mal na opinião pública. Nós 
devemos considerar essas pesquisas, como deve 
considerá-las o Governo, como mecanismos pró
prios da ordem democrática. É sentindo a reação do 
povo que o Congresso e o Governo melhoram o seu 
padrão de trabalho e de esforço. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Senador 
Josaphat Marinho, gostaria de fazer minhas as pala· 
vras de V. Ex". Penso que se trata realmente de divi· 
dir responsabilidades. 

E quero reconhecer de pronto que o Congres
so Nacional, ao aprovar não só as quatro, mas as 
cinco emendas da ordem económica no ano passa
do, deu instrumentos de busca do capital privado 
para os setores produtivos da economia. E reconhe
ço 'também de público que talvez nem o próprio Go
verno esperava essas modificações tão rápidas, por
que não se preparou para regulamentá-las com a ra
pidez que desejava. A primeira delas, das te!ecomu
nicações, foi aprovada na Câmara e vem agora ao 

.Senado. . 
É verdade, V. Ex" tem razão: da mesma forma 

que é verdade que olJiras reformas estruturais para 
o Estado brasileiro ainda caminham mais lentamente 
-do que tOcros- gosÍSrlamos, é fundàinental que junte
mos as nossas convergências em .cima dessas re
formas fundamentais, respeitando os limttes da ne
gociação ~lítica, mas gerando possibilidades de um 
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modelo novo de desenvolvimento para o País. 

--o si: Romero Jucá- Senador José Roberto 
Arruda, permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço-o 
com prazer, nobre Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá - Senador José Roberto 
Arruda, rapidamente gostaria só de acrescentar aos 
comentários que já foram feitos que não pretendo 
entrar no mérito desse ou daquele índice. Creio que, 
na verdade, o que já foi dito aqui, e o que podemos 
interpretar, é que, ao se medir o resultado da pes
quisa, está se medindo o nível de satisfação do País 
sobre vários aspectos. Na verdade, o povo brasileiro 
está vivendo melhor ou pior em determinado setor -
educação, saúde - e aí há uma parte, como disse o 
Senador Antonio Ca~os Magalhães, que cabe a pre
feitt!ras,. a Estados e ao próprio Governo Federal. 
Personificar isso na figura do Presidente da Repúbli
ca·é-sebretudo um erro no nível de aferição da ques
tão. Entendó também que essa pesquisa é importan
te na medida em que difere caminhos e levanta 
questões nacionaj~~E)_precisam - aí sim - ter a 

atenção do Governo Federal como indutor de pro
gramas específicos nas áreas que foram medidas. 
Espero que o Governo Feâeral não tome o resultado 
dessa pesquisa como uma aprovação ou desaprova
ção ao Presidente, mas como uma sinalização da 
necessidade, das aspirações e das difiCuldades pe
las quais passa hoje a população brasileira. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Recolho as 
palavras do Senador Romero Jucá para incluí-las na 
conclusão do meu pronunciamento, Sr. Presidente. 

E, entre todas as opiniões sensatas e experien
tes' surgidas nesse debate que considero profícuo, 
gostaria de destacar dois pensamentos: o primeiro 
deles, dito claramente pelo Senador Antonio Ca~os 
Magalhães, pelo Senador Romero Jucá e, com outra 
linha de raciocínio, também pelo Senador Josaphat 
Marinho, de que essa pesquisa não trata apenas da 
aferição de popularidade do Presidente, mas revela 
o sentimento de satislação e insatislação da socie
dade brasileira. · 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex" um 
aparte, Senador? 

. O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Se o Pre
sideote da Mesa me permitir? 
- --0 SR.- PRESiDENTE (Jefferson Péres) - O 
tempo de V. Ex" está uttrapassado um minuto, Sena
dor, mas, em homenagem ao Senador Ramez Tebet 
pediria que concluísse em trinta segundos. 

O Sr. Ramez Tebet- Pela tolerância. de V. Ex", 
Sr. Presidente, serei breve. Penso que a pescjuisa é 
a fotografia de um momento, como alguém disse, re
trata o momento e não consegue retratar o futuro, 
mas traça rumos. Vejo, com muita alegria, que o Go
verno parece estar acompanhando o sentimento da 
opinião pública. Concordo com V. EXO. Com toda 
certeza essa pesquisa demonstra aquilo que o Go
verno está falando, isto é, é preciso voltar os olhos 
rapidamente para atacar a dMda social do País. A 
pesquisa, a meu ver, está dizendo isso, porque foi 
realizada depois da chacina no Pará, depois da di
vulgação do índice de reajuste do saláiio mínimo -
12% - e dos inativos, pensionistas e aposentados -
15%. Tuelo isso demonstra que o Governo está, com 
as medidas que já vem ·adotando, olhando para o 
lado social. Então, -ele deve dar mais ênfase ao pro
blema social que assola o País. É isso, no meu en
tende~. o.'.que a pesquisa está indicando e sobre o 
que o Governo já está sinalizando. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito ob
rigado, Senador Ramez Tebet 

Agradeço a compreensão do Sr. Presidente e 
concluo dizendo que, em uma outra pesquisa da 
Vox Popull, houve uma declaração do seu respon
sável diZendo que isso pode representar falhas_ no 
aparelho de Estado em todos os seus níveis: Gove~
nos Federal, Estadual e Municipal, embora o Presi
dente da República em si, até pelo sentimento de 
expectativa que o seu plano de Governo gera na so
ciedade, ainda esteja poupado desse sentimento de 
insatislação. 

Sr. Presidente, há um outro ponto que eu gos
taria de registrar. Acredito em pesquisa; respeito os 
números e os analiso de forma relativa Esses nú
meros não são absolutos, mas sim relativos. Consi
dero que essa pesquisa é uma luz amarela, que si
naliza não apenas ao Presidente, não apenas ao 
Governo Federal, mas também a todos os que têm 
vida pública neste País. • 

Agora, a sociedade brasileira, que, num primei
ro momento, estava grata devido ao fato de o "avião 
não ter caído" com a alta inflação existente e que fi
cou feliz apenas por seguir viagem, ·deseja mais. É 
legítimo que o povo brasileiro deseje, além da,esta
bilidade econômica, a modificação das baseS que 
sustentam o plano de Estabilização, para que :O Es
tado brasile1ro, rePensado, modificado, com nova es
trutura, possa, com eficiência, atender às graves de
mandas sociais e corrigir o desnível entre as classes 
sociais brasileiras. 
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Sr. Presidente, com este alerta •. se todos nós 
·oo Congresso Nacional e os Governos Federal, es
taduais e municipais nos unirmos num projeto básico 
de país, que, necessariamente, passa pelas refor
mas, poderemos construir o projeto de pais dos so
nhos de todos nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao Senador Nabor Júnior por cinco 
minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, a votação das Emendas Constitucionais 
que consubstanciam a reforma do Estado brasileiro 
tem encontrado contratempos previsíveis, em virtude 
de sua profundidade e dos aspectos polêmicos de 
que as.mesmas se revestem. O inevitável jogo de 
pre~es e de reivindicações ocorre dentro dos pa
râmetros democráticos, embora ocorram episódios 
menores, como o que vem envolvendo a bancada 
do Estado do Acre na Câmara dos Deputados. 

Nos últimos dias, a imprensa vem registrando, 
com. freqüência, uma suposta manobra colstiva dos 
deputados acreanos, que condicionariam seus votos 
à obtenção de favores espúrios do Governo. Chegou 

a haver, até mesmo, uma afirmação taxativa de que 
'todos os oito Deputados Federais do Acre' estariam 
trabalhando em conjunto, exigindo a nomeação de 
uma determinada pessoa para a Superintendência 
Regional do INCRA, em troca de seus votos no ple
nário. 

Quero, preliminarmente, deixar clara minha po
sição quanto à sempre falada questão da 'distribui
çãó de cargos'. Acredtto que se trata, na verdade de 
'distribuição de encargos', a participação efetiva nas 
responsabilidades de Governo, daqueles partidos 
empenhados em dar apoio às suas propostas. Ao in
vés do mero fisiologismo, tantas vezes denunciado 
com desprezo, o que precisa ser destacado é o fato 
de que só pode se alinhar com as diretrizes adminis
trativas quem delas participa efetivamente, desde 
sua formulação primária até a execução. 

Mas, nunca sob essa forma, de chantagem, de 
extorsão de privilégios, de pressões que maculam 
os mais elementares princípios de ética e dignidade 
polílica. 
- .-ria ~~ma forma, a luta em prol d~ v~rbas e 
recursos materiais para o Estado que cada um de 
nós representa, esta é também uma luta legítima e 
obrigatória para os Senadores e Deputados Fede-

__ .. _____ _ 
rais - onde se exige, igualmente, dignidade e altivez 
de todos os envolvidos. 

Eu mesmo, nos últimos 22 anos, tenho pen:or
rido, com persistência e espírito público, os mais im
portantes Gabinetes do Governo, à procura de apoio 
para reduzir os índices de miséria e isolamento do 
povo do Estado do Acre. E, mercê de Deus, colhi al
guns resultados signfficativos, que não cabe relacio
nar nesta oportunidade. Assim como este Senador 
da Amazônia Meridional, acredtto que todos os de
mais participantes da presente sessão não se ne
gam a envidar esforços, quando se trata de buscar o 
progresso social e o desenvolvimento económico 
das respectivas Unidades da Federação. 

Estas declarações, na verdade, são o discurso 
que hõje venho pronunciar: o conoetto da dfferença 
entre reivindicação legnima, por parte dos Repre
~entant~e um Estado, e a chantagem pura e sim
ples, a barganha sórdida dos votos em troca de mor
domias ou benesses inconfessáveis. 

Os Deputados Federais doPMDB do Acre não 
participam dessa execrável prática; não falo pelos 
dema1s Representantes, pois seu julgamento será 
feno pelo povo, nas umas soberanas - afirmo, preci
samente, que quando um Deputado do PMDB do 
Acre pronuncia-o seu voto, age figado apenas às ob
rigações da representatividade e da consciência cívi
ca. Voto contra ou voto a favor, na realidade, é uma 
attemativa que nossos companheiros ponderam com 
altivez e espírito democrático. 

O PMDB do Acre não tem donos nem patrões; 
mesmo permanentemente empenhado na ação 
coordenada, ·jamais tenta solapar o sagrado direito 
de opinião. e os pronunciamentos de seus membros. 
Por isso~ quando os Deputados do PMDB, Mauri 
Sérgio e Chicão Brígido, votam em divergência com 
o Governo e seus Líderes, quando isso acontece é 
porque seus ditames de consciência acolhem a 
orientação suprema, de não decepcionar os cidadã
os que os elegeram. 

Este registro, Sr. Presidente, Sr"s e SrS. Sena
dores, tem por objetivo fazer o definitivo esciareci
mento da questão. E entatizo mais uma vez: se está 
havendo chantagem ou extorsão sobre o Governo 
Federal, na Câmara dos Deputados, os Repre
sentantes do PMDB delas não participam, como ja
mais participaram. Esse jogo menor de exigir cargos 
ém troca de votos, não faz parte de nossa conduta 
no plenári~nas Comissões, nem nas articulações 
partidárias. -

O povo do Acre sabe disso e conhece seus 
representantes. 
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Na hora oportuna dará seu veredicto contra 
-mais essa condU!a vergonhosa, praticada por ele
mentos aliados a um esquema político-partidário que 
tantos constrangimentos têm causado ao Estado, 
nos últimos anos. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, 
o Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Va/mir Cam-
pelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Conce
do a palavra à Senadora Emília Fernandes. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé
res. V. Ex" dispõe de vinte minutos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- SI:. Pr:psidente, Sr"s e Srs. Senadores, na sessão 
de sexta-feira, fiz ecoar, neste plenário, o clamor da 
grande. imprensa brasileira contra o processo espú
rio que marcou a votação da Reforma da Previdên
cia, na semana passada, na Câmara Federal, me
diante cenas de fisiologismo explícito por parte, se
gundo a imprensa, da chamada Bancada Ruralista e 
da Bancada do Estado de Minas Gerais. 

Tem noticiado a imprensa que a Bancada Ru
ralista beneficiou-se, ou se teria beneficiado, na su
pressão de quatro artigos da medida provisória refe

rente ao Banco do Brasil e que isto implicaria, na 
prática, um calote de R$3,5 bilhões àquele Banco 
oficial. 

No entanto, Sr. Presidente, surge uma de
núncia ainda mais grave feita pelo colunista José 
Casado, no Estado de S.Paulo, edição de sábado 
últirilõ. 

Diz aquele jornalista que o artigo s• da medida _ 
provisórfa tinha quatro linhas. Nelas, havia uma tor
nando insubstituíveis - ou "infungfveis', como espe
cificava - os bens dados como lastro aos financia
mentos públicos na armazenagem de produtos agrí
colas. Ou seja, aquelas pessoas que, por delegação 
do Governo, armazenam grãos dados em garantia 
de financiamentos oficiais na vigência desse artigo 
s•. de cunho moralizador, esses bens não podem 
ser substituídos. 

Deixo ao Sr. José Casado a responsabilidade 
pelo que diz; apenas estou esperando esclarecimen
tosd!!.ç)usive, do Governo, Sr. Presidente. 
-· · 'Ã Bancada Ruralista, por intermédio de cinco 
Deputados citados nominalmente pelo jornalista - os 
Srs. Deputados Hugo Biehl, Wemer Wanderer, Pe
dro Abrão, Abelardo Lupion, Nelson Marquezelli e 

Remei Anfzio - teria negociado na tarde de quinta
feira, no Palácio do Planalto, com o Ministro de As
suntos Políticos Luiz Carlos Santos, a supressão 
desses artigos - um deles o oitavo - o que faria com 
que os bens armazenados deixassem de ser infungf
veis e se tomassem substituíveis, como era antes da 
edição da medida provisória. -

Qual o efeito disso na prática? Explica o jorna
lista José Casado: 

·como produtor, Lupion - um dos De
putados citados - sabe que centenas de 
agricuHores tomaram empréstimo no Banco 
do Brasil, guardaram a produção em arma
zéns credenciados pelo Governo e, no final, 
foram roubados. Ficaram sem o produto e 
com uma dívida bancária. 

Nesse ponto da explicação, Lupion po
deria ter sido socorrido pelo colega ao lado, 
o· Deputado Pedro Abrão, que mantém gran
des negócios na armazenagens de grãos 
com financiamento público. Abrão talvez pu
desse ter esclarecido que aquele artigo ini
bia um tipo de maracutaia mu~o freqüente 
na armazenagem. 

É assim: O armazenador privado, fiel 
depos~rio, recebe o produto - digamos, ar
roz do tipo 1. Pouco depois vende, substi
tuindo-o por outro de qualidade inferior. 

Quando o Governo pede sua devolução na 
Justiça, alega-se que o produto era um bem 
fungível, ou seja, que não só podia ser como 
foi sub~ufdo, porque é um produto perecf
vel. A Justiça vinha aceitando esse argu
mento, e o Governo vinha morrendo em bi
lhões. 

Abrão deve conhecer tais episódios, 
até porque são freqüentes em Goiás, onde a 
capacidade de armazenagem já supera 12 
milhões de toneladas. Seu Estado ociJpa lu
gar de destaque na história recente dos lu
cros privados, em operações de armazena
gem privada coin financiamento público, rui
nosas para o Erário. Elas estão ·contadas 
em detalhes em volumosos processos · no 
Tribunal de Contas da União. 

Aliás, no caso goiano, os auditores do 
TCU demonstraram o tavorecimento de em
presários ~mo Pedro;·Moisés e Vânia, em 
contratos de armazenagem superi0f9S a 
US$3,5 milhões. Eles têm o sobrenome 
Abrão e marcada Influência na polílicarégio-
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nal. Pedro é Deputado. Na tarde de (juinta
feira, foi fotografado saindo na safa do MiC 
nistro Santos, no Palácio· do Planalto. • 

Sr. Presidente, a den(incia é da maior gravida
de. Envolve Deputados. Não sei se são proceden
tes, não me arvoro em acusador, mas está-a8sinad8 
por um jornalista respeitado ·neste P<Ús. Segundo 
ele, teria havido uma barganha dos ruralistas com o 
Governo Federal, com a supressão, além. 9os outros . 
três, deste artigo que implica, Senador Bernardo Ca
bral, restabelecer-se o regime anterior, na armaze
nagem de grãos, o que já representou realmente um 
prejuízo vultoso para o Tesouro Nacional. 

Aliás, o último Presidente da CONAB smu ati
rando e denunciando que teria sido demitido· por 
pressão de ruralistas envolvidos nesses negócios 
eSQUSO~ 

O Sr. Bernardo Cabral -V. Ex" me permite um 
apark,_nobre Senador Jefferson Péres? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o 
aparte, Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Jefferson 
Péres, o problema que V. Ex" alinha, ao comentar o 
artigo dado a lume em O Estado de S.Paulo, repre
senta sem dúvida uma pirataria política, o que é pró
prio de quem pensa que o País é feudo de paixões 
ou de maquinações paroquiais. Está na hora de o 
Governo sair desse contorcionismo político. Ainda 
há pouco, o Senador Antonio Carlos Magalhães dis
se que iria pedir a transcrição nos Anais de um arti
go dado à estampa no domingo último, pelo Deputa
do Federal Roberto Campos, que tem, realmente, 
essa terminação: 'Está na hora de o Presidente dei
xan:ll;l ser bonzinho". No irstante em que se exclui, 
se retira de uma medida provisória um artigo que é 
altamente moralizador e não há um esclarecimento 
necessário, convincente, vai haver, sem dúvida algu
ma, reflexos na figura do Presidente da República, 
que, por todos é sabido, por seu mais ferrenho opo
sitor, é um homem sério, decente, que não tem tido, 
pelo menos até agora, qualquer envolvimento em 
trapalhadas dessa natureza. No entanto, o que V. 
Ex" declara, registra, no que faz muito bem, traz ao 
conhecimento da Casa sem emitir juizo de valor, é 
uma circunstáncia das mais graves porque, ainda re
centemente, alguns companheiros nesses do Sena
do~~eram. sendo alinhados, enumerados 7 e não 
·s"õmi>s nós dois, ainda bem - como integrantes da 
Bancada Ruralista. Essas coisas precisam ser escla
recidas. Eu queria apenas juntar este adminículo 
para cumprimentar V. Ex". 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Obrigado, Sena
dor Bernardo Cabral. V. Ex• fala com autoridade, 
porque jamais teve seu mandato, este e o de Depu
tado Federal, maculado por práticas desse tipo. 

Sr. Presidente, insisto no tema, porque não po
demos bancar avestruzes. Não podemos, Senado
res como eu e outros, simplesmente chegar ao nos
so elettorado, em nesse Estado e dizer. "Não faze
mos isso; não praticamos coisas desse tipo". Ora, 
Sr. Presidente, isso não basta. Se não denunciar
mos, se não ajudarmos a denunciar, não pedirmos 
explicações, não protestarmos contra essas práticas 
antiéticas, estaremos sendo coniventes, estaremos 
pecando por omissão, estaremos nos curvando ao 
corporativismo do Parlamento, que é notório, estare
mos sendo cúmplices disse também. Sei que isse é 
incómodo; sei que tem conseqüências; sei que es
ses protestos, essa inconformação com procedimen
tos que já se vão tomando corriqueiros no Parla
mento geram contra nós incompreensões e até hos
tilidades surdas, mas reais. Não me importa. 

Não fui eleito para me acumpliciar com isse e 
não vou fazê-lo nunca, Sr. Presidente. Sou do Partido 
do Presidente da República, e issO pode gerar incom
preensões, lá, entre meus colegas, no Planalto, isse 
pouco me importa Também não estou aqui para ser 
agradável. Estou sendo fiel aos postulados e ao pro
grama do PSDB, um Partido que nasceu sob o signo 
da ética, e o Presidente foi eletto também sob esse 
signo. Se ele não entender que eu é que estou defen

dendo o Governo e não o5 que o fazem ceder a coi
sas assim, paciência; meu ástanciamento do Presi
dente vai continuar e vai até se aprotundar. 

Os jornais registraram no final de semana - e já 
foi comentado aqui - uma queda na popularidade do 
Presidente. Entendo que isso se deveu a vários fato
res. Em primeiro lugar ao fim da chamada lua-<le
mel, o que é natural; há um processo de desgaste 
natural do poder, uma frustração de expectativas, 
com uma dívida social enorme, que o Governo não 
pode combater com medidas eficazes a curto prazo, 
porque exigem medidas de longo prazo até. 

Sr. Presidente, não tenho dúvidas também de 
que contribuiu para essa queda de popularidade a 
concessão que o Governo tem fetto sistematicamen
te às pressões fisiológicas do Congressc Nacional. 
Para um Presidente que foi eleito sob o signo da éti
ca na poliriCS, ceder pode ser fatal para ele, porque 
a sua credibilidade é afetada de forma irreversível. 

Entendo que o Presidente da República deve
ria repelir ~hantagens desse tipo, pois não há outro 
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nome senão •chantagem". Sua -ExcelênciS. te ln to
-mado medidas impopulares e, diga-se de pas,sagem, 
com grande coragem, quando não cede à demago
gia e evita, por exemplo, aumentos salariais que ex
plodiriam as contas públicas. É doloroso e duro to
mar essa atitude, mas é impossível fi!Zer ~a socieda
de, e principalmente os atingidos aceitarem isso 
quando tomam conhecimento de que o Governo Fe
deral negocia coisas que custam bilhões ao erário. 

Estou, ~ ·portanto, em nome do verdadeiro 
PSDB, da alma do PSDB nacional, fazendo um ape
lo para que o Presi6ente da República dê esclareci
mentos públicos quanto a isso, repila essa verdadei
ra coação que sofre por parte dessa banda podre do 
Congresso, com a qual não podemos e não iremos 
jamais compactuar, custe isso o que nos custar, in
clusive dentro do Senado Federal. 

- Mcfrto obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães, para uma comunicação, pelo prazo de 
cinco minutos, nos termos do art. 14, VIl, do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de
sejo solicitar a V. Ex" a tratllscrição de um artigo do 
Deputado Roberto Campos, publicado em O Globo 
de ontem, que retrata, aos meus olhos, a situação 
do Brasil, intitulado "Os Ladrões da Caixa d'Água'. 

Pode-se ou não ser adepto do Dr. Roberto 
Campos, que foi brilhante figura do Senado da Re
pública e hoje ilustra, com sua presença, a Câmara 
dos Deputados. Ninguém nega, entretanto, o seu 
alto valor e o significado do que ele escreve. 

Este seu artigo traduz a situação do País no 
momento em que vivemos, revelando as deficiências 
do Executivo, do Legislativo e do Judiciário na fase 
difícil da vida pública brasileira. 

Acredito que todos os Senadores deveriam to
mar conhecimento deste artigo, que, a bem dizer, 
poderia traduzir muito do que pensa o Senador Jef
ferson Péres, mas que vai nas raízes dos vários pro
blemas nacionais e indica as suas soluções. É im
poi'Çle que, nesta fase difícil da vida pública brasi
leira, ao invés de estarmos a culpar a ou b, possa
mos encontrar caminhos e soluções. E é reálmente 
com competência que se vai encontrar as soluções 
para o Brasil. 

Falo com a autoridade de quem ii divergiu e 
muitas vezes pode divergir do Governo, mas que 
nunca deixou de votar as medidas essenciais e as 
reformas indispensáveis que o Governo apresentou, 
mesmo. no auge das divergências. Isso me dá autori
dade para dizer que não se negocia com coisas sa
gradas, senão se comete o pecado da simonia. 

E como não quero que o Governo ou o Con
gresso cometam o pecado da simonia, ou seja, ne
gociar coisas sagradas, penso que esse relaciona
mento tem que ser em função de assuntos maiores 
do que os que infelizmente temos tratado nas duas 
Casas do Congresso Nacional. 

A última semana não foi feliz para o Congresso 
e até mesmo para o próprio Executivo. Conseqüen
temente, temos que refletir sobre isso. Hoje é uma 
segunda-feira, não é um dia de muita freqüência 
nesta Casa Entretanto, creio que os Srs. Senado
res, com '8 experiência que quase todos têm da ativi
dade na vida pública, seja parlamentar ou do próprio 
Executivo, têm uma contribuição a dar ao País neSta 
hora, mas essa contribuição passa, sobretudo, pelo 
interesse público •. Quando não se vê a coisa pública 
acima de qualquer outra, não se procede bem, seja 
no Executivo ou no Legislativo. 

Por isso, quero, neste instante, ao pedir esta 
transcrição, solicitar também uma ·reflexão de tOdos 
aqueles que, nos três poderes, têm obrigação com a 
República, até porque o que vemos hoje é que, tam
bém no Judiciário, muitos não estão no cumprimento 
dos seus deveres, ou porque exageram nas suas 
funções, ou porque debatem assuntos políticos, 
quando, na realidade, ministros falam nos autos e 
não na imprensa, como é do seu dever. EStá~se tor
nando uma rotina os ministros discutirem assuntos 
políticos na imprensa, o que nunca ocorreu em tem
po algum no Brasil. 

O Sr. Jefferson Péres-São os ministros vedetes. 
O Sít. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - O 

vedetismo, como salienta o Senador Jefferson Pé
res, de quantos querem aparecer e não vêem que a 
sua função é outra, sobretudo aqueles que chegam 
à mais alta magistratura do País. 

É hora de se refletir sobre isso no Judiciário, no 
Executivo e no Legislativo. . ~ ~ ~~ 

Portanto, ao pedir essa transcrição, tenho cer
teza que a minha voz será, embora frágil, ouvida no 
Senado da República. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 

OS LADRÕES DA CAIXA DÁGUA ( 

Roberto campos 
Há poucos dias numa carta a um jornal, um leitor fonnulava 

de maneira simples e objetiva o problema principal do Governo 
neste momento: quanto é preciso para encher uma caixa dágua 
cheia de ladrões e com as torneiras abertas? A -mais séria das di
ficuldades do Estado brasileiro é precisamente isso: pelo desper
dício. pela lambança. pala corrupção demagógica. pela falta de 
prioridades a de critérios chegamos a uma criminosa ineficiência 
geral nos gastos públicos. 

Não é preciso axpllcar isso a Fernando Henrique. Em ma
téria de lucidez. não há o que se lhe possa acrescentar. Mas com 
uma economia muito apertada, e com 6mftada capacidade de ma
nobra política, ele está sendo atropelado, em nome de demandas 
sociais, por grupos radicais ou populistas a que ele próprio desa
visadamente ofereceu espaço. E tem respondkio apenas _reativa
meate às;.provocações, como o reflexo do Joelho quando o médi
co bate o martelinho de borracha. 

.. ~rece endossar a angelização, peJa míd"~a, dos guenilhei
. ros dÔÃraguaia, cõmo sa fossem escoteiros fazendo piquenique 
com balas de festim. Atiravam para matar. Ptanejavam nada me-
nos do que cría:r uma repubriQueta comunista, segundo a técnica 
do foquismo de Che Guevara-, isto é, a multiplicação de focos de 
insurreição. E se fossem vitoriosos, haveriam milhares de burgue
ses desaparecidos e alguns gulags. E ninguém ousaria falar em 
indenizações, direitos humanos e outras esquisitices da moral 
burguesa. 

É tempo de o Presidente deixar de ser bonzinho e pôr or
dem na casa. Os funcionários públicos que invadiram o Ministério 
da Fazenda, assim como os eletricitários chantagistas, que ocu
pam subestações e nos ameaçam de black'"Out, devem ser su
mariamente demitidos. A demissão por justa causa é bom remé
dio para a inconcebível libertinagem das greves de serviços es
senciais do setor público, que pesam exatamente sobre os mais 
indefesos. A privatização dos monopólios é ainda melhor remédio, 
sendo por isso lamentável a promessa presidencial de não prtvati
zar .t; "Petrossauro•. 

Fernando Henrique não vai ganhar palmas_da.oposição de 
esquerda e vizinhanças. Todas as opoSições, em todo o mundo, 
pretendem substituir os govemos - tirar quem está lá em cima 
para sentar no lugar. É do jogo do poder. Nos pafses de mais alto 
nivel de ruftura política. a disputa se concentra hoje muito mais na 
gerência do que no poder. Os participantes concorrem num mer
cado politico competitivo, oferecendo os seus produtos aos con
sumidores- opinião pública e eleitorado- propondo, não grandes 
opções ideológicas, mas um melhor balanço de custos e benefí
cios. O que resta de demagogia radical se concentra nas franjas 
fundamentalistas étnicas e nacionalistas. 

Nos politicamente menos desenvoMdos. a disputa de po
der tende a virar intransitiva e irracional, com a mobilização de 
mncores pelas esquerdas e/ou pelo radicalismo étnico e religioso. 

---;;;!::!_C? caso ~rasileiro, a única real esperança que o PT e essa 
-excreSC:êilcia c:auclifhesca que é o POT podem alimentar da retor-
nar ao centro do palco (onde pensam estar em 98) é a de que a 
economia entre em parafuso, numa crise total de govemabilldade. 
Se o Govemo levar adiante as refonnas, a equação poUtica do 
País vai ser outra. E ainda que a coligação govemamental venha 

_ a perder popularidade, não existirá espaço para 001a verdadeira 
rea.~peração das atuais esquerdas. Admitir que as reformas seJam 
levadas a cabo com êxito seria, para os nosso dogmáticos, acei
tar a viabilidade prática do neolibera,tismo, coisa assustadora para 
os neoconservadores. -

As oposições não têm alternativas para propor, mas sabem 
atrapalhar. A demora das reformas revela como nossa estrutura 
partidária é frágil, obrigando os governos a comporem bases par
lamentares precárias, a um custo exorbitante, e complicando as 
decisões sobre temas em que haja alguma controvérsia. O per
manente risco eleitoral empurra muitos congressistas para o ime
diatismo e para iniciativas retóricas ou demagógicas. Todas as 
democracias, aliás, encontram hoje difiaJidades para resistir à 
ação dos mais organizados ou mais estridentes. E os temas so
ciais são aquelas em que os demagogos, os ressentidos e as es
querdas organizadas mafs faturam. Hipocritamente, aliás, porque 
nossas esquerdas não gostam dos pobres. Gostam mesmo é dos 
funcionários públicos. São estes que, gozando do estabilidade. fa. 
zem grevas, votam no Lula, pagam con1rlbuição para a cur. Os 
pobres não fazem nada disso. São WlS chatos.-

Nossa realidade são imensas carências (embora não tan
tas QUanto fazem parecer o vfcio pessimista a sensacionalista da 
inprensa, e .a deliberada defonnação ideológica dos desconten
tes). O crescimento econOmico do País, travado temporariamente 
pelas crises mundiais da ao a 82, wlminando com o desastre da 
insolvência do México, nunca mais se raaJperou. Foi t.ma década 
e meia de crises sucessivas. em que o PIB cresceu em_ média 
apenas 1,8% ao ano~ permanecendo estagnado per caplta. E, 
sobre esta base estreitada. desabou o peso do dilúvio demográfi
co, que desde 1950 adicionou cem milhões de novos habftantes. 
entupindo as cidades com gente pouco qualificada para as de
mandas de uma economia industria.J em rápida evolução. O Brasil 
não parou de progredir socialmente, mas os problemas correram 
à frente. É bom lembrar que carências existem até nos homogê
neos pequenos países nórdJcos, e que, nas sociedades desenvol
vidas, há 5 a 15% que ficam de fora. São os perdedores do siste
ma - subclasse, no sentido de Dahrendort- para os quais não se 
enoontraram ainda soluções satisfatórias. 

No Brasil, há dois problemas básicos.: os números excessi
vamente altos da pobmza absoluta, que nada justifica, chegue a 

-16 milhões de pessoas, e a absurda inefiCiência e lembrança do 
Estado no usO soc:fal dos limitados recursos. Em relação ao PIB, 
já temOs a mesma proporção de gastos públicos e sedais que 
pafses como os Estados Unidos e o Japão. Explorar essa situa
ção para forçar o Governo contra a parede tem sido fácil. Tanto 
mais quanto não temos o hábito de exigir decência ou responsabi
lidade dos crítiCOs, e gostamos de um exagero. Mas a verdade é 
que Fernando Henrique compreendeu corretamente a hierarquia 
desses problemas. Para que o caminhão da economia possa 
transportar a carga social, é preciso, antes de mais nada, que fun
cione. Estou à vontade para faJar, porque, com castello Branco, ti· 
vemos de seguir essa ordem: recuperar a economla, e a funciona
Udade do Estado, para então poder agir na parte social- o que foi 
feito através, por exemplo, do programa habitacional e do Estatu
to da Tena. · 

Há, porém. um reparo a fazer ao atual Governo. capricha 
muito no discurso, mas tem sido fraco na gerência Otimizar a 
gestão dos rea.~rsos é" auc:ial: hoje, o mau uso destes é pior do 
que a falta. Desde 1985, somos minados por 001a doença parali
sante de todos os órgãos de ação. A demagogia delirante levou à 
conslitudonallzação a à judíciallzação de tudo. Qualquer ato de 
autoridade na aplicação de 001a lei, ou na eX9a.lçáo de um pro-
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grama, poda ver~se contestado por liminares das instâncias mais 
-baiXas. Estas. não estando vinculadas pelas decisões dos tribu· 
nais superiores, fazem o que bem entendem, dando um enorme 
trabalho para se consertar mais em cima. Naturalmente, o fato de 
que o Judiciário se tomou o tapetão em que os jogos acabem ten
do de ser decididos não é culpa deste, mas do baixo nive' técnico 
e da predominância da demagogia e dos interesses especiais que 
vêm caracterizando o processo político. Serão necessárias mu· 
danças constitucionais e infraconstitucionais mais amplas do que 
as da limitada reforma administrativa proposta. 

Roberto Campos é Deputado Federal pelo PPB- RJ. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • V. Ex" 
será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Jo
. saphat Marinho para uma comunicação, pelo prazo 
de cinco minutos, nos termos do art. 14, III, do Regi
mento Interno. 

_ O.JlR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA: Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidel'lte, Sr"s e Srs. Senadores, ao entrar neste ple
nárióTui informado por alguris ilustres Colegas de ter 
sido inclufdo o meu nome na lista dos membros da 
bancada ruralista em notfcia publicada pelo Jornal 
Folha de S.Paulo. Embora leitor assíduo da Folha, 
não atentei para tal riotfcia. 

A segura informação que me foi dada basta-me 
como certeza para a contestação que óra faço. 
Nada, absolutamente nada, justifiCa que hajam 
transmitido ao Jornal Folha de S.Paulo a inclusão 
de ·meu nome no rol dos membros da bancada rura
lista. Não participo da posição por eles adotada no 
Congresso Nacional. Não sou proprietário rural de 
pequeno ou grande propriedade. Não tenho emprés
timo em banco público ou privado. Não aceito as po
siç<;íE!..S que têm sido adotadas, como a da semana 
passada, na Cãmara dos Deputados, em que foram 
argüidos privilégios, a meu ver, condenáveis. 

Quero, assim, deixar claro que o jornal foi equi
vocamente informado, pois que nenhuma razão, de 
qualquer natureza, justificaria a minha inclusão entre 
os membros da Bancada ruralista. . .... _ . . 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 
a palavra, com tulcro no art. 14, inciso li, letra a, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. Ex" 
dispõe da palavra por cinco minutos. · 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Como Lí
d~~r:.Yresidente, Sr"s e Srs. Senadores, as irre
gularidades climáticas, provocando enchentes e de
sastres que tanto infelicitam as regiões atingidas, 
são acontecimentos cíclicos, para os quais as popu
lações estão mais ou menos preparadas. Sabe-se 

que em determinados períodos do ano virão as en
chentes dos rios, e todos se mantêm alertas para 
delas se defenderem. 

O que ocorreu e ocorre no Maranhão, porém, 
supera todas as expectativas pessimistas. Há 15 
anos não desabavam sobre o Estado as tempesta
des que envolveram suas diversas regiões, provo
cando prejuízos de grande monta para os agricutto
res, comerciantes e as municipalidades.-

E o pior, Sr. Presidente, têm sido as seqüelas 
deixadas pelos temporais. 

O Município de Imperatriz, por exemplo, além 
de ter destruída grande parte da sua infra-estrutura 
urbana, luta contra os surtos de dengue, tifo, malá
ria, hepatite, leptospirose e febre amarela. Se já não 
bastassem tantos males, registr;;~-se agora elevado 
índice de hanseníase entre crianças e adolescentes 
da rede escolar pública. 

• Imperatriz. como sabem as Sr's e Srs. Sena
dores, nasceu do esforço de pioneiros que enfrenta
ram a Amazônia, avançando e explorando uma de 
suas extremidades. Transformou-se na segunda ci
dade economicamente mais importante do Estado, 
com crescentes perspectivas de permanente cresci
mento. 

Imperatriz sofre diretamente a influência das 
matas virgens. Destas recebe as riquezas, que esti
mularam suas origens, mas também as doenças tro
picais dos que ousam penetrá-las. 

Sr. Presidente: Imperatriz, em instantes como 
estes, não pode ser abandonada pelo Governo Fe
deral. O Governo Estadual dá-lhe a ajuda que pode 
dar, mas insuficiente para as suas necesSidades. 

O ªtiJal Interventor Estadual em Imperatriz, o 
Sr. Dorian Riker Teles de Menezes, acaba de enca
minhar dramática carta ao Ministro José Serra, do 
Planejamento, expondo-lhe a atual situação calami

tosa por que passa o Município e pedindo os recur
sos federais imprescindíveis à sua recuperação. 

Di<: o Interventor num trecho da carta: 
"Temos, ainda, para completar a mol

dura deste cenário desolador, centenas de 
"sem terras• acampados a 32 km da cidade, 
em escala crescente pela adesão de apro
veitadores e também dos sem emprego, dos 
sem teto e dos sem comida. É urna autênti
ca bomba-relógio que poderá detonar, em 
prop<Írçõés i mensuráveis. • 

E, mais adiante, após explicilr as razões -que 
motivaram a intervenção no Município, registra outro 
trecho da ~rta: 
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"Tal estado de coisas, Senhor Ministro, 
levou a administração municipal a decretar si
tuação de emergência, reconhecida pelo Go
verno Estadual e homologada pela Secretaria 
Especial de Políticas Regionais desse Ministé
rio, instrumento que objetivou dotar o Executi
vo municipal dos meios indispensáveiS à su
peração daqueleS problemas. Os re.bursos, 
porém, não foram obtidos, Provoc:ancte:~ illsa
tisfação reinante no seio popular que fennenta 
com explosiva intensidade. • 

O Senhor Ministro José Serra haverá de sensi
bilizar-se com o apelo que lhe dirige o Municfpio de 
Imperatriz. 

É nestas horas que se faz necessária a presença 
da União, estendendo aos Estados a ajuda de que ca
~m ~ra superar determinadas conjunturas. 

Isto o que espero do nosso Ministro do Plane
jamehto e Orçamento. 

Era o-que !infla a dizer. 
Obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EOISON LOBÃO EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ 

OFÍCIO N" 021/GAe 

exmv Sr. Senador da RepúbDca 
Doutor José Serra 

lmpem.triz. 9 de maio de 1996 

DO. Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento 
srasma (DF) 

I" .,Senhor Ministro, 
Localizada às margens do caudaloso rio Tocantins, servida 

pela Rodovia Belém·Brasllia e pela ferrovia Norte-Sul Dgada à 
Ferrovia carajás-São Luis, es1a cidade apesar das potenciallda· 
des que possui, tem sofrido amargas experiências de toda sorte. 

COm a advento dos grandes e diluvianos temporais que 
desabaram impiedosamente sobre a cidade, com n1aior fúria en-
tre março e abril do fluente ano, tol destruida grande parte da ln
traastrutura urbana, demolindo-se, assim o fnlgll equRibrlo da 
quaiiOãde da vidii. 

Além disso, o -vorante surto de dengue, assoei- ao 
corolário fulesto de outras epidemias oportunistas, tais como tifo, 
malária, hepatite, Leptospirose e até febre amarela, trouxeram o 
componente mais assustador da catástrofe. Se ainda não bastas
se. eis que, como o estender de um lençol de maldições. está, 
sendo registrado elevado índice de hansenfase, acometendo com 
peNerSB crueldade, grande contingente de nossas crianças e 
-adO~n1es d8 rede escolar pública. 

O fenômeno apocalfptico, quase escatologico, afolou Iam· 
bém oom rigor Infama! a malha vfária e as estruturas destinadas a 
drenagem dos riadlos Bacuri, Santa Tereza é Cspivala, que cor· 
tam a cidade, transfonnados agora em tonnentosos inimigos, ao 

romperem bueiros, galerias e pontos. devastando dezenas de qul
klmBiros de ruas, deixando-as lntrategáveis. 

Temos, ainda, para completar a moldura desle cenário doso
~. centenas de sem-tanas acampados a 32km da cidade, em 
escala crescente pela adesllo de aproveltedotes e lambém dos 
sem-emprego, dos sem-tm e dos sem-comida. É uma autêntica 
bomba relógio que poderá delonar em proporções mensuráveis. 

O quadro é bastante desalentador, até porque ao longo dos 
últimos 3 (três) anos o munlclpio vem sendo penalizado com suces
siVos e gravas problemas de natureza pofftica, que culminaram com 
o .......rnaro do Pmfello eiello em 1994 e assunção do Vica·Preflli. 
to, o qual teve uma admlnislraçlio desastrosa a ponto de levantar o 
clamor púbico resultando em denúncias do Ministério Público, aco
lhidas pela Jusllça ~. levando sUa Excelência a Gove~ra 
do Estado a promover a Intervenção no munlclplo. 

Tal es1ado de coisas, Senhor Ministro, levou a adminls1ra· 
çlio municipal a decratar situação de emergência, reconhecida 
pelo Governo Es1adual e homologada pela Secretaria Especial de 
Polfllces Regionais desse Minlslérlo, Instrumento que objetlvou 
dotar o Executivo municipal dos meios Indispensáveis a supera
ção daqueles problemas. os recursos, contudo, não toram obfi. 
dos, pro~ a insatisfação reinante no seio popular que fer
fnenta com .explosiva densidade. 

Diante do exposto, considerando que os recursos fi. 
nanceiros do município são Insuficientes para atender aos 
programas e projetos necessários a recuperação da malha 
viária da sede do municlplo e, principalmente, melhorar o 
sistema de saneamento básico, objeUvando minimizar os re· 
levantes e emergentes problemas que tumultuaram a vida de 
nossa população. nos seus 350.000 habitantes. vimos atra~ 
vés deste pleito sollcltai de V. ex- que se digne autorizar ao 
setor competente dessa Ministério a analisar a possibilidade 
de liberar recursos para este municfpio, visando atender as 
seguintes postulações: 

a) Saneamento Básico 
Drenagem dos riachos capivara e Santa Tereza que cor· 

tam vários bairros da Cidade. 
Construção de buelros, galarias plUViais e emissários em 

vários pontos da ddade. 
Valor estimado da obra: R$1.500.000,00 (um mithão e qui· 

nhentos mil reais). 
Prazo de execução: 90 (noventa) dias. 
b) Recuperação da Malha Vlárta 
Reconstrução de ruas, pontes e avenidas destrufdas.
Valor eslina1o da obra: R$2.000.000.00 (dois rnllõesde reais) 
Prazo de execução: 90 (novenla) das. 
Finalmente, Senhor MiniSlro, na certeza de que este pleito 

encontrará a devida ressonàncla no elevado espírito público de ·"·· 
Ex', aproveito a oportunidade para, em meu nome pessoal e do 
wfi1dü -povü -de-fmpa~ exp. ess&i·lha --sincaros- tJ -antecipados 
agradecimentos. - Dorlan Rlker Tele• de Menezes, lnteiVentor 
Es1adual em Imperatriz. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercfcio, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N• 486, de 1996 

Senhor Presidente 
Requeremos, com base no Capitulo 11, seção I, 

do Regime!lto Comum do Congresso Nacional, e, 
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após ouvido o plenário, seja convocada sessão sole
-ne -para o dia 26-6-96, em comemoração dos 1 o 
{dez) anos de reativação das relações entre a Repú
blica de Cuba e a República Federativa do Brasil. 

Justificação 

Trata-se de uma data de relevante significado 
para os dois Pafses, em virtude dos laços de frater

. nidade, amizade e respetto qoé envolvem os seus 
povos, bem como as relações diplomáticas· e comer
ciais entre Brasil e Cuba 

O objeto desta proposta é o de prestar uma ho
menagem justa aos dez anos da reativação das rela
ções bilaterais na data de 26 de junho do corrente. 

A Câmara dos Deputados aprovou requerimen
to do Deputado Pedro Valadares e outros, para uma 
sessão solene nessa mesma data (document() àne
xo); porém, gostarfamos que a referida sessão fosse 
do Congresso Nacional, conforme entendimentos 
mantiGos com os Deputados autores da proposição, 
e que a mesma ocorresse no plenário do Senado. 

Sala das sessões, 20 de maio de 1996. -
Roberto Requião - Nabor Júnior - Bernardo 
Cabral. 

O SR PRESIDENTE (Valmir Crunpelo) -O reque
rimento será votado na próxima sessão deliberativa. 

A Presidência recebeu, do Banco da Amazônia 
S. A., o Ofício N° 184/96, de 6 do corrente, através 
do qual encaminha ao Congresso Nacional, nos ter
mos do art 20, § 4°, da Lei n• 7.827, de 27 de se
tembro de 1989, as Demonstrações Contábeis do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO), posição de 31112/95. (Diversos n• 09, de 
1996-CN) 

' -Q expediente vai à Comissão Mista de Plano, 
OrçamentosPúblicos e Fiscalização, e, em cópia, à 
Comissão de Rscalização e Controle. (Diversos n• 
9, de 1996-CN 

Será feita, ainda, a comunicação à Câmara dos 
Deputados, acusando o recebimento do referido ex
pediente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência recebeu o Ofício n• 462, de 1996, de 17 
do corrente, do Presidente da Câmara dos Deputa
dos, encaminhando o relatório final da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada naquela Casa, des
tinada a investigar a ocorrência de possíveis irregu

laridãciesna ·fabricação de medií:amerítos.-(Diversos 
n• 43, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e 
Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir CampeJoj • En
cerrou-se na sexta-feira última o prazo para apre
sentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
n• 21. de 1995, de autoria da Senadora Benedita da 
Siiva, que institui Programa de Educação para a 
Preservação do Património Ecológico. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Sobre 

a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 487, DE 1996 

Requeiro, nos termos do art 21 O, do Regimen
to Interno do Senado Federal, a trascrição nos anais 
desta Casa do artigo Os ladrões da caixa dágua, de 
autoria do Deputado Roberto Campos, publicado no 
jornal O c:;llobo, edição de 19 do corrente. . 

• sràsma, 20 de maio de 1996. - Senador Anto-
nio Carlos Magalhães. 

(À Comissão DiretDta) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O re
querimento será encaminhado ao exame da Comis
são Diretora. 

Volta-se à lista de oradores inscmos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 

Tebet. S. Ex• dispõe de 20 minutos. -
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MT. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's _e Srs. 
Senadores, sereimutto breve. Hoje, ao iniciarmos a 
semana, entendo ser mutto natural o que ocorre no 
cenário político do Brasil. No meu entender, estamos 
vivendo uma época excepcional para o aperfeiçoa
mento d,o· regime democrático no Pafs, e, sem dúvi
da nenhuma, a imprensa nacional tem dado uma ex
traordinária colaboração para esse aperfeiçoamento 
democrático, para a transparência dos negócios pú
blicos e da vida administrativa deste Pafs. 

Todos nós - e até a imprensa - COI'TlE!temos, 
vez por outra, alguns equfvocos. Tanto é,-Sr. Presi
dente, que a Folha de S.Paulo - que, sem dúvida al
guma, está entre aqueles órgãos de imprensa da pri
meira linha na luta pela moralidade pública deste 
Pafs, na luta por esse aperfeiçoamento democrático 
-, também, vez por outra, transmite, informa aquilo 
que não corresponde à realidade. 
- É por isso que, ao aplaudir os êxitos da Folha 
de S. Pauto ·e da imprensa nacional, não posso dei
xar de procurar esclarecer o que foi publicado a meu 
respeito na edição do dia 17 de maio do_ corrente 
ano.-
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No Primeiro Caderno, na página 1-6b, sob o tr
loto-•Balcão de Negócios de Fernando Henrique 
Cardoso", a Folha de S.Paulo se refere a minha 
pessoa nos seguintes termos: 

"O Senador Ramez Tebet (PMDB-MS), 
relator dos projetos sobre o Sivam e sobre a 
CPI, obteve a promessa da construção de 
uma ponte sobre o rio Paraguai para Jazer 
parecer pelo arquivamento da CPI e pela li
beração do empréstimo para o projeto !le vi-
gilância da Amazônia.• .. 

Quero dizer, em primeiro lugar, que nunca rela
tei nenhuma comissão pariamentar de inquérito nes
ta Casa. Senador com um ano e alguns meses de 
mandato, ainda não me incumbi de nenhuma missão 
de relatoria referente a qualquer comissão paria
meAtar &e inquérito. O jornal não diz qual é. essa 
CP!, .mas fico tranqüilo ao afirmar que não relatei 
CP! sobre qualquer assunto. 

Em segundo lugar, fui Relator do Sivam, o Sis
tema de Vigilância da Amazônia, e no referido artigo 
consta que eu teria obtido a promessa de constru
ção de uma ponte sobre o rio Paraguai para proferir 
parecer no sentido do arquiva~nto da CPI - que 
não sei qual é, mas liquido o assunto porque nunca 
relatei uma CPI - e da liberação de empréstimo para 
o Projeto de Vigilância da Amazônia. 

Quero corrigir esse equivoco porque o homem 
público tem que ter sua biografia amplamente co
nhecida. Nunca reivindiquei a0 Executivo, jamais 
conversei na área econOmiea sobre essa ponte do 
rio Paraguai, a qual penso referir-se à ponte que 
procura ligar a BR-262 sobre o: Rio Paraguai até a 
cidade de Corumbá. 

Acontece que apenas subsCrevi, e nada mais 
do que isso, uma emenda de bancada assinada por 
três Senadores, pelo Estado de Mato Grosso do Sul 
e por oito Deputados Federais. Foi a chamada 
emenda coletiva que, afinal, fizemos no âmMo do 

Legislativo perante a Comissão do Orçamento. Essa 
emenda sequer logrou um parecer favorável, sendo 
rejeitada. 

Querer ligar qualquer reivindicação nesse sen
tido dâ a impressão de que o Projeto Sivam está in
teiramente imaculado ou errado. É preciso que se 
restabeleça a verdade. Há opiniões contraditórias. O 
proj§!Q_Sill.all) é polêmico, mas nem por isso vai ini· 
lllr um pariamentar de, enquanto estiver trabalhan
do, contribuindo ou dando o seu voto para qualquer 
projeto polêmico, seja o Sivam, ou um outro qual
quer, ficar impedido de qualquer reivindicação ao 

Poder Executivo. O panamentar não pode ficar inibi· 
do do exercício do seu mandato, da luta pela defesa 
dos interesses do seu estado. 

Sr. Presidente, há determinados assuntos que 
precisam ser bem apurados; precisamos compreen
der a vida de um pariamentar. Se há, como aqui foi 
mencionado e como a imprensa tem citado, negó
cios antiéticos, que isso seja condenado, mas que 
não se façam ligações pelo simples fato de determi
nada matéria controvertida estar em andamento. Se 
for a5$im, qualquer parlamentar que estiver relatan
do uma matéria polémica estará impedido de exerci
tar ou de fazer valer o seu poder de reivindicação, a 
sua luta em favor dos interesses que representa. 

Não tenho procuração alguma para defender, 
por exemplo, o Senador !ris Rezende. Mas nesse 
"balcão de negócios• diz-se o seguinte: •o Senador 
!ris Rezende indicou Presidente do Departamento 
Nacional de Produção Mineral. • 

_Certo ou errado, se indicou ou não indicou, não 
sei, mas, dando de barato, que S. Ex" indicou esse 
diretor .•. Será que um Senador da República iria, por 
uma indicação, trocar o seu voto por uma matéria 
que estivesse em discussão? Não acreárto em um 
procedimento pariamentar dessa natureza. 

Faço esse registro sem nenhum ressentimento 
contra esse grande órgão da imprensa nacional, até 
porque essa ponte • se é a que penso • é muito im
portante para o meu estado. E, por ser importante 
mesmo, jamais seria objeto de qualquer negociação 
para a Relatoria de um projeto. Isso não me inibe. 

Sr. Presidente, darei um exemplo daquilo que 
desejo afirmar. Na quinta-feira, votamos uma maté
ria controyertida, que foi a negociação que envolveu 
o Governo do Estado de São Paulo, o Banespa e o 
Governo Federal. Ora, porque votamos isso, deixa· 
rei de reivindicar junto ao Poder Executivo e a esta 
tribuna o mesmo para meu Estado? E na hora de re
conhecerem o valor, a necessidade de o Mato Gros
so do Sul receber um empréstimo que venha em so
corro de suas verdadeiras necessidades? Isso pode 
ser ligado a qualquer outro voto que, por acaso, ve
nha prolatar no Plenário do Senado da República, 
ou a qualquer Comissão da qual pertença? ~áo 
acredito. Assim, qualquer assunto importante inibir· 
nos-ia para o exercfcio do mandato. 

Assim-é, sr:Presidente, que ocupei esta tribu~ 
na apenas para fazer este registro, sem outras con· 
siderações que não a de restabelecer aquilo que jul
go um equívoco e também, Sr. Presidente, Srs. Se-
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nadares, porque todo homem público tem a sua bio
- gralia e, posrrivamente, tenho de zelar pela minha. 

Agradeço a V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Com 
a palavra o nobre Senador Lauro Campos. (Pausa.) 

Com a palavra o nobre Senador Joel de Hol· 
landa. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL·PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora' 
dor.) • Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, há 
temas que precisam ser trazidos à tona para dis· 
éussão e debate. São tão importantes e. tão pre· 
sentes em nosso dia-a-dia que dispensam uma 
desculpa para figurar nos pronunciamentos dos 
representantes nesta Casa Legislativa. A sua pró· 
pria natureza substantiva justifica-lhes a presença, 
sempr&Oportuna. · 

• Um desses temas, Sr. Presidente, é a educação. 
Em ResSO País • custa·me dizê-lo - ã situação do ens~ 
no público causa profunda consternação e vergonha. 
Aqui, a educação está de cabeça para baixo. O ensino 
básico, que em qualquer país civilizado é prioridade 
nacional, só apresenta qualidade nas escolas priva
das, inacessíveis à maior parte da população. O bom 
ensino superior, por sua vez, está ao alcance dos privi
legiados. É inatingível aos pobres. 

Registra-se aí a grande distorção. Neste país, 
com 18 milhões de analfabetos, só metade dos alu
nos matriculados no I grau da escola pública conclui 
a errava série. Deles, grande parte é incapaz de re
solver problemas elementares de Matemática, de 
entender o que leu e de escrever uma redação com 
começo, meio e fim. . · · 

, .Os que conseguem ultrapassar a barreira do 
primeiro e segundo graus têm formação de má quali
dade. DHicilmente chegarão aos bons cursos supe
riores, que são públicos. Cito exemplo da Universi
dade de São Paulo, das melhores do país: setenta 
por cento dos alunos que logram entrar em um de 
seus cursos vêm de escolas particulares. 

Os mais pobres, com formação básica deficien
te, terão que se contentar com uma faculdade priva

da que, além de cara, em geral oferece cursos de 
baixa qualidade. · · 

Com isso, Sr. Presidente, amplia-se o fosso so
cial. Os pobres estão condenados a continuar po
b~~m ne.nhum preparo para enfrentar com êxito 
õSiiÕns concursos ou lograr bons empregos no se
ter privado. Na prática, os cargos qui!llficados são 
destinados a quem pôde pagar por boa formação no 
1 e 11 graus e teve acesso ao ensino superior gratui-

to. São negados a quem só pôde contar com a edu
cação oferecida pelo Estado, ou seja, a escola públi
ca, que deveria servir-lhes de redenção, que deveria 
ser a porta de entrada para uma vida melhor, conde
na-os à eterna exclusão. A escola, que deveria ser a 
propulsora da mobilidade social e da correção das 
desigualdades, tomou-se perpetuadora da iniqüida
de e do privilégio. Tira do pobre a única chance de 
progresso individual e social. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é hora 
de mudar, de dar um basta ao ensino deficiente, à 
má ·reputação do -professor, aos índiCes altíssimos 
de evasão escolar, à repetência generalizada. 
· -· · . O ensino público deve ser de boa qualidade e 
servir à maioria da população, não à elite. Hoje, o 
Pafs gasta muito com educação, mas gasta mal. 

É indispensável corrigir a perversidade do gas-
to público com educação. - . 
• EstUdo do Banco Mundial mostra a distorção do 
investimento no setor. o método foi o seguinte: o ban
co ãovidit.! a população brasileira em cinco grupos, de 
acordo cem a renda. A mais pobre ficou com 16% dos 
gastos; a segunda, com 18%; a terceira, com 20%; a 
quáita, com 22%; e a mais rica, com 24%. 

"'' A título de comparação, Sr. Presidente, lembro 
os nún]eros. do nosso vizinho Chile. Lá, aos 20% 
mais pobres cabem 35% dos gastos. Aos 20% mais 
ricos, 7o/o, 

· Estamos a menos de quatro anos do novo milê
nio. Nosso Presidente da República e nosso Ministro 
da Educação são CO!iCeffúados professores. Certa
mente sabem o que fazer. O que falta? Ouso dizer que 
falta vontade polfiica. Falta a decisão de assumir o de
safio de tomar a escola a redenção dos pobres. 

Claro que alguém perderá. Mas esse alguém 
tem condições de não prejudicar-se. Precisa apenas 
devolver a fatia que não lhe pertence e que apren
deu a devorar com crescente voracidade. 

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

O Sr. Va/mir Campelo, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo $r. Jóel 
de Hollanda. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Sena
dor Joel de Hollanda, a Presidência solicita sua pre-· 
sença na Mesa para que a presida. 
· O SR...PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Há 
ainda oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Valmir Campelo. 

S. Ex"_ dispõe de vinte minutos. 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00167 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
·cía -o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, quero registrar nos Anais da Casa o 
transcurso dos 50 anos de fundação do Senac -Ser
viço Nacional de Aprendizagem ComerciaL 

Instalada em 1.700 municípios brasileiros, essa 
-entidade voHada para a formação profissional do tra
balhador já atendeu mais de 22 milhões de cidadã
os. Só em Brasma e suas cidades-satélites, esse nú
mero supera os 350 mil trabalhadores. 

Atuando em todo o Brasil, o Senac está voltado 
para a formação de mão-de-obra especializada e 
tem por objetivo atender à demanda de recurs9s hu
manos do comércio e do setor de serviços, f~ndo 
isso com singular competência e com padrão ~e ex
celência indiscutivelmente de primeiro mundo. :-

0 Senac, como bem sabem V.Ex's, constitui 
uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 
criada e mantida com recursos dos empresários do 
coffiért:io, mediante contribuição advinda de uma 
taxa incidente sobre o total da folha de pagamento 
dos empregados. 

O melhor de tudo e o que, com toda certeza, 
faz com que esses recursos sejam corretamente 
aplicados é o fato de serem administrados sem qual
quer ingerência dos poderes públicos, muito embora 
estejam sujeitos à fiscalização do Tribunal de Con
tas da União. 

Vinculado nacionalmente à Confederação 
Nacional do Comércio e às Federações do Comér
cio nos Estados e Distrito Federal, o Senac man
tém cursos profissionalizantes de elevado padrão, 
exercendo com eficiência e objetividade a missão 
de formar e encaminhar mão-de-obra especializa
da áõs setores de comércio e de serviÇ()l; de todo . 
o país. 

Além dessas importantes atividades, o Senac 
tem desempenhado, também, o importante papel de 
estudar, planejar e executar projetos que contribuam 
diretamente para melhorar o desempenho da força 
de trabalho e para ampliar a produtividade das em
presas de comércio e das prestadoras de serviço. 

Faço questão de acentuar a importãnc~ do _tra
balho desenvolvido pelo Senac com rara efiCiênCia e 
sem qualquer entrave burocrático, porque não é raro 
aparecer, até mesmo dentro do próprio Congresso 
Nacional, propostas absurdas de extinção do Senac. 

-=-Entidades como Senac, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. ·senadores, têm que ser incentivadas todos os 
dias. Os benefícios que elas trazem ao País são vi
síveis e refletem diretamente sobre o nosso desen
volvimento. 

Mais do que nunca, n~ economia de mercado 
que se pretende consolidar no Brasil, é p~eciso dei
xar o setor privado gerir instrumentos válidos e efi
cientes como o Senac, que merecidamente conquis
tou a admiração e o respeito do povo brasileiro. 

o Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Valmir Campelo? 

. O SR. VALMIR CAMPELO ·Pois não, nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Desejo solidarizar
me com V. Ex" pelo pronunciamento justo e oportu
no que faz neste momento. Todos conhecemos o 
excelente trabalho realizado pelo Senac, que nesta 
segunda-feira completa seu cinqüentenário e, po~ 
isso merece nossas felicitações. O Senac e o Sena1 
são.' ccimo sabemos, as duas entidades profissionali
zantes de grande valor para a vida brasileira O Se
nac, no setor comercial, e o Senai, no setor indus
irial. Quantas e quantas pessoas, sobretudo as po
pulações carentes das cidades e às vezes até dos 
campos, foram buscar sua _llrofissão nessas duas 
entidades, que, por isso, merecem os nossos aplau
sos. Solidarizo-me também com V. Ex" quando repu
dia as ameaças de extinção dos recursos destinados 
à manutenção dessas duas importantes instituições. 
Devemos estar atentos para prestigiá-las no mo-
mento oportuno. .. . . . 

O SR. VALMIR CAMPELO • Agradeço a V. 
Ex" pelo aparte. As palavras equilibradas e a expe
riência de V. Ex" só vêm engrandecer este meu pro
nunciamento. 

Continuando, Sr. Presidente, quero, nesta 
oportunidade, quando se comemora os 50 _a_nos de 
fundação dessa entidade, que tantos beneflc1os te~ 
proporcionado ao País, registrar o meu_ reconh~l
mento e o meu agradecimento pelos seMços de Ine
gável relevância comunitária que o Senac vem de
senvolvendo nesse meio século de ex1stênc1a. 

Cumprimento, na pessoa do empresário e par
ticular amigo Sérgio Koffes, Presidente da Federa
ção do Comércio e do Conselho Regional do Senac 
do Distrito Federal, a toda famllia Senac, tanto aqu1, 
na Unidade Federada que tenho a honra de repre
sentar nesta Casa, quanto em todos rincões deste 
amado Brasil. 

Parabéns e vida longa ao Senac! 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) • Co~

-suHo ao nobre Senador Humberto Lucena se deSeJa 
fazer uso clã palavra. (Pausa.) . _ 

o Sr. Senador Bernardo CabralellVIo~ d1scurso 
à Mesa para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Begimento Interno. 
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S. Ex' será atendido. 
---o SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM) ·Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em 1° de abril 
p.p. a alíquota de Imposto de Importação para bici
cletas foi reduzida de 70% para 35%, ampliando a 
exposição desse setor aos custos internacionais. 

Além do 'Custo Brasil', dever-se-á enfrentar 
mais um obstáculo qual seja a recente Instrução 
Normativa 951071 da Secex - Secretaria de Comér
cio Exterior, que instrui os órgãos emissores de 
guias de importação sobre a forma de pagamento de 
peças e insumos para bicicletas limitando-a a 'até 
30 dias'. (Anexo 1 ): 

- A importação desses insumos na maior parte 
das vezes tem origem nos pafses asiáticos; '-

- O tempo necessário ao percurso, só viável 
por via marftima, situa-se em média em 65 dias aos 
quãis ae'rescenta-se prazos de carga e descarga de 
25 dias, totalizando 90 dias; 

· -=-o processo industrial e os prazos de transfe
rência do produto acabado aos mercados consumi
dores envolvem 45 dias, aos quais acrescentam 15 
dias de negociação de venda; 

- Os prazos de pagamento praticado junto aos 
grandes magazines são de 120 dias; 

- Considerados todos os prazos, o ciclo com
pleto, em condições ideais, soma 270 dias. 

As restrições impostas pela circular, certa
mente inviabilizam grande parte das pequenas e 
médias empresas do setor, pelos elevados volu
mes de capital de giro exigidos e conseqüentes 
custos financeiros, impossibilitadasainda da utili
zação de artifícios acessfveis somente a empresas 
de grande porte (off-shores, subsidiárias no exte
rio{, etc.) e que de certa forma neutralizam os efei
tos dessa medida. 

Ao contrário do que fez crer uma entidade de 
classe constitufda por somente 2 associados produt<r 
res de bicicletas, (anexo 2), a medida inviabiliza total
mente as empresas industriais, notadamente as locali
zadas na Zona Franca de Manaus, que cumprem Pr<r 
cesso Produtivo Básico rigorosamente fiscalizado pe
los órgãos competentes. 

Se o objetivo é coibir a importação de bicicletas 
'CKD' sob a classificação de 'peças e partes' os 

instrumentos adequados devem ser outros, que não 
pe!lâ!Lzem_ etnpresas industriais, geradoras de em
prego é receitas fiscais, num procesSo de i:lesindus
trializa~o danosQ aoo interesses nacionais. 

Sr. Presidente, considerando o exposto requei
ro a V. Ex" que seja encaminhado ofício ao Ministro 

MAurício E. Cortes Costa, Secretário de Comércio 
Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo no sentido da revogação dessa Instrução 
Normativa, pelos imensos prejuízos que vem cau
sando as empresas do setor. 

limo. 

Muito obrigado. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

MINUTA 

São Paulo,15de maio de 1996 

Minislro Mauricio E. COrtes Costa 
0.0. Secretário de Comércio Exterior 
Esplanada dos Ministérios 
Bloco-J- 811 andar- sa1a soa 
Brasma-OF 
70056-900 

llustrf~mo Ministro, . 
Em 1~ de abril p.p. a alfquola de Imposto de Importação 

para bicicletas foi reduzida de 70% pam 35%. ampliando a •>PO
sição de nosso setor aos rustos Internacionais.. 

Além do custo Brasil, deveremos enfrentar mais um obstá
culo qual seja a recente Instrução Nonnallva 95/071 da Seccx-5e
cretarta de Comércio Exterior, qtie instrui os órgãos emissores de 
guias de importação sobre a fonna de pagamento de peças e ln· 
sumos para bicidetas Imitando--a a até 30 das. (Anexo I) 

- A importação desses insumos na maior parte das vezes 
tem origem nos parsas asiáticos; 

- O tempo necessário ao percurso, só viável por via ITial"ftt
ma. situa-se em médfa em 65 dias aos quais acrescentam-se pra
zos de carga e descarga de 25 dias, to1allzando 90 dias; 

- o processo industlial e os prazos d9 1ransferênda do 
produto acabado aos mercados consumidores, envolvem 45 dias. 
aos quais acrescentam 15 dias de negociação de venda; 

- Os prazos de pagamento praticados junto aos grandes 
magazines são de 120 dias; 

- COnsiderados 10dos os prazos, o ddO completo, em con
dições ideais,~soma 270 dlas. 

As restrições impostas peta cira.llar, certamente invia.bili· 
zam grande parte das pequenas e médias empresas do setor, pa-. 
los elevados volumes de capHal de giro exigidos e conseqüentes 
cus1os financeiros. lmpossiblrotadas ainda da utilização de artill· 
cios acessíveis somente a empresas de grande porte (off ... hores, 
subsidiárias no exterior. etc.) e que de certa fonna neutralizam os 
efeitos dessa medk:Sa.. 

Ao contrário do que fez crer uma entidade de classe constf... 
tufda por somente 2 associados produtores de bicicletas. (Anexo 
2), a medida inviabiliza totamente empresas industriais, notada
mente as localiZadas na Zona Franca de Manaus. que a.~mprem 
Processo Produtivo Básico rigorosamente fiscalizado pelos órgã· 
os competentes. 

Se o objetivo é coibir a inportação de bicicletas CKO sob a 
classificação de peças e partes os lnslrumentos adequados d&
vem Ser outros. que_ não penalizem EHnP_rasas industriais. gerado
ras de empm;iõ e receitas llscals, num ProCesso de dÓSindustrfal. 
zaçãc danoso aos !ntere<.'C>os r.adonais. - - - --

COnsiderando o acima exposto apelamos a V. $11 no senti
do da urgente revogação dessa Instrução Normativa, pelos Imen
sos prejuízos que vem causando as empresas do setor. 
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Desde já apresentamos nossos protestos de profundo res-
_Jleito. - Fellpe Khelrallah, CR da Amaz6nla lnd. da Blcldelas 
Ltda-:-

0 SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência designa para a 
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, 
às 14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 44, DE 1995 

Votação, em turno único, do Prajeto de Lei da 
Cãmara n• 44, de 1995 (n• 3.051/89, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre as Colónias, Fede1"89Pes e 
Confederação Nacional dos Pescadores, regul<\men
tando o parágrafo único do art. 8" da Constiiuição 
Federal, tendo ;. 

- Parecer favorável, sob n" 203, de 1996, da Co
missão 

-de Assuntos Sociais. 
-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 85, DE 1995 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmam n• 85, de 1995 (n" 3.523193, na Casa de çri
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
reajusta a pensão especial concedida pela Lei n• 
3.233, de 29 de julho de 1957, a Rosália Maria de 
Almeida da Conceição, viúva do ex-servidor federal 
Vital da Conceição, tendo · 

Parecer favorável, sob n• 195, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais. 
-3-

P)m.JETO DE LEI DA CÂMARA N°132, DE 1995 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmam n• 132, de 1995 (n" 4.219/93, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que concede pensão especial a Mariana Olimpio 
Gmnja, filha menor de Deise Uma Olimpio Granja, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 196, de 1996, da Co-
missão 

- de Assuntos Sociais. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°133, DE 1995 

--=Yomçã.o, em turno único, do Projeto de Lei da 
""Cãrriãrà. n• 133, de 1995 (n• 3.956/93, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que concede pensão especial a Helena Santos Ca
bral, viúva de João da Silva Ribeiro, tendo 

Parecer favorável, sob n• 197, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais. 

-5-
REQUERIMENTO N• 371, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
371, de 1996, do Senador José Eduardo Outra, soli
citando, nos tennos do art. 172, inciso I, do Regi
mento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1995, de sua 
autoria, que susta o Decreto n• 1.480, de 3 de maio 
de 1995, do Poder Executivo, que dispõe sobre os 
procedimentos a serem adotados em casos de pam
lisações dos serviços públicos federais. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°104, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Cãmàrà. n• 104, de 1992 (n" 604191, na Casa de 
origem), que define e pune contmvenção penal refe
rente a condutas atentatórias contra o património pú
blico e privado, tendo 

Parecer sob n• 217, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favo

rável, nos termos de substitutivo que oferece. 
-7-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 8, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 8, de 1994 (n• '(.374/91, na Casa de 

-- origem), que revoga os parágmfos únicos dos arts. 
213 e 214 do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940- Código Penal, tendo 

Pareçer favorável, sob n• 218, de 1996, da Co
missão ).. 

- de Constituição, Justiça e Cidadania._ 

-a-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 117, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Cãmam n• 117, de 1994 (n"4.151/93, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
-que anem dispositivos do Decreto-lei n• 227, de 28 
de fevereiro de 1967, tendo 

Pareceres sob n"s 212 e 213, de 1996, das Co
missões 

- de Serviços de Infra-Estrutura, favorável ao 
Projeto, corrremendas n"s 1 a 39-CI, que apresenta; e 

- de Assuntos Sociais, favorável ao Projeto e 
às emendas n•s 1 a 39-CI, apresentando, ainda, a 
emenda n• ~AS. 
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-9-
-,ROJETO DE LEI DA CÂMARA N°125, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto d.e Lei· 
da Câmara rfl 125, de 1995 (n" 88/95, na Casa de 
origem}, de iniciativa do Superior Tribunal Militar, 
que altera a Lei n• 8.457, de 4 de setembro de 1992, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 219, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania •. 

-10-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 300, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
_.do Requerimento n• 167, de 1996} ~ · 

..[)iscussão, em turno único, do Projeb de Lei 
do· Senado n• 300, de 1995, de autoria do Senador 

Casildo Maldaner, que altera a denominação da Es
cola Agro-Técnica Federal de Sombrio para Escola 
Agro-Técnica Federal de Santa Rosa do Sul , tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Vilson Kleinübing, em substituição à 
Comissão de Educação. 

-11-
PARECER N• 205, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Parecer n• 205, 
de 1996, da Comissão de Rscalização e Controle, 
sobre o Processo Diversos n• 38, de '1995 (Aviso n• 
50/95-TCU, na origem}, referente a decisões daque
le Órgão sobre auditoria operacional realizada na 
Secretaria de Recursos Hídricos, concluindo pelo ar
quivamento do Processo Dillersos em referência: 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Está 
encerrada a sessão • 

' 
(Lev~-~e a_~ às 16h40min.]) 

Ata Da 72ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 21 de Maio De 1996 

2!! Sessão Legislativa Ordinária, da 5()!! Legislatura 
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Renan Calheiros, Levy Dias, 

Antônio Carlos Valadares, Romeu Tuma, Bel/o Parga e Lúcio Alcântara 

'·ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valladares - Artur da Távola - BeiJo 
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo 
Cabral - Caries Bezerra - Carlos Wilson - Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - El
cio Alvares - Emma Fernandes - Emandes Amorim 
- Esperidião Amin - Flaviano MeiO - Francelina Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Ca· 
mata -- Gilvam Borges - GuHherme Palmeira -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende 
- Jader Barbalho - Jefferson Péres - João França -
Joã@pcba ,.. Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -

Tosaphat Marinho - José Agripino ::.. José AMis ·..: 
José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Anucla - Júr10 Campos -
Júnia Marise - Lauro Campos - L.evy Dias - lucrcio 

Portella -;: ·Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Mariuoe 
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suas
suna - Odacir Soares - Onofre Qlinan - Osmar 
Dias - Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet -
Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu 
Tuma -:- Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha -
Sérgio Machado - Teotonio Vilela Filho - Valmir 
Carnpelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada· 
res) - A lista de presença acusa o COI!llarecimento 
de 70 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercrcio, Senador Ney 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 



Maio de 1996 ANAIS Dô SENADo FEDERAL ôoi71 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Sobrnetendo à deliberação do Senado 
Federal a escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de sua pré
via aquiescéncia: 

MENSAGEM~ 171, DE 1996 
(NO 439196, na origem) 

Excelentfssimo Senhores Membros do Senado 
Federal 

Nos termos do parágrafo únioo, ln fine, do arti
go 104 da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências o nome dO Dou
tor Qarfoo Alberto Menezes Direito, Desembargador 
do· Toounal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribu
nal de Justiça na vaga deoorrente da aposenladoria 
do Ministro Francisco Cláudio de Almeida SantOs. 

Os méritos do indicado, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, 
constam do anexo clnlculum vltae. 

Brasma, 17 de maio de 1996. - Fernando 
Henrique cardoso. 

CURRICULUM VITAE 

Carlos Alberto Menezes Direito, Desembarga· 
dor do Tribunal de Justiça do Es1ado do Rio de Ja. 
neiro, brasileiro, nascido a 8 de setembro de 1942, 
na Cidade de Belém, Es1ado do Pará, filho de Luiz 
NUI)O$ Direito e Carmen Menezes Direito, casado 
oorh Wanda VIS!lna Direito, possui 3 filhos: Luciana 
Maria- 26-8-69, Carlos Alberto -19-01·71 e Carlos 
Gustavo -29-3-71. 

CID"SOS 

- EstudOs primários e secundários nos Colé
gios Mallet Soares e Anglo Americano. Rio de Janei· 
ro-RJ •. 

- Bacharel em Direito, turma de 1965, pela Fa· 
culdade de Direito da PUCIRJ. 

- Doutor em Direito pela PUCIRJ, defesa da 
tese em 1968. 

- Curso de Extensão Universitária sobre Direito 
Ba~~o na ~UCIRJ. 
-· · · - Curso de extensão Universitária sobre Socie
dade AnOnima na PUCIRJ. 

- Curso de Extensão Universitária sobre Dou
trina Social da Igreja na PUC/RJ - 1968. 

.. _ - Assistente de Seminários de Direito Interna· 
cionar na Univei'sidade de Oxford, Inglaterra. (Pro
fessores Kirkwood e H. Waldock} -1964. 

- Curso sobre Direitos Humanos no· Sistema 
lnteramericano. Instituto de lnvestigacione Jurfdicas 
de la Universidad Nacional AutOnoma de Méxioo -
aprovado oom excelência. 1969. 
AtMdades Escolares 

- Presidente da Sociedade Literária do Colégio 
Anglo Americano. Rio de Janeiro - RJ. 1959 a 1960. 

. Fundador e primeiro Presidente da Academia 
de Letras do Colégio Anglo Americano, em 1959. 
Rio de Janeiro,RJ. (Cadeira n" 1 -Machado de Assis}. 

- Fundador e Diretor do Jornal O Anglo órgão 
da Sociedade Literária do Colégio Anglo Americano. 

-Orador da 4• série ginasial e do 3" ano ctássi
oo do Colégio Anglo Americano 

AtMda~.s Universitárias 
1- Como t=studante 

- Membro fundador e Presidente do Departa
mento de Assistência Penitenciária da Faculdade de 
Direito da PUC/RJ. 1961/1962. 

- Presidente do Centro Acadêmico Eduardo 
Lustosa da Faculdade de Direito da PUCIRJ. 
1962/1963. 

- Representante do oorpo docente no Conse
lho Técnico Administrativo da Faculdade de Direito 
da PUCIRJ. 196211963/1965. 

- Fundador do Movimento Solidarista Universi
tário na PUCIRJ. 1961. 

11- Como Professor 

- Professor Trtular de Direito Constitucional da 
Faculdade ·de Direito da PUCIRJ 

- Professor de Doutrina Social da Igreja no Ci
clo Básioo do Centro de Ciências Sociais da 
PUCIRJ. 

-1• Semestre de 1969 
- Professor de Instituições de Direito do De-

partamento de EoonOmia da PUCIRJ. 
-1967a 1968 
- Decano do Centro de Ciências Sociais da 

PUCIRJ 1970172 
- Diretor do Deparamento de Ciências Jurfdi-

cas da PUCIRJ. 1971 
Vice-Reitor da PUCIRJ (DesenvoMmento}. 
1972 
- Diretor do-Núcleo- de Estudos e Pesquisas 

Sociais- NEPES, da Universidade do Es1ado do Rio 
de Janeiro- UERJ 

1978/1979 



00172 - ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

- Membro da Bancada Examinadora do Con
curso para Professor nular da Universidade do Es
tado do Rio de Janeiro, ao lado de Caio Tácito (Pre
sidente), Oscar Dias Correa, Raymundo Faoro e Mi
guel Seabra Fagundes. 

1980 
- Profesor visitante do Curso de Pós-Gradua

ção em Ciência Politica do lnstiMo Metodista Ben
nett 

1983 
Algumas Publicações 

- O Estado Moderno e a Proteção dos Direitos 
do Homem Freitas Bastos - 1968- esgotado. 

- Introdução à Revolução Constitucional da 
URSS. 

- Cadernos da PUC -Série Ciências Jurídicas 
-1969. - -

- ..::Breves Anotações sobre a Posição da Ern-
presà face à constituição do Brasil Revista Jurfdicas 
n•1ó1-1968. 

- Salário-mfnimo do menor. 
- A Situação Jurfdica do Empregado Elevado 

a Diretor de SI A. · 
-'- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
- Em defesa do Primado do Direito. Diséurso 

de posse como Membro Efelivo do lnstiMo dos /ld
vogados Brasileiros. 

- Ensaios sobre as transformações na Ordem 
Politica. Estudo de Direito Constitucional PUCIRJ re
nas 1970 (em conjunto). 

-Estudos de Problemas Brasileiros- Renas-
1970 (em conjunto). 

- O Ensino Jurldico do Brasil. Revista da OAB 
-GB 1975. 

' ·- A Retorma do Ensino Jurldico. Univerisidade 
do Amazonas -1976. 

- O Direito e o OesenvoMmento •. Conjunto 
Universitário Cândido Mendes -1978. 

- A Reforma do Ensino Jurldico PUCIRJ -
1971. 

- A Supremacia da Constituição - Controle da 
Constitucionalidade das Leis PUCIRJ - 1970. 

- Reforma Universitária e Ensino Jurldico. Re
vista Forense n• 27 4. 

-Federalismo- EDIPUC -1978. 
-A Prática Democrática EDIPUC -1979. 

-- O Direito Autoral na Obra Cinemalógráfica. 
"ReviStà ForenSe-n• 286 - AbriiiMaio/Junho/M - pág. 
2201228 

- A Oemocrácia Nossa de cada Dia Forense 
Universitária e Livraria Winston Editora- 1984. 

- A Constituinte dos Oitenta. V. Congresso 
Brasileiro de Direito Constitucional - 1984. 

- Artigos diversos para o Jomal do Brasil Jor
nal de Brasma, Última Hora e Tribuna da Imprensa 
1980/81/82/83184185186. 

- Questões de Direito Positivo. Editora Reno
var, Rio, 1990, em colaboração. 

- Anotações sobre Responsabilidade Civil -
por furto de automóveis em Shopping Centers - ed. 
part., 1990. 

- Manual do Mandado de Segurança. Editora 
Renovar. Rio- 1991. 

- Manual do Mandado de Segurança. Editora 
Renovar- Rio- ~ ed.- 1994. 

Congressos, Comissões, 
Seminários, Coleglados 

- Membro do Conselho Seccional da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seção da Guanabara, 
eleito pelo Conselho Superior do Instituto dos Advo
gados Brasileiros, para o biênio 7317 4 e reeleito para 
o biénio 75/76. 
. . - Membro efetivo do Instituto dos Advogados 
Brasileiros desde 1968. 

- Membro participante do Seminário de Estu
dantes Latino-Americanos da Europa, organizado 
pelo Ceiam, em Champrosay, França, 1964. 

- Membro participante dos debates da Ca!holic 
Students lntemational Chaplaincy, em Londres, no 
ano de 1964. 

- Membro participante do Seminário sobre a 
Reforma do Ensino Jurfdico, organizado pelo Institu
to dos Advogados Brasileiros, em 1968. 

- Membro assessor da Semana da Constitui
ção orgànÍzada pelo Instituto dos Advogados Brasi
leiros, em 1967. 

- Membro participante da Primeira Mesa Re
donda de Ciência Polrtica, patrocinada pela Associa
ção Internacional de Ciência Política. Rio de Janeiro, 
em 1969. 

-Membro do Conselho de Ensino e Pesquisa 
da PUC/RJ. 1969 a 1972. 

- Assessor Especial da Coordenação para o 
Aperfeiçoamento do Pessoal de Nfvel Superior (CA
PES} do MEC. 1969. 

- Membro do Conselho Universitário da 
PUC/RJ. 1970 a 1972 

- Assessor .de Educação do Premesu, ex-Ce
pas do MEC. 1970. 

- Membro participante da 1• Conferência sobre 
o Ensino de Direito e o DesenvoMmento. Santiago 
do Chile. 1 ~71. 
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- Membro e Relator Geral da Comissão Espe
cll!l-para a indicação do prêmio Moinho Santista na 
área de Ciências Jurídicas. São Paulo. 1971. 

- Membro do Committee on Legal Educalion in 
lhe Developing Countries, do lntemational Legal 
Center. New York, USA. 1972. 

- Membro convidado do Congresso Internacio
nal de Juristas (Comissão n• IV - Ensino do Direito 
nas Sociedades em Vias de Desenvolvimento). Pe
trópolis. 1962. 

- Assessor Especial do MEC para a elabora· 
ção do novo currículo mínimo de Ciências Jurídicas. 
1972. . . 

- Membro participante das 1•, 2", 41, s• e 9" 
Conferências de Faculdades de Direito realizadas 
em Juiz de Fora, 1971; Bagé, 1972; Belém, 197 4; 
Guarapari, 1975; Pelotas, 1980. 

- - Membro participante do Seminário lnter-Ame
ricanQ de Desenvolvimento realizado no México, em 
t 962,..wb o patrocínio da Oficina Relacionadora de 
Movimentos Estudantiles UniveiSitários. 

- Presidente do Conselho Nacional de Direito 
Autoral, do Ministério da Educação e Cultura.;4-2·76 
a 30-5-78. 

- Membro participante e Relator Gera~ da 11 

Sessão da 2" Conferência sobre o Ensino do Direito 
e o Desenvolvimento. Lima. 1972. 

- Membro do Com~ê Diretivo do Conselho lati· 
no-Americano de Direito e Desenvolvimento. 
197111972. 

- Presidente do Comitê de Pós-Graduação do 
Conselho Latino-Americano de Dire~o e Desenvolvi
mento. 1971/1972. 

- Membro da 1° Conferência Latino-Americana 
de Di1e~o Con~ucional. México. 1975. 

• Membro da Comissão de Redação da Revista 
da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Guana
bara. 1974. 

- Coordenação do Seminário sobre Reorgani
zação Partidária e Representação - Núcleo e Pes
quisas Sociais- NEPES, da UniveiSidade do Estado 
do Rio de Janeiro. UERJ. 1978. 

- Coordenador do Seminário sobre Desenvol
vimento Ulbano - Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Sociais- NEPES, da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. UERJ. 1979. 

- Membro participante do V Congresso Brasi-
lei~. D.ireitp Const~ucional. UERJ. 1984. _ 

-.;. Comissão de Redação da Revista da ordilm 
dos Advogados do Brasil- Seção Guanabara. 1974. 

- Coordenação do Seminário sobre Reorgani
zação Partidária e Representação - NOcleo e Pes-

quisas Sociais-NEPES, da UniveiSidade do Estado 
do Rio de Janeiro. UERJ. 1979. 

- Membro participante do V Congresso Brasi
leiro de Direito Constitucional. UERJ. 1984. 

- Membro da Comissão para o Prêmio Golfi.. 
nho de Ouro, campo da Ueratura, outorgado pelo 
Governo do Estado do Rio de Janeiro no ano de 
1985 (Decreto do Estado do Rio de Janeiro no ano 
de 1985 (Decreto n• 7 .854, de 13-12-84, publicado 
no Diário Oficial de 14-12·84). 

- Membro participante do XXXVI Encontro do 
Sumaré: O que a Nação espera da Constituinte, or
ganizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, sob a 
Presidência do Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sa· 
les. Julho de 1985. 

- Coordenador do 3" Grupo do XXXVI Encon
tro do Sumarê: O que a Nação espera da Constituin
te, organizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, 
Sob a Presidência do Cardeal Dom Eugênio de 
Araújo Salas. Julho de 1985. 

- Presidente da 2" Sessão - Dire~os Culturais 
- do Ciclo de Estudos e Debates sobre Direito e Ga-
rantias Individuais e Coletivas na Futura Constitui
ção; promovido pela PUCIRJ. Outubro de 1986. 

- Responsável pela Organização Acadêmica 
do Ciclo de Estudos e Debates sobre Direitos e Ga· 
rantias Individuais e Coletivas na Futura Constitui· 
ção, promovido pela PUCIRJ. Outubro de 1986. 

- Presidente da Sessão de Abertura do 2• 
Congresso latino-Americano das Culturas Ingle
sas - LABCI (latin American Brasilian Cultural lns
titutes), no Rio Palace Hotel, organizado pela Cul
tura Inglesa. Rio de Janeiro, realizado em julho de 
1987. ~ 

• Presidente da 11 Sessão do VI Congresso 
Mundial de Educação Comparada, com o tema Uma 
Tríplice Herança da Educação na África: Nativa, Islâ
mica e Abordagens Ocidentais, tendo como Confe
rencista o Presidente da Sociedade de Estudos Afri
canos da UniveiSidade de Michigan, realizado pela 
Sociedade Brasileira de Educação Comparada, no 
Hotel Glória. Julho de 1987. 

- Presidente do 1• Painel do IV Congresso In
ternacional A Famma - Pensamento de João Paulo 
11, com o tema Os Desafios Culturais e Sócios-Eoo
nômicos que a FamOia Enfrenta, realizado pela Ar· 

_ quidiocese do Rio de Janeiro, no aud~rio do Ediff· 
cio João Patllo 11, êm setembro de 1987. 

- Membro participante do Seminário Interna
cional sobre a Social Democracia, promovido pelo 
Instituto de Estudos Políticos e Sociais - IEPES, no 
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auditório da Caixa EconOmica Federal- CEF, em 
-novembro de 1987. 

- Palestrante no Seminário Shopplng Centers 
- Questões Jurfdicas, com o tema Responsabilidade 
CMI por Ates llfcitos Praticados em Shopplng een
ters, promovido pelo Centro de Estudos e Debates 
do T AIRJ e Academia Internacional de Direito e Eco
nomia, em dezembro de 1989. 

- Palestrante no Seminário O Lojista e o Shop
plng Center - Aspectos Jurfdicos, com o tema A Li
vre Negociação dos Indicas. Leis de Ordem Pública 
da Imprevisão, promovido pelo Centro de Debates e 
Estudos do TAIRJ- CEDES, em setembro de 1990, 
no Hotel Fazenda São Moritz. 

- Palestrante do Congresso Internacional de 
Direito de FamOia, promovido pelo Instituto de Direi
to Comparado Luso-Brasileiro, dEl11 a 13 de setem
bro-de 1'991. 

- Convidado Especial do I Encontro Ruminen
se· de-Direito Municipal, promovido pelo Centro de 
Debales e Estudos do T AIRJ - CEDES, em setem
bro de 1991. 

- Participante do XI Congresso lnteramericano 
de Propriedade Industrial e XI Seminário Nacional 
de Propriedade Industrial, promovido pela Associa
ção Brasileira da Propriedade Industrial, em outubro 
de 1991. 

- Expositor no Seminário Planos Privados de 
Saúde, promovido pelo Centro de Debates e Estu
dos cjo Tnbunal de Alçada Cfvel -CEDES, no Gua
rujá, em 19-3-84 
Palestras, debates e ca oleiênclas 

- Conferencista na Universidade Nacional Au
t0119f08. do México. 

- Conferenciste na Universidade Ibero-Ameri
cana do México. 

- Conferencista na Universidade Católica de 
Lima, Peru. 

- Aula inaugural A Universidade como Centro 
CuHural do Pafs, pronunciada na Unirio, em 1977. 

-Aula inaugural O Direito e o DesenvoMmen
!0, pronunciada na Faculdade de Direito Cândido 
Mendes, em 1978. 

- Conferência sobre O federalismo, pronuncia
da no Instituto dos Advogados do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, em 1979. 

- Conferência sobre A Reforma Universitária e 
.o..J:risino-do Direito, pronunciada no IX Encontro 
Brasileiro da Faculdade de Direito de Pelotas, RS, 
em 1980. 

-Conferências sobre Função Constitucional do 
Vereador, pronunciada no I Congresso Interestadual 

de Vereadores, realizada no Salão de Convenções 
do Hotel Nacional, Rio de Janeiro, em 1983. 

- Coferência sobre Comunicação e Polftica, 
pronunciada nas Faculdades Integradas Moacyr 
Bastos, Campos Grande, RJ, em 1983. 

- Aula inaugural A Formação do Cientista So
cial, pronunciada no Departamento de Sociologia da 
Pontilfcia Universidade Católica do Rio de janeiro, 
em 1984. 

- Aula inaugural Ensino Jurfdico e Mudança 
Social, pronunciada na Faculdade de Direito das Fa
culdades Integradas Moacyr Bastos, em 1984. 

- Debatedor sobre Constituinte e Mudança So
cial, promovido pela Faculdade de Humanidade Pe
dro 11 - FAHUPE, organizado pelo Diretório Central 
dos Estudantes, em abril de 1985. 

- Palestra sobre A Proteção do Meio Ambiente 
.na Nova· Constituição. Achegas sobre a Disciplina 
dos DireHos do Consumidor e do Usuário, pronun
ciamento na Faculdade de Comunicações Hélio 
Alonso, organizado pela Seção Ruminense da So
ciedade Brasileira para Defesa do Meio Ambiente, 
em maio de 1985. 

- Debatedor sobre A Constituição da Nova Re
pública, promovido pela Faculdade de DireHo Cândi
do Mendes, Ipanema, em maio de 1985. 

- Debaledor sobre A Nova Elaboração Consti
tucional, promovido pela Faculdade de DireHo Está
cio de Sá, em maio de 1985. 

- Palestra sobre O Processo Constituinte da 
Nova República, pronunciada no Rotary Clube de 
São João de Meriti, em junho de 1985. 

- Palestra sobre A Mobilização da Sociedade 
no Processo Constituinte, pronunciada no Rotary 
Clube do Jardim Botânico, em junho de 1985. 

- Conferência sobre o Papel dos Executivos na 
Feitura da Nova Constituição, pronunciada no CEN
TRECON - Haipava, para os Engenheiros da Palro
brás, em junho de 1985. 

- Conferências sobre Constituinte e Garantias 
de Direitos Individuais, pronunciada pelo Ciclo de 
Estudos dedicado à Assembléia Constituinte e a So
ciedade Brasileira, na Faculdade de Direito Cândido 
Mendes -Ipanema, julho de 1985. 

- Conferência sobre A Nova Constituição Bra
sileira, pronunciada na Faculdades Integradas Moa
cyr Bastos,--em agosto de 1985. 

- Palestra sobre O Fortalecimento das Corro
nidades na Nova Constituição, pronunciada no Rota
ry Clube de_ Madureira, em agosto de 1985. 
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- Palestra sobre O Papel da Mulher, pronun-
-C:.aâa na Associação da 2' Jwentude - SEJUVE, 
em novembro de 1985. 

- Palestra sobre A Nova Constituição e os Oi
reHos Sociais pronunciada no Centro CuHural Femi
nino, em novembro de 1985. 

- Conferência sobre Transição Democrática e 
Constituinte, pronunciada no Centrecon, dentro do Pla
no de Fomnação e Aperfeiçoamento elo Pessoal de. 

- Conferência sobre A Constituinte e a Refor
ma EconOmica, pronunciada na Fundação Educacio
nal Severino Sombra, Vassouras, em abril de 1986. 

- Conferência sobre Estado, Poder e Consti
tuinte, pronunciada na Pontifícia Universidade Cató
lica do Rio de Janeiro, por ocasião da abertura da . 
Semana da ConstHuinte, em abril de 1986. 

- Conferência sobre A Constituinte, pronuncia
da na Pbntiffcia Universidade Católica do Rio de Ja
neiro, em maio de 1986. 

· -=Conferência sobre As Exigências da Nova Ci
dadania, pronunciada no Centro Alceu Amoroso 
Uma para a Uberdade, em agosto de 1986. 

- Conferência sobre Mobilização Pcipular e 
ConstHuinte, pronunciada nas Faculdades lntegra-
das Moacyr Bastos, em agosto de 1986. ~ 

- Conferência sobre Justiça e SeguranÇa, pro
nunciada no Clube de Engenharia, em setembro de 
1986

-_ Oebatedor sobre A Cons!Huinte e o Projeto 
de Cons!Huição elaborado pela Comissão Afonso 
Arinos de Mello Franco, promovido pela PUCIRJ, em 
outubro de 1986. 

- Apresentação de trabalho O Tratamento 
Constitucional da Cultura, no Ciclo de Estudos e De
bates sobre Direitos e Garantias Individuais e Coleti
vas na Futura ConstHuição, promovido pela PUCIRJ, 
outubro de 1986. 

- Expositor, na área de educação, do Encontro 
entre Empresas e Escolas para reflexão e debate 
sobre as formas de operacionalização elo estágio à 
luz da Lei n" 6.494, de 7-12-77 e do seu Decreto n• 
87.497, de 18-8-82, realizado no Centro Empresarial 
Rio, pelo Centro de Integração Empresa Escola, em 
julho de 1987. 

- Oebateclor sobre Educação e Constituinte, 
promovido pela Cultura Inglesa, no Auditório da Filial 
Copacabana, em junho de 1987. 

_ - Oebateclor sobre Alfabetização de. AduHos, 
-promoVido Pela Fundação Educar, no auditório da 
Embraiei, em outubro de 1987. 

- Conferência sabre O Estado de DireHo, no 
Ciclo de Estudos Jurídicos dos Problemas Nacio-

nais, promovido pela Faculdade de Direito da Uni
versidade Federal de Juiz de Fora e o Diretório 
Acadêmico Benjamin Constant, em novembro de 
1987. 

- Conferência sobre A Constituição e o Plano 
Nacional de Educação, . profelida na palestra de 
abertura da Reunião da Região III do Conselho de 
ReHores das Universidades Brasileiras, no salão no
bre da Universidade Metodista de Piracicaba, em fe
vereiro de 1986. 

- Debatedor do III Ciclo de Estudos de Atuali
zação Jurídica sobre a Nova Constituição, promovi
do pela Associação dos Magistrados Fluminenses, 
em 14 de agosto de 1989. --· 

- Conferência no Curso de Politica, Estratégia 
e Alta Administração do ExércHo sobre o tema mo
dernas Tendências Constitucionais, promovido pela 
Escola de Comando e Estado-Maior do ExércHo, em 
6 de abri( de 1989. 

- Aula sobre o tema Do Mandado de Seguran
ça, do Mandado de lnjunção e do Habeas-Copus
Conceito, Objeto, Cabimento, Legitimação, Novos 
Aspectos Constitucionais, Pressupostos, pronuncia
da na Universidade Católica de Petrópolis, Curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu em DireHo Processual 
Civil, em março de 1990. 

- Conferência proferida no III Encontro Esta
dual de Curadores de FamRia do Estado do Rio de 
Janeiro, sobre o tema A Entidade Famirrar e a União 
Estável promovida pela Coordenacloria das Curado
rias de Famma do Estado do Rio de Janeiro, em 10 
de agosto de 1990. 

- Conferência proferida no Curso de Polflica, 
Estratégia e Alta Administração do ExércHo, no pai
nel sobra o sistema educacional brasileiro, promovi
do pela Escola de Comando e Estado-Maior elo 
Exército, em 31 de junho de 1990. 

- Palestra proferida na VIl Conferência dos Ad
vogados do Estado do Rio de Janeiro sobre o tema 
A Autonomia Administrativa e Financeira do Poder 
Judiciário, promovida pela Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro, em ou-
tubro de 1991. ~ . 

- Conferência no Curso de Politica, Estratégia 
e Alta Administração do ExércHo - (CPEAEX), na 
matéria política, promovida pela Escola de Comando 
e Estado-Maior do ExércHo, em 8-4-92. 

- Aula no Módulo III - O Processo CMI, o Di
reito de Falllfiia ê a Nova Constituição elo Curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu em DireHo Processual 
Civil sobre o tema DireHos e deveres dos cOnjugues 
em face da atual Constituição. Sociedade conjugal; 
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Sociedade de fato e união estável, promovida pala 
-tlniVersidade Católica de Petrópolis, em 19-9-92. 

- Conferencista-debatedor do Seminário sobre 
Formas e Sistemas de Governo, sobre o tema Presi
denciafismo nos EUA e no Brasil, promovido pelo 
Departamento de Ciências Jurfdicas da PUCIRJ, em 
30 de março de 1993. 

- Palestra proferida no Hotel Glória sobre o 
tema Mandado de Segurança, promovida pelo lnsti
Mo dos Magistrados do Brasil, em 26-11·93. 

- Membro participante do 11 Seminário sobre A 
Responsabilidade CMI no Transporte Colativo, pro
movido pelo Centro de Debates e Estudos do Tribu
nal de Alçada Cfvel do Rio de Janeiro- CEDES, em 
Angra dos Reis, 18-12·93. 

- Conferencista no Ciclo de Conferências so
bre Questões Relevantes no Direito de FamRia so
bre-o te'ma União Estável, promovido pelo CEPAD, 
em 1-7·1·94. 
Atlvh:lades Plilllcas e Prollsslonals 

- Advogado no Foro do Rio de Janeiro. IOS<:fi. 
ção na OAB-GB n• 14.389. ~ 

- ConsuHor-Geral da Coinpanhia Sidenírgica 
da Guanabara- COSIGUA. : 

Assessor da Presidência do Banco Bamerindus 
SI A. 

- Chefe do Gabinete do Ministro de Estado da 
Educação e CuHura. 197511978. 

- Chefe do Gabinete do Prefeito da Cidade do 
Rio de Janeiro. 1979/1980. 

- Prefeito em exerofcio da Cidade do Rio de 
Janeiro. 25-5-79 à 6-6-79 e 23-3-80 à 7-4-80. 

- Membro do Conselho de Administração da 
Co!Jlpanhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de 
Janeiro- COMLURB. 1979/1980. 

- Membro do Conselho de Administração da 
Empresa de Turismo do Municfpio do Rio de Janeiro 
SA- RIOTUR. 1970/1980. 

- Membro do Conselho de Administração do 
Centro Internacional Riotur SA - RIOCENTRO. 
1979/1980. 

-Membro do Conselho de Desenvolvimento da 
Ponliffcia Universidade Católica do Rio de Janeiro -
PUCA'!J, 

- Benfeitor da Policlfnica Geral do Rio de Ja. 
neiro. 
·--Diretor do Banco do Estado do Rio.de J<l!lei

"TO-SA = EiANERJ, área de recursos humanos. 
1980/1981. 

- Diretor.Secrelário da ABERJ - Associação 
de Bancos do Estado do Rio de Janeiro. 1980/1981. 

- Membro do ConselhO da Sociedade CMI 
mantenedora da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro, representando o Cardeal Arce
bispo do Rio de Janeiro, o. Eugênio de Araújo Sal-

las. - Presidente da Fundação de Artes do Rio de 
Janeiro- Fundação Rio. 1981/1982. 

- Membro do Conselho Estadual de CuHura do 
Estado do Rio de Janeiro. 

- Presidente da Comissão de Legislação e 
Normas do Conselho Estadual de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro. 

- ConsuHor Especial da presidência do Banco 
de DesenvoMmento do Estado do Rio de Janeiro 

S/A. Ida - Membro do Conselho Curador das Facu • 
des Cândido Mendes (Sociedade Brasileira de Ins
trução). 

-Membro da Comissão Executiva do Conselho 
-de DeseRVolvimento da PUCIRJ. 

- Membro do Conselho Curador e da Comis-
são Executiva do Centro Aloeu Amoroso Uma para a 
Liberdade. 

- Membro do Conselho Consultivo da Funda
ção Padre Leonel Franca da PUCIRJ. 

Presidente da Casa da Moeda do Brasil. 
1985/1987. 

- Membro Titular do Conselho Curador da Fun
dação Nacional de Arte- FUNARTE. 1985/1987. 

- Presidente de Honra da Comissão de Alto Nf
vel da Associação dos Servidores Contratados do 
Estado do Rio de Janeiro- ASCERJ. 

- Membro do Conselho Direito da Policlfnica 
Geral do Rio de Janeiro, na qualidade de Vrce-Presi
dente. 

- Membro do Conselho de Educação da Asso
ciação Comercial do Rio de Janeiro. 1987f1988. 

- Secrelário de Estado de Educação. 
1987/1988. 

- Membro do Conselho de Administração da 
Venerável Ordem 3' de São Francisco da Penitên
cia, nomeado por sua Eminência o Cardeal O. Eugê
nioSalles. 

- Merr.bro da Banca de Direito Público (Direito 
Constitucional) do 8" Concurso de Ingresso na Ma· 
gistratura do Estado do Rio de Janeiro. 1990. 

- Membro da Ellinca. de Direito Público (Direito 
Constitucional) do go Concurso de Ingresso na Ma
gistratura de Estaao do Rio de Janeiro. 1990. 

- Membro da Banca de Direito Constitucional 
do 7" Concurso para Procurador do Estado do Rio 
de Janeiro. 1991. 
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Condecorações e Medalhas 

- Medalha de Ouro- Honra ao Mérito- do Co
légio Anglo Americano. 1960. 

- Prêmio Jubileu de Prata da PUCIRJ na Ca
deira de Direito lntemacional Privado (melhor grau). 
1965. 

- Prêmio Jubileu de Praia da PUCIRJ na Ca
deira de Direito do Trabalho (melhor grau). 1965. 

- Prêmio Jubileu de Prata da PUCIRJ na Ca
deira de Direito Administrativo (melhor grau). 1965. 

- Prêmio Jubileu de Praia da PUCIRJ na Ca
deira de Direito Civil (melhor grau). 1965. 

-Comenda da Ordem do Rio Branco. (Comen
dador). 

- Comenda da Ordem do Mérito de Brasma 
(Comendador). 1976, promovido em 1986 a G.rande 
Oficial !OOU DE 11-6-86). 

• - Medalha José Bonifácio da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. 

- Medalha Quadragésimo Aniversário da 
PUC/RJ. 

- Benemérito do Estado do Rio de Jaheiro, 
concedido pela Assembléia Legislativa. 1981. ,: 

- Medalha Comemorativa dos Oitenta AriOs do 
Rotary Clube Internacional. 1985. 

- Tftulo de Amigo da Comunidade outorgado 
pelo Àotary Clube Internacional. 1985. 

- Benemérito da Orquestra Filarmónica do Rio 
de Janeiro. Outubro de 1985. 

- Cidadão itaguaiense, outorgado pel<i Câmara 
Municipal de ltaguaf. 1986. 

- Homenagem de Honra da Turma do Curso 
Técnico de Contabilidade do Colégio Estadual José 
de Lannes Dantas Brandão. Porciúncula/RJ. Dezem
bro/1986. 

Título de Cidadão Fluminense outorgado pela 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 
1986. 

- Titulo de Cidadão ltalvense outorgado pela 
Câmara Municipal de ltalva. 12-6-87. 

-Titulo de Cidadão Paduano outorgado pela Câ
mara Municipal de Santo AntOnio de Pádua 12-6-87. 

- Titulo de Cidadão Natividadense outorgado 
pela Câmara Municipal de Natividade. 20-6-87. 

- Titulo de Cidadão Fidelense outorgado pela 
CârDara Municipal de São Fidélis. 23-6-87. 
-~' TftuiÔ de Cidádão Miracemense outorga® 
pela Câmara Municipal de Miracema. 21-9-87. 

- Titulo de Cidadão Vassourense outorgado 
pela Câmara Municipal de Vassouras. 29-9-87. 

- Láurea Cfvica - Medalha André Vida! de Ne
greiros (Classe Ouro) do Instituto Internacional de 
Heráldica e Genealogia. Outubro de 1987. 

- Considerado Hóspede Oficial do Municfpio 
de Três Rios, confomne Decreto n" 1.202, de 13-11· 
87 da Prefeitura Municipal de Três Rios. 

- Paraninfo da Festa do Uvro da Escola Espe
cial da AFAPE -Associação Friburgense de Amigos 
e Pais do Excepcional. Dezembro de l987. 

- Tftulo de Cidadão ltaperunense outorgado 
pela Câmara Municipal de ltaperuna. Agosto de 
1987. 

Titulo de Cidadão Joanense outorgado pela 
Câmara Municipal de São João da Barra. Maio de 
1987. 

- Titulo de Cidadão de Miguel Pereira outorga
do pela Câmara Municipal de Miguel Pereira. Outu
,bro de 1991 • 

- Mectalha Pedro Ernesto da Assembléia Le
gislaliva do Estado do Rio de Janeiro. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

PRO.ETO DE DECRETO LEGISUI.TIVO 
N"42, DE 1996 

('F 2631'96, na Cãmara dos Deputados} 

Aprova o texto do Convênio de 
Subscrição de Ações, assinado em 30 de 
novembro de 1995, por melo do qual a 
Repllbllca Federativa do Brasa, repre., 
sentada pelo Banco Central 119 Brasil, 
tornou-se aclonlsta da Corporação Andl
nà ele Fomento- CAF. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• FICa aprovado o texto do Convênio de 

Subscrição de Ações, assinado em 30 de novembro 
de 1995, por meio do qual a República Federativa 
do Brasil, representada pelo Banco Central do Bra
sil, tomou-se acionista da Corporação Andina de Fo
mento-CAF. 

Parágrafo único. · Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer, a tos que possam 
resultar em revisão do referido Convênio, assim 
como quaisquer ajustes COmPlementares que, nos 

. termos do inciso I do art. 49 da Constituição· F~ral, 
acarretem -encargos ou compromissos gravosos-ao, 
patrimOnio nacional. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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PROJETO ORIGINAL . 

Aprova o texto elo Convênio de 
Subscrição de Ações, assinado em 30 de 
novembro de 1995, por melo do qual a 
República Federativa do Brasil, repre
sentada pelo Banco Central do Brasil, 
tornou-se aclonlsta da Corporação Andi
na de Fomento-CAF. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° É aprovado o texto do Convênio de 

Subscrição de Ações, assinado em 30 de novembro 
de 1995, por meio do qual a República Federativa 
do Brasil, representada pelo Banco Central do Bra
sil, tomou-se acionista da Corporação Andina de FD'
mento(CAF). 

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
.sultar em revisão ao referido Convênio, assim como 

, quaisquer ajustes complementares que, nos termos. 
do art 49, inciso I, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri- · 
mOnio nacional. -

Art 2" t:;ste Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. -

Sala da Comissão 14 de maio de 1996.- De
putado Átila Llna, Presidente. 

MENSAGEM N" 144, DE 1996. 
Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De confonnidade com o disposto no artigo 49, 

inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada 
consideração de Vossa Excelência, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado da Fazenda, Interino, o texto do Convênio de 
Sutísàição de Ações, assinadÕ êin 36 de novembro 
de 1995, por meio do qual a República Federativa 
do Brasil. representada pelo Banco Central do Bra
sil. tomou-se acionista da Corporação Andina de Fo
mento-CAF. 

Brasma, 12 de fevereiro de 1996. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 32/MF 
DE 2 DE FEVEREIRO DE 1996 DO 
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
FAZENDA INTERINO 

ExceJentfssimo Senhor Presidente da República 
Tenho a honra de infonnar a Vossa Excelência 

qul!;ã_Rggúl?fica Federativa do Brasil, representada 
pãl<n~anco Central do Brasil, tomou-se acionista da 

· Corporação Andina de Fomento - CAF, mediante a 
assinatura do Convênio de Subscrição de Ações, em 
30 de novembro de 1995, tendo sido firmado, no dia 

1• de dezembro de 1995, pelo Ministério das Relaçõ
es Exteriores, o Convênio de Imunidades e Privilé
gios, conforme previamente autorizado pela Exposi
ção de Motivos lntenninisterial n• 20, de 4 de maio 
de 1995, publicada no Diário Oficial da União em 
21 de junho de 1995. 

2. A Corporação Andina de Fomento - CAF, 
cuja sede é em Caracas, Venezuela, é uma institui
ção financeira multilateral, integrada pelos cinco par
ses-membros do Pacto Andino, a saber, Colômbia, 
Peru e Venezuela (detendo cada um 27,19% do ca
pital acionário), Bolfvia e Equador (7,76% cada), 
além de 22 bancos comerciais privados da região 
(0,26%), contando, ainda, com a participação, na 
qualidade de membros extra-regionais, do México 
(2,59%), Chile (0,06%) e Trinidad e Tobago 
(0,001%). 
• 3. A Corporação tem por objetivo prestar servi
ços financeiros que promovam e incentivem o pro
casso de integração econômica e o desenvolvimento 
da Região Andina, bem como a inserção de tais par
ses na economia internacional, em conjunto com 
instituições públicas e privadas, tendo iniciado suas 
operações a partir de 1970. 

4. O capital autorizado total da CAF é de 
US$2,000,000,000.00 (dois bilhões de dólares norte
americanos), sendo ÜS$912,000,000.00 (novecen
tos e doze milhões de dólares norte-americanos) re
ferentes à parcela do capital exigível e 
US$564,000,000.00 (quinhentos e sessenta e quatro 
mühões de dólares norte-americanos) corresponden-

- tes à parcela integralizada, a qual somada às reser
vas resulta em patrimônio lfquido de 
US$844,000,000.00 (oitocentos e quarenta e qua· 
tro milhõês de dólares norte-americanos), posição 
ao final de 1994. De acordo com o Capitulo 11, o 
art. 5.2 do Convênio Constitutívo, a parcela exigí
vel do capital poderá ser chamada apenas na hi
pótese de incapacidade do organismo de honrar 
os compromissos financeiros decorrentes de suas 
operações. 

5. De acordo com o Convênio Constitutivo, o 
capital social da CAFé constitufdo de ações de série 
A, B e C, a saber.~ 

a) Ações Série A: 5 (cinco) ações de 
UR$1 ,200.00 (hum mil e duzentos dólares 
norte-americanos) eada, destinadas à subs
criçíip por-parte dos governos dos cinco paC
ses-membros do Pacto Andino; 

b) Ações Série B: 368.800 (trezentas e 
sessenta e oito mil e oitocentas) ações de 
US$5,000.00 (cinco mil dólares norte-ameri-
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canos) cada, destinadas ·à subscrição por 
parte dos governos dos pafses regionais ou 
por instituições públicas, semipúblicas ou de 
direito privado (inclusive entidades bancá
rias e financeiras), com finalidade socjal ou 
pública, por eles designadas; e 

c) Ações Série C: destinadas à subs
crição por parte dos governos dos pafses 
extra-regionais, instituições públicas, sarni
públicas ou de direitO privado, além de orga
nismos internacionais. Essas ações são no
minativas, denominadas e pagas em dólares 
norte-americanos, com valor nominal de 
US$5,000.00 (cinco mil dólares norte-ameri
canos) cada, cabendo à Administração de
terminar, periodicamente, o valor patrimonial 
respectivo. A subscrição será representada 

iJor ações correspondentes ao capital reali
zado e ao capital de garantia, na proporção, 

- termos e condiÇões a serem acordados en
tre o subscritor e a Administração da CAF. 
Tais ações poderão ser transferidas a enti
dades similares de um mesmo pafs. ~ 

6. Relativamente às ações da Série C, cábe re
gistra~ que a Assembléia de Governadores dà Cor
poração aprovou, em junho de 1986, a emissão de 
um total de 40.000 ações dessa série, equivalentes 
a US$200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares 
norte-americanos), a serem subscritas pelos pafses 
extra-regionais, sendo US$150 milhões (30.000 açõ
es) sob a forma de capital exigfvel e os restantes 
US$50 milhões (10.000 ações) integrafJZáveis a cur
to prazo. A participação de cada pafs interessado fi
caria limitada a uma subscrição máxima de 25% do 
total das ações, ou seja, US$50 milhões. 

7. Vale esclarecer que, de acordo com o Con
vênio Consultivo da Corporação, os acionistas da 
Série C - caso do Brasil - serão representados por 
um Governador Titular e um Suplente na Assem
bléia de Governadores, perdendo o direito de voto 
apenas na hipótese de estar em atraso no pagamen
to de seus aportes de capital (art. 18 do Convênio). 
Compete à Assembléia de Governadores decidir so
bre as seguintes questões, entre outras: aprovar o 
informe anual e o Balanço Anual da Diretoria; deter
minar a destinação das receitas; eleger os membros 
da Diretoria; designar os auditores externos e delibe
rar~re_qualquer assunto que lhe tenha f!ido sub-
metido ·c:le forma expresSa: · · 

8. Os acionistas da Série C, entretanto, não 
têm assento na Diretoria Executiva, que é integrada 
por 11 membros, sendo cinco eleitos pelos acionis-

tas da Série A, cinco da Série B e um das entidades 
bancárias e financeiras da Região, todos com os 
respectivos Suplentes. Observe-se que, segundo o 
Convênio Constitutivo, os acionistas da Série A. isto 
é, Bolfvia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, 
são os mesmos da Série B, diferenciando-se, entre
tanto, o respectivo poder de voto em função da va
riação do número de ações detidas na Série B. As 
atribuições da Diretoria, entre outras, são: estabele
cer e dirigir a politica financeira, creditfcia e eoonô
mica da Corporação; aprovar o orçamento anual de 
despesas; ditar e modificar os regulamentos internos 
da Corporação; indicar o Presidente Executivo e 
aprovar as operações financeiras da instituição. 

9. A polftica de operações da CAF, apUcável 
aos acionistas da Série C foi ampliada em 30-11-93, 
permitindo o acesso de empresas públicas e priva
das e de instituições financeiras desses pafses a 
modalidades operativas que visem a integração com 
a Região Andina, quais sejam: cooperação técnica, 
financiamento de projetos, operações de undeewri
ting, administração de recursos em fideicomisso e fi
nanciamento de comércio exterior. 

1 o. O Convênio de Subscrição de AÇÕEis prevê 
a subscrição, pelo Brasil, de 2. 700 ações da Série C 
relativas ao capital integralfzado, com valor patrimo
nial de US$9,200.00 (nove mil e duzentos dólares 
norte-americanos) cada, correspondendo o preço to
tal das ações ao montante de US$24,840,000.00 
(vinte e quatro milhões, oitocentos e quare~. mn 
dólares norte-americanos). Dessa forma, a participa
ção brasileira no capital da CAF não contempla açõ
es de capital exigfvel. 

11. De acordo com o que dispõe o Decreto-Lei 
n• 1.63?,.de 6 de outubro de 1978, a integralização 
das referidas ações constitui responsabilidade do 
Banco Central. Segundo o Convênio de Subscrição 
de Ações, o pagamento do montante aludido no item 
1 o retro será feito em três parcelas iguais, no valor 
de US$8,280,000.00 (oito milhões, duzentos e oiten
ta mil dólares norte-americanos) cada, sendo a pri
meira parcela devida na data de entrada em vigor do 
citado documento, a segunda e a terceira vencfveis 
em um e dois anos respectivamente, contados a 
partir da referida data. Ressalte-se que o Brasil so
mente passará a adquirir os direitos e obrigações 
inerentes à condição de membro efetivo, inclusive 
em termos de el~ibiidade a empréstimos, após o 
pagamento"leferente à primeira parcela de sua con
tribuição. 

12. A Constituição Federal estabeleceu, no seu 
art 49, inci~ I, que é de competência exclusiva do 
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Congresso Nacional resolver definHivamente sobre 
tratados, acordos ou atos internacionais que acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mOnio nacional, hipótese à qual se enquadra o caso 
em tela. 

13. Em razão do acima exposto é que tenho a 
honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar 
se digne a Presidência da República dirigir Mensa
gem ao Congresso Nacional, encaminhando o texto 
do Convênio de Subscrição de Ações, para sua aná
lise e pronunciamento, nos termos do art. 49, inciso 
I, da ConstitUição Federal. 

Respeitosamente, - Pedro Parente, Ministro 
de Estado da Fazenda, Interino. 

CONV~NIO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES 
DO CAPITAL ORDINÁRIO 

- CQAVênio de Subscrição de Ações do Capital 
Ordinário que celebram, por uma parte, a "Corpora-

' ción Àndina de Fomento" - CAF (doravante denomi
nada Corporação), representada neste ato pelo seu 
Presidente Executivo, Senhor Dr. L Enrique Garcia, 
e, por outra parte, o Banco Central do Brasil (dora
vante denominado Banco), representado neste ato 
pelo Senhor Gustavo Jorge Laboissiere Loyol~, na 
qualidade de Presidente, de conformidade com as 
seguintes cláusulas: 

Primeira 
O Banco acorda com a Corporação em subs

crever 2.700 (duas mil e setecentas) ações da Série 
C do Capital Ordinário da Corporação, cada uma no 
valor patrimonial de US$9.200,00 (nove mil e duzen
tos dólares dos Estados Unidos da América), sendo 
o preço total das ações a quantia de 
US$24.840.000,00 (vinte e quatro milhões, oitocen
tos e quarenta mil dólares dos Estados Unidos da 
América). 

As caracterfsticas das ações da Série ·c·. são 
as assinaladas no Anexo I, o qual será parte inte
grante deste Convênio. 

Segunda 
O preço das ações será pago pelo Banco em 3 

(três) parcelas iguais de US$8.280.000,00 (oito mi
lhões, duzentos e oitenta mil dólares dos Estados 
Unidos da América) na data de entrada em vigor da 
subscrição das ações, US$8.280.000,00 (oito milhõ
es, duzentos e oitenta mil dólares dos Estados Uni
dos .!la América) no prazo de 1 (um) ano, e 
US$8280.000,00 (oito milhões, duzentos e oitenta 
mil dólares dos Estados Unidos da América) no pra
zo de 2 (dois) anos, ambos os prazos a partir da 
data de entrada em vigor da subscrição de ações. 

Terceira 
As quantias mencionadas na cláusula anterior 

serão pagas pelo Banco em dólares dos Estados 
Unidos da América. 

Quarta 
A partir da data em que o Banco efetuar o pri

meiro pagamento a que se refere a Cláusula Segun
da do presente Convênio, adquirirá os direitos e ob
rigações que lhe correspondem como acionista da 

· Série ·c· da Corporação. 

Quinta 
Para os efeitos do presente Convênio, as par-

tes assinalam como endereços, os seguintes: 
Banco Central do Brasil 
SBS Quadra 3, Bloco B 
CEP 70074-900 
Brasliia - DF 
Brasil 
CorPilración Andina de Fomento 
Edificio Torre CAF 
Avenida Luis Rocha, Altamira 
Caracas, Venezuela 

Sexta 
Qualquer imprevisto ou controvérsia surgida 

entre as partes, não contemplada neste Convênio, 
será resolvida de fOrma amigável e de comum acordo. 

O presente Convênio de subscrição de ações 
de Capital Ordinário se firma na Cidade de Brasr
lia, DF, República Federativa do Brasil, em 6 (seis) 
originais, 3 (três) exemplares em idioma português 
e 3 (três) exemplares em idioma espanhol, todos 
de mesmo teor e mesmo efeito, aos trinta dias do 
mês de novembro de mU novecentos e noventa e 
cinco. 

Banco Central do Brasil. - Gustavo Jorge L.a
bolsslere Loyofa, Presidente. 

Corporación Andina de Fomento. - Luis Enri
que Garcia, Presidente Executivo. 

ANEXO/ 

CARACTERfSTICAS DAS AÇÕES DA SÉRIE "C" 
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO 

1. Tipo de Ação: Serão nominativas. 
2. Moeda: As ações serão denominadas em 

dólares dos Estados Unidos da América. 
3. Forma de Pagamento: A subscrição consisti

rá em ações corre~ndentes ao capital realizado e 
capital exigrvel, na proporção, termos e condições a 
serem acordados entre o subscritor e a administra
ção. 

4. Valor da Ação: 
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Nominal: US$5.000,00 (Cinco mil dólares dos 
"I:Siãdos Unidos da América). 

Efetivo: O valor patrimonial a ser determinado 
pela administração. 

5. Subscrição e Transferibilidade: .essas ações 
poderão ser subscritas por organismos internacio
nais ou por pessoas jurídicas ou trsicas de fora da 
subregião. Em todo caso, a subscrição será previa· 
mente aprovada pelo Diretório. 

As ações poderão ser transferidas a pessoas 
similares de um mesmo país, e as subscritas por or
ganismos internacionais poderão sê-lo a outros or
ganismos de mesma caractetística. 

6. Tftulos das ações e procedimento de trans
ferência: serão aplicáveis às ações da série C as nor
mas estabelecidas nos artigos 5, 6, 7 e 8 do Regula
mento Geral da Corporação. As ações pertencentes a 
Orgãnisí'iios ll:rtemacionais serão identificadas com 
essa 111E!nção, anotando-se da mesma forma no regis
tro ooéicionistas, em St.bstiluição às indicações do 
nome do país e da nacionalidade do acionista a que se 
reterem os artigos 5 e 6, respec:tivarnene. 

7. Outros direitos e obrigações: serão aPlicá
veis aos acionistas da série C os direitos e obrigaçõ
es estabelecidos no Convênio Constitutivo e nó Re
gulamento Geral, Decisões da Assembléia e ReSolu
ções do Diretório, no que se refiram exclusivamente 
aos acionistas das séries •A•e •e•. 

PARECER 

PGFN/COFIN" 111196 

Participação brasileira no capital acio
nário da Corporação Andina de Fomento - ~ 

, • Cal. Convênio de Subscrição de Ações, assi
nado, em 30 de novembro de 1995, pelo Ban
co Central do Brasil. Convênio de Imunidades 
e Privilégios, firmado, em 1• de dezembro de 
1995, pelo Ministério das Relações Exteriores, 
conforme previamente autorizado pela Exposi
ção de Motivos lnterministerial n" 20, dG 4 de 
maio de 1995, pt.blicada no Diário Oflclãl da 
União em 21 de junho de 1995. 

Operação sujeita à ratificação do Con
gresso Nacional. Constituição Federal, art. 
49, I; Decreto-Lei n• 1.637, de 6-1 0-78; De
creto n°1.745, de 13-12-95, art. 7", parágra
fo único. 

~,--

Foi submetido a esta Procuradoria-Geral, nos 
termos do art. 13 da Lei Complementar n" 73, de 10-
2-93, e do parágrafo único do art. 7" do Decreto n" 

1.745, de 13-12-95, o expediente PRESI-9513425, 
de 12 de dezembro de 1995, enviado pelo Banco 
Central do Brasil ao Ministro da Fazenda, por meio 
do qual informa que a República Federativa do Bra· 
sil, representada pelo Banco Central do Brasil, tor
nou-se acionista da Corporação Andina de Fomento 
- CAF, solicitando que a matéria seja submetida à 
apreciação do Congresso Nacional, em respeito ao 
disposto no art. 49, inciso I da Constituição. 

~-~ -~-·11_ 
2. A República Federativa do Brasil, repre

sentada pelo Banco Central do Brasil, tomou-se 
acionista da Corporação Andina de FomentO- CAF, 
mediante a assinatura do Convênio de Subscrição 
de Ações, em 30 de novembro de 1995, tendo sido 
firmado, no dia 1° de dezembro de 1995, pelo Minis
tério das Relações Exteriores, o Convênio de Imuni
dades e Privilégios, conforme previamente autoriza
do pela EXposição de Motivos lnterministerial n" 20, 
de 4 de maio de 1995, publicada no Diário Oficial 
da União, de 21 de junho de 1995. 

3. A CAF, cuja sede é em caracas, Venezuela, 
é uma instituição financeira multilateral integrada pe
los cinco países membros do Pacto Andino, a saber, 
Colômbia, Peru e Venezuela (detendo cada um 
27,19% do capital acionário), 
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BOlívia e ·eqüà:dor (7 ~76°/o càCia), além Cle 22 

Bancos comerciais privados da região (0,26%), con
tando, ainda, com a participação, na qualidade de 
membros extra-regionais, do México (2,59%), Chile 
(0",06%) e Trindade Toba:go (0,001%). 

4. A Corporação tem por objetivo prestar servi
ços finaneeiros que promoVam e incentivam o pro
cesso de integração econômica e o desenvoMmento 
da Região Andina, bem como a inserção de tais par
ses na economia intemacional, em conjunto com 
instituições públicas e privadas, tendo iniciado suas 
operações a partir de 1970. 

5. O capital autorizado total da CAF é de 
US$2,000,000,000.00 (dois bilhões de dólares norte
americanos), sendo US$912,000,000.00 (novecen
tos e doze milhões de dólares norte-americanos) re
ferentes à parcela do capHal exigível e 
US$564,000,000.00 (quinhentos e sessenta e quatro 
milhões de dólares norte-americanos) corresponden

~ t~s à parcela inte.sralizada, a qual somada às reser
vas resUlta erri patririlônio liquido de 
US$844,000,000.00 (oitocentos e quarenta e quatro 
milhões de dólares norte-americanos), posição ao fi. 
nal de 199~ De acordo com o Capitulo 11, o art 5.2 
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.cio Convênio Constitutivo, a parcela exiglvel do capi
tal poderá ser chamada apenas na hipótese de inca
pacidade do organismo de honrar os compromissos 
financeiros decorrentes de suas operações. 

6. De acordo com o Convênio Constitutivo, o 
capital social da CAF é constitufdo de ações de série 
A, B e C, a saber: 

a) Ações Série A: 5 (cinco) ações de 
US$1,200.00 (hum mil e duzentos dólares 
norte-americanos) cada, destinadas à subs
crição por parte dos governos dos cinco par
ses membros do Pacto Andino; 

b) Ações Série B: 368.800 (trezentos e 
sessenta e oito mil e oitocentos) ações de 
US$5,000.00 (cinco mil dólares norte-ameri
canos) cada, destinadas à subscrição por 

... parte dos governos dos pafses regionais ou 
por instituições públicas, semi-públicas ou 
de direito privado (inclusive entidades ban
cárias e financeiras), com finalidade social 
ou pública. por eles designadas; e 

c) Ações Série C: destinadas à subs
crição por parte dos governos dos pafSes 
extra-regionais, instituições públicas, sarni
públicas ou de direitos privado, além de··or
ganismos internacionais. Essas ações são 
nominativas, 
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denominadas e pagas em dólares nor
te-americanos, com valor nominal de 
US$5,000.00 (cinco mil dólares norte-ameri
canos) cada, cabendo à Admini:;tração de
terminar, periodicamente, o valor patrimonial 
respectivo. A subscrição será representada 
por ações correspondentes ao capital reali
zado e ao capital de garantia, na proporção, 
termos e condições a serem acordados en
tre o subscritor e a Administração da CAF. 
Tais ações poderão ser transferidas a enti
dades similares de um mesmo pafs. 

7. Relativamente às ações da Série C, cabe re
gistrar que a Assembléia de Governadores da Cor
poração aprovou, em junho de 1986, a emissão de 
um total de 40.000 ações dessa série, equivalentes 
a US$200 (duzentos milhões de dólares norte-ameri-

--caiiõs), a sé rem subscritas pelos pafses extraregio
nais, sendo US$150 milhões (30.000 ações) sob a 
forma de capital exigfvel e os restantes US$50 mi
lhões (1 0.000 ações) integralizáveis a curto prazo~ A 
participação de cada pafs interessado ficaria limitada 

a uma subscrição máxima de 25% do total das açõ
es, ou seja, US$50 milhões. 

8. Vale esclarecer que, de acordo com o Con
vênio Constitutivo da Corporação, os acionistas da 
Série C - caso do Brasil - serão representados por 
um Governador Titular e um Suplente na Assem
bléia de Governadores, perdendo o direito de voto 
apenas na hipótese de estar em atraso no pagamen
to de seus apartes de capital (Art. 18 do Convênio). 
Compete à Assembléia de Governadores decidir so
bre as seguintes questões, entre outras: aprovar o 
informe anual e o Balanço Anual da Diretoria; deter
minar a destinação das receitas; eleger os membros 
da Diretoria; designar os auditores externos e delibe
rar sobre qualquer assunto que lhe tenha sido sub
metido de forma expressa. 

9. Os acionistas da Série C, entretanto, não 
têm assento na Diretoria Executiva, que é integrada 

"por 11 membros, sendo cinco eleitos pelos acionis
tas da Série A, cinco da Série B e um das entidades 
bancárias e financeiras da Região, todos com os 
respectivos Suplentes. Observe-se que, segundo o 
Convênio Constitutivo, os acionistas da Série A, isto 
é, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, 
são os membros da Série B, diferenciando-se, entre
tanto, o respectivo poder de voto em função da va
riação do número de ações detidas na Série B. As 
atribuições da Diretoria, entre outras, são: estabele
cer e dirigir a polftica financeira, crediticia e econó
mica da Corporação; aprovar o orçamento anual de 
despesas; ditar e modificar os regulamentos internos 
da Corporação; 

Processo n" 10951.000919/95-14 

indicar o Presidente Executivo e aprovar as 
operações financeiras da instituição. 

1 o. A polrtica de operações da CAF aplicável 
aos acionistas da Série C foi ampliada em 30-11·93, 
permitindo o acesso de empresas públicas e priva
das e de instituições financeiras desses pafses a 
modalidades operativas que visem a integração com 
a Região Andina, quais sejam: cooperação técnica, 
financiamento de projetas, operações de underwri
ting, administração de recursos em fideicomisso e fi
nanciamento de comércio exterior. 

11. A República Federativa do Brasil, conforme 
dito acima, tomou-se acionista da Corporação, me
diante a a_!;l;inat~o~ra do Convênio de Subscrição de 
Ações, firmado pelo Banco Central do Brasil, em 30 
de novembro de 1995, e pelo Convênio de Imunida
des e Privilégios, firmado, no dia 1• de dezembro de 
1995, pelo-Ministério das Relações Exteriores. 
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--- 12. O COnvênio de Subscrição de Ações prevê 
a subscrição, pelo Brasil, de 2.700 ações da Série C 
relativas ao capital integralizado, com valor patrimo
nial de US$9,200.00 (nove mil e duzentos dólares 
norte-americanos) cada, correspondendo o preço to
tal das ações ao montante de US$24,840,000.00 
(vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta mil 
dólares norte-americanos). Dessa forma, a participa
ção brasileira no capital da CM= não contempla açõ
es de capitais exigfvel. 

1 3. De acordo com o que dispõe o Decreto-lei 
n• 1.637, de 16 de outubro de 1978, a integralização 
das referidas ações constitui responsabilidade do 
Banco Central. Segundo o COnvênio de Subscrição 
de Ações, o pagamento do montante aludido no item 
1 2 retro será feito em três parcelas iguais, no valor 
de-US$2,280,000.00 (oito milhões, duzentos e· oiten
ta mil dólares norte-americanos) cada, sendo a pri
meirà.parcela devida na data de entrada em vigor do 
citado documento, a segunda e a terceira vencfvies 
em um e dois anos respectivamente, contados a 
partir da referida data. 

14. Importante ressaltar que o Brasil somente 
passará a adquirir os direitos e obrigações a condi
ção de membro efetivo, inclusive em termos ae ele
gibilidade a empréstimos, após o pagamentO refe
rente à primeira parcela de sua contribuição. 
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III 

15. A Constituição Federal estabelece no seu 
art. 49, inciso I, que é de competência exclusiva do 
COngresso Nacional resolver definitivamente sobre 
tratà.aos, acordos ou atos internacionais que acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

IV 

16. Em vista do exposto, deve ser encaminha
do ao COngresso Nacional o texto do COvênio de 
Subscrição de . Ações, para ratificação, nos termos 
do inciso I, do art. 49, da COnstituição Federal. 

É o parecer que submeto à superior considera
ção. 

COordenadoria de Operações Financeiras da 
União, 24 de janeiro de 1996. - Ana Lucia Gatto de 

..otmdra;i>rocuradora da Fazenda Nacional. 
De acordo. A consideração do Sr. Procurador

Geral. 
Cocrdenadoria de Operações Financeiras da 

União, 24 de janeiro de 1996. 

-· ---· ·-
Itamar J. Barbalho, Procurador-Coordenador 

Substituto. 
De acordo. Encaminhe-se o processo à supe

rior consideração do exm• Sr. Ministro da Fazenda. 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 25 

de janeiro de 1996: 
Lulz Carlos Stutansgger, Procurador-Geral 

da Fazenda Nacional. 

ACORDO DE SEDE 

O Governo da República Federativa do 
Brasil 

(denominado, a seguir, O Governo), 
Representado pelo Embaixador Luiz 

Felipe Lampreia, 
Ministro. de Estado das Relações Exte-

riores, · . · 
e 
A Corporação Andina de Fomento 
(denominada, a seguir, A COrporação}, 
Representada neste ato por seu Presi-

dente Executivo, o Senhor L Enrique Gar
cfa, devidamente autorizado pelo Artigo 31 
do COnvênio COnstitutivo da COrporação An
dina de Fomento, firmado na cidade de Bo
gotá, em 7 de fevereiro de 1 968. 

COnsiderando: 
Que A COrporação é um organismo financeiro 

multilateral, organizado como pessoa jurfdica de Di
reito Internacional Público, cujo objetivo é o desen
volvimento económico e social dos povos, e cuja ati
viciada se desenvolve como Banco Múltiplo e como 
agente financeiro; · 

Que a República Federativa do Brasil, por inter
médio do Banco Central do Brasil, se transformou em 
acionista da Corporação, mediante documento de 
Convênio de Subscrição de Ações de Capital Ordinário 
entre o Banco Central do Brasil e a COrporação Andina 
de Fomento, datado de 30 de novembro de 1995, ao 
haver subscrito 2. 700 (duas mil e setecentas) ações da 
Série C dos acionistas da COrporação; 

Que O Governo deseja prestar facilidades à 
COrporação para o desenvoMmento de suas ativida
des· na República Federativa do Brasil, sejam essas 
com O Gcvemo, agências governamentais, corpora
ções do setor público e privado, organismos multila
terais, bilaterais ou outras instituições financeiras; e 

Que A cOriJoração poderá desenvolver suas 
atividades na República Federativa do Brasil, me
diante a instalação de um escritório de repre
sentação, ou mediante a nomeação de um agente, 
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_um_gerente ou representante, segundo suas pró
prias necessidades. 

Convieram o seguinte: 

Artigo 1 
A Corporação poderá realizar, na República 

Federativa do Brasil, com O Governo, dependências 
governamentais, corporações do setor público ou 
privado e instituições financeiras, todas as operaçõ
es que correspondam a seus objetivos. 

Arllgo2 

1. O Governo reconhece A Corporação como 
um Organismo Financeiro Multilateral, com plena ca
pacidade para: 

a) adquirir e dispor de bens móveis e imóveis 
situados na República Federativa do Brasil (i(lciuin
do--a CS!)acidade para constituir ou ser o beneficiário 
de hipotecas, gravames ou outras cargas sobre os 
referidos bens); 

b) celebrar todo .o tipo de contratos; 
c) iniciar ações judiciais e ser objeto de ações 

judiciais perante um Tribunal de jurisdição compe
tente na República Federativa do Brasil. A Corpora
ção poderá ser objeto de ações judiciais na Ref)Úbli
ca Federativa do Brasil, sel!l)re e quando tenha es
tabelecido algum escritório de representação ou te
nha designado agente ou procurador com. a faculda
de de aceitar citação ou notificação de uma ação ju
dicial, ou quando tenha emitido ou garantido valores. 

2. A República Federativa do Brasil, as pes
soas que representem ou que dela derivem seus di
reitos, não poderão iniciar qualquer ação judicial, 
contra A Corporação. A República Federaliva do 
Brasil, entretanto, em sua qualidade de acionista da 
Corporação, poderá fazer valer seus direitos confor
me os procedimentos especiais que se assinalem, 
seja neste Acordo, seja nos regulamentos da Corpo
ração, ou nos contratos que se venham a celebrar 
para dirimir controvérsias que possam surgir entre 
ela e a A Corporação. 

3. A Corporação não estará sujeita aos requisi
tos legais aplicáveis a entidades bancárias ou finan
ceiras locais, não estando obrigada a registrar-se 
como empresa estrangeira para o exercrcio de suas 
a!Mdades. 

4. Os bens e demais ativos da Corporação go
zamo de imunidade idêntica e estarão isentos, quan:. 
-ro-a "ãlipropríações, buscas, requisição, .confisco, co
misso, seqüestro, embargo, retenção ou qualquer 
outra apreensão fqrçosa, diante de atos executivos 
ou administrativos do Governo. Os bens e demais 
ativos da Corporação gozarão de idêntica imunidade 

enquanto não se produza sentença definitiva contra 
a Corporação. · 

5. Os bens e demais ativos da Corporação es
tarão isentos de toda espécie de restrições, regula
ções e medidas de controle e moratórias, isenções 
necessárias para que a Corporação cumpra seus 
objetivos e realize suas operações. 

6. O Governo garante a inviolabilidade dos ar
quivos da Corporação. 

7. O Governo concederá às comunicações ofi
ciais da Corporação o mesmo tratamento que dis
pensa às comunicações oficiais dos países-mem
bros da Corporação. 

8. Os funcionários e empregados da Corpora
ção não poderão ser julgados em processos juã10iais 
ou administrativos, quando os aios que tenham dado 
lugar a ditos processos tenham sido praticados por 
eles em sua capacidade oficial, salvo se a Corpora-

• ção renuncie expressamente a tal imunidade. 

Artigo3 
A Corporação poderá, a suas próprias custas, 

manter um Escritório de Representação na Repúbli
ca Federativa do Brasil, para o desempenho de suas 
operações. Previamente à instalação de dito Escritó
rio de Representação, a Corporação poderá desen
volver suas atividades em ãrto pafs mediante o envio 
de funcionários ou empregados. 

Arllgo4 

Com relações às operações que a Corporação 
realize na República Federativa do Brasil, o Governo 
se compromete a: 

1. Exonerar a Corporação da aplicação de im
postos d!retos, direitos, gravames, descontos ou ou
tras imposições tributárias de toda sorte, sejam es
tas presentes ou futuras, impostas pelas autorida
des da República Federativa do Brasil. 

2. Exonerar a Corporação de toda retenção ou 
dedução de impostos, gravames ou imposições, por 
pagamentos que receba do setor privado e demais 
organismos públicos da República Federawa do 
Brasil, na forma de juros, dividendos, comissões e 
outros. 

3. Não impor tributos de nenhuma espécie so
bre obrigações ou valores que emita a Corporação, 
inclusive dividendos ou juros_ sobre os mesmos, 
qualquer que seja o titular: . • 

a) seJais tributos discriminarem contraditas ob
rigações ·ou valores pelo simples fato de te-rem sido 
emitidos pela Corporação; ou · .. : . -

b) se a única base jurisdicional de tais tributos 
consiste no-lugar e na moeda em que as obrigações 
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_ou ~afores tenham sido emitidos, em que se paguem 
ou sejam pagáveis, ou na localização de qualquer 
escritório ou sede de negócios que a Corporação 
mantenha. 

4. Não impor tributos de nenhuma espécie so
bre as obrigações ou valores garantidos pela Corpo
ração, inclusive dividendos ou juros sobre os mes
mos, qualquer que seja seu titular. 

. a) se tais tributos discriminarem contra tais ob
rigações ou valores pelo simples fato de terem sido 
garantidos pela Corporação; ou, 

b) se a única base jurisdicional de tais tributos 
consistir na localização de qualquer escritório ou 
sede de negócios que a Corporação mantenha 

ArtigoS 
_ 1. A Corporação ficará exonerada do ·paga

mento â'e direitos aduaneiros ou tarifários para a im
portrção de vefculos, bens e equipamento técnico 
necessários à operação de seu Escritório de Repre
sentação. Da mesma forma, ditos bens poderão ser 
reexportados posteriormente, livres de direitos e ou
tras cargas fiscais. 

2. Os funcionários e empregados da CorPora
ção (não-cidadãos da República Federativa do: Bra
sil, nem estrangeiros com residência permanente no 
Pafs) gozarão de isenções, concessões e privilégios 
não inferiores aos outorgados a instituições internacio
nais com relação a impostos, direitos tarifários, adua
neiros ou outros. Tais funcionários e empregados: 

a) não estarão sujeitos a impostos ou outras 
cargas tributárias pelos vencimentos ou salários que 
recebam da Corporação; e 

, _ b) poderão importar sua mudança e artigos 
pessoais livres de direitos tarifários ou aduaneiros, 
sempre que tal importação se realize dentro dos 6 
(seis) meses seguintes a sua primeira chegada ao 
Pais. Os bens poderão igualmente ser reéxportados 
fivres de direitos e outras cargas fiscais, ao final da 
permanência do funcionário ou empregado na Repú
blica Federativa do Brasil. 

ArtigoS 

O Governo facilitará a expedição de vistos, fi.. 
cenças ·e autorizações para que os funcionários e 
empregados da Corporação e suas tammas possam 
desenvolver suas atividades na República Federati
-lllilirsrasil~ permitindo que eles ingressem; perma
neçam, residam e saiam do Pais a qualquer momen
to, para dar cumprimento aos propósitos da Corpo
ração, observando e dando cumprimento às leis da 
República Federativa do Brasil. 

ArUgo7 

O Governo se compromete a que suas depen
dências e escritórios competentes em matéria de in
vestimentos estrangeiros e controle de câmbio con
cedam à Corporação: 

1. Um trâmite expedido para a aprovação de 
investimentos estrangeiros e troca de moeda estran
geira para os investimentos da Corporação em qual
quer empresa na República Federativa do Brasil. 

2. Todas as autorizações necessárias para: 
a) Remeter os dividendo:s, juros, lucros, benetr

cios, produto de vendas, rendas, comissões e todo 
tipo de ingresso relacionado às atividades desenvol
vidas pela Corporação; · · 

b) Remeter o dinheiro dos funcionários, empre
gados, seus cônjuges e filhos, não cidadãos da Re
pública Federativa do 'Brasil; e 
- c) Acesso aos tipos de câmbio mais favoráveis 
do mercado para a compra de moeda estrangeira 
que se possa requerer para efetuar as remessas de 
dinheiro acima mencionadas. · · · · · 

Artigo 8) 

O Governo dará à Corporação, a seus funcio
nários e empregados o mesmo tratamento, sem in
teressar se a Corporação mantenha um escritório, 
um agente, um gerente, um represeritante ou qual
quer outro empregado na República Federativa do 
Brasil. O que precede é sem prejufzo para as iserl-' · 
ções e privilégios que se pudesSem outorgar ex" 
clusivamente ao pessoal de um escrit6rio de rep
resentação da Corporação. As isenções e privil& 
gios serão aplicáveis a qualquer subsidiária que 
seja de propriedade exclusiva da Corporação,· que 
conte com a aprovação escrita do Governo da Re
pública Federativa do Brasil para o desempenho de· 
suas atividades. 

Artigo9 

Ao surgirem assuntos não previstos no presen
te Acordo, com relação ao desenvolvimento de ope-

. rações pela Corporação na República Federativa do 
Brasil, o Governo e a Corporação se comprometem 
a estabelecer acordos complementares para dar
lhes adequada solução, de acordo com o espfrito de 
cooperação que rege o presente Acordo. 

Artlgo10 

· O GOI/emo; seus departamentos e escritórios 
competentes se comprometem a por em prática as 
isenções e privilégios outorgados à Corporação no 
presente Acordo, mediante a expedição das normas 
legislativas-e administrativas necessárias para dar 
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_l!]_eJ:la vigência aos acordos adotados nes!e docu
mento. 

Artlgo11 

As dúvidas e controvérsias que possam surgir 
em razão da interpretação ou da aplicação do pre
sente Acordo serão solucionadas de forma direta e 
por acordo mútuo entre o Governo e a Corporação. 

Artigo 12 

O presente Acordo poderá ser modificado de 
mútuo acordo entre as Partes. As modificações se
rão acordadas por escrito. 

Artlgo13 

O presente Acordo entrará em Vigor após a no
tificação a Corporação do cumprimento das formali
dades internas pelo Governo. 

Artlgo14 

O presente Acordo permanecerá em vigor por 
perfodo ilimitado a menos que uma das Partes o de
nuncie, por Via diplomática, cessando seus efei!Os, 
06 (seis) meses após o recebimento da notificaÇão 
de denúncia. · 

Feito em BrasRia, em 1• de dezembro de 1S95, 
em dois exemplares originais, nos idiomas portu
guês e espanhol, sendo ambos os textos igualmente 
autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Bra
sil - Lulz Fellpe Lampreia, Ministro de Estado das 
Relações Exteriores. 

Pela Corporação Andina de Fomento, L En~ 
que Garcia, Presidente ExecutiVo. 

' - LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TfTULOIV 
Da Organização dos Poderes 

CAPITULO I 
Do Poder LegislatiVo 

SEÇÃO 11 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

----~~--::::-.~=•-.-••••••-ouo-ouooo-.-.. •o-•u••••~-•• ~ ... ooooo••--••••• 

Art 49. É da CO!Illetência exclusiva do Con
gresso Nacional: 

I - resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou aios internacionais que acarretem encar-

gos ou compromissos gravosos ao. patrimõnio nacio
nal: 

(Às Comissões de Assuntos Económi
cos e de Relações Exteriores e Defesa Na
clona!) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valada
res) - O expediente lido vai à publicação. 

Nos termos do art. 376, c, do Regimento Inter
no, combinado com o art 4°, da Resolução n• 37, de 
1995, do Senado Federal, o Projeto de Decreto Le
gislativo n• 42, de 1996, lido anteriormente, terá pe
rante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional o prazo de cinco dias úteis para recebi-

• manto de emendas, findo o qual a referida Comissão 
terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual perCo
do, para opinar sobre a proposição. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1° 
Sectetário em exercfcio, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

AVISO N°183-SGS-TCU 

Brasflia-DF, 16 de maio de 1996. 

Senhor Presidente, 

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci
mento, cópia da Decisão· número 233/96, adotada 
na Sessão Ordinária do Plenário de 15-5-96, acom
panhada de cópia da moção que a originou, pela 
qual o Tribunal de Contas da União manifes!ou aos 
Senhores .. Membros do Congresso Nacional, por in
termédiÔ de V. Ex", seu forte empenho, no sentido 
de que seja aprovada e convertida em lei, com os 
ajustes considerados pertinentes, a Medida Provisó
ria n• 1.451, de 10-5-96, de modo a oferecer ao Sis
tema de Controle Interno as condições indispensá
veis para que possa desenvolver as suas aHas atri
buições com maior efiCiência e eficácia, e proporcio
nando-lhe a efetiva capacidade de apoiar o controle 
externo no exercfcio de sua missão institucional, em 
perfeita consonància com o que determina o artigo 
7 4, inciso IV, da Constituição Federal (TC ri" 
005.960/96-7). 

Atenciosamente, - Marcos Vlníclus VDaça, 
Presidenfà:_ - - · · 

DECISÃO N° 233196- TCU -PLENÁRIO 

1. Processo n• 005.960/96-7 
2. Classe de Assunto: VIl - Comunicação. 
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___ 3. Interessado: Tribunal de Conlas da União. 
4. Entidade: TCU 
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin. 
6. Representante do Ministério Público: não 

aluou. 
7. Unidade Técnica: não atuou 
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razõ

es expostas pelo Relator, decide: 
8.1. aprovar a moção apresentada, nesta 

data, pelo Ministro Bento José Bugarin, para mani
festar aos Senhores Membros do Congresso Na
cional, por intermédio dos Exm•s Srs. Presidentes 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 
seu forte empenho, no sentido de que seja aprova
da e convertida em lei, com os ajustes considera
dos pertinentes, a Medida Provisória n• 1.451, de 
1 Q§-9Ej, de modo a oferecer ao Sistema de Con
trole Interno as condições indispensáveis para que 
po.sS'a desenvolver as suas altas atribuições com 
maior eficiência e eficácia, e propociando-lhe a 
efetiva capacidade de apoiar o controle externo no 
exercfcio de sua missão inst~ucional, em perfeita 
consonância com o que determina o artigo 74~inciso 
IV, da Constituição Federal; . 

8.2. enviar cópia desta Decisão e da rrioçã.o 
que a originou, aos Exm"s Srs. Presidentes do Se
nado Federal e da Câmara dos Deputados; e 

8.3. enviar, igualmente, cópia das mesmas pe
ças indicadas no ~em anterior ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, aos Exm"s Srs. Presi
dentes do Supremo Tribunal Federal e aos demais 
Tribunais Superiores do Poder Judiciário, assim 
como aos Exm"s Srs. Ministros de Estado da Fazen
da, da Administração Federal e Reforma do Estado 
e dÓ Planejamento e Orçamento, como forma de fa
zer chegar ao conhecimento de todos esses eminen
tes homens públicos a preocupação e a importância 
que este Tribunal dedica a essa matéria, a qual re
flete o superior interesse público no fortalecimento 
dos meios institucionais de defesa do tesouro e do 
património da União. 

9. Ata nO 18196 - Plenário. 
1 O. Data da Sessão: 15-5-96 - Ordinária. 
11. Especificação do quorum: 
11.1. Ministros presentes: Marcos Vinfcius Ro

drigues Vilaça (Presidente), Feman'!o Gonçalv~, 
Adbernar Paladini Ghisi, Carlos Átila Alvares da Sil
-va: Fiõinero i:los Santos, Pauio Alfon5o Màrtins de 
Ollveira, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto e 
Bento José Bugarin (Relator). 

Marcos Vlníclus Vllaça, Presidente - Bento 
José Bugarln, Ministro-Relator. 

Senhor Presidente, 
Senhores Ministros, 
Senhor Procurador-Geral. 
A Constituição de 1988 atribuiu aos Sistemas 

de Controle Interno dos Três Poderes da República 
relevantes funções, dentre elas a de apoiar o Con
trole Externo a cargo do Congresso Nacional e do 
Tribunal de Contas da União, no exercfcio de sua 
competência institucional. 

Esta imposição gera, por conseqüência, um 
sistema de retroalimentação que objetiva oferecer, 
em última instância, à sociedade brasileira, infor
mações sobre a correta aplicação dos recursos pú
blicos: 

Para que essas missões interdependentes pos
sam ser cumpridas, e alcançados seus fins a con
tento toma-se necessário, como condição sine qua 
~non, 'que se propiciem os meios adequados. , .. 

Nelise contexto, pode parecer talvez repetitiVo 
falar-se mais urna vez sobre as dificuldades com 
que os Sistemas de Controle Interno, principalmente 
o do Poder Executivo, vêm-se deparando desde a 
sua institucionalização. 

Apenas para efeito ilustrativo, destaco que 
essa questão vem sendo objeto de incisivos comen
tários por parte dos integrantes desta Corte, durante 
os últimos anos. O Ministro Luciano Brandão Alves 
de Souza, hoje aposentado, no perfodo em que ~n
to enobreceu este Plenário abordou a questão várias 
vezes, manif~ndo sua preocupação com a fal~ 
de autonomia do controle interno para o exercfc10 
efetivo de suas funções. 

Segundo o mesmo eminente Ministro, verifi
cou-se acentuado descompasso entre os controles 
interno ~ externo, a par da prejudicial delonga na 
identificação e apuração de irregularidades lesivas 
ao património público, com reflexos perniciosos na 
atuação do Tribunal de Contas em defesa do erá
rio. Anotou, ainda, o Ministro Luciano Brandão, ser 
tarefa prioritária redefenir e consolidar o controle 
interno para sua relevante missão de acompanha
mento, comprovações e avaliações, como base 
para o posterior desempenho do control= externo, 
com suas amplas atribuições de apuraçao de res
ponsabilidade e julgamento das contas dos orde
nadores de despesas e dos responsáveis por bens 
e valores públicos. 

~· - Por S.!@ v~ a eminente Ministra Élvia Lordello 
Castello Branco, também já aposentada, quando 
com tanto brilho exerceu a presidência desta Corte 
destacou os desafios colocados pela Constituição de 
1988 ante os sistemas de controle da administração 
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-!lJ)blica federal, acentuando a importância da estreita 
interligação entre os sistemas internos de cada Po
der e o sistema externo a cargo do Congresso Na
cional e do Tribunal de Contas da União. 

Afinnou cerla feita a digna Ministra, falando 
aos participantes do Seminário sobre Auditoria -
Instrumento de Qualidade nas Instituições Finan
ceiras Federais, que em matéria de auditoria inter
na as coisas não estão tão boas quanto deviam 
ser, mas não podemos esquecer o tempo em que 
o controle interno ficou sem apoio, quase sem 
pessoal suficiente para trabalhar, acrescentando 
que com a criação de mais cargos e a melhoria sa
larial verificada, já se vislumbrava um ponto de 
partida para a restauração daquele controle, acen
tuando que só com um controle interno forte é que 
hwterá,t:ondições de se fazer cada vez mais audi
torias visando ao aperfeiçoamento da administra
ção.:::__ 

Da mesma forma, o eminente Ministro Carlos 
Átila Álvares da Silva expressou sua convicção a 
respeito da necessidade de forlalecimento do con
trole interno, dotando-o de meios legais, materiais e 
humanos para o eficaz desempenho de suas primor
diais atribuições. Disse S. Ex" a propósito do tema 
que: nos Oltimos dez anos, insistente e peisist
entemente, este Tribunal reclamou do Poder Execu
tivo providências restauradoras da capacidade ope
racional do Sistema de Controle Interno, acrescen
tando que a Medida Provisória n" 480194 interrom
peu um longo perfodo de decadência do mesmo, 
pelo que o ilustre Ministro saudava-a, à época, 
como marco inicial de uma nova fase, em que fos
se ,rqpidamente restabelecida sua capacidade ope
racional, lamentando, entretanto, que os recursos 
postos à sua disposição permanecessem em ní
veis muito modestos e, certamente, insuficientes 
para ·que os órgãos de controle interno exerces
sem na sua plenitude a fiscalização que lhes com
pete efetuar, concluindo com a sugestão de que o 
TCU expressasse aos Senhores Membros do Con
gresso Nacional o profundo interesse e a inegável 
urgência de que se reveste o exame e aprovação, 
pelo Poder Legislativo da Medida Provisória ••• a 
fim de assegurar ao Sistema de Controle Externo 
plena segurança para o desempenho de sua missão 
controladora. 
~ambém o eminente Ministro Homero Santos, 

aluai Vire-Presidente e Corregedor deste Tribunal, 
manifestou-se a respeito, afirmando que, para a me,. 
lhoria do controle e fiscalização dos gastos pOblicos, 
faz-se necessário estruturar adequadamente o Con-

!role Interno, subordinando-o diretamente à Presi
dência da República, para que os profissionais da 
área possam agir com independência e sem inge
rência. Disse mais o Ministro Homero Santos que os 
membros do Controle Interno precisam estar protegi
dos e amparados por meios e fonnas adequados 
que os preservem de constrangimentos e coerções 
hierárquicas no exercício da obrigação constitucional 
de dar ciência ao Tribunal de Contas, quando toma
rem conhecimento de qualquer irregularidade ou ile
galidade (art. 74, § 1° da CF) sob pena de responsa
bilidade solidária. 

O Governo Federal, certamente ciente dessa 
situação e óbjetivando melhorar o desempenho de 
seu Sistema de Controle Interno, assim como os de 
Planejamento e Orçamento, editou, em 27 de abril 
de 1994, a Medida Provisória n• 484, que se encon
tra, atualmente, em s.,Ja 2sa edição, com o n2 1..451, 
-de 10-5-96. 

As mudanças mais visíveis localizaram-se no 
. campo organizacional, pela redefinição do papel 

da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, que 
deixou de ser o órgão central do Sistema de Con
trole Interno, passando essa função a ser atribuída 
ao Ministério da Fazenda, sendo então criada a 
Secretaria Federal de Controle - SFC com a com
petência de atuar nas áreas de auditoria, fiscaliza
ção e avaliação de gestão consoante o disposto 
no art. 9° da referida Medida Provisória. Ficou, as
sim, o Sistema de Controle Interno do Poder Exe
cutivo integrado pelo Conselho Consultivo do Sis
tema, pela Secretaria Federal de Controle e pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, tendo como Órgão 
Central o Ministério da Fazenda. A Secretaria do Te
souro Nàéional já se encontrava devidamente estru
turada, cumprindo-lhe aluar nas áreas de adminis
tração financeira e contabilidade. 

De acordo com o disposto no art. s• da men
cionada norma, integram a Secretaria Federal de 
Controle, como unidades seccionais, as Secreta
rias de Controle Interno dos Ministérios Civis, ex
ceio do Ministério das Relações Exteriores; as De
legacias Federais de Controle, como unidades re
gionais; e a Corregedoria-Geral do Sistema de 
Controle Interno. 

Infelizmente, apesar dos avanços contidos na 
meooonada Medida Provisória, a Secretaria Federal 
de Controle.. não foi dotada da independência funcio
nal requerida, notadamente quanto à conveniência 
de ser instituído mandatO para o seu titular, assegu
rando-lhe as necessárias garantias e independência, 
inclusive pela participação do Congresso Nacional 
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_no _processo de escolha de seu titular, por meio de 
sua prévia aprovação ao nome indicado pelo Presi
dente da República. 

Assim, o Secretário Federal de Controle seria 
nomeado para um determinado mandato, após ter 
sua indicação, feita pelo Presidente da República, 
aprovada pelo Senado Federal, adotando-se pro
cedimento similar ao empregado para nomeação 
entre outros, dos dirigentes do Banco Central, do 
Procurador-Geral da República e dos membros do 
Conselho Administrativo de Defesa Econõmica. 
Não há impedimento constitucional para que as
sim se proceda, já que o inciso III do artigo 52 da 
Lei Maior abre a possibilidade de contar com a es
colha de t~ulares de cargos públicos com o bene
plác~o do Senado Federal, desde que haja previ-
sã& legal. · 

_Com isto, reforçar-se-la a integração do contro
le.intemo com o externo, uma vez que o responsável 
por aquele contaria, antecipadamente, com a con
fiança de uma das Casas Legislativas encarregadas 
deste úHirno. 

Poder-se-ia, ainda, restringir a indicação desse 
dirigente somente a integrantes da carreira ~ecífi
ca de controle interno, o que contribuiria para ev~r 
injunções politicas e para a maior profissionalização 
de seus técnicos. 

Pelo texto atual, a nomeação do Secretário é 
da exclusiva competência do Presidente da Repúbli
ca (art. 16 da MP), não possuindo ele mandato, sen
do, portanto, demissível ad nutum. 

Além disso, outros pontos estão a merecer 
majQ.res estudos,. como por exemplo, a necessida
de de subordinação de todos os órgãos de contro
le interno do Poder Executivo ao órgão central do 
sistema, sem qualquer exceção. Atualmente estão 
fora dessa subordinação os órgãos de controle in
terno da Presidência da República, da Advocacia
Geral da União, do Ministério das Relações Exterio
res e dos Ministérios Mü~es, os quais são apenas 
vinculados. 

Ademais," é de importância capital que se pro
mova a valorização profissional dos servidores que 
labutam nessa área, proporcionando-lhes treinamen
to de alto nível e remuneração compatível com as 
exigências e complexidades da função. 

--=t;lõmómento em que se intensifica o debate 
sobre a reforma administrativa, o fortalecimento dos 
Sistemas de Controle Interno deve ser objeto de re
dobrada atenção pela sociedade brasileira, por meio 
dos seus representantes no Congresso Nacional, 

assim como dos dirigentes dos Poderes Executivo e 
Judiciário. 

Diante do exposto, Voto no sentido de que o 
Tribunal ado!~ a Decisão que ora submeto à apre
ciação deste Egrégio Plenário. 

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Al
ves de Souza, 15 de maio de 1996. - Bento .José 
Bugarin, Ministro. 

Art. 4° Fica o Ministério da Cultura, por meio 
do Instituto Brasileiro de Arte e CuHura· - IBAC, 
autorizado a estabelecer os cmérios, as formas de 
fiscalização e controle, estipular sanções, bem 
como designar órgão ou setor credenciados a exe
cutá-los. 

Parágrafo único. Dos critérios aludidos no ca
put deste artigo, constarão: 

I - a isenção do cumprimento do disposto 
_nesta lei; por parte do exibidor, quando, sobre con
trole do ·órgão fiscalizador, for configurada carên
cia de curtas-metragens disponíveis para progra
mação; 

11 - o rodízio obrigatório das curtas-metragens 
em exibição, acompanhando, preferencialmente, a 
mudança da programação do circu~o comercial. 

Art. SO O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias; a partir da data de sua 
publicação. 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Art. 79. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Esta é a boa hora em que o quadro jurfdico

institucional de amparo e incentivo à cuHura brasilei
ra ofereça a oportunidade de se propor o presente 
projeto de lei. lnduMavelmente, este é- um momento 

. marcado pela expectativa de um renascimento das 
artes audio-visuais brasileiras, onde se insere a pro
dução cinematográfica. 

No dia 8 de novembro de 1993, o Poder Exe
cutivo publicou o Decreto n• 97 4, regulamentando 
a Lei n• 8.685, de 20 de julho de 1993, que cria 
mecanismos de fomento à atividade audio-visual. 
Ao setor, tão mutilado pelos sucessivos contratem
pos de natureza político-administrativa, se apre
senta a oportunidade de resgate de sua vocação 
de legítima liderança entre as diferentes modalida
des que integram o plantel da produção artístico-cul
tural do país. 

O curta-metragem, cujo espaço de veiculação 
é disputado tanto por cintilantes sucessos de crítica 
e público, como pelos mais desastroSos e unânimes 
fracassos, é objeto fundamental deste movimento de 
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-r~sgate. A obrigatoriedade de sua exibição, em pro
gramação dupla com filme estrangeiro de longa-me
tragem, cria mecanismos único e insubstituível para 
sua divulgação, contribuindo para o aprimoramento 
de sua qualidade. 

A obrigatoriedade em causa já foi objeto da 
Resolução n• 103, de 6 de abril de 1984, baixada 
pelo Concine - conselho vinculado à extinta Embra
filme - que criava os certificados de reserva de mer
cado, disciplinando a exibição do curta-metragem 
nacional. 

É bem verdade que a proposta desta Resolu
ção -versando sobre a constituição de um júri es
pecializado, a quem caberia conferir certificado de 
qualidade dos filmes de curta-metragem e estabe
lecer o limite de sua duração - não foi implemen
tada cqm o devido-rigor, padecendo da mais com
pleta ausência de meios para sua viabilização. O 
resuitado inevitável faz parte de toda e qualquer 
apreciação que se faça sobre o· cinema nacional 
de curta-metragem, seja ela feita por especialis
tas, ou pelo público de maneira geral: o conhecido 
insucesso da iniciativa. ·• 

-.De fato, o que ocorria nos cinemas da. país · 
era a imposição de uma grande maioria de ptodu
ções de qualidade duvidosa, penalizando o público 
com sua inoportunidade, fomentando, de fonna 
lastimável, o preconceito contra o gênero e propi
ciando uma perigosa generalização quanto à sua 
falta de qualidade artfstica e representatividade cul
tural. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Valada· 
res) - O aviso lido vai à publicação, devendo ser jun
taqo..ao processado da Medida Provisória n• 1.451 , 
de 1996. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 102, DE 1996 

Dispõe sobre a exibição de filmes 
brasileiros de curta-metragem e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Toda sessão cinematográfica comercial, 

de cuja programação, constar filme estrangeiro de 
IODgll·metra~m, deverá exigir, preliminannente, m

--me'lírasileiro de curta-metragem. 
§ 1° O disposto no caput deste artigo contem

plará apenas os curtas-metragens nacionais porta
dores do certificado de qualidade e produzidos nas 
bitolas de 35 ou 16 mm. 

§ 2° Para efeito do cumprimento do disposto no 
caput deste artigo, os curtas-metragens nacionais 
deverão ter duração de, no máximo, dez minutos. 

Art 2° Ficam isentas do cumprimento do dis
posto no art. 1°, as sessões cinematográficas de di
fusão cultural sem fins lucrativos ou as de caráter 
exclusivamente filantrópico. 

Art 3" Todo curta-metragem nacional benefi
ciado pela presente lei deverá receber, como con
dição para sua exibição, certificado de qualidade 
emitido pelo órgão competente, apto a se pronun
ciar sobre a matéria, em favor da manutenção da 
representatividade da obra cinematográfica nacio
nal. 

Parágrafo único. Fica o Ministério da Cultura, 
por intennédio do Instituto Brasileiro de Arte e Cultu
ra - IBAC autorizado a disciplinar a emissão do cer
tificado d,e qualidade, emitido por ele ou por outros 
õrgãos ou setores para esse fim dalegados, como 
requisito básico para o cumprimento do disposto no 
art 1° •. 

É nesse contexto que ora apresentamos este 
projeto, que, na trilha aberta pela Lei n• 8.685, dis
ciplinadora da concessão de incentivos à produ
ção cinematográfica nacional, intenta resgatar o 
mercado virtual dos curtas nacionais. A preocupa
ção de redimir o gênero dos já mencionados desa
certos recentes está expressa no art. 3°, com a 
obrigatoriedade da concessão do certificado de 
qualidade a todo curta-metragem que queira se 
colocar ao abrigo desta Lei. O certHicado, e, ainda, 
a limitação do tempo de duração - preservando o 
curta-metragem contra eventuais dificuldades de 
compatibil.ização com o tempo de duração do lon
ga estrahgeiro em cartaz - são instrumentos fun
damentais, que poderão garantir até mesmo a sua 
própria sobrevivência. 

Fonna nobre de veiculação do imaginário na
cional, o curta-metragem se presta, precipuamente, 
ao papel documental de retrato da história, do con
texto social. Sua eficácia e sua importância docu
mental são incontestes e as cinematecas têm hoje, 
entre suas tarefas i{llportantes, a adequada preser
vação desses testemunhos cinematográficos. A di· 
vulgação em circuito comercial, desde que balizada 
pelos atributos de qualidade e oportunidade, é, pois, 
uma fonna imediata de garantir o primeiro passo 
para sua conser.tação, cuidado que vem sendo rei
teradamente· apontado pelas entidades de classe li
gadas ao setor. 

·o Estado garantirá a todos o pleno exercício 
dos direitos.culturais e acesso às fontes da cultura 
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_n_acjonal, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais": Assim reza o 
art. 215 da Constituição Federal e, no seu estrito 
cumprimento, a presente iniciativa busca sua 
oportunidade. Na promissora fase que ora se 
inaugura em favor da produção cinematográfica 
brasileira, as medidas que venham a regulamen
tar sua difusão~ são de extrema importância. E é 
no rol dessas medidas, respaldadas por eficien
tes instrumentos legais, que o presente projeto de 
lei pretende se inserir. 

Considerando, pois, o projeto de lei oportuno e 
meritório, esperamos seu acolhimento pelos ilustres 
Pares. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - Se
nador Júlio Campos_ 

"" LEGISLAÇÃO CITADA 

.:._ CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Arl 215. O Estado garantirá a todos o o pleno 
exercfcio dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentiVará a valoriza
ção e a difusão das manifestações culturais. ~ 

§ 12 O Estado protegerá as manifestações das 
culturas populares, indfgenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo civi
fizatório nacional. 

§ 22 A lei disporá sobre a fixação de datas co
memorativas de alta signfficação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais. 

' -LEI N° 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993 

Cria mecanismos de fomento à ativt
dade audiovisual, e dá outras providên
cias. 

........................... u ......................................................... u 

DECRETO N° 974, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1993 

Regulamenta a Lei no 8.685, de 20 de 
julho de 1993, que cria mecanismos de 
fomento à atividade audiovisual, e dá ou
tras providências. 

o oooo o o oo -•Onoo-oo-.o ••••-•o•ouo- •-••o••oOOUoo oooo oooo oooooooo o o •••--••-•••-•• 

__ ~ (A Comissão de Educação - decisão 
--=-· 1ifrm1naüva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 103, DE 1996 

Dispõe sobre a devolução do adian
tamento da remuneração das férias, 

acrescentando novo parágrafo ao art. 145 
da Constituição das Leis do Trabalho 
CLT, e dá outras providências-

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 145 da Consolidação das leis do 

Trabalho passa a vigorar acrescido do seguinte § 1°, 
renumerando-se o aluai parágrafo único para § 2°; 

"§ 1• A antecipação da remuneração 
das férias de que trata o caput será devolvi
da ao empregador nos meses imediatamen
te ao do gozo das férias, em dez parcelas, 
mensais e consecutiVas, não incidindo sobre 
elas quaisquer juros ou outras remunerações 
direta ou indiretamente referidas à antecipa
ção pecuniária • 

Arl 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
-publica~o 

Arl 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
· Como se sabe, a antecipação do pagamento 

da remuneração das férias representa um instru
mento que propicia os meios econOmicos necessá
rios para que os trabalhadores possam desfrutar de 
suas férias. 

A despeito de sua importância, o fato é que o 
ressarcimento dessa antecipação no mês imedia
tamente posterior ao do gozo das férias vem acar
retando sérias dificuldades financeiras ao trabalha
dor. 

Não se pode ignorar que os padrões salariais 
vigentes na economia brasileira são ainda bastante 
reduzidos, não comportando a contendo o financia
mento dâs imprescindfveis férias do trabalhador. A 
antecipação tenderia a minorar este problema. To
davia, a maneira como, atualmente, se encontra 
equacionada, representa uma dificuldade adicional 
ao trabalhador para que desfrute plenamente seu di
rena ao lazer. 

É com o objetivo de dar efetividade a esse 
benefício previsto pela própria Consolidação das 
Leis do Trabalho - CL T que propomos que o res
sarcimento da antecipação remuneratória à em
presa se dê em dez parcelas mensais, sem que, 
sobre elas, incide qualquer modalidade de encar
go financeiro. 

Ademais, estamos convencidos de que, em 
conformidade ao cronograma de férias do trabalha
dor, distnbuído ao longo do exercício financeiro, 
esse beneficio não trará implicações econOmico-fi
nanceiras desfavoráveis à empresa. 
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--- Por se tratar de matéJia de expressiva relevân
cia social, esperamos contar com o apoio dos no
bres colegas para a aprovação do projeto que ora 
apresentamos. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - Se
nador Hugo Napoleão. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

DECRETQ-LEI N2 5.452, DE 1 "-5-43 

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

;Art ... 14i .. ~--~~~i~'d~-·~-;;-~-;;;p;;9;;fu 
converter 113 {um terço) do periodo de férias 
a que tiver direito em abono pecuniário, no 
valor da remuneração que lhe seria devida 

..nos dias correspondentes. · 
• § 1• O abono de férias deverá ser re
- querido até 15 (quinze) dias antes do térmi· 

no do período aquisitivo. 
§ 22 Tratando-se de férias coletivas, a 

conversão a que se refere este artigo deverá 
ser objeto de acordo coletivo entre o empre
gador e o sindicato representativo da res
pectiva categoria profissional, independendo 
de requerimento individual a concessão do 
abono. 

Art. 145. O pagamento da remunera
ção das férias e, se for o caso, o abono re
ferido no art. 143, serão efetuados até 2 
{dois) dias antes do início do respectivo 
perfodo. 

Parágrafo único. O empregado dará 
qunação do pagamento, com indicação do 
início e do termo das férias. • 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
decisão tenninativa.) 

O SR. PRESIDENTE {AntOnio Carlos Valada
res) - Os projetos serão publicados e remetidos às 
Comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

--=-· REQUERIMENTO N2 488, DE 1996 . 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 26, de 1996 {n2 207/95, nà Câmara 

dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Inter
nacional do Açúcar, de 1992, assinado em 30 de de
zembro de 1992, na sede da Organização das Naçõ
es Unidas, em Nova York. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - Epl
tacio Cafeteira - Elcio Alvares - Sérgio Machado 
- Ney Suassuna- Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE {Antônio Carlos Valada
res) - O requerimento lido será votado após a Or
dem do Dia, na forma do disposto no art. 340, 11, do 
Regimento Interno da Casa. 

O SR. PRESIDENTE {Antônio Carlos Valada
res) - A Presidência comunica aos Srs. Senadores 
que a Sessão Especial do Senado Federal destina
da a homenagear o Dia Mundial do Meio Ambiente 
será realizada às 11 h, no dia 5 de junho próximo, no 
plenário desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valada· 
res) - Encerrou-se ontem o prazo para apresenta
ção de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n" 
139195 {n2 4.555194, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o piso salarial de médicos e cirurgiões-dentis
tas e dá outras providências. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor

tunamente. 
O SR. PRESIDENTE {Antônio Carlos Valada

res) - A Presidência recebeu, do Ministro de Esta· 
do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o 
Aviso n2 1.667/96, em cumprimento à diligência soli
cttada por esta Casa para instrução do Projeto de 
Lei da Câmara n• 96, de 1992 (n2 79/91, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que modifica o valor da pensão especial de que trata 
o art. 12 da Lei n• 7.099, de 13 de junho de 1983, e 
dá outras providências. 

O Projeto constará da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de amanhã 

O SR. PRESIDENTE {AntOnio Carlos Valada· 
res) - A Presidência recebeu, do Banco Central do 
Brasil, os Ofícios n•s S/33 e S/34, de 1996 (n2s 
1.495 e 1.496/96, na origem), encaminhando, nos 
termos da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Fe
deral, manifestação daquele Órgão relativamente às 
solicttações do Governo do Estado do Mato Grosso 
do Sul, para que possa emitir Letras Rnanceiras, cu
jos recurso..§. serãe destinados ao giro da Dívida Mo
biliária do Município, vencíveis no primeiro e segun
do semestres de 1996. 

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. -
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___ O SR. PRESIDENTE (Antônio Ciir10S Valada
res) - Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna S. Ex' dispõe de 20 minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil é 
um dos maiores países do mundo. Tem 20% das 
terras agricultáveis do mundo, e, no entanto, nós, 
que temos tantas terras devolutas, tantas terras 
agricultáveis, estamos vivendo um grave problema 
fundiário. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sou 
um dos que desejam que a reforma agrária seja 
realizada no mais breve espaço de tempo possí· 
vel, a fim que todos aqueles que precisam, que vi
vem da.agricultura, que sabem plantar, sabehi culti· 
var !l terra, tenham seu pedaço de terra para produ· 
zir. Isso, em um país como o nosso, é inadmissível 
que não ocorra. 

Portanto, desta tribuna, apelo ao Poder Exe
cutivo no sentido de que faça todas as geatôes ne
cessárias, para que a reforma agrária Çcorra o 
mais rápido possível e no menor espaço di? tempo. 

Gostaria também de fazer uma outra consi· 
deração: no Brasil vigora o Estado de Direito, e, 
num país capitalista democrático, a propriedade 
tem que ser preservada. É claro que essa proprie
dade não pode estar acima do bem e do mal. Se a 
propriedade, por exemplo, não está tendo uso so
cial, ela deve ser taxada e orientada para a produ
ção. É óbvio que quem tem terra e não a está 
usaiJ.dO tem que pagar um imposto mais caro, para 
qué, assim, se sinta obrigado a produzir ou a ven
dê-la para que outro o faça; e se deixar de pagar 
os impostos, terá a terra leiloada pelo Governo e, 
conseqüentemente, distribuída para aqueles que 
querem produzir. 

Isso, entretanto, não vem acontecendo em 
nosso País. Estamos vendo invasões, invasões e~ 
invasões. Um movimento organizou-se, o Movi· 
mento dos Sem-Terra; a causa é justa, mas a for
ma não é correta. Inicialmente - perdoem-me o 
meu jeitão paraibano - era apenas um desejo. 
Desse desejo saiu um vermezinho, uma minhoqui· 
nha que se transformou, pela pressão, em lagarti· 
~pois virou cobra e que hoje é quase um 
jacaré. 

Estou aqui extrapolando para o futuro: uma 
estrutura de poder está sendo montada no Brasil. 
Ouvi, muitas e muitas vezes, algumas pessoas 

afirmarem, inclusive, generais, na Comissão de 
Relaçôes Exteriores e Defesa Nacional, que mui
tos participantes desse movimento fizeram trei· 
namento na Nicarágua Pergunto: será que se 
fosse dada terra a todos aqueles que a desejam, 
àqueles que estão nos acampamentos, essa estru
tura de poder que está sendo montada deixaria 
de existir, ou, imediatamente, derivaria para o 
movimento dos sem-teto, dos sem-emprego e por 
al afora? 

Observo, entretanto, que pessoas que prati· 
caram a quebra do Estado de Direito são recebi-

~ dos pelas autoridades como heróis. Não sou contra. 
Aliás, comecei meu pronunciamento afirmando que 
é preciso se fazer a reforma agrária já. Mas o Gover
no não pode ser refém de ninguém, o Governo não 
pode agir como se fosse, por exemplo, o Chefe de 

.Polícia do Pará. Os que lá cumpriram mal a sua mis
são têm "que ser responsabilizados, mas não podem 

~ pela$ abelhas de São Pedro pagar todas as-abelhas 
- de São Paulo. 

· Tenho andado muito preocupado, Sr. Presiden· 
te, Sr"s e Srs. Senadores, com o futuro. Cada vez 
mais teremos pressão, e o Governo, refém, cada 
:vez mais cederá? Temos que fazer a reforma agrá· 
ria, sim, mas a reforma agrária que o Brasil precisa, 
não a que uns poucos querem. O Estado de Direito 
precisa ser mantido. A reforma agrária deve ser exe
cutada. 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Ouço V. Ex" com 
praZer. 

O Sr. ROmero Jucá - Senador Ney Suassuna, 
solicito esse aparte talvez para apimentar um pou· 
co mais a discussão, porque essa questão é gra
víssima, e tanto o Governo quanto os segmentos 
políticos que estão de certa forma apoiando o mo
vimento dos sem-terra estão, no meu entender, 
com um enfoque errado. A reforma agrária é fun
damental para o Pafs, mas na ótica da necessida
de de produção de alimentos e de democratização 
dos meios de produção. Temos que discutir refor
ma agrária e a propriedade da terra no Brasil não 
porque alguém faz um movimento e se diz "sem
terra", porque senão vamos ter daqui a pouco os 
sem-teto, -OS sem-emprego, os sem-mulher, os 
sem-filho, e o Governo terá que arrumar um filho 
para o indivfduo. Na verdade, sempre existirão 
segmentos que não são atendidos em toda as 
suas aspirações. Discutir a doação de terra aos 
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-~~ID-terra porque eles não a têm é uma ótica errada. 
Penso que vamos conseguir assentar pessoas em 
terras devolutas, porque o Brasil precisa produzir 
alimentos e gerar empregos. E qual a forma de ge
rar emprego no campo? Dar terra para as pessoas 
trabalharem. Qual a forma de gerar emprego na ci
dade? Investir em indústria, na formação do turis
mo, em bens e serviços, enfim, dando condições 
de absorver esse povo todo que está querendo so
breviver. Vejo um erro formal nessa conceituação, 
no momento em que um segmento de pessoas in
vade um terreno, invade uma fazenda do Governo 
ou invade uma propriedade privada e o Governo é 
obrigado a desapropriar aquela propriedade, por
que aquelas pessoas não têm terra. E, assim, na 
hora em que invadirem um apartamento, terão 
que d~apropriar o apartamento porque as pes
soas não têm teto? Na hora em que invadirem 
umàlndústria vão ter que desapropriá-la, porque 
as pessoas são os sem-indústria? Entendo que 
essa não é a ótica. Comungo com a preocupa
ção de V. Ex• de que o Governo tem que ter uma 
posição séria sobre a questão. Somos contra a 
violência, mas somos também contra a quebra 
do Estado de Direito. A necessidade e a umên
cia não dão a ninguém o direito de quebrar leis, 
senão vamos ficar sob o império da bagunça. 
Faço essas colocações até para apimentar a dis
cussão e dizer que estou solidário com as suas 
colocações. Agora, no meu entender, o Governo 
e os movimentos políticos incorrem num erro 
grave, que é a falta de discussão sobre os meios 
de produção, porque não adianta dar terra a quem 
esJt invadindo, porque depois quem está invadi': 
do vai vender, como acontece no Acre, em Rorai
ma, no Pará, e em todo o canto, porque a terra 
sem ser vista como um meio de produção é ape
nas um bem a mais a ser negociado para colocar al
guns trocados no bolso de pessoas que estão mor
rendo de fome. 

O SR. NEY SUASSUNA - Agradeço a V. Ex" 
pelas colocações que fez. Comungo também da 
preocupação de V. Ex• de que tem que se dar . 
terra, mas junto os meios de produção. Se não 
houver saúde, não houver escolas, não houver 
meios de comunicação e transportes, para levar 
e trazer produtos, não adianta nada. Por exem-

-PJa;=ass-entar pessoas em uma fazenda no interior 
do Amazonas, sem que haja condições de escoa
mento da produção, não adianta nada. É preciso 
haver uma infra-estrutura. As coisas têm que ser 
mais bem pensadas. 

As preocupações que trago aqui, hoje, são va
riadas. Estou preocupado, por exemplo, com a que
bra do Estado de Direito, inclusive com o fato de as 
autoridades estarem recebendo pessoas que, em 
outra situação qualquer. seriam consideradas margi
nais. Estou preocupado com· o crescimento do poder 
desse grupo que cada vez mais se consolida. Estou 
preocupado com a demora da reforma agrária. En
tendo que medidas sérias têm que ser adotadas. E 
tem que haver rapidez no encontro das soluções. 
Temos que distribuir as terras devolutas para aque
les que - como falei no início - sabem produzir e 
que têm condições de fazê-lo. 

O Sr. Antônio Carlos Valadares - Concede
me V. Ex" um aparte, Senador? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com muita satisfa
ção, Senador Antônio Carlos Valadares. 

o Sr. Antônio carros Valadares- V. Ex" enfo
ca um problema da maior atualidade. A reforma 
agrária já foi objeto de muitas campanhas polfticas, 
tanto das mais recentes quanto das mais remotas. 
Todos os candidatos, não só no plano do Executivo, 
mas também no plano do Legislativo, prometiam 
uma reforma agrária a mais avançada e rápida pos
sível. Lamentavelmente, as desapropriações são re
tardadas muitas vezes pela forma vagarosa como 
age a Justiça neste grande território nacional. As 
questões agrárias e os problemas sociais freqílente
mente são colocados de lado, e priorizam-se as 
pressões políticas ou as pressões dos poderosos, 
donos das terras improdutivas. Quero crer que o Go
verno está vivendo dias de muita difiCUldade e tam
bém de muita hesitação. E quem sabe se, por causa 
da falta d<t reforma agrária e da falta de uma provi
dência efetiva nesse setor em todos os recantos do 
Brasil, as pesquisas estejam apontando um índice 
de impopularidade do Governo inconcebível, mesmo 
porque não há justificatiVa para que o Presidente da 
República, um democrata - todos conhec6mos e 
avaliamos seu passado e sua luta pela democracia 
no Brasil -, esteja com um índice de popularidade 
tão baixo em setores como o da reforma agrária, da 
saúde, da segurança pública, do transporte. Algo de 
errado está acontecendo neste Governo. Apesar de 
sermos um senador que faz oposição - mas uma 
oposição cónstrutiVa -, gostarfamos que o Governo 
Federal estivesse viVendo menos dificuldades. É 
verdade que as t~egociações com o Congresso Na
cional são-muito penosas - não só penosas mas 
também constrangedoras - a ponto de o Governo se 
ver obrigado a ceder a práticas que ele próprio, na 
campanha~ dizia que baniria das decisões políticas 
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~<;Lonais: o fisiologismo e o corporativismo. En
tão, Senador Ney Suassuna, eu gostaria de la
mentar que uma Nação como a nossa, um país 
continental, ainda não tenha resolvido os proble
mas da reforma agrária, apesar da paciência do 
povo brasileiro. Porque o povo brasileiro é, acima 
de tudo, paciente, desprendido, com grande espíri
to de renúncia, tanto que revolução armada aqui 
não existe, o que existe mesmo é quartelada. O 
povo brasileiro tem índole pacHista. Então, é o me
lhor país do mundo para se fazer reforma agrária. 
Não vai haver guerra alguma: o que vai haver, na 
realidade, é a perda de privilégios que o povo está a 
reclamar em todos os recantos deste País. Muito ob
rigado a V. Ex". 

O SR. NEY SUASSUNA - Agradeço o aparte 
de_V. ~. Senador Antonio Carlos Valadares: Diria 
mesmo que talvez o que esteja faltando ao Governo 
seja :A clareza. Quando chego no meu Estado da 
Parafba, vejo os fazendeiros intranqüilos, insatis
feitos; por outro lado, os que não têm terra ou es
tão em acampamentos também estão insatisfeitos. 
Então, o Governo não agradou nem a gregqs nem 
a troianos. Talvez seja essa indefinição penílanen
te, essa pouca clareza que tenha trazido eSÍ!I insa· 
tisfação do público. Enquanto os fazendeiroS estão 
insatisfeitos vendo o Estado de Direito sendo que
brado, por outro lado, os outros também estão, 
vendo que não progride a reforma. Isso não é bom 
para ninguém. 

Estou vindo à tribuna, hoje, exatamente para 
dizer das minhas preocupações, principalmente 
quando leio, na Folha da S.Paulo, declaração de 
um,c;idadão de que •se fosse na Fazenda Macaxeira 
seria diferente, porque lá Unhamos mil homens e ar
mas. • FICO preocupado quando vejo o País, que 
atravessou uma fase diffcil -todos sabemos como 
foi difícil - sem a democracia, passar de novo por 
uma situação em que grupos, de um lado e de outro, 
se armem para entrar num conflito. Isso é preocu
pante. Precisamos fazer uma reforma administrativa 
séria, urgente, rápida, mas precisamos preservar o 
Estado de Direito. 

Não fico fenz vendo o meu Governo, o Governo 
em que votei, agindo por emoção e, pior, sob coa-

ção. O Sr. Gllvam Borges- V. EX" me roncede um 
_apae, nebre Senador? 

O SR. NEY SUASSUNA - Pois não, Senador, 
com satisfação. 

o Sr. Gllvam Borges - O assunto que V. Ex" 
traz hcje a esta Casa é realmente uma matéria de 

preocupação nacional. O Governo tem que desper
tar no sentido de direcionar investimentos para uma 
política que previna o fenômeno do êxodo rural que 
está ocorrendo, o surgimento de grandes favelas 
nas grandes metrópoles e até megalópoles. As nos
sas cidades estão inchando. O conceito de reforma 
agrária seria. uma rediscussão no que se refere a in
vestimentos para que os trabalhadores do campo te
nham condições de produção, escoamento, assis
tência médica, eletrificação rural. Com uma polttica a 
esse nível, já poderíamos considerar como uma re
forma agrária. Temos, contudo, nobre Senador Ney 
Suassuna, que concordar que a preocupação de V. 
Ex" se jus!Hica. A partir do momento em que existe 
ameaça de quebra do Estado de Direito, isso pode 
se tomar uma avalanche, na medida em que o pró
prio Judiciário não tem controle, que as próprias leis 
.QUe fazemos aqui no Congresso Nacional não têm 
efeito. Por outro lado, nós assimilamos as articulaçõ
es polHicas feitas pelos partidos e entidades, que 
tentam, através desses meios, fazer pressão para 
que o Governo tome algumas posições em áreas 
devolutas e em áreas improdutivas. Mas o direito da 
propriedade privada é justamente a base da demo
cracia em todos os sentidos. Não só em relação à 
terra, aos bens, ao conhecimento intelectual. V. Ex", 
que recentemente foi relator de uma matéria impor
tante, sabe que toda produção humana tem que ter 
as suas gratificações e o seu prêmio. Esse é o prin
cípio básico do sistema democrático entre pobres e 
ricos, entre os que têm e os que não têm, entre os 
que detêm os meios de produção e os que não os 
detêm. A verdade, nobre Senador Ney Suassuna, é 
que esse é um assunto palpitante. Quando V. Ex" 
vem chamar a atenção do Governo para essa maté
ria, isso realmente procede. Eu mesmo já estive 
abordando esse assunto. Parabenizo V. Ex" pelo 
alto grau de responsabilidade patriótica em tentar 
chamar a atenção das autoridades. Outro ponto: o 
Ministério da Reforma Agrária foi criado, principal
mente em função de seu nome, para fins de rnarke
ting e repercussão em termos de mídia. O que te
mos que fazer é aparelhar melhor e injetar recursos 
na instituição que já temos para a reforma agrária: o 
Incra. Temos que fortalecê-lo, remodelá-lo, dar-lhe 
níàis condiÇões de operar. Esse negócio de Ministé
rio de Reforma Agrária já é uma coisa muito velha, 
já caiu. Esses movimentos que estão aí são resquí
cios ideológicos, essa é a grande realidade. Não 
adianta fugir disso. O aparte do nobre Senador Ro
mero Jucá procede, porque, a partir do momento em 
que as lideranças polfticas e as instituições que fa· 
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_ ze.!!l a política para movimentar os interesses de de
terminados segmentos disserem: "Bem, agora as 
instituições vão se organizar politicamente para de
fender o Movimento dos Sem-Teto -que já existe -, 
o dos pés-descalços, o dos sem-homem, o dos sem
mulher. • De repente, isso pode acontecer, porque a 
nossa sociedade é muito farta e rica, e há vários mo
vimentos sociais com condições de fazer isso. Acho 
que o que deve funcionar é a lei. O sustentáculo, o 
mourão, a garantia de um país democrático, de um 
sistema, de um regime democrático, é o funciona
mento da lei. Que essa lei sirva ao Presidente da 
República, que é a mais alta autoridade, e ao ho
mem mais humilde. Esse é o princípio básico. Vou 
dizer algo aqui que, às vezes, algum parlamentar 
diz, nobre Senador Ney Suassuna: no confronto 
dQ..suiJio Pará colocaram, de um lado, policiais to
talmente despreparados, mal-orientados, e, de ou
tro, todo Ul!l grupo com pedras nas mãos, com ar
mas de fogo, com foices, estimulado, fomentado 
para o confronto. A partir daí, quando a vida está 
ameaçada tanto de um lado como de outro, é 
como se estourasse uma boiada. ComeçaJ"a!ll, de 
um lado e de outro - sendo os dois, de uma certa 
forma, responsabilidade do Estado -, a dar lá e to
mar cá. Quer dizer, foi uma covardia o que ocorreu 
no sul do Pará, mas há de se convir que a man
chete dos jornais, em que se diz que o ex-Senador 
e atual Governador do Estado do Pará "mandou 
prender os policiais", isso é coisa para a mídia. 
Aquele lado deveria ser apurado de outra forma. 
Agradeço o aparte e congratulo-me com V. Ex", pela 
sua preocupação. A lei é o fundamental. Parabéns, 
no!;lte Senador Ney Suassuna. 

O SR.. NEY SUASSUNA- Obrigado, Senador. 

O SR.. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Ney Suassuna, o tempo de V. Ex" está esgotado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Concluo, Sr. Presi
dente. Entristece-me ver que a reforma agrária não 
está sendo feita como deveria e que há trabalhador 
sem terra dela precisando para trabalhar. Isso me 
entristece. 

Atemoriza-me ver uma estrutura de poder sen
do criada e cada vez mais fortalecida, inclusive que
brando o Estado de Direito, o que é outro temor. 

-· =-Apavora-me ver o Governo refém e todos os 
Governadores com medo de utilizar o instrumento 
que se tem de ordem, que é a polícia. Ontem, em 
jornal do Rio de Janeiro, alguém denunciava um 
ponto de tóxico, e o policial respondeu para a parte 

> ------·---------- -

que o interpelou: "Não vamos iá, Porque Já eSÍão ar
mados". Vejam a que ponto estamos chegando. 

Então; são preocupações que trago hoje à tri
buna, porque quero que o Governo Fernando Henri
que Cardoso dê certo. Votei nesse Governo. Sou de 
um partido que o apóia, portanto, me preocupo em 
ver que não estamos agradando nem aos fazendei
ros, os que são proprietários da terra, nem tampou
co aos que pretendem ter terras. Com isso, o índice 
de popularidade vai abaixo. Isso é ruim para todos 
nós. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, o Sr. Antônio Carlos Valadares, suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3R 
Secretário. 

O sR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Por permu
-ta com o Senador Coutinho Jorge, concedo a pala
vra ao nobre Senador Gilvam Borges. 

O SR. GILVAM BOR.GES (PMDB-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, traz
me à tribuna desta Casa um assunto importante e, 
de certa forma, bastante polêmico, já que confron
ta com alguns dogmas e valores muito arraigados 
na sociedade, principalmente nos segmentos religio
sos. 

Enquanto Deputado Federal, apresentei um 
projeto de lei e o estou reapresentando neste mo
mento. Esse projeto autoriza a prática da morte sem 
dor, nos casos em que especffica e dá outras provi
dências: a eutanásia. Passo a lê-lo: 

, "Art. 12 - Esta lei disciplina os casos 
em que poderá ser autorizada a prática de 
morte sem dor e os respectivos procedimen
tos prévios à sua consecução." 

O art. 22 deste projeto que estou apresentando 
nesta tarde diz o seguinte: 

Art. 22 Será permitido o desügamento dos 
aparelhos que mantêm alguns dos sinais vitais do 
paciente, caso seja constatada sua morte cerebral, 
desde que haja manifestação da vontade deste. 

§ 1• A manifestação de vontade do paciente 
deve ser expressa e obedecerá às normas aplicá
veis às manifestações de última vontade. 

§ 2• _p. constatação da mort~ cerebral deverá 
ser firmada por junta médica, formada por, no míni
mo, 3 (três) profissionais habilitados, sendo que pelo 
menos um deles deterá o titulo de especialista em 
neurologia .ou seu equivalente. 
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_ _ _ Art s• Sel'á permHido o desligamento dos apa
relhos que mantêm alguns dos sinais vitais do pa
ciente, caso seja constatada a sua morte cerebral, 
desde que haja prévia e expressa autorização de 
seus familiares 

§ 1• Para efeito desta lei, considera-se fa
miliares o cônjuge, descendentes, ascendentes 
e os col_aterais, consangüíneos ou não, até o 3° 
grau. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aperfeiçoa
mos este projeto, tentando abranger várias situa
ções. 

O que me faz apresentar um projeto dessa 
natureza, com o qual já venho lutando desde a 
Câmara dos Deputados, é o simples fato de res
peito à vida. Por que não? O que é a vida? Pergun
to-..me ~tenho me questionado sobre o que é a vida. 
A vida é o gozo do pleno exercfcio do prazer, do tra
baltm.. do lazer, com as faculdades mentais em ple
na atividade. 

Então, Sr. Presidente, queremos fazer um ape
lo à Nação; queremos fazer um apelo aos nobres 
pares, para que analisem com mais profundidade 
essa questão. É verdade que a religiosidade tem po
sições que prevalecem muito, mas há um episódio 
que me trouxe a apresentar esse projeto de lei, Sr. 
Presidente. 

Certa vez fui a um hospital, fazer uma visita a 
um amigo doente. Ele fora atropelado e estava tetra
plégico, tendo passado praticamente seis meses no 
leito. Os parentes o haviam abandonado. Ele só mo
vimentava os olhos, mas estava lúcido e falava; as 
costas estavam cheias de ferida. Comoveram-me 
my_itg as palavras que ele disse: 'Gilvam, o pior é 
que nem tenho como estancar esse sofrimento'. Ele 
não tinha como fazê-lo. Vi naquele homem um pro
fundo sofrimento. 

Sr. Presidente, imagine um homem com AIOS, 
em fase terminal, de dor profunda. Há casos de cân
cer cuja dor não é aiMada sequer por poderosos re
médios. A morte é inevitável. Os recursos que a me
dicina tem já não resolvem. Como pode a própna so
ciedade dizer àquele moribundo, abandonado, na 
profunda dor e solidão que seus dias, inevitavelmen
te, estão marcados? A hipocrisia de dizer não deve
se ao karma? Ele está pagando pecado? Ele tem 
que agüentar até o último dia porque existe um pla-

_l}_eja!lleRto e um livro em que está escrito que esse é 
o seu destino? 

Ora, Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, 
esses questionamentos que tenho feito envolvem o 
mais alto grau de fraternidade humana. Eu, Sr. Pre-

sidente, como todos nós, estou sujeito às fatalidades 
e gostaria de ter esse direito garantido; eu não gos
taria de ser algemado, de ser tolhido ou impossibili
tado de tomar uma decisão. Neste projeto, a inten
ção não é voltada apenas aos casos de se desliga
tem os aparelhos; nossa intenção é muito mais 
abrangente: é o direito ao livre arbítrio, o direito à ci
dadania. Se perdi meu referencial de prazer, meu 
sentido de vida; se a vida para mim deixou de ser, 
cabe a mim decidir e a ninguém mais. O juízo de va
lores fica a cargo da própria cultura e do que se 
aprende na sociedade, seja no dia a dia, na religião 
ou nos contatos que temos. · 

Sr. Presidente, o Brasil tem milhares de ho
mens em profunda dor. Os hospitais de câncer estão 
liquidados. Já vi muito sofrimento. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um 
aparte?·· 

O SR. GILVAM BORGES- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Gilvam Bor
ges, estou ouvindo o discurso de V. Ex". Sou um ho
mem extremamente católico, religioso, mas acredito 
ser falta de piedade, quando não há mais recursos e 
soluções, prolongar-se a vida artificialmente. TIVe 
um caso em famflia, quando minha própria mãe pas
sou 11 meses em sofrimento, ligada à máquina e 
sem solução. Isso é falta de piedade. Temos que 
pensar muito seriamente sobre essa situação e te
mos que tomar uma decisão de coragem, mas pen
so que, artilicialmente, não se deve prolongar o so
frimento de um ser humano. 

O SR. GILVAM BORGES- Agradeço o aparte 
de V. Ex". 

Passo a ler, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
justificação do projeto: 

Versando o tema de permanente atualidade e 
constante controvérsia, a presente proposição visa à 
discussão em profundidade do problema da morte 
voluntária sem dor, que se não é feliz como a dos 
santos e beatos figura o mínimo de conforto que se 
pode dar ao condenado, a esse desenlace, mitigan
do a derradeira agonia. 

Desde a ementa, procuramos emprestar maior 
clareza ao projeto, para evitar distorções num tema 
de tal magoitude~o problema do direito à morte sem 
dor não parece insolúvel, atualmente, diante dos 
progressos prodigiosos da medicina, que dispõe dos 
mais variados processos técnicos para sua caracte
rização, e as crescentes perquirições científicas que 
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_ Q_oqem levar a prognósticos que parecem superar os 
limnes da falibilidade humana. 

O direito à vida como prerrogativa individual 
cunha uma medalha que tem no seu reverso a figura 
do livre arbítrio, reconhecido pelos crentes como um 
atributo divino e pelos céticos como fundamento e 
síntese de todas as prerrogativas essenciais da pes
soas humana. 

Nas mais antigas civilizações, era esse direito 
assegurado acima de qualquer prerrogativa social, 
nas codificações dos povos ou no Direno consuetu
dinário, expresso o preceno no decálogo mosaico, 
na lei romana das Doze Tábuas e no multimilenar 
Código de Hamurabi. 

Não nos parece que o direno à vida, simples
mente cnado sem definição no art. 5", caput, da 
Cõhstit!lição em vigor, implique negar ao homem, no 
goza real de seu arbítrio, o direito de morrer, quando 
sé encontre sofrendo, numa vida vegetativa, desmo
ralizado, envelhecido pelo sofrimento, presa da dor 
incurável e veemente. 

Esse direito de morrer tem-se expressado no 
suicídio e na eutanásia, como em atos heróicos e 
riscos assumidos. 

Os gregos tanto admitiam a eutanásia por deci
são pessoal como prescreviam a pena de morte nos 
crimes ideológicos. E, assim, Sócrates foi condena
do a beber a cicuta, dando um belo exemplo de es
toicismo ao morrer, conversando com os seus discí
pulos. 

Ainda hoje, o suicídio, mesmo frustrado, resta 
impune, embora punível, apenado o induzimento à 
morte. 
'- Restam as duas figuras como tema milenar, 

discussão dos doutos, principalmente os juristas. 
Quanto à eutanásia, é convidada ao debate a 

participação dos médicos, porque sua admissão 
possível exigirá a presença do especialista em 
neurologia, em doenças terminais, principalmente 
a partir do crescente progresso da medicina no 
prolongamento da vida das doenças incuráveis, 
num cruel artificiosismo clínico que apenas prolon
ga a dor, a inconsciência e o sofrimento dos fami
liares. 

Digladiam-se as duas correntes, enquanto os 
re~esentantes de várias confissões religiosas inter

-fetm'!rpara que a moral judaico-cristã continue a im
por, no campo do direito positivo, o domínio dos 
seus dogmas. 

Defende-se a eutanásia, quando quem a pede 
quer fugir a uma vida penosa, sem qualquer gratifi-

cação, impelido, quem executa essa última vontade, 
por um impulso piedoso ou altruístico. 

Quando o Código Penal uruguaio, de 1935, in
cluiu a permissão à eutanásia, o jurista Garcia Pinto 
exprobou os legisladores, dizendo que a verdadeira 
piedade nada tem a ver com a "lástima eutanásica", 
para acusar seus promotores de buscar libertar-se, 
egoisticamente, do espetáculó da dor alheia, elimi
nando o doente. 

O nosso Nélson Hungria também assinalava 
que, na eutanásia, havia uma conjunção do egoísmo 
dos que ficam com o desespero dos que partem, ..• 
"e o homicídio do consciente são fatos antijurídicos, 
pois o homem não pertence somente a si próprio, 
senão também ao meio social. Há um interesse so
cial na vida de cada homem". 

Tem razão o ilustre jurista, mas a conclusão 
• desse interesse social n;~ vida do homem váfido à 
sociedade não atinge a proteção indesejável do Es
tado ao que se julga no direno de morrer. 

Se por uma dor moral insuportável ou pelo te
dlum vltae invencível quer o homem alienar-se da 
existência, que exerça o seu direno de morrer, 
diante das agruras insuportáveis de uma vida ve
getativa ou crescentemente dolorosa, incurável o 
sofrimento. 

Argumenta Nélson Hungria que, mesmo se 
limitasse a eutanásia aos casos de enfermos de
senganados, portanto vidas socialmente inúteis, 
a incurabilidade não é um critério inexorável da 
ciência médica, variando no tempo e no espaço. 
E, pór vezes, os médicos anunciam o "último sus
piro" de um agonizante, de vela na mão, que se 
restabelece. 

Nélson Hungria escreveu isso em 1946, há 
quase meio século. 

Autor do Código Penal, encomendado pela di
tadura de Getúlio Vargas, também opôs à tese do ln 
dublo pro reo a do ln dublo pro socíetate. 

Era no tempo em que o nazismo, o fascismo 
e o stalinismo haviam dado o mfnimo valor à vida e 
à liberdade humanas, quando Stalin fuzilava, Hitler 
queimava e Mussolini levava à prisão perpétua seus 
concidadãos, até Sob a desculpa de não pertence
rem à raça ariana. 

Hungria achava que o Estado tem o direno de 
matar, .em caso de guerra externa. Seu Código Pe
nal permite-o abõrto honoris causa e evita a morte 
da parturiente, chamado necessário. E, como todos 
os códigos penais do mundo civilizado, permite a 
execução do semelhante em legitima defesa, de ter
ceiros ou da: propriedade. 
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___ Será que a propriedade privada é um bem que 
se possa justificar moralmente como superior à 
vida? 

A legislação vigente no Brasil permtte penas de 
mais de cem anos, quando há cumulativamente deli
tuosa. Raríssimos os que vivem mais de cem anos 
para cumpri-las. Trata-se de um eufemismo: não é 
pena capital, mas é a condenação da morte em vida. 

Também praticamente se consagra, no direito 
não escrito dos países civilizados, que 'crime de mul
tidão não tem sujetto ativo'. Assim, ocorrem cenas de 
linchamentos no Brasil e não se sabe da condenação 
de um linchador por homicídio caracterizado. 

Autores como Nélson Hungria e Garcia Pinto, 
que consideram desnecessária a eutanásia, citando 
a opinião de grandes médicos, não conseguem pro
var.a iQillridicidade da sua adoção. 

Reconhecemos aos médicos a palavra final so
bre à inutilidade dos esforços cientfficos para reter a 
vida de uma pessoa em que não funcionam o siste
ma nervoso central, inapelavelmente comprometidas 
as funções pulmonares, renais e cardíacas, çomo 
nos casos de metástase de càncer, de AIOS <iíJ es
clerose cerebral senescente. 

Dizia Miguel Couto, o príncipe da medicina clí
nica brasileira, no início deste século: 'Não há doen
ça, há doentes'. 

Assim sendo, não há regras sem exceção para 
decidir-se sobra a possibilidade de recuperação de 
um enfermo terminal, sendo infinttamente mais pre
sumível a sua morte. 

Também devemos legislar para as exceções, 
não considerando o apego à vida maior do que o de
sejo-de libertar-se da dor. Não é difícil concluir, se
guindo o pensamento de Miguel Couto, que 'há 
doentes' desancorados da última esperança de vida, 
implorando a 'morte piedosa', a mão penitente de 
um amigo que o liberte do suplíCio abominável de vi
ver como um vegetal. 

De·outro lado, é de ser punido o falso piedoso, 
que, falseando a vontade ou sem conhecimento do 
doente, ministra-lhe o càlice amargo da libertação. 

Muno diverso dele é o agente eutanásico, na bus
ca de um processo menos doloroso para atender ao 
moribundo que lhe implora a libertação do sofrimento. 

Ele está plenamente imbuído de que não co
...mela-um-áeUto, mas pratica um dever social. 

Centenas de casos ocorrem, semelhantes, a 
cada ano no Brasil,, que viu, recentemente estarreci
do, a mãe de um ex-Presidente da República conde
nada ao exercício das funções biológicas primárias 

. apenas, totalmente descerebrada até a última para
da cardíaca. 

Não é crfvel que um diagnóstico possa, piedo
samente, condenar à morte uma criança suposta
mente inviável e não um adulto que, consciente da 
própria incurabilidade e envelhecido pelo sofrimento, 
implora que lhe tirem um bem, para outros supremo, 
que considera imprestável: a vida. 

Não se pode compreender o livre arbitrio, de
fendido por todas as sociedades democráticas, sofra 
limitações, a nãõ ser quando produza mal a outrem 
ou contrarie a convivência social, o que ocorre com 
o moribundo, implorando a última saída. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa é uma 
matéria apaixonante. Devemos ter consciência de 
que o nosso caminho natural é a morte. Como os re
ligiosos dizem que há prosseguimento - mutações, 
encarnações -, questiono e apelo aos religiosos do 
"meu País no sentido de que, se está tudo certo, pro
gramado, haja complacência, humanidade, amor, 
fraternidade, respetto, porque. todos nós, sem exce
ção, poderemos estar em sttuações desesperado
ras, dolorosas, nas quais nem o ópio, nem as pala
vras do conforto moral, os dogmas e valores religio
sos nos sustentarão. 

Peço aos meus nobres Pares, Senadores, que, 
como eu, estão mais próximos do fim - somos de 
1936 para frente -. apoio a essa proposta. Muttos 
companheiros brevemente estarão deixando esse 
nosso convívio com certeza absoluta. Se estiverem 
no vexame, se estiverem na desgraça, se perderem 
o referencial de prazer e da execução do cotidiano, 
peço que se lhes dê morte digna, morte justa. E que 
todos possamos passar desta, se houver a outra, 
com dignidade. Morte com dignidade e sem dor! 

O SR. ROMERO JUCÁ- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela Liderança do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Romero, V. Ex" pede a palavra, mas ainda não dei
xou a tribuna o Senador Gilvam Borges. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Desculpe-me. Pensei 
que S. Ex' já tivesse encerrado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidên
cia consulta o orador se já concluiu o seu pronuncia-

mento. p "d t O SR. GILVAM BORGES - Sr. res1 en e, 
agradeço a antecipação não intencional, mas ca
sual do nobre Senador Romero Jucà, pois realmen-
te e~ já haViã concluído. · ·· -

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra, por cinco minutos, ao Senador Romero 
Jucà, pela Liderança. 
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O-SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Uder. 
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, rapidamente, em nome do Partido da 
Frente Uberal, registro a importância dos atos que 
estão sendo determinados com a visita do Presiden
te da Venezuela, Rafael Caldara, ao Brasil. 

Há instantes tivemos, no Congresso, uma ses
são solene. 

Ontem, o Presidente Rafael Caldera e o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, com as equipes 
de Governo e os Ministérios, assinaram um docu
mento denominado "Comunicado Conjunto -Ata do 
Planatto•. Esse documento, com trinta e nove itens, 
tem pontos da maior importância para reforçar a 
aproximação, a integração e o intercâmbio do Brasil 
com a Venezuela 

- Eptre os pontos fundamentais-está a déclara
ção _do Brasil· e da Venezuela sobre a formação da 
área..de livre comércio da América do Sul. Consta 
também a intenção de ampliar a compra de petróleo 
do Brasil na Venezuela, bem como o entendimento 
entre a PDVSA venezuelana e a Petrobrás não só 
para exploração conjunta de petróleo, mas também 
para pesquisas do gás da bacia Amazónica. 

O acordo entre os pafses leva também à ava
liação das possibilidades de abastecimento de ener
gia elétrica para Manaus e Boa Vista ou mesmo a 
construção da linha de transmissão de Guri. Está 
também referenciado no documento, Sr. Presidente, 
o acordo operacional entre a CPRM - Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais brasileira e o Mi
nistério de Energia e Minas da Venezuela para o es
tudo e aprofundamento de operações de exploração 
mir:~eral conjuntas. O documento conjunto referencia 
ainda a promoção do desenvoMmento de regiões fron
teiriças comuns nos Estados de Roraima e Bolfvar, 
bem como a conformação da área de nvre comércio do 
Hemisfério Sul e ainda a reformulação da celebração 
da Adcção da Convenção Jnteramericana contra a 
Corrupção, assinada em Caracas em 21 de maJÇO. 

Registro e peço a transcrição, Sr. Presidente, 
não só do comunicado conjunto da Ata do PlanaHo, 
mas também da Declaração de Brasma, a deciara
ção politica dos dois Presidentes, reforçando que a 
vinda do Presidente Rafael Caldara é um estfmulo 
muito grande para o aprofundamento das relações 
do Brasil com a Venezuela, tão importantes para a 

.Aiimênia-Ocidental e, em especial, para o nosso 
Estado de Roraima Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR- ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

C0}11'N!Q,(X'fCON!l'NTQ 
rUA po PI O NA! ID 

Al:c:ndcudo a comite do Prc:sidente da República fedemM. do Brasil. 
Femmdo Hennque Cardoso. o Prcsidenle da RepUblica da VeftCZDela, JW:acl Caldcra. 
~ uma 'Visua de E:ado ao Bnsli cncn: os dias 19 e 23 de nwa de 1996. Nessa 
ocaslio. os dois Maadldrios reitcranm a alta prioridade que seus Governos outorgam 
i ~ bibtet31 e á seu CODt!nuo fom""'rirnenro A opontlllicbdc foi propicia paa 
que ~ Chefes de Estado ~ sua indcclinind vonwic de prosseguir 
aprofinbndo os vtnculos bil:mnis. demo de uma vislo prospec:riva de intq:ra;io. 
IDCidi.we a eucuç:io de projelos ~ ii idenhficados,. dencro do csplrito de 
espeçial amizade e vom:ade de c:copeqçlo eabelecidos na ld~ Dec:bnçia de 
Caraca. assiDada pelos dcil Mlodadrios em 4 de ,Udho de 1995. 

2. O Presidente Rafael CaJdc:ra. em :ua visita. esteVe wapatl.-.. de uma 
tept ':oa ddep;io. ~ por díwnos Min!:&lros. ~ 
~de Estado. ou1r.111 aizu autoridades,. CUlpwáJÕOI e cfirip:rU:S siadicais.. O 
Presidade Femando Hc::ariqwt Cwdo:lo n:ccbcu o Pre:sidcnlo da Venemela e sua 
ddepçlo :w:oa : loeM por iategQDlcS da seu Miaistério. Ca9 · e os 
O~ dos Eado& do A111emna e de Roraima. O ~ Ra&d Caldera 
foi igualmence ~ an seu&::s solene~ do Consra:m N.x..l e do Supremo 
Tl'ibamll fcder:al. bent CCIIIiO pdol: GoYcmoa dos .Estldoa do Amaz:aaa e de Ronima. 

3. Os Ptaidemcs ttssaltar.lm a imJ:xxdncil doi~ awaços ak:anÇ*bs 
IK!J úJtimol dois 'DOI,. que pennitima deva' a niveis 1a11. prc::ccdc:ara a coaper3Çio 
bi1llenl e ~ o canp:~ da iDtqnçlo entre os dois l)lbes. Tais ZWDÇM 

JXtliÃCi:iiaa alto graa de ~ trmw:ende o plana oo· btiiUnl 
pa openr também em: fawr da iDepçlo sul ..nc... ft;Jioall e btmisf&ica. A 
CSIC tt:lpÔio. CCIUljAOdn:ID que a ddibaaç&s doi ClCEie ~ da TtabiJho 

~~;a· ~ no Prntoco&o da La Glllllllráa. cooukuoadca pela Conialo 8iaKioai 
doAlloNhd(COBAN~------·-

.J, Ao abordamn os temas de comerao bdaJ.cr.d e re~aL os Pn:sldemes 
marufesmr.un sua sausiaçlo com os entendimentoS miciats alcançados entte o GtufK' 
~d Hoc de Reb.cwaamento Euemo do MERCOSUL e a Oe(ep;lo da Venezuela cm 
Mornevidi:u.. ua scX da Scc:t:taria-Ger:ll d:l Associação Latlno-Amenc:ln:l. Jc 
Int~o (ALA0l). nos dias 9 e lO de ma10 corrente. confurme refletido DO -~llk· 
.\fi,orre- c:mitiào n.a opoctumdade.. 

S. Reafinnaram. a p~. a gr.snde relevância que atribacm :i cone~. 
antes do final de 1996. da iCIIeg: 'açio do patnrnõrrio hi:aórico de prefen:ncias 
OUlQrp:lu. no âmbito da ALAOI emre a Venezuela e os quarro ~ do 
Mercosul. Reiterz.n ; • as termos da -Dedar.~Çio de ~~ c Vmezuela_ 

Liwe C • 10 

d3dc que ambos ICOft:ferem ãs nego c· açac- artre o 

6 AD referir--se il ra:entc adoçio pela Venemefa do Pbno de E:stlbUIZIÇio 
~ o Presidem:e Fenmndo Heariquc Cardoso CXJX'CSSOU o ~ do Govcm0 
bnsileiro ao esfon;:o do Governo ~ para esrablliz:lr a economia. 
~ sob a lidennça. do Presidente Rafad Calda'&. O ~ là&d 
Caldl:n agr.&deccu a mmfemçlo de apoio e n:iterou a ciisposjç5o de ~ com a 
coopençio e o imercimbto de exp:s · • ·" com o Brasil a ilfta CCCJDámico.. 
f11111'1CeiR.. O Presidente Femxxlo Hcarique Czdoso destacou. como impcname etzpll 
na iJn:nsifii::IÇ<lo dessa coopençlo. o COII\IÍtC das BIJloricbdes econ&mcas lnsileitz ::a 
seus homõlogos \'enleZUelaos .,.._ que realizem 1risil:a ao Brai.lao ano do ~e ..... 
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_~·cm promover a real.iz:açlo. no ano da presente mo. de-. reaado de alto 
llí'o'd: c:mn: as OO.S companhia pa. imp5emt::tca a Procol;® de llllmÇ&s Ulmdo 
pebs dua ~ cm. julho do 1995. A.ssiabnm tamb6a qw • CCIOpDÇio 
biD:ional de:vcrà iDcccpor.- a ~ cm patic:ubr" por tllào de ~ 
anre ~ tnsiJc:ins e a Pequha. 

8. Os Presiden= destaar3m o polCnCi2t de ~ existente ena-e as 
rcgiees Norte do Br2sil c SW da Vencmda na irea cucrgCtica. O Pn::sidmtc Fem:mdo 
Henrique Cardoso apreseu.lOU ao Presidcutc Cakim: wnã avaüaçio das pouibilid.tcs 
de abastccimem:o c:t1 • • co de Ma!12us e Boa Viso. com a 1 

~_a r:clOmada, DO_ QIJSO do~ de jurito, das con enue 
a Bczmbtás e a e ca 1sta- au.us. as 
quaU õevcrto coarz com a partiçip:~Çto d:a Peuclôs c da PDVSA. Decidirmn imlnlir 
aqueias ~ arrolvidas .a imeusificar e aceia'w a~ Aeltl. área eom o 
objetiYo de viabili:r:a a puticipa~a ~ DO suprimcnro c:ner;ético da rqilo 
Norte do Bm:iL Nc:uo CCI%Jtett0, ~ com. w:isflçlo a dispoliçlo dG :~emt 
priva;lo cm pmicipar da inic:i.m:. ~ 

9. AI.J rm a pRIPI*a ~ pdo Presidente Fenmnáo 
Hcariquc Cardolo .,... o esn' ' ·-,., de uma mmiz e:DCq!l!:óca .ll.lHmcricma, os 
dois .Pre:sidcdes coiDcidir.m em que a~ dc:uç:lo de =:unos da Vcuemda 
em diwnos CIDIPOS c:ac:raéCico& CODSEibi:irá daral:o cc:urnl da ccmp' , , 
cntte"o BaaiPc a Veaemda. 

lO. - Os dois MaDcbrUrioa rcafinnlnm a sigrü:ficaçio das ~ de 
~ :qxmiltabts aas ma de ~ c sidenqia. 1~ o alto 
Uureae de qac se n:vesl!l a iqiL ; ' do Memcmldo de F • n r· a:ain8do 
cm 1995, a qal deve taulbr, crdnt 01a01, D tm!Êz:lçio do ~ 1nduiUW do 
Otenoco da CVG-SIOOR.. s-z ia1l • · do setor privado bn:süln. e da. 
Kn'i9QS c5t um pertO illdusl:ml ra ~ o apnl'<dt.DCI'IIU da expcri!ocii 1nDicira. 
cm pmjelcl. ~e ccamuçlo do fmvvi:ac de IJCif* de ápa pco&adas.I*J. 
o tztmejo de mi:Dério a pud a de wu:pwwtu de navios de arando ~ 
Obsenw1aa. que a pnssit.lidtdrs de coopeqç;lo ~ incluir .tlnlbá:ll o 
c:lcscavok>Qc:Dao de projetas biaKiaalis am:: a Corpcnçio v~ da~ 
(CVG) e a c:oa:rp.m Vale do Rio Doce (CVRD). do BA1i1. J*& a apknçlo 
mineira de lÕaBa aJitaJtáwL 

11. ~ aiDda. ,.. ~ ~ ., da 
r~~ de 1.D.Prolocolo de 1Dtcoç&sama~de Pelqtiisade Roancls 
MiniDil (CPRM} c o Ministério de EDt:qSa c Mias da Veae:md.. já que o rc6::rido 
~podlriimpq"kmr• • rn' i ,. qpjrrnstc~e -
]2. AocoacluiroCUIDI!:dapa~ ... ccx joio r ~~ 
ma do dcmiO'OlwâbCUto c::ac:rg6tico c mimni. ICCIIbenm o corMte fixmllàdD pdD 
MiNam da Eocqia e Mma :,, a..,~ !:nli1eiro I** que Yisilo a 
Vcaeada M len:eiro tnmear. dato :mo caa o prupóálo de awlilr • ....... O& 

~ pntielos io!t •T:a:kluo i* t ·ww., saar pcaok:iro. do dda" ·I I de 
C?~cn;~o s ~ de p. ....._ an:anlldo c ~ ....m cceo o 
d·se~mak o coajuato di: liiÍIIe:lW;io. 

13. Os Chefeiàe: Estado coiocidirml cm que a~ fisica mzc: .ubos 
o:o paises e coudiç:io CS$CIIcaa! para irUnsdic:zr c diYCmficlr a coopcraçio c o 
interàmbio. cspcci:dmcnle cas rq:iOCS frcateiriç:a. Nesse .únbi!o, os PresideDtes 
~~ su:a satisfaçJo com o andamaJto da púm:ntJÇio da rodovia BR·I74 c 
fOfZn ínformados soix'c ·o cronograna para a concludo da oõn. no lrCcbo Manlus
earaam, para o qual estimaram poder cont1r com o ~ da Corpcraçio 
Arxtina de Fomcnro (CAF). MCDC!.OCW.U as pcrspcCtiv.u de inccriipç:lo fiiJVial catre 
os dois pais:~ c. cesse seatido, .instruitam o Gllp) de Tr2bllbo lU da COBAN a 
CClftl:i:lm..- o cume do tau. 

14. Como ânimo de fomlcca- seus vioculos e CSlCnder a~ a irca 
judicial c pcal, os dois Pn::sideac::l ucpcnna $CU lp)io .o irUcio de hCJ · ' 
para=&; · ~ :ICCXdos ISI)In Coopc:raçio JDdicial em Maléna Penal c sol:ft 
~-·de Scaleoças Penais, com base cm texiOS ~ pdo GcM:n.o -..... 

I$. Co:a.w;aàdos daimportlaciaquc o ~Xteotan ~ aampl~ 
dos YiDr::ulos camcn:ia:is. turisOcos c de intcgrJçiB caae Vcaezucla c &uil. 
c:q:wmaa sua atis&çlo pelos awnços no ' · iaJCllto de I'CXal aérea~ 

cnae o Norte: do Brasil c Venezuela, como a tinha recetttemcn~e maugurada Cfttrc 

Caneu c M3naus. Mantfestanm seu in~eJcsc cm :onbnuar esse esforço. 

16. No CO!IIeXto do dcscnvoiWnenlo das n:laçôes bilaler2is,. OS Prcsãdcmcs 
concordann !Obre a imponincia da ~ dos vtnc:ulos cconõmicos cntte os 
dois paiseL Ncac SCidido. r:c:áirnanm. a vontade de cstmual .. o inlefdnlbio e a 
~ et1trc cmpn:su: de ambos os paiscs e. cm paniçubr, na pmicipaçio cm 
projetas de iaoestit CIIUI, de wmCrcio e de cngcnb.ia. O PresKicme Rafael Cafdt'Q 
~ os piaDos de priYanzaçia que poderio ser de lnlercsse para os apitais 
br.asüeira:s, cm \IJII. ampla s-na de SClOI'eS. Os Presidcn!eS cxnncidinm cm promover 
wn ~ nos COIIImls ~ cem a raliz:lçio de irJrpcxtaw:s miss6cs de 
n~ a ambos os paisc:s. no segundo xmcstte do ao cm curso. 

17. Os Prcsideutes ~ a especial tdeYincia que assume p;ua as 
re~ bilalcraís a c;:oopera;lo cm ra:atCria de tDeiO arublcme e c:qxeswan sua 
saisfaçlo com o ~ avmço !opdo nas ttlbalbos ba.erail nessa m:alêria, 
com a idc:utifica;lo de proJetas CDIIaUOS (estados ~abre lelritorial com 
fllW .. o da 0EA: ~ tolft ecotiKÍIIDO; cooperaç:io c::ntte o INPA c La 
Esmcnlda; "Yisilzs CQ\juras a~~ por .mdldcs de miDawplo). Os dois 
Madârios rcira3ram. o interesse em prosseguir com essas am.idldes e n:s:s:ll.r:.ut 
seu signi.ficà:t no comexto du rdaçêlc:s c:ntn: dois psbes ....,..... ...... 

I i. ~ sua sarisfação pelos resultados alcançados ao imbilo da 
c~ para o desenYOJwncato &onteinço. bem como pela atiw coop:raçio cbs 
autoridades CSladua1s de ambos os pas:sc:s na sua implc:mctltaç;lo. Destacanlm os 
inegáveis beac6cios par:~ as comunidades üaueiriças que podem aponar os projetas 
de ~ eutrc os dms países, confonue atestado pelos resultados da lV Rcuniio 
do Grupo de Trabalho sobre Dcselm:llvimemo Fronteiriço. rca.lizada em Boa Vista, 
cuae 2 c 4 de ma~o de 1996, em particular as ptOpOStaS de crisçio de um CCncm de 
Estudos da Realidade F'n:atciriça. cm Santa Elcna dei Uain:rt. e de um Grq10 - .. -~·--·· 
19, AD reafumar a importiDcia da cooper3Çio bilatenll em Ciencia c 
TCCDO!ogia,. paticuWmeate em relaçio a lema ligados :1 regiJo .ua:zóajc:a c 
CIICIIOCI os dois Cheies de Esmdo obtcmn:m o bom mcilmcDta dos projclos 
; ' r"f .s aa aeas de saJdc. tccuolosia de aJimeldos. redes clctnXDcas de 
ínformaçlo cieatffica,. recursos 1la!lnis am3:ZÕl'licos, bem cocno a coopençio em 
mariria de mélites de dados hiclroJôsic:cs. mctcoroióp:os e anbieutms. Nesse 
contexiO. dc:sblca:tml a reatizaç;ID., em c.xas, em setembro pnmmo. do Sc:minirio de 
Coop:mçlo Empresarial e Tccnolôgica 8ruil-Veaez:ucia. 

20. Expriminm :sua saúsfaçlo com o cxitos:~ deseavolvi.mcaw do 11 Programa 
deCoopenr;io Téaríca Brasil-Veac:zocla (1995196). sobn:wdo aos C11DP0S de saüdc c 
ttaP:SpOrte ~·axie se alxem paspcx:t&oa Piom:is:su:a:. 

21. COIIScicates da DCCCSSidade de .aprofundameqo da cooperaç~o bilateral 
em matéria agropoc:uXia. salicaarzD a ÚDpOidDCia 0e pros:IC8Uir cora as ue:s~ · ,- • 
com vims a ~ accrdol aa trai de s:aâdO aimal. YCp!Oi c pesca.. 
~ com sacisfaçlo. a po:ssibilictades de inten:imbio do ~ c 
impiemcmos agricaias. oferecidas pelo BrDil e Veaetuda,. cm coodiç6cs coaij)Cti1i..._ 

22. No c:anpo da Connm:icaç6es. 01 dois Pn::sidl:ntes reitc:anra o inlercsx 
em dc:x:nYolwr a CCIOpa:IÇio aa liaba j:.i definid:a ~m Acordo Canpk:aw:uta pata o 
~daT · assm.doemjalbodcl99$~dà.•rdc:riocia 
deuc xuw ~o dcxnYOMmcmo eccaõmico c social de -'*• aaçócL 

23. A fim de ccntimJu' o &ttífero ime:rcimbio cm matéria de p!anrJwne;ntn c 
Yislo prospca:M das rebções bilaceras. 01 M.admriol COIMenm na .impxtiDcia da 
próxima realiDçlo. cm Ca:acas. da 11 Reuaiio do Grupo de "Fnbalbo IX • 
P'=ej , cm cujo inabito se iden6~ impocudes projeros e iaici:aliws. 
~o si~ das ptopo:itü a;c ' De:IIO ~cm espa:àllaa do 
eatabalar am diáloso de alto Divd tof:n quc:st6es ooanãmioo-f · a e sobro 
politica sociais; a CODSrituiçio de ~ biBacionll dedicada i · •· ;' de 
cq '1 I I C CCln1bt!stMis pBI. a FQÇil) de eaerp. détdea a partir da~ 
e a teali:z:lçlo de estudas ccnjwcos de plaac.jauJCllto ~ pdos ~ 
centi'Qt 011 imtiuxos de planeja:melm. Com esse plq)Õsito. o GQ\ICI'IIO da: Vioemda 
promcnreD. IIJIIa retaUJo CllttC IUIOridadcs 1 1 · ocis da ambos os pllitc:L 
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_z~- Os d<l!S Chefes de Estado de:Pcanm a ~ ~da coopcr.aç;fo 
militar uo processo de estmwneato das re!aç&s bi!att:r2!s c e:c~ seu 
he!!eplàe:ito pelo alio n.ivcl de dsãloso c COI'liWtça reQproca entre ou .uorid3des 
ltliÜCires dos doiS pz!SCS. 

21.- ~ dois ~ ao ~ os tnb:dhos efemdos peta 
Coati:dlo Missa BrasiJàro.V~ ~de L.irnrtts. n:conhccer'3nl sua ..,..;.r-------·-pela ~ &.i da ' . Canfcn!acia da ComisdD DO eoctel1le :lnD ~ 
um adOÇO~ ao prvccao 

21. AD n:c:oabec:a' o Jlllld filndaeldá di ~ educiÓYa III culttniDO 
fOrblccimcllto da R:laç6el bilalais e da amlzldc f'r.IUr'lla bruifeiro.o•:u~ 'Cb'n os 
4ois Mmdldl:iac o::pceww -. ~ pdo si~ izK:ft:mellto do 
iPlerdmbio can os dois J)llbes • ára& cuftlnl e~ o qual ~os 
W»::uiD& III a 4* . ' c:lllrC C. povos. Por iuo meaDO. ISiliiDCID ~ & 

~ - cid8des de ~ ,_.__ Sio Palio c Rio de J-=iro. do cvmto 
~ Cultarll da v~ ao Bra:lir, que entrr.: os meaa de Trllio c junbo 
~ 1aa wmda mossn. di. YitaMdldc c::rill:ivll • ,_ bem cano a 
realiD;Io.. a Cac:a. da o.sa..d&~ ... cm OlltllbiV-~ cm~ o a;JOto 
dos GcNomDa doa &.ios do ~ c R~ com visru a ~ os laços 
c:ultla;tis cano Norte do Bra1 c a Vc:ae:raela. ~ cqxmraa Sll:is&çlo 
pda~. pdo terceiro_,~ da "'Sem.ado Brali"', em Ca:lcu. 

29. Ambos os Chcfo de Estado estidlar.a oportwx1 soma:t esfotços p&~ a 
prl:liiiOÇio do woJ: · a da ccltuiS ·.u-... t.u c do idiocna c.utdhaDo no Br:asü c 
da ca1ttn lnsüclra e do icJioml pomliDCs 01 Vcuc::EUCb. Enf:uizlram. pan: c:ssc 6m. a 
-..o·iddade .... de qac por ocaàlo da UI Rcuniio da Comls:sio Mista Culbnl scpm 
defi:tti6os ~ ....,.......; ......... para fx:ilitlr e Cllimu.lar o ~ ~ nesse ............ 
30. O Pm:idc:ate FemDID Hcar1cp: Cardolo expre$SOU ao Presidente Ra&el 
Caldln 1a1 · pda coapnçlo pn::stada pela Ftmdat;:io do Estado para a 
FonJIIÇio de Orquestra Jrsvcais. a qual pos:àbiiCoa a crillçio de ma. ~j!M:SI:il 
aa c:ià:la de ~ RJ, Amboa o. ~ coial:idi::rD CDI eslimulw a 

. . doprojaD. 

31. o Prcsick:ate femlrxio Hcaríqacr Cardoso c:orzuasicau ao ~ 
CaJckn. a imaw;ID do sea Gowemo de doe a Vc:DeZ:IIda um budo do General .kdé 
lgaácio da Abn:q e Liaa,. ia:ipc bralücilo cujo viDctdo COID O l.ibc:nadl;)r Simdl 
Bohlr" ..... c:mhlalla bilrDrico da amiDide emn: os dois pli:lcs. o Pre:JXb:te 
Ra&el Caldas. ., .apdeoor o se- m Gow:mo brasileiro. infanDCiu que • 
~ clcwdo bal:a icXatificar walocal pcXtüa:J de ~devo 1*11 a 
~do bua) DOc:c:aadD:aiO. 

33. AI.> exsam. divmos tema de iaterc:ae da CUij&a1n iuru · =·· 
~cregioall. os dois M · · U ~a coiac:icli!Dcil :IIOln mn sr-la 
a!ÍIDetO de IIZIIáial e ccavicra ca dlr · · t pmk::ua pritica de tci:ISIIltl e 
coord ; r de aç6es COIGIIIb 1101. foros ~ DUid:Uis e ~ Os. 
P'rc:idrala: se~ de modo~ pela ta;:to dc:JeehoMdíl eaft 
os dois.,....._._ foros~ ca: plnic:aia"mllnbilo da~ MIIDitill 
de~ e do 01upo do Rio. a qual dewri.SC!I" fi:lrtaklc:idl. 

J6. AD tt:l1itusil:c:atXU 6tmc: ~de aairesforços pm1 a~ dll 
~ ao bcmtsfCrio, pa: a paD(IÇIIt do de:wa•ol~ · r ~ e ~ o 
~i coaupç:fo e111 toda a se.......... ; · as dois ~ coinc:idiral 
a~de~w · ~ h · 
previsto~. DO P!ma da Aç:lo subKrilo por oc:uiiD • C(Jpuia l-lemiiRrica de MâAi. 

31. Ao ~ a ~ » ada pelo .... c:ià> pe6o 
~ de: .La GIIZIPIDi:a cm ~ a ~ billbnit e xu fiGn 
~.~ aa~de~o=-eaec:sfilrço con;..ro c. pa: 
esse &.. ôec:iciAm n:aliz:lr. e111 C.... DO ....., JII!IDeiCl'lll cb <:orRIIte ~ .ova 
mmiio da CoiDaio Bu.:iooai de Alto Nfwi (C'OBAN). praididl peb ~ 
~ 

39. O ~ ~ ~ em .seu tiOIDD e DO de sua eanliliw. 
~ seu ç ' · • tO ao P'midcDle Femcdo HCIIriqae Cardoso pda ~ 
ac:o1hid& do 'jXM) bnsUeiro e de :seu Govauo.. e formulou camte para que realim 
visita DO próximo m:t à Veaezuela. 0 ~ FcmDio Hcaricp.lc <:anicsG 
~c: aceitou o aaâw:icaaWe. 

8clsíia. 20 de IZ!Iio de !996. 
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, ~ enuc DOao& povos e pelos sigttiticmiYol rnnços n:gi!ltrados na ictemific:aç!a 
dai ~ bOatenil dcldct o CDCOIIb'a JeSidt.:llcial de La Gtmnmia. cm 4 de março 
do 1994, c guildol pdo ~de canferir maior conceúdõ; com elevada prioridade 
poUtica c vi:sio de fonso pnza, à importantes iaiáuiv.tS de coopc:nç!o entre os dois ,_, __ ._.... ............ 

l. Expa riDSI& coavicçla de qac o apn"Pmcftmenro e a ~ 
dai 'Vfncalca ck ; a;:lu con: nas101 pabcs, cm uma vida prospcc:IM do 
iaoqpoçlu, no csplritD da- que odocomos no........, ,...idcncial de C....... 
.., 4 do juDio do 1995, .......,_ objdM>,.....,.... no ............... '""'"'"'· 
CcwiiplORitb:lflo.nos. assim. a kllrW as dcc:isi5cs dcsriaada a c:oncrebz..- c a consolidar 
a liah:a elo açlo dcfiaida do comma aconb. de modo a fazer avançar ncuos 
objoliwo do I oçlu a....,.__ 

2. .RafiJ o COOifllOGÚiiO de arilos os Governo~ com o regime --.o.:o- paolio--.. _ ..... """"-de-
....... CQID ~ socill • .,.. - scln !:Mes sólida o prtiCCSIO de ._.._ ......... 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Antônio Carlos Valadares, que 
falará em substituição ao Senador José Roberlo Ar
ruda. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidenle, 
posteriormente pedirei a palavra para comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Na prorro
gação da Hora do Expediente, Senador Sebastião 
Rocha 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES (PSB
SE.· Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as ll~ 
limas pesquisas realizadas no Brasil relativas a dados 
da administração do Governo Fernando Henrique Car· 
doso mostram que o desempenho é sofrfvel nos mais 

3• . "" ............... _..........__~_.....,...... variados segmentos que foram objeto de investigação . 
....... "'!. -~·~ · . ,..._--~de.,....... . Uma das pesquisas, realizada pela Vox Popull e pu.. -o---do ........... --..... deis poHcs. do bl' da todos . . do p • Go-' ...... ____ ao...,,Uko!fficodooaAladol'laaltaqac ICa em . OS JOrnaiS BIS, aponta que O 

..__ ... r-. OCiâla.. c.- cou'cac·a de qua a pcospaid:lde de cada vemo do Presidente Fernando Henrique Cardoso está "!"!:.;....- 1õoar do- • ,_...._do~ • d& vivendo momentos de extrema ãdiculdade no seio da 
população. 

' 
4. Neae .:uâda. cxpomrw 80111. fimMI doci:sla do estai ' r ~ == 
- pl&el. ... ~ ftDfâ .. cCIID'IJ'o • :ic:dD: ~,CDCrgêtica c 

-----·-........ ...,.u .. d&~ 
S. A :ifXOJIÃZ...,... craccntc de DODDS paises envolve igtl31mcnce a 
iDlcgnçlo de DOSSal rqib froatc:itiçaa. que já se vem beneficiando dC um incmnexlto 
sipificali\o do c:amércio c do turismo. Os awnços ld in~- Jhic:a e na 

; a;i:J ambicral ICdo fi ' • · pua a.uquar a continuidade desse -

1. ~-........a ddu · ; do dar~ fmpcto aos 
c--. CIIIDnil.n-,._, da modo a ~o aAilw:cizaaJtU mUtuo de 
- po'IIIIX. ~ o calbnl, c a iDcalânr a~ CWijA 7 pela duas 

. do lipific.to. da impcx c . da~ 

9. a. .... - - objctivas -=im: o:posiOI,. i'e:iteamos 
:ict:. "L de~· ckatnulwr~ eatn:t os dois GO'«nniO, o diiJogo fttâdo c 
~ ctae Waoa cwmlliDik:t. caa:b:li:ia» pela mail irRslrita coofimça. 

: • DOia~ a âizlr 1"" • oc m · iDstitucicmis do ·---

Muitos perguntam, principalmente os que de ter
ma desinteressada fazem oposição, ou mesmo os que 
apóiam o Governo, o que está acontecendo com o 
Presidente da Repllb6ca, que foi eleito pelo voto coo
sagrador de milhões e mühôes de brasileiros, que pre
gou durante a campanha a realização de retormas es
truturais, visando colocar o País nos eixos, que pregou 
o combate à inflação e também a implantação de um 
novo modelo de Governo no nosso País. Quero crer, 
Sr. Presidente, que várias são as análises que estão 
sendo feilas nos gabinetes do Governo Federal. De 
nossa parte, já que integramos o Poder Legislativo, a 
quem cabe fazer a análise da adrrinistração federal, 
cabe-nos dar contnbuição, e não tripudiar sobre esses 
dados negativos que ora preocupam o Governo e seus 
assessores. 

É preciso que o Governo e os seus assessores 
coloquem os pés no chão, tenham mais humildade e 
entendam que foram as ações do Presidente Fer
nando Henrique Caldoso que levaram a essa situa
ção. Se Sua Excelência queria reformas, as mesmas 
teriam que ser propostas mais bem explicadas à po
pulação. 

Posso alinhavar aqui uns oito pomos que certa
mente contribuíram para a queda da popularidade 
do Governo, corno uma contribuição não a ele, por
que não faço parte da administração, mas ao Brasil, 
a fim de que todos repensem o projeto Brasil e pas
sem a encará-lo de forma mais consentânea com o 
sofrimento social por que está passando o nosso 

BlliSIU..2o de ...a. de 1996 povo. 
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___ Primeiro, os assassinatos dos sem-terra de El
dorado do Carajás no Pará. Será que isso não con
tribuiu para o desgaste do Governo? Afinal de con
tas, a reforma agrária, que foi peça-chave da sua 
pregação na campanha eleitoral, não sofieu a velo
cidade.-

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} - Senador 
Antônio Carlos Valadares, a Mesa pede licença a V. 
Ex" para prorrogar a Hora do Expediente por 15 mi
nutos. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES -
Agradeço a V. Ex". Como eu dizia, a reforma agrária 
não sofreu a velocidade esperada pela sociedade, 
principalmente por aqueles que reclamam por um 
pedaço de terra para dar comida a sua tamma. · 

Será que o pequeno aumento do salário míni
mo também não fortaleceu essa tese de que a falta 
de um~ maior preocupação com o social tenha sido 
responsável pela queda da popularidade do Presi
deniê'? 

Também não houve aumento para o seJVidor 
público quando a inflação, entre janeiro de 1995 e 
maio de 1996, atingiu quase o patamar de "25%. 
Além disso, a morte dos pacientes da hemodiálise 
de Caruaru, em Pernambuco e os escândalos do 
sistema financeiro, com a conseqüente formação de 
uma CPI, que foi arquivada no Senado Federal por 
imposição do próprio Presidente da República. Cer· 
lamente que esse foi um ponto nevrálgico que a so
ciedade brasileira combateu no Governo de FHC, 
que não admitiu nenhuma transparência na condu
ção das investigações pelo Senado, para a apura
ção das mazelas no sistema financeiro, os escânda
los do Banco Nacional, do Banespa, do Econômico 
e de tantos outros, que representaram muito mal o 
nosso Brasil, não só interna como externamente. 

O Sr. Roberto Requlão - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES
Com prazer, ouço V. Ex". 

O Sr. Roberto Requião - Senador Antônio 
Carlos Valadares, hoje pela manhã, eu dava pelo rá
dio uma entrevista à Rádio Cidade, de Curitiba, no 
programa do Deputado Ricardo Chaves. Ele conta
va, em forma anedótica, uma história de um suposto 
acidente aéreo que teria vitimado três Presidentes 
da República: o Presidente Bill Cfinton, o Presidente 

-BOils-Yeltsin e o Presidente Fernando Henrique Car
doso. VItimados, morreram e foram diretamente ao 
céu. No céu, foram recebidos por Deus, que disse a 
cada um deles que iria mandá-los de volta à Terra 
com a notícia de que dentro de uma semana o mun-

do iria acabar, e cada um deles deveria levar essa 
comunicação ao povo ao 5eu país. O Presidente Bo
ris Yeltsin voltou à Rússia e disse aos russos que 
Deus existia, que tinha sido recebido por Ele e que 
dentro de no máximo sete dias o mundo acabaria. O 
Presidente Bill Clinton chegou à Casa Branca, reu
niu seu~ assessores e disse que tinha uma boa notr
cia e uma má noticia: a boa noticia era que Deus 
existia e ele tinha sido recebido por Ele; a má notrcia 

· era que o mundo acabaria em sete dias. O Presiden
te Fernando Henrique chegou ao Brasil, convocou 
uma coletiva de imprensa, cadeia da Radiobrás, e 
disse que tinha duas boas notícias: a primeira notr
cia, que Deus existia, que ele tinha sido recebido por 
Ele e que Deus era a favor do Plano Real; a segun
da boa notícia era que em sete dias todos os proble
mas do País estariam resolvidos. 

O 'SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES
AgradeÇO a V. Ex" esse aparte. 

A esta altura dos acontecimentos, de certa for
ma, talvez o Governo precise de um alento para re
solver os problemas do Brasil e essa estória, quem 
sabe, talvez seja recebida por ele como um alento 
nesta hora difícil por que está passando. O Governo 
está precisando de humor. 

Continuando, Sr. Presidente, o sepultamento 
da CPI dos bancos, por condução da Uderança do 
Governo nesta Casa, foi um erro, um '.!Quívoco, por
que sabemos que o Presidente da República é um 
homem que nada tem a dever, e quem não deve 
não teme. Essa investigação teria que ter sido leva
da à frente. Ao frear uma fiscalização do Legislati
vo, Sua Excelência subtraiu uma prerrogativa pre
vista na. Constituição, que permite às minorias pro
mover a formação de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito para apuração de qualquer fato escan-

. daloso que venha em detrimento ou em prejuízo da 
economia nacional, como foi o caso dos escândalos 
dos bancos. ' 

Também, Sr. Presidente, a votação das refor
mas com o uso da máquina administrativa, com a 
promessa do 'tome Já, dê cá', do 'é dando que se 
recebe', essa política fisiológica que o Presidente da 
República, durante a campanha eleitoral, havia pro
metido que seria sepultada de uma vez por todas. 
Pelo menos, na votação do projeto da Previdência, o 
que despontou na imprensa é que essa polnica de 
São FrallGÍSCO de Assis, do 'é dando que se rece
be', voltou a todo vapor, recrudescendo na troca de 
favores, nas promessas, com o poder que tem o 
Presidente da República de reverter as expectativas 
do Poder l:egislativo. 
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o Sr. Geraldo Melo- Permite-me V. Ex" um 
- apãrte? .. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES • Es
tou terminando a relação dos pontos a que me referi 
quanto à possfvel impopularidade do Governo e em 
seguida darei a V. Ex", Senador Geraldo Melo, com 
muito prazer, um aparte. 

Todo mundo sabe que o Projeto Sivam foi 
aprovado aqui, numa primeira vez, em dezembro de 
1994, quase que na calada da noite. De repente, te
lefonemas que foram trocados entre um empresário 
e o Embaixador Júlio César, que foram gravados, fo
ram mostrados à sociedade como a prova de que 
havia tráfico de influência no Governo. Em decorrên· 
cia disso, pela primeira vez na história, envolvidos 
num escândalo como esse, o do Sivam, perderam 
o'i!_se~ cargos em comissão, cargos da confiança 
da Presidência da República, o Ministro da Aeronáu
tica; o Presidente do INCRA e o Chefe do Cerimo
nial da Presidência da República. Tudo isso em de
corrência de um escãndalo que não foi devidamente 
explicado à sociedade brasileira. 

Isso provocou, por certo, grande desgaste, 
mormente porque o Projeto Sivam, que novamente 
voltou a esta Casa, está sendo aprovado com a 
maior rapidez, porque nada se apurou a respeito 
dele. Inclusive pedimos o comparecimento de Fran
cisco Graziano, que foi quem montou a escuta tele
fônica no gabinete do Embaixador Júlio César; mas 
a Comissão do Sivam reprovou a vinda dessa pes
soa que, certamente, teria muita coisa a dizer, muita 
coisa a esclarecer sobre o escãndalo do Sivam. 

O Sr. Roberto Requião- Permite-me V. Ex" 
uma-outra intervenção? 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES
Volto a palavra a V. Ex", com muito prazer, logo de
pois do Senador Geraldo Melo, que havia ·me pedido 
um aparte anteriormente. 

Por último, Sr. Presidente, há o aumento da 
taxa de desemprego. Os jornais estão divulgando 
que, no Estado de São Paulo, 1 milhão e 300 mil 
pessoas estão desempregadas, e que, em relação 
ao ano de 1995, houve um acréscimo da taxa de de
semprego da ordem de 17"/o; o que significa dizer 
que pelo menos 15% da população economicamen
te ativa do Estado de São Paulo está desocupada, 
sem ter o que fazer, de mãos abanando. Isso se 

-deVã'ã'o sapàto alto do Governo, que não reconhece 
que o Plano Real é importante, mas que medidas 
efetivas devem ser tomadas no sentido da retomada 
do desenvolvimento econômico, da reconquista do 
emprego para milhões e milhões de brasileiros que 

estão sofrendo as agruras de não ter o que dar aos 
seus filhos - não só em relação à comida, como 
também à educação. 

O Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. Ex" um 

aparte; SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES • 
Concedo a palavra, com prazer, a V. Ex" e, em se
guida, ao Senador Roberto Requião. 

O Sr. Geraldo Melo -Senador Antônio Carlos 
Valadares, quase desisti do meu aparte, diante da 
possibilidade de adiar mais uma intervenção do 
nosso eminente Colega, Senador Roberto Requião, 
porque não tenho a verve de S. Ex", nem que seja 
para trazer uma história de humor negro, como a 
que nos contou há pouco. Gostaria apenas de fazer 
uma ponderação a V. Ex". Nós dois fomos Gover
nadores ao mesmo tempo. V. Ex" está fazendo um 

• discurso manHestando a sua preocupação com o 
declfnio"que enxerga na popularidade do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, traduzido por pesqui
sas de opinião que estariam sendo publicadas. 
Quero lhe confessar que fico profundamente sur
preendido com o fato de que alguém que já gover
nou possa considerar que isso seja alguma coisa 
além de uma indicação instantânea de um senti
mento popular. Sabe V. Ex" muito bem, tanto quan
to eu, e tem V. Ex" o dever, como eu, de dizer clara
mente à população que esse sentimento na opinião 
pública é muito mais fnuto do que sobra da leitura 
dos jornais do que propriamente dos fatos como, de 
fato, ocorreram. Surpreendeu-me que V. Ex" in· 
clufsse, por exemplo, entre os motivos de declfnio 
de popularidade a morte de pessoas em Caruaru. 
Será que. se a população brasileira for devidamente 
informada, haverá uma única pessoa no Brasil que 
possa dizer que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso é culpado ou responsável pela ineficiência 
de um serviçO de hemodiálise em Caruaru? o pró
prio Governador Miguel Arraes, que governa o Esta
do de Pernambuco, não se considera responsável 
por isso, como também não o considero, nem creio 
que V. Ex" o considere. Como poderia o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso ser responsável pela 
morte de doentes que foram tratados impropriamen
te no interior de Pernambuco? 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES ·Se
nador Geraldo Melo, permita-me interromper V. Ex" 
- depois, poderá. continuar. Em nenhum momento 
eu disse que o Presidente da República era culpado 
pela morte dos pacientes da hemodiálise. Eu disse 
que fatos poderiam ter contribufdo para a queda de 
popularidade, e esse foi um dos pontos que discrimi· 
neiaqui. -
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___ O. S~. Geraldo Melo - Exatamente, Senador. 
Isso só poderia contribuir para a queda de populari
dade de Sua Excelência se ••• 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- Na 
avaliação da população, Senador Geraldo Melo, di
reta ou indiretamente, o Governo Federal tem a ver 
com todas as mazelas que acontecem no País. Não 
direi que Sua Excelência seja responsável direta
mente; mas, indiretamente - quem sabe - a popula
ção assim o avalia. Não podemos, então, pensar 
que o povo é burro ..• 

O Sr. Geraldo Melo - V. Ex' concede-me ou 
não o aparte? 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- V. 
Ex' tem o tempo que quiser para falar. Não o inter
romperei mais. 

- o.sr. Geraldo Melo- Agradeço a V. Ex'. Estava 
surpreendido porque a sua tmdição de cavalheirismo e 
da lhaneza não estava sendo confirmada. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES -
Obrigado. 

O Sr. Geraldo Melo -l)enador Antônio C~rlos 
Valadares, sei da seriedade da imprensa e disso sou 
testemunha, proclamando todos os dias o papel im
portantíssimo que desempenha na construção e 
consolidação da democracia no Bmsn. Esta semana, 
numa revista, vi uma das poucas, raríssimas notícias 
que o meu trabalho no Senado gerou, afirmando que 
eu, na discussão do Sivam, havia dito que questões 
morais são coisas do passado. Eu mesmo, lendo a 
matéria, fiquei com a impressão de que, por algum 
delírio, passei a defender a tese de que as questões 
morais não são importantes; quando, na realidade, o 
que-eu disse foi apenas que o componente moral 
que se estava procurando introduzir na discussão do 
Sivam diz respeito a um problema de conduta e a 
uma decisão do Governo de Itamar Franco, portan
to, uma coisa do passado. Eu não disse absoluta
mente aquilo que transparece da leitura da revista. 
Mas imagino o que o povo brasileiro deve estar pen
sando deste Senador que vai à tribuna do Senado 
dizer que problemas morais são coisas do passado! 
Quero só concluir dizendo que fui Governador, como 
V. Ex', e tive momentos de alta popularidade e de 
baixa popularidade, tal como V. Ex'. Mas a minha 
consciência deixava-me sempre aliviado, na convic
~o de que estava faltando que O !)OVO entende~ 

-as ""'i'ãi:oes r:ielas qÜais eu tinha feito alguma coisa 
que baixam a minha popularidade. O tempo passou 
para mim, cerno passou para V. Ex", e o povo do Rio 
Grande do Norte, como o povo de Sergipe, com
preendeu o nosso trabalho e mandou-nos para cá, 

··---------

tendo feito de mim - não me refiro a V. Ex' porque 
não sei, quanto a isso, qual foi a sua situação - o 
Senador mais votado do Rio Grande do Norte. 

ANTÔNIO CARLOS VALADARES- Eu fui o 
mais votado, também. Graças a Deus! 

O Sr. Geraldo Melo - Ambos fomos os mais 
votados. Em relação a V. Ex', penso que merecida
mente. Digo-lhe que isso talvez se deva ao fato de 
que nós tivemos coragem, quando foi necessário, de 
enfrentar a impopularidade. O consolo de todos nós 
é saber que talvez o mais importante líder político 
dos aliados durante a II Guerra Mundial, Winston 
Churchill, depois de cumprir o papel extraordinário 
que cumpriu, a serviço da liberdade e da democraCia 
no mundo, encerrada a guerra, foi derrotado na pri
meira eleição que disputou em seu país, significando 
que nem sempre se pode dizer que a variação dos 

• índices de popularidade tenha a ver com o fato de 
que algt~ém se afastou do cumprimento do seu de
ver. Acredito que é o cumprimento do dever pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso o lado mais 
importante do seu desempenho à frente do nosso 
País. 

O Sr. Roberto Requião - Senador Antônio 
Carlos Valadares, permite-me V. Ex' uma outra in

. tervenção? 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Antônio Carlos Valadares, o tempo de V. Ex' está 
esgotado. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- Se 
V. Ex" permitir, gostaria ·de reconduzir a palavra ao 
Senador Roberto Requião. ·· 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O tempo de 
V. Ex' terminou às 15h47min. Já se passou um mi
nuto. EStou apenas fazendo um apelo a V. Ex' para 
que conclua o seu discurso. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES -
Terminarei o meu discurso concedendo uma outra 
intervenção ao Senador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requlão - Senador Antônio 
Carlos Valadares, uma pesquisa de opinião é, sem 
sombra de dúvida, uma fotografia instantânea de um 
momento politico; uma sucessão de pesquisas traça 
uma curva. A curva da avaliação do Governo Fede
ral, hoje, é uma curva decadente. O prestígio do Go
verno, sem sombra de dúvida, desaba. E acontecem 
coisas curiosas em smsma. O Senador Fernando 
Bezerra hGje calfrtaneia um grupo de 2.500 empre
sários que vêm protestar contra a paralisação do sis
tema econômico. Parece que agora os empresários 
nacionais estão percebendo a aliança entre o Gover
no e o capital internacional. Antigamente, quem fazia 
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Js.sQ.. era o velho Partidão, que pretendia a famosa 
aliança entre a burguesia nacional e os partidos de 
esquerda para a modernização do Pafs. Só que 
essa modernização da ação do Governo, mobilizan
do o capital internacional, exclui desse processo 
tudo aquilo que é brasileiro: o empresariado, a agri
cultura e os trabalhadores. Elimina princfpios que os 
tucanos do bico vermelho. e do bico verde-amarelo 
prezavam tanto no passado, de fraternidade e de so
lidariedade, que se traduzem, politicamente, nobre 
Senador Antônio canos Valadares, pelo sentimento 
de Pátria, de Nação e de sobe~ia. Querem mod
ernizar o Brasil, apesar dos brasileiros, e o contin
gente de desempregados aumenta a cada dia - em 
São Paulo, 1 milhão e 300 mil desempregados; em 
Curitiba, 140 mil-, e o Governo, rigoroso e absoluta
meote jpsensível a tudo isso, desaba nas pesquisas 
de opinião. A CNI, capitaneada pelo Senador Fer
nando_sezerra, esquece que foi o Senador o Relator 
do Projeto de Patentes, que feriu de morte as possi
bilidades de sobrevivência da Ciência e da Tecnolo
gia nacionais e, por via de conseqüência, das em-
presas brasileiras. Muito obrigado. " 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES7- Sr. 
Presidente, uma pesquisa que é realizada no ?rasil 
e em que, em uma .escala de zero a dez, o Goitemo 
tem uma avaliação de 3.3, signffica que algo de gra
ve está acontecendo. Mesmo porque o próprio Vice
Líder do PSDB, o ex~ovemador e querido Senador 
Geraldo Melo, ao rebater as afirmações que aqui fiz, 
discordou frontalmente apenas de uma, a da hemo
diálise de Pernambuco. Sobre as demais S. Ex" si
lenciou, como uma prova evidente de que a pesqui
sa ~ yerdadeira e as nossas avaliações atingem, em 
cheio, o pensamento da comunidade brasileira, ava
liada na pesquisa Vox Popull. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Antc5nio Car
los Valadares, o Sr. Le11Jf Dias, ao Secretá
rio, debca a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2" Se
cretário. 

Durante o discurso do Sr. Antônio Car
los Valadares, o Sr. Renan Calheiros, 2• Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Le11Jf Dias, ao Secretário. 

- ~ SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a 
palavra ao Senador Sebastião Rocha, para uma co
municação inadiável. 

S. Ex" dispõe de cinco minutos para o seu pro
nunciamento. 

Após o pronunciamento do Senador Sebastião 
Rocha, a palavra será franqueada à Senadora Emí
lia Fernandes e, posteriormente, ao Senador Antônio 
Carlos Magalhães. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, quero 
comunicar que protocolei, junto à Secretaria da 
Mesa, na semana passada, mais precisamente na 
quinta-feira, urna Proposta de Emenda Constitucio
nal que estabelece o dia 21 de abril de 1998 como 
data para a realização de plebiscito em todo o terri
tório nacional, onde o eleitorado se decidirá pela ma
nutenção ou extinção da obrigatoriedade do voto e 
pelo acolhimento ou não de uma reeleição para Pre
sidente da República, Governadores e Prefeitos, 
eleitos a partir da data da realização do referido 
plebiscito. 

A r!!speito da obrigatoriedade do voto, tenho 
uma posição firmada. Sou favorável ao voto faculta
tivo. Entendo que ele expressa um momento mais 
democrático de qualquer nação e, conforme referên
cias bibliográficas, poucos países ainda guardam, 
em seu sistema de voto, o voto obrigatório, sobretu
do nos países da América do Sul que, tradicional
mente, têm gestões ditatoriais. Na Europa democrá
tica todos os países detêm o voto facultativo. Na 
América do Norte, apenas o México adota o voto ob
rigatório, e assim por diante. 

Quanto à reeleição, a minha posição pessoal é 
contrária, mas entendo que esse assunto deve ser 
decidido pelos eleitores, até porque o Congresso, 
hoje, tem sido praticamente contaminado, dia-a-dia, 
com a pecha de vendilhão dos direitos constitucio
nais adquiridos na Carta de 1988, trocando-os por 
vantagens junto ao Governo. A votação pelo Con
gresso do mecanismo da reeleição implicaria em 
mais um desgaste para o Legislativo, pois certamen- . 
te seria atribuído novamente a Parlamentares a ne
gociação de seu voto em troca de apoio à reeleição 
do atual Presidente. 

Por essa razão, propus essa emenda, que con
ta com o apoio de 32 Srs. Senadores, protocolada 
quinta-feira passada 

Era o que tinha a comunicar. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra, pa_ra urna comunicação inadiável, à Sena
dora Emília Fernandes. 

S. Ex" dispões de cinco minutos. 

A SRA. EMIUA FERNANDES "(PTB-RS. Para 
um comunieação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
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Srs. Senadores, na última sexta-feira, mais precisa-
-mente no dia 16 de maio úHimo, representando os 

Parlamentares desta Casa, a Mesa Oiretora do Se
nado e, especialmente, o Presidente José Samey, ti
vemos a oportunidade de parlicipar do lançamento 
do livro Direito Eleitoral 

O lançamento da obra no Congresso Nacional, 
organizado conjuntamente pelo Senado Federal_ e 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, aconteceu no recin
to do Salão Negro, e contou com a presença do 
Vice-Presidente da República, Dr. Marco Maciel, e 
do Procurador-Geral da República, Geraldo Brindei
ro, como também dos autores Antônio Carlos Men
des e Walter Ceneviva, que parliciparam da sessão 
de autógrafos da obra, entre outras autoridades, in
clusive estava presente o Senador Bernardo Cabral, 
que m~o nos honrou com a sua presença. · 

· O livro Direito Eleitoral, ooordenado pelo Mi
nistro Presidente do Tribunal Superior Eleitora, Car
los Mário da Silva Velloso, e pela professora· Car
men Lúcia Antunes Rocha, Titular de Direito Consti
tucional da Faculdade de Direito da PUC de Minas. 
Gerais reúne textos de 25 cientistas políticos e dos· 
maiore's juristas brasileiros, além do próprio Ministro 
Carlos Velloso e também do V~ce-Presidente ~aroo 
Maciel. 

A obra, dedicada à memória do jurista Geraldo 
Ataliba, é fruto de um trabalho iniciado em 1995, 
que, demonstrando um sentido de aberlura e de de
mocracia e envolvendo a participação direta da so
ciedade se dedicou a pensar, debater e buscar pro
postas ~ soluções para modernizar o processo elei
toral, a Justiça e o próprio comportamento do Poder 
Público. 

' -Agora, já entregue à sociedade brasileira, essa 
obra, de cunho doutrinário, pelas idéias nela contida, 
pelas questões levantadas, pela qualidade dos seus 
autores, é fundamental para orientar o tratamento da 
questão eleitoral e democrática no País, como tam
bém reveste-se de grande importância para o de
senvolvimento do pensamento jurídico-moderno na
cional. 

Para concluir, sintetizando a importância dessa 
obra destaco trecho de artigo do Ministro Cartas 
Vell~so. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, in
titulado • A reforma eleitoral e os rumos da democra
cia no Brasil, onde S. Ex" afirma: 

....,._, --:- _ : • A democracia é o governo do povo, é 
o governo em que o povo manda, em que o 
povo decide. t: pressuposto de uma boa 
sentença que o juiz esteja bem informado, 
que tenha lido e ouvido as razões de ambas 

as partes. No regime democráti~: é o pov? 
que decide, é o povo o supremo JUIZ das COI
sas do Estado. Ora, se esse povo não sabe 
se informar, a sua decisão não vai ser boa." 

Registramos, dessa forma, Sr. Pres~ente, s.~ 
e Srs. Senadores, a satisfação de termos tido o pnvl
légio de participar de tão importante evento, na c:er
teza de que, logo, logo, essa obra, pelo seu carater 
cívico-cultural, estará sendo lida em todo o Pais. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) -Concedo a 

palavra, por cinco minutos, ao ~na~or .Ant~nio Car
los Magalhães, para uma comumcaçao Inadiável: 

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHAES 
{PFL-BA. Para uma comuni~ção inadiável. Sem re
visão do orador.) -Sr. PreSJdente, Sr"s e Srs. Sena
-dores, sistematicamente o jornalista Márcio Moreira 
Alves, na sua coluna, tem-me atacado sempre com 
inverdades. E eu, como o trato que tenho com todos 
os jornalistas, procuro ser lhano até mesmo com . 
essa figura. . 

Queria, neste instante, dizer a V. Ex" que pas
sei um fax, que já foi recebido na redação do Globo, 
onde ele trabalha, refutando uma afirmação de S. s• 
quando me diz que eu sou sócio do Sr. Angel~ Cal
mon de Sá. Nesse fax digo que sou muito ma1s só
cio do pai dele do que do Sr. Angelo Calmon de Sá. 
E explico as razões. · . . . 

o Sr. Márcio Moreira Alves é um JOrnalista que 
ganhava, sem trabalhar, do Banespa, até há pouco 
mais de um ano e meio. Desse rombo do Banespa 
ele faz parle, recebia do Banespa. Quando o Estado 
de s. Paulo, para quem ele escrevia, tomou conhe
cimento ·'desse lato, o demitiu sumariamente, por 
uma questão moral, por uma questão de higiene. 

O Sr. Márcio Moreira Alves não pode sentar
se nas cadeiras de Senador e se senta, diariamen
te, aqui, contrariando o Regiment~ lnt:rno da 
Casa. E ouço, todos os dias, a Pres1dênc1a dest~ 
Casa dizer que é zelosa no cumprimento do Regi
mento. É zelosa em parte. Aqui podem sentar-se 
Senadores, ex-Senadores, suplentes e Deputa~os 
Federais no exercício do mandato - é o que d1z o 
Regimento. Senta-se e, sentando-se, tem informa
ções privilegiadas, prejudicando os jornalistas que 
trabalham e que não podem ter acesso, como ele, 
para sentar .e conversar com os Senadores. Isso é 
um absurdo! 

Nada disso se cofbe nesta Casa e esse jorna
lista, grã-fino, rico, mesmo assim, usurpador do Efá:· 
rio através-do Banespa, se dá ao luxo de agredir 
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-IN:>1iOa5 desta Casa. Peço a vigilância da Mesa para 
que não se descumpra o Regimento da Casa. 

Não vou ficar aqui como fiscal, apontando que 
ele está com o Senador "a", "b" ou "c", conversando 
em plena sessão do Senado. Mas toda vez estarei 
com olhar de censura quando do descumprimento dos 
deveres da Mesa em relação a essa figura repugnan
te, que sempre visita o Senado com seu ar de bom jor
nalista, de dilapidador do Erário de São Paulo. 

Por estas razões. o Banespa ficou na sttuação 
em·que está: o mau emprego do dinheiro do banco, o 
empreguismo demasiado com jornalistas ou políticos 
que não cumpriam seus deveres. E são esses os cen
sores que temos aqui. Enquanto isso, muitas das jor
nalistas que cumprem com seus deveres nesta Casa 
não podem sequer passar para este lado porque e5tão 
de._calçps compridas. Nisso o Regimento da Casa é 
cumprido, é rigoroso. Mas para deixar que essas figu
ras ll!IDtem ao lado dos Senadores, contrariando o Re
gimento, nada disso é observado. 

. Chamo a atenção porque cumpri o meu dever 
dizendo tudo isso nesse fax, inclusive sobre a socie
dade que tive ou deveria ter tido com o pai dele.: 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Mesa re
comenda à Assessoria e à Segurança da Casa: que 
sejam extremamente vigilantes em relação às pes
soas que podem entrar no plenário. · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex' tem 
assegurada a palavra após a Ordem do Dia, Sena
dor José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
defllll, eu já havia pedido a palavra como Líder e po
deria, inclusive, ter falado antes de alguns outros 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- V. Ex' é o 
primeiro inscrito após a Ordem do Dia, Senador 
José Eduardo Outra. Já estamos com a Ordem do 
Dia com tempo bastante atrasado. A Ordem do Dia 
é prioritária em qualquer situação. 

O SR.. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, o Regimento Interno prevê que o Líder pode 
usar da palavra em qualquer momento da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
José Eduardo Outra, para não ficanmos discutindo o 
R_ggimento, a Presidência concede a palavra a V. 

--exr;"'"nias solicita que sêja breve para que possamos 
entrar na Ordem do Dia. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E. 
Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Já teria ter
minado, Sr. Presidente. 

Pedi a palavra apenas para registrar o ofício 
que recebi da Federação Única dos Petroleiros. 

·Assunto: Roubo à Sede da FU P-Bra
sma 

Durante este fim de semana, a sede da 
Federação Única dos Petroleiros em Brasma 
foi arrombada, num atentado evidentemente 
político. Todos os arquivos e documentos fo
ram revistados, tendo sido roubados os otr
cios internacionais entre a OIT e a Federa
ção, documentos relativos à greve de maio, 

_cópias de documentos jurídicos relativos aos 
julgamentos e recursos do TST, documentos 
relativos a registro a FUP no Ministério do 
Trabalho. Houve roubo do computador (um 
velho 386); que continha todos os arquivos 
da Federação; foram levados ainda disque
tes, relatórios, uma impressora obsoleta 
sem valor de mercado e um aparelho de fax. 

É de se estranhar que outros aparelhos 
eletrônicos, como a TV, não foram levados. 

Obviamente, esta foi uma ação de ele
mentos que desejam o fim da organização 
sindical dos petroleiros e estão tentando en
contrar algo que comprometa a FUP. No en
tanto, nada em nossos documentos pode 
nos prejudicar. Não temos nada a esconder. 
Assim, esperamos que os criminosos sejam 
identificados pela Polícia e devidamente pu
nidos. Episódios como esse são lamentá
veis, pois nos lembram que setores retrógra
dos da sociedade, contrários à democracia e 
à luta dos trabalhadores, permanecem ati
vos neste País. • 

ESSe foi o documento encaminhado a mim e 
cujo teor acabo de ler dentro do tempo regimental
mente estipulado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Apenas co

laborando com o Senador José Eduardo Outra, a 
Mesa deseja lembrá-lo sobre o§ 1°, do art. 158 do 
Regimento Interno, que diz que a Hora do Expedien
te pode ser prorrogada uma única vez por 15 minu
tos, após o que a Ordem do Dia selá iniciada impre
terivelmente. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

- SãO" lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2104, DE 1996 

Dispõe sobre a Inclusão de códigos 
deJdéntificação tátil entre as característl-
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cas gerais das cédulas colocadas em cir
culação pelo Banco Central do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 As cédulas U1ilizadas como meio circu

lante nacional conterão de identificação tátil que 
possibilite sua discriminação pelas pessoas portado
ras de deficiência visual. 

Art. 2" O Poder Execuüvo regulamentará esta 
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de sua 
publicação. 

Art. a• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

A Constituição Federal de 1988 inclui, entre os 
direitos e as garantias dos cidadãos, inúmeros dis
pesnives especialmente voltados para a pessóa por
tadQra de deficiência. 

· -Desde então, os setores competentes do Po
der Execuüvo, especialmente a Coordenadoria Na
cional de Integração da Pessoa Portadora de Defi
ciência - COROE tudo tem feito para estabelécer 
parãmetros de sua ação, tomando-a efetiva, e para 
colocar em prática os preceoos constitucionais, com 
base na idéia de promoção e integração social da 
pessoa portadora de deficiência 

Desde 1985, quando de sua criação, a Corde e 
outros órgãos setoriais do Governo Federal têm luta
do para que a pessoa deficiente seja acena, com
preendida, afirmada, estimulada em suas potenciali
dades e integrada socialmente. 

A intenção deste projeto, que ora apresenta
mos a nossos Pares, insere-se nesse espímo, den
tro- de uma política de integração social, de vez que 
a possibilidade de identificar papel-moeda é elemen
to básico para uma maior autonomia do portador de 
deficiência visual. 

Desde 1991, o Banco Central do Brasil tomou 
a iniciativa de adotar códigos de marca nas cédulas 
em circulação, possibilnBndo sua identificação pelos 
deficientes visuais. 

No entanto, trata-se de uma decisão adminis
trativa, de caráter interno, sem respaldo legal e defi
nnivo. É este caráter de permanência que se quer 
atribuir, através da presente proposição, para que 
esta decisão do Bacen, que de certa forma repre
senta uma conquista das pessoas portadoras de de-

--!W~a;-assuma uma feição definniva e legal. 
Finalmente, vale ressaltar que a presente pro

posição deve-se à sugestão do Sr. Vasco Vasconce
los e para que o nosso objetivo se concretize, conta
mos com o apoio dos Senhores Senadores, de 

modo que possamos atingir, mais efetivamente, os 
objetivos de integração social consolidados em nos
sa Carta Magna 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996.- Se
nador Lúcio Alcântara. 

(As Comissões de Assuntos Sociais e 
de Assuntos Eeon6micos, cabendo a esta 
última decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 105, 
DE 1996-COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre a abertura de contas 
bancárias, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Na abertura das contas de movimenta

ção financeira, os estabelecimentos bancários deve-
• rão precaver-se quanto à fiel identidade dos respec
tivos clientes. 

§ 12 Se o cliente for pessoa ffsica, o estabeleci
mento bancário guardará cópia do documento oficial 
de identidade e do cartão de identificação de contri
buinte do Ministério da Fazenda. 

§ 2" Se o cliente for pessoa jurfdica, o estabe
lecimento bancário guardará cópia de seus atos 
constitutivos, do registro no cadastre geral de contri
buintes do Ministério da Fazenda e, com referência 
a seus diretores, cópia dos documentos citados no 
parágrafo anterior. 

§ 3" A presença pesscal do cliente ou de seu 
representante é indispensável na abertura das contas. 

§ 4° Ao procurador do cliente aplicam-se, no 
que couber, as disposições deste artigo. 

§ s• __ Na hipótese de haver suspeita quanto à 
veracidace das informações ou dos documentos, o 
estabelecimento bancário pedirá confirmação aos 
órgãos oficiais competentes: -- - · · · · 

ArL 2" o descumprimento das exigências contidas 
no artigo antericr sujeita o estabelecimento bancáric às 
penalidades administrativas aplicáveis e seus diretores e 
procuradores às sançõeS da legislação penal. 

Art. a• Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições ein contiârio. 

Justificação 

Não está longe, no tempo, a repercussão que 
sensibilizo.u. .. a soeiedade, quando os meios de divul
gação deram destaques a fatos escabrosos nos 
quais empresas, pessoas ffsicas e até pa~amenta
res tinham movimento bancário em nomes fictícios, 
nas chamadas •contas laranja". 
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___ Foi a orgia da lavagem do dinheiro de origem 
fraudulenta e da expansão dos caixa 2, infrações 
que mascaravam movimentações financeiras em 
prejufzo dos erários federal, estaduais e municipais. 

Apesar das sanções polllicas aplicadas e dos 
processos judiciais instaurados, aludidas irregulari
dades continuam sendo praticadas. Toma-se neces
sário, pois, estancar esses desvios ilegais e imorais. 
Tenta fazê-lo este projeto de lei, criando obrigações 
adequadas para estabelecimentos bancários e pre
conizando punições compatfveis às instituições e 
aos seus responsáveis legais. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - Se
nador Onofre Qulnan. 

(À Comissáo de Assuntos Econômicos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 106, DE 1996 
~ . - -

Altera a Lei n" 8.036, de 1990, que Dls
.:._ põe sobre o FundO cte Garantia do Tempo 

de Serviço e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Os artigos go e 1 o da Lei n• 8.036, de 11 

de maio de 1990, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

• Art. 9• As operações de crédi!O com 
recursos do FGTS poderão ser realizadas 
diretamente pela caixa Económica Federal, 
enquanto agente financeiro, e pelas demais 
entidades credenciadas para esse fim pelo 
Banco Central do Brasil, exclusivamente se
gundo diretrizes e critérios técnicos fixados 
pelo Conselho Curador do FGTS, observa
dos os seguintes requisitos: 

I -garantia real; 
11 - atualização monetária igual à das 

contas vinculadas; 
III - taxa de juros média mfnima, por 

projeto, de três por cento ao ano; 
IV - prazo máximo de vinte e cinco 

anos; 
V - obrigação de contrapartida dos 

contratantes de financiamento nos investi
mentos a ser realizados; 

VI - análise de impacto ambiental, 
quando for o caso. 

§ 1• A rentabilidade média das opera
ções de crédito deverá ser suficiente à re

- -=-·· muneração das contas vinculadas e à cober· 
tura de todos os custos administrativos e 
operacionais do FGTS. 

§ 2° As operações de crédito com re
. cursos do FGTS deverão ser realizadas nas 

áreas de habitação, saneamento e infra-es
trutura urbana, sendo que os programas de 
aplicação obedecerão ao prazo de 15 (quin· 
ze) anos, à proporção m fnima de: 

a) cinqüenta por cento para habitação; 
b) trinta e cinco por cento para sanea· 

mento. 
§ 3" Na área de infra-estrutura urbana, 

as operações de crédito poderão ser realiza· 
das para os seguintes fins: 

a) drenagem urbana e proteção contra 
enchentes; 

b) urbanização de bairros populares; 
c) abertura de novas vias; 
d) terminais rodoviários e de transpor

tes urbanos; 
e) centrais de abastecimento e abate

- douros públicos; 
·- f) tratamento de resfduos sólidos; 

g) preservação do patrimônio urbanfsti'-
co;e 

h) parques e áreas verdes. 
§ 4° As operações de crédito poderão 

ser contratadas com órgãos ou entidades 
públicas ou com seus concessionários de 
serviços e instalações, bem como, no caso 
de financiamento habitacional, com pessoas 
ffsicas ou jurfdicas. 

§ s• Só poderá ser contratada opera• 
ção de crédito com pessoa jurfdica de direito 
público que ofereça como garantia adicional 
vinculação da receita. 

Art. 1 O. O Conselho Curador fixará ãretri
zes e estabeleoerá critérios técnicos para ãls!ri
buiÇão da aplicação dos recursos do FGTS. 

§ 1• Para aplicação na área de habita
ção, os critérios técnicos para destinação de 
recursos por unidades da Federação serão 
estabelecidos com base na arrecadação 
bruta das contas vinculadas do FGTS na po
pulação urbana e na demanda habitacional. 

§ 2" Para aplicação na área de sanea
mento, a destinação de recurso será estabefe.. 
cida com base no déficit de serviços de água 
e esgoto em cada Unidade da Federação. 

§ 3" Para aplicação na área de infra
estrutura urbana, a destinação de recursos 
será estabelecida com base na população 
urbana de cada Unidade da Federação. 

§ 4° Os critérios para aplicação dos re
cursos deverão prever garantias de partici
pação- dos contratantes de financiamento 
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oos investimentos a ser realizados e asse
gurar o cumprimento, por parte dos contra
tantes inadimplentes, das obrigações decor
rentes dos financiamentos obtidos. 

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

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

Justificação 
Criado em 1966, o Fundo de Garantia do Tem

po de Serviço (FGTS) representou um marco nas re
lações entre empregadores e trabalhadores. Como 
instrumento de polftica, o Fundo visava, inicialmente, 
à assistência financeira ao trabalhador em caso de 
desemprego, doenças, aposentadorias, aquisição de 
moradia e estabelecimento de negócio próprio e a 
CSflSiização para implementação de uma politiCa. ha
bitaqional. 

- -Ao longo dos anos, entretanto, os limites da 
duplicidade de dois objetivos principais - formação 
de património do trabalhador e suporte financeiro da 
politica habitacional - mostraram-se evidentes. É 
inegável que a essência do FGTS, como poupança 
compulsória, reside no apoio financeiro ao trabaiha
dor, mas é de igual significância social a grande ca
pacidade do Fundo em colocar recursos à disposi
ção do Sistema Financeiro da Habitação. Sob esse 
aspecto, a aplicação dos recursos constitui verdadei
ro instrumento de política e como tal deve ter seus 
critérios de distribuição definidos em consonância. 

lmpossfvel, pois, negar a função do Fundo de 
apoiar atividades nos setores habitacional e de sa
neamento e, por conseqüência, de financiamento da 
infra-estrutura necesséria à eficácia dos programas 
habitacionais que beneficiam não só a classe traba
lhadora como toda a comunidade onde vive. Desse 
modo; faz-se necessério expficitar de forma clara as 
operações na área de infra-estrutura urbana passí
veis de financiamento com recursos do FGTS. 

Igualmente importante é a inclusão clara dos 
condicionantes ao estabelecimento de critérios que 
vão desde a proporcionalidade da arrecadação nas 
unidades da Federação à demanda por habitação e 
saneamento, o que garantirá destinação coerente 
para regiões menos favorecidas. 

Assim, os recursos para habitação podem ser 
destinados em função da origem das receitas (ar-

--rec1Ríaçao brirta do FGTS) e demanda habitacio
nal que, de resto, concentram-se nas áreas de 
maior densidade económica. O mesmo não se 
pode dizer do saneamento básico - água e esgo
tos - que oonstitui serviço essencial à qualidade 

de vida de toda a população; guarda estreita relação 
com os níveis de mortalidade infantil, de morbidade 
e de expectativa de vida, e por isso deve ser objeto 
de esforço claramente direcionado no sentido de 
proporcionar a mais ampla cobertura. Finalmente, a 
infra-estrutura urbana é função do próprio volume 
demográfico urbano. 

Quanto à distribuição setorial, propõe-se, 
para os próximos quinze anos, um mínimo de cin
qüenta por cento - a metade dos recursos - para 
habitação. Também um mínimo de trinta e cinco 
por cento para saneamento básico, com o objetivo 
de que o País faça, nesse período, um esforço 
concentrado para suprir suas carências nessa 
área, e o restante para serviço e equipamentos 
complementares e modemizadores da infra-estru
tura urbana, visando, no conjunto, a melhoria das 

_condições de vida nas cidades. 
O presente projeto de lei tem uma preocupa

ção especial com a imperiosa necessidade do 
País corrigir, no mais curto prazo, a grande carên
cia de serviços de saneamento básico localizada 
nas regiões mais pobres. Ocorre que, em face dos 
critérios praticados atualmente, e de há muito tem
po, as áreas mais carentes são as que têm recebi
do menor volume de investimento, demonstrando . 
uma clara inversão de prioridades, oomo se vê na 
tabela abaixo. 

TABELAI 

Saneamento Básico 
Atendimento em Domicmos Urbanos e 

Distribuição dos Recursos do FGTS por 
Região Macroeoonômica 

_,......., _ ... --.....do-
Regi 6os elo oUII(1)(%) ,..._,X%) '=do. 

Norte 07.< 1.7 6.32 

Nordesta 78.2 13,2 28.31 

C. Oeste 79.2 33.2 8.89 

SudeSia 93.5 70,4 41,17 

Sul 90.6 17.8 15,31 

(1) Dados do Csnso de 1991 (IBGE) 
(2) Inclui saneamento e infra-estrutura urbana 

Observe-se que a preocupação básica da Lei n• 
8.036, de 1990, foi a unificação das oontas do FGTS, 
devendo agQra o Poder Legislativo fixar critérios mais 
explícitos e objetivos voltados para a destinação dos 
recursos. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - Se
nador Waldeck Omelas. 
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- LEGISLAÇÃO CfTADA 

LEI N° 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 

Dispõe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e dá outras provi
dências 

Art. 9° As aplicações com recursos do FGTS 
poderão ser realizadas diretamente pela Caixa ~co
nõmica Federal, pelos demais integrantes do Siste
ma Financeiro de Habitação-SFH e pelas entidades 
para esse fim credenciadas pelo Banco Central do 
Brasil como agentes financeiros, exclusivamente se
gundo critérios fixados pelo Con~lho Cur<l:~r em 
operações que preencham os segUintes reqUisttos: 

_ 1...- garantia real; · 
11 - correção monetária igual à das contas vin- _ 

culadas; . 
UI - taxa de juros média mínima, por projeto, 

de três por cento ao ano; . . 
IV- prazo máximo de vinte e cinco anos. ; 
§ 1• A rentabilidade das aplicações d_evem; ser 

suficiente à cobertura de todos os custos Incorridos 
pelo Fundo e ainda à fonnação de ~~a técni~ 
para .o ·atendimento. de gastos eventuaiS nao. preVIs
tos, sendo da Caixa Económica Federal o nsco de 
crédoo: 

§ · z.i Os. recursos do FGTS deverão ser aplica
dos em habitação, saneamento básico e infra-estru
tura urbana. As disponibilidades financeiras devem 
ser mantidas em volume que satisfaça as condições 
de liquidez e remuneração mínima necessária à pre
seJVllção do poder aquisitivo da moeda . 

§ s• O programa de aplicações d~verá ~esti
nar, no mínimo, sessenta por cento para Investimen
tos em habitação popular. 

§ 4• Os projetes de saneamento básico e infra
estrutura urbana, financiados com recursos do 
FGTS, deverão ser complementares aos programas 
habitacionais. 

§ 5" - Nos financiamentos con~idos a ~ 
soa jurídica de direito público será eXIgida garantia 
real ou vinculação de receitas. 

Art. 1 O. O Conselho Curador fixará diretrizes e 
estabelecerá critérios técnicos para as aplicações 
dos recursos do FGTS, visando a: 

_ .- 1 --1lxigirparticipação dos contratante~ de fi
nanciamentos nos investimentos a serem realizados; 

11 - assegurar o cumprimento, por parte· dos 
contratantes inadimplentes, das obrigações decor
rentes dos financiamentos obtidos; 

III -evitar distorções na aplicação entre as regiõ
es do País, considerando para tanto a demanda habi
tacional, a população e outros indicadores sociais • 

.... ...... .... (.4 .. c~~i~·"d;·;;-;;~;;; .. 5-;;i~-;;·: 
decisão teiminatíva.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 49, DE 1996 

Dispõe sobre as operações de crédi
to interno e externo dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Municípios e de suas 
respectivas · autarquias e fundações, in
clusive concessão de garantias, seus li
mites e condições de autorização, e dá 
outras providências. · 

o Senado Federa'! resolve: 

. CAPÍTULO! 
~--. ·Das OperaÇõeS~ érédito 

Art. 1• As operações de crédito interno e extér- · 
no realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal, 
pelos Municípios e por suas respectivas autarquias e 
fundações são subOrdinadas às normas fixadas nes
ta Resolução. · . . .. .. 

§ 1• Para os efeitos desta Resolução, com
preende-se como operação e crédito toda e qual
quer obrigação decorrente de financiamentos ou em

-préstimos; inclusive arrendamento mercantil, e a 
concessão de qualquer garantia, que representem 
compromissos assumidos com credores situados no_ 
País ou no exterior. 

§ 2• Considera-se financiamento ou emprésti
mo a emissão ou aceite de títulos da dívida pública e 
a celebração de contratos que fixem valores mutua
dos ou financiados, ou prazos ou valores de desem
bolso ou amortização, bem como seus aditamentos 
que elevem tais valores ou modifiquem tais prazos. 

§ s• A assunção de dívidas pelos Estados, pelo 
Distrito Federal, pelos Municípios e por suas respec
tivas autarquias e fundações equipara-se às opera
ções de crédito definidas neste artigo, para os efei
tos desta Resolução. 

Art. 2" Ficam condicionados à autorização es
pecífica do Senado Federal, as seguintes modalida-
des de operações: ·· 

I - de crédito externo; 
11 - decorrentes de convênios para aquisição 

de bens e serviço-s no exterior; - --
III - de crédito interno que exijam elevação 

temporária de limites; . • . 
IV - de emissão de títulos dá dív1da pública; 
V- de-concessão de garantia; 
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VI - de antecipação de recetta orçamentária 
cujos encargos sejam superiores à Taxa de Referên
cia para Operações de Antecipação de Receita Or
çamentária (TRA), a que se refere o art 23. 

CAPÍTULO 11 
Dos UmHes das Operações de CrédHo 
Art. 3" As operações de crédijo realizadas pelos 

Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios e por 
suas respectivas autarquias e fundações, em um exer
cício, não poderão exceder o montante das despesas 
de capital fixadas na lei orçamentária anual correspon
dente, ressalvadas as autorizações mediante crédttos 
suplementares ou especiais com finalidade precisa, 
aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria absolu
ta, observado o disposto nesta Resolução. 

§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, en
tende-s'e por operação de crédtto realizada em um 
exeFCício o montante de liberação contratualmente 
pieYISto para o mesmo exercício. · 

§ 22 Os montantes com liberação prevista para 
exercícios futuros serão deduzidos das despesas de 
capital dos respectivOs exercícios para efeito de ~ri-
ficação do limite fixado neste artigo. . 

Art. 4° As operações de crédito interno e exier
no, exceto as operações de antecipação de receita 
orçamentária, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias e fun
dações, inclusive a concessão de quaisquer gararl'
tias, observarão os seguintes limites: 

I - o montante global das operações realizadas 
em um exercício financeiro não poderá ultrapassar o 
valor dos dispêndios com amortizações, juros e de
mais encargos da dívida vencida e vencível no ano~ 
efe1lltamente pagos e a pagar, considerados os cri
térios de refinanciamento vigentes para a dívida mo
biliária e para o endividamento externo, atualizados 
monetariamente, ou vinte e sete por cento da Recei
ta Lfquida Real, o que for maior; 

11 - o dispêndio anual máximo com as amorti
zações, juros e demais encargos de todas as opera
W c!E!Jl~Jto,já ~rrt_ratl!c!!l§ !l a_ <Xll1trªta_r, inclu!>i
ve o originário do parcelamento de débitos relativos 
às contribuições sociais de que tratam os arts. 195 e 
239 da Constituição Federal, e do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço - FGTS, acrescido, ainda, 
do valor devido, vencido e não pago, não poderá ex
ceder a Margem de Poupança Real, ou dezesseis 

-,rõFCênto dà Receita Líquida Real, o que for menor. 
§ 1• Entende-se como Receita Lfquida Real, 

para os efeitos desta resolução, a receita realizada 
nos doze meses anteriores ao mês imediatamente 
anterior àquele em que se estiver apurando, excluí-

das as receitas provenientes de operações de crédi
to, de alienação de bens, de transferências voluntá
rias ou doações recebidas com o fim específico de 
atender despesas de capital e, no caso dos Estados, 
as transferências aos Municípios por participações 
constitucionais e legais. 

§ 2° Entende-se como Margem de Poupança 
Real, para os efeitos desta resolução, o valor da Re
ceita Líquida Real, deduzida a Despesa Corrente Lf
quida, atualizada monetariamente. 

§ 3° Entende-se como Despesa Corrente Liqui
da, para os efeitos desta resolução, o valor das des
pesas realizadas nos doze meses anteriores ao mês 
imediatamente anterior àquele em que se estiver 
apurando, excluídas as referentes ao pagamento de 
juros e demais encargos das dívidas ocorridas nos 
referidos doze meses e, no caso dos Estados, as 

_transferências aos Municípios, por participações 
constitucionais e legais. 

§ 4° Os valores mensais utilizados para o cál
culo da Receita Líquida Real e da Despesa Corrente 
Uquida serão extraídos dos balanceies mensais dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 
suas respectivas autarql!ias e fundações, e corrigi
dos, mês a mês, pelo lndice Geral de Preços do 
Mercado - IGPM, da Fundação Getúlio Vargas .,. 
FGV, adotando-se como base o último dia do mês 
anterior ao imediatamente anterior ao mês da análi
se do pleito. 

Art. 5° Não serão computadas, nos limites defi
nidos no artigo anterior, as garantias prestadas nos 
contratos de refinanciamento celebrados com o Ban
co do Brasil S.A., ao amparo da Lei n• 7.976, de 27 
de dezembro de 1989. 

Art:" 60 Para etetto de cálculo do dispêndio de que 
trata o art. 4°, 11, serão computados os valores efetiva
mente pagos e a pagar em cada exercício, considera
dos os critérios de refinanciamento vigentes para a dí
vida mobiliária e para o endividamento externo. 

§ 1• Excluem-se do disposto no caput, os 
dispêndios com as operações garantidas pelos Es
tados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, 
contratadas até 15 de dezembro de 1989, exceto 
quando o tomador das referidas operações de cré
dito atrasar, por mais de trinta dias, o pagamento 
do serviço da dívida, caso em que será o respecti
vo valor, com os acréscimos correspondentes, 
computado. para-efeito da apuração do limite defi
nido no art. 4°, II. 

§ 2" Os dispêndios referentes às operações 
mencionadas no parágrafo anterior não serão compu
tados para efeito do limite estabelecido no art. 4°, I. 
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Ar!. 7" A concessão de garantia pelos Estados, 
pelo Distrtto Federal e pelos Municípios a operação 
de crédito interno e externo exigirá: 

I - o oferecimento de contragarantias suficien
tes para o pagamento de quaisquer desembolsos 
que os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios 
possam vir a fazer se chamados a honrar a garantia; 

11 - a adimplência do tomador para com o ga
rantidor e as entidades por ele controladas. 

Parágrafo único. Consideram-se inadimplentes 
os tomadores com dívidas vencidas por prazo igual 
ou superior a trinta dias e não repactuadas. 

Art. a• Os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípios poderão pleitear ao Senado Federal que as 
garantias prestadas ou a serem prestadas não se
jam computadas para efetto dos limites fixados no 
art 4°,-desde que comprovem que: · 

, I - a operação de crédtto seja destinada ao fi
naneiamento de projetes de investimento ou ao refi
nanciamento da dívida; 

11- a entidade garantida possua capacidade de 
honrar os compromissos assumidos. 

Ar!. 9° Os pleitos a que se refere o artigo ante
rior serão encaminhados ao Banco Central do Brasil, 
devidamente instruídos com: 

I - documentação hábil à comprovação do dis
posto nos arts. 7" e 8"; 

11 - autorização específica do órgão legislativo 
do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o 
caso, para a concessão da garantia não computada 
nos limttes desta resolução; 

III - comprovação da inclusão do projeto nas 
Leis do Plano Plurianual e de Diretrizes Orçamentá
rias;- bem como no orçamento de investimentos das 
empresas sob o seu controle; 

IV - comprovação, pela entidade garantida, do 
cumprimento do disposto no art. 13, III. 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil en
caminhará o pleoo ao Senado Federal, acompanha
do de parecer técnico. 

Ar!. 1 O. Em caso excepcional, devidamente jus
tificado, os Estados, o Distmo Federal e os Municí
pios poderão plettear ao Senado Federal, por inter
médio do Banco Central do Brasil, a elevação tem
porária dos limttes fixados no ar!. 4° desta resolução. 

§ 1• A elevação de que trata este artigo não 
PJX(erá ser superior a vinte e cinco por cento dos va-

-lores Inicialmente atribuídos. -__ -
§ 2" Ressalvam-se do limite a que se refere o 

parágrafo anterior os pleitos relativos a empréstimos _ 
e financiamentos junto a organismos multilaterais e 
instituições estrangeiras oficiais de orédtto e fomen-

to, com contrapartida realizadas com recursos pró
prios do pletteante. 

Art. 11. As operações de crédito por antecipa
ção de receita orçamentária observarão os seguin
tes limites: 

I- o saldo devedor não poderá exceder, no exer
cício em que estiver sendo apurado, a doze por cento 
da Receita Lfquida Real, definida no§ 1• do art. 4"; 

11- o dispêndio mensal máximo, compreenden
do as amortizações, juros e demais encargos não 
poderá uHrapassar sete por cento da Receita Lfqui
da Real, definida no § 1• do ar!. 4°. 

Parágrafo único. O dispêndio mensal máximo a 
que se refere o inciso 11, relativo às operações de 
antecipação de receita orçamentária contratadas a 
partir de 1° de janeiro de 1997, não poderá uHrapas
sar cinco por cento da Receita Líquida Real, définida 

_no§ 1• do art. 4° 
Art"12. As operações de crédito por antecipa

ção da receita orçamentária deverão ser, obrigato
riamente, liquidadas até trinta dias· após o encerra
mento do exercício em que forem contratadas, exoe
tuadas aquelas contratadas no último ano de man
dato do Chefe do Poder Executivo, que deverão·ser 
liquidadas até trinta dias antes do encerramento do 
exercício. 

Parágrafo único. No último ano de exercício do 
mandato do Chefe do Poder Executivo do Estado, 
do Distmo Federal ou do Município é vedada a con
tratação das operações de crédito de que trata este 
artigo, a partir do primeiro dia do período de seis 
meses que anteceder a data das respectivas eleiçõ
es, até o final do mandato. 

. CAPITULO III 
· óa Autorização elo Senado Federal 
Art. 13. Os Estados, o Distmo Federal, os Mu

nicípios e suas respectivas autarquias e fundações 
encaminharão ao Banco Central do Brasil os pedi
dos de autorização para a realização das operações 
de crédito de ·que trata esta Resolução, instruídos 
com: 

1 - pedido do. respectivo Chefe do Poder Exe-

cUtivo; 
11 - autorização específica do órgão legislativo 

do Estado, do Distrito Federal ou do Município, con
forme o caso, para a realização da operação; 

111 - certidões que comprovem a regularidade 
junto ao Pr.ograma de Integração Soci_ai!Prog_ra~ 
de Formação do PatrimOnio do SeMdor Publico 
PIS!Pasep, ao Fundo de Investimento SociaVContri
buição Social para o Financiamento da Seguridade, 
FinsociaVConfins, ao Instituto Nacional do Seguro 
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_a_oç_ial (INSS), ao FGTS, e declaração de adimplên
cia junto às instituições integrantes do Sistema Fi
nanceiro Nacional e aos financiadores externos em 
operações garantidas pela União, firmada pelo res
pectivo Chefe do Poder Executivo; 

IV - análise ffnanceira da operação acompa
nhada dos cronogramas de dispêndio com as dívi
das interna e externa e com a operação a ser reali
zada, bem como da demonstração da capacidade 
de pagamento do tomador; 

V- relação de débitos vencidos e não pagos; 
VI -comprovação de que o projeto está incluí

do nas Leis do Plano Plurianual, das Diretrizes Orça
mentárias e do Orçamento Anual; 

Vil - comprovação do cumprimento do dispos
to no art. 27, § 2", art. 29, VI e Vil, art. 32, § 3", e art. 
212 da.,Constituição Federal, e na Lei Complementar 
n• 82, de 27 de março de 1995, assim como do ple
no eiercício da competência tributária conferida pela 
Constituição Federal; . 

. VIII - balanceies mensais para fins de cálculo 
dos limites de que trata o art. 4". 

§ 1• O Banco Central do Brasil encaminhàrá o 
pleito ao Senado Federal no prazo máximo de dez 
dias úteis, contados do recebimento da documenta
ção constante dos incisos I a VIII, emitindo parecer 
conclusivo quanto ao impacto. monetário e cambial, 
ao endividamento interno e externo, à natureza fi
nanceira e à demonstração da observância dos limi
tes estabelecidos nesta Resolução. 

§ 2" A comprovação de que trata o inciso VIl 
será atestada em certidão expedida pelos Tribunais 
de Contas a que estão jurisdicionados os tomado
ra~ !aferentes ao último exercício, ou, caso não dis
ponível, do imediatamente anterior. 

§ a• Na ausência da certidão de que trata o pa
rágrafo anterior, comprovada mediante atestado de 
impossibilidade de certificação, emitida pelos referi
dos Tribunais de Contas, a comprovação de que tra
ta o inciso Vil será efetuada mediante declaração 
emitida pelo respectivo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 14. Os pedidos de autorização para a con
tratação de operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária pelos Estados, pelo Distrito Fe
deral e pelos Municípios serão instruídos com: 

1 - documentação prevista nos incisos I a III do 
a.!!!go anterior;. . _ . 

_-=tJ =tei do Orçamento Anual; 

111 -solicitação da instituição financeira com as ca
racterísticas da operação e cronograma de reembolso. 

§ 1• As operações de crédito de que trata este 
artigo serão objeto de pronunciamento do Banco 

·--
Central do Brasil, solicitado por intermédio das insti
tuições financeiras, relativamente ao seu enquadra
mento nos limites estabelecidos no art. 11 e ao dis
posto no caput. 

§ 2• O Banco Central do Brasil pronunciar-se-á 
quanto à solicitação de que trata o parágrafo ante
rior, no prazo de dez dias úteis da data de seu rece
bimento. 

§ 3" O Banco Central do Brasil encaminhará ao 
Senado Federal, para autorização especffJCa, nos ter
mos do art. 2" desta Resolução, os pedidos de autori
zação para operações de antecipação de receita orça
mentária cujos encargoS superem a Taxa de Referên
cia para Operações de Antecipação de Receita Orça
mentária (TRA) a que se refere o art. 23. 

§ 4• O encaminhamento a que se refere o pa
rágrafo anterior será feito no prazo máximo de dez 
dias úteis da data do recebimento do pedido de au
torização· pelo Banco Central do Brasil. 

§ 5° O Senado Federal comunicará ao Tribunal 
de Contas e ao Poder Legislativo do Estado, Distrito 
Federal ou Município pleiteante, o recebimento de 
pedido de autorização para contratação de operação 
de antecipação de receita orçamentária, cujos en
cargos superem a Taxa de Referência para Opera
ções de Antecipação de Receita Orçamentária 
(TRA), indicando as características da operação e 
resaltando o excesso de encargos. 

§ 6" A comunicação a que se refere o parágra
fo anterior deve ser feita antes do exame do pleito 
pela Comissão de Assuntos Económicos do Senado 
Federal e até três dias após o recebimento, pelare
ferida Comissão, do ofício contendo o pedido de au-
torização.. . 

Art 15. Os pedidos de autorização de operaçõ
es de crédito interno ou externo que envolvam aval 
ou garantia da União seião encaminhados ao Sena
do Federal por mensagem do Presidente da Repll
blica, acompanhada de exposição de motivos do Mi
nistro da Fazenda, bem como de pareceres da Pro
curadoria Geral da Fazenda Nacional e da Secreta
ria do T escuro Nacional, em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos pela legislação que re
gula a matéria. 

Art. 16. Os pedidos de autorização para o lan
çamento, oferta pública ou colocação no mercado de 
titules da dívida pública dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos. Municípios deverão ser encaminhados 
ao Banco Central do Brasil, devidamente instruídos 
com a documentação prevista nos incisos I a VIII do 
art. 13, devendo o parecer de que trata o § 1• do art. 
13 conter, também, informações sobre: 
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--- I - a quantidade de títulos da espécie já emiti
dos e o desempenho dos mesmos junto ao mercado 
secundário; 

11 -o perfil do endividamento da entidade emissora 
após a efetivação da emissão de títulos pretendida; 

III - a observância dos limHes fixados nesta 
Resolução e o impacto da operação de crédito no 
mercado mobiliário. 

§ 1" Os tftulos de que trata este artigo deverão 
guardar equivalência com os títulos federais, e seus 
prazos de resgate não poderão ser inferiores a seis 
meses, contados da data de sua emissão. 

§ 2" Incluem-se nas disposições deste artigo 
os tftulos a serem emitidos para atender à liquidação 
dos precatórios judiciais pendentes de pagamento 
objeto do art. 33 e seu parágrafo único do Ato d~ 
Dispo!llções Constitucionais Transitórias. 

• § 3" Os tftulos de que trata o parágralo anterior · 
não..se incluem nos limites previstos no art. 4" e não 
são passfveis de refinanciamento. 

§ 4" A utilização de recursos obtidos por meio 
da colocação dos títulos de que trata o § 2" em outra 
finalidade que não a de liquidação de precatórios ju
diciais pendentes de pagamento, implicará napbri
gatoriedade de a entidade emissora promover o ime
diato resgate de tais tftulos, sem prejuízo de oUtras 
sanções cabfveis. 

§ 5" A fiscalização do cumprimento do disposto 
no parágrafo anterior compete aos Tribunais de 
Contas a que estão jurisdicionadas as entidades 
emissoras. 

§ s• As emissões de tftulos por parte dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, destinadas 
ao, refinanciamento de tftulos da espécie em circula
ção, terão sua autorização pelo Senado Federal su
jeita à demonstração de um esquema de amortiza
ção. 

§ 7" Para efeHo do disposto no ·art. 5" da 
Emenda Constitucional n• 3, de 1993, entende-se 
por principal devidamente atualizado o valor de 
emissão devidamente corrigido pelo fator de atua
lização próprio da espécie de título, devendo o Se
nado Federal definir o percentual de refinancia
mento adequado às condições próprias de cada 
solicitante. 

Ar!. 17. As resoluções do Senado Federal autori
zativas das operações de crécfrto objeto desta Resolu
~ncl!!i!ãOJ ao menos, as seguirrtes_informações: 

. I - valor da operaÇão e moeda em que-selá 
realiZada, bem como o cmério de atualização mone
tária; 

11 - objetivo da operação e órgão executor; 

III - condições financeiras básicas da opera
ção, inclusive cronograma de liberação de recursos; 

IV- prazo para o exercício da autorização, que 
será de, no mínimo, cento e oitenta dias e; no máxi
mo, ~~inhentos e quarenta dias para as operações 
de d1v1das fundadas externas, e de, no mínimo, no
venta dias e, no máximo, duzentos e setenlã.· aias 
para as demais operações de crédito. · · 

§ 1• Nas operações de crédito autorizadas em 
conformidade com ato autorizativo. 

§ 2• Nas operações de crédito externo ceim ga: · 
rantia da União, a concessão de garantía· será ex-
pressamente mencionada no ato autorizativo. · 

CAPITULO IV · . 
Da Responsabilidade do Banco · 

Central do Brasil 

A~. 18. As operações de crédito interno enqua
dradas nos limites estabelecidos nos arts. 3" e 4°, ·e 
11 , e que não estejam condicionadas a autorização . 
específica do Senado Federal, nos termos do art; 2•, 
serão precedidas de manifestação do Banco Centrar· 
do Brasil, em processo instruído com a docotnenta
ção constante dos arts. 13 e 14, respectivamente. 

Art. 19. O Banco Central do Brasil encaminhará · 
ao Senado Federal os pleitos de realização das ope: · 
rações a que se refere o art. 2" desta ResoluÇão. · 

Art. 20. Caso o Banco Central do Brasil co·ns- · 
tate que a documentação recebida não é suficlen-' 
te para a sua análise, solicitará a complemeniaçãó · 
dos documentos e informações, fluindo, a partir do 
atendimento das exigências, novos prazos · para 
seus pareceres e manifestações previstos· nesta 
Resolu~. ' 

Art. 21. Compete ao Banco Cerítral do Brasil 
exercer, no ãmbito dos mercados financeiros e de 
capitais, a fiscalização da observância das disposi-
ções desta Resolução. · 

Parágrafo único. O Senado Federal, quando 
julgar necessário, solicitará ao Banco Central do 
Brasil a fiscalização de operação de crédito específi
ca junto à instituição financeira emprestadora · 

Art. 22. Os Estados, O Distmo Federal, os Mu
nicípios e suas respectivas autarquias e fundações 
que tenham dívidas referentes a operações de crédi
to ou parcelamento de débitos relativos às contribui
ções sociais de que tratam os arts. 195 ê 239 da 
Constituição Federal e ao Fundo de G'!rantia do 
Tempo de Serviço- FGTS, deverão remeter, quan
do solicitados, ao Banco Central do Brasil: 

I - informações sobre o montante das dívidas 
flutuante e-consolidada, interna e externa; 
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II- cronogramas de pagamento de amortizaÇÕ
es, juros e demais encargos das referidas dívidas, 
inclusive aquelas vencidas e não pagas; 

III - balanceies mensais e síntese da execução 
orçamentaria. 

Art. 23. O Banco Central do Brasil estabelecerá 
metodologia de cálculo, observado o disposto no pa
rágrafo único deste artigo, e calculará a Taxa de Re
ferência para Operações de Antecipação de Receita 
Orçamentaria (TRA), que deverá considerar os juros 
e demais encargos envolvidos nas operações. 

Parágrafo único. A TRA deve refletir a média 
dos encargos observados nas operações de anteci
pação de receita orçamentaria autorizadas nos quin
ze dias anteriores ao dia do cálculo. 

Art. 24. O Banco Central do Brasil informará ao 
Sena~ Federal e dará ampla divulgação, inClusive 
para as instituições financeiras, através do Sistema · 
de IÕ!ormações do Banoo Central (SISBACEN): 

· I -com periodicidade quinzenal, a Taxa de Re
ferência para Operações de Antecipação de Receita 
Orçamentaria (TRA); 

li - com periodicidade mensal: 
a) a posição de endividamento dos Estados.do 

Distrito Federal, dos Municípios e de suas respei:t;. 
vas autarquias e fundações; 

b) cada uma das operações de créãrto por an
tecipâção· da receita orçamentária analisadas no pe
ríodo, ·fornecendo dados sobre: 

1 ). entidade mutuária; 
2) prazo da operação; 
· 3) condtçõ'ils' de contratação, tais como valor, 

correção monetária, taxas de juros e demais encar
gos;w 

c) número de instituições financeiras partici
pantes das operações de antecipação de receita or
çamentária autorizadas no período; 

d) garantias oferecidas pela entidade mutuária; 
e) outras informações pertinentes. 
Parágrafo único. Serão informados exciusiva

mente ao Senado Federal, os nomes das instituiçõ
es financeiras autorizadas a realizar cada uma das 
operações de antecipação de recefta orçamentária. 

CAPITuLO V 
Das Disposições Gerais e TransHórias 

_ ..,.,..Art;-25. É permitida a vinculação de receitas 
próprias geradas pelos impostos a que se referem 
os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os 
arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e 11, todos da Constitui
ção Federal, para a prestação de garantia ou contra-

garantia à União e suas autarquias e fundações para 
pagamento de débitos para com esta. 

Art. 26. É vedado aos Estados, ao Distrito Fe
deral, aos Municípios e a suas respectivas autar
quias e fundações assumir compromis5ôs direta
mente com fornecedores, prestadores de serviços 
ou empreiteiras de obras, mediante emissão ou aval 
de promissórias, aceite de duplicatas ou outras ope
rações similares. 

Art. 27. Na contratação ctas operações de cré
dito de que trata esta Resolução poderão ser dis
pensados os documentos de que trata o art. 13, III, 
desde que tais operações sejam vinculadas à regu
larização dos respectivos débitos. 

Art. 28. Para efeito do disposto no art. 22 da Lei 
n• 8.727, de 5 de novembro de 1993, é fixado o limi
te de onze por cento da Receita Líquida Real, defini

_ dano§ t•doart.4°. 
§ 12 O valor resuttante da aplicação do limite 

definido no caput deste artigo será utilizado no pa
gamento de amortizações, juros e demais encargos 
da dívida externa contratada até 30 de setembro de 
1991, do refinanciamento de dívidas junto ao FGTS 
e das dívidas resultantes de renegociações realiza
das com base na Lei n• 7.976, de 27 de dezembro 
de 1989, no art. 58 da Lei n• 8212, de 24 de julho 
de 1991, na Lei n• 8.620, de 5 de janeiro de 1993, 
da comissão de serviços das operações amparadas 
pela Lei n• 8.727, de 1993, das dívidas relativas a fi
nanciamentos imobiliários firmados pelas entidades 
vinculadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, assumidas por esses mediante aditivo, e 
das dívidas resultantes de renegociações realizadas 
com base na Lei n" 8.727, de 1993, nesta ordem. 

§ 2" A diferença entre o somatório dos paga
mentos ocorridos na forma do parágrafo anterior e o 
valor equivalente ao limfte definido no caput será 
utilizada no resgate da dívida mobiliária. 

§ 32 O percentual definido no caput será apli
cado sobre um duodécimo da Receita Líquida Real, 
definida no § 12 do art 42• 

§ 42 Para efefto de apuração do valor de cada 
uma das prestações mensais de que trata o art. 2" 
da Lei n• 8.727, de 1993, serão deduzidos os dis
pêndios com as amortizações, juros e demais encar
gos das dívidas ali mencionadas, efetuados no mês 
anterior ao do pagamento da referida prestação. 

Arl 29. O .disposto nesta Resolução não se 
aplica às alUais autarquias financeiras. 

Art. 30. A inobservância das disposições da 
presente Resolução sujeitará os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios e suas respectivas autar-
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- .quias e fundações às sanções previstas em lei e 
nesta Resolução. 

Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação 

Art. 32. Revogam-se as Resoluções n•. 69, de 
1995, n• 19, de 1996 e demais disposições em con
trário. 

Justificação 

Esta proposição tem por objetivo alterar a Re
solução n• 69/95, com o fim de tomar mais abran
gente e mais eficaz o controle do Senado Federal no 
que diz respeito ao endividamento dos Estados, Dis
trito Federal, Municípios e suas autarquias. 

2. Como é sabido, a Constituição Federal de 
1988, em seu art. 52, inciso V a IX, reafirmou e am
pliou <lo competência que as nossas Constituições 
vêm tradicionalmente conferindo .ao Senado para 
que~ta Casa administre e controle o endividamen
to das entidades componentes da Federação. 

3. Visando ao cumprimento de sua competên
cia, o Senado Federal editou, em dezemb[o de 
1995, a Resolução n• 69 que dispõe sobre as ppera
ções de créd~o interno e externo dos Estaci<Js, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de suas respecti
vas autarquias, inclusive concessão de garantias 
seus limites e condições de autorização, e dá outras 
providências. Tal Resolução veio substituir outras 
que dispunham sobre o mesmo assunto mas que 
tomaram-se anacrónicas, em decorrência da dinâmi
ca do processo legislativo e da evolução dos méto
dos de controle de endMdamento. 

4. Novos aperfeiçoamentos têm-se mostrado 
n~ssários, motivo pelo qual o ilustre Presidente da 
Comissão de Assuntos Económicos (CAE), desig
nou-me para estudar o assunto e apresentar Projeto 
de Resolução contendo as alterações que !ulgar 
convenientes. 

5. No cumprimento de minha missão, constatei 
ser necessária maior atenção ao controle das opera
ções de antecipação de receita orçamentária (ARO) 
e das operações de crédito celebradas através de 
convênios, visando a aquisição de bens e serviços 
no exterior. 

6. A experiência recente tem mostrado que es
ses convênios firmados entre Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios e entidades públicas ou priv;;~das, ___ _ 

-doll!lcilia<:!as no exterior, para fornecimento de bens 
tais como ônibus escolares, material hospitalar, etc., 
têm resultado na aquisição de bens sem concorrên
cia pública. Levam, também, à contratação de ope
ração de créd~o para financiamento da aquisição do 

material objeto do convênio. Mu~as vezes essas 
operações de crédito apresentam condições desvan
tajosas para os tomadores, que mesmo assim as 
contratam, para viabilizar a aquisição de bens sem 
as amarras da concorrência pública. Assim sendo, 
julgamos necessário exigir a autorização elipressa 
do Senado Federal para tais casos de endividamen
to. Incluímos tal exigência no inciso 11 do art. 2" 

7. No que se refere às operações de ARO, ob
servam-se dois tipos de distorções: a utilização ex
cessiva desse instrumento, a que se deveria recorrer 
apenas esporadicamente, e a contratação de opera
ções com taxas de juros_ muito superiores à média 
do mercado. 

a. As elevadas taxas de juros decorrem de im
perfeições existentes nó mercado de ARO. Em pri
meiro lugar, é pequeno o número de emprestadores, 

• o que reduz a concorrência e eleva as taxas de juros 
como um todo. Nesse sentido, a ampla divulgação 
de uma taxa de referência para operações de ARO 
(bem como de outras informações como: valor total 
de empréstimos ARO no mês; número de instituiçõ
es financeiras envolvidas; média, moda e mediana 
das taxas) tenderia a atrair novas instituições para 
esse· mercado, gerando o desejado aumento da con
corrência. Em segundo lugar, muitas operações de 
ARO resultam de uma relação desigual entre as par
tes contratantes. De um lado, uma instituição finan
ceira bem aparelhada e, de outro lado, um Estado 
ou Município que nem sempre possui condições téc
nicas para uma boa avaliação da operação. Assim, a 
divulgação de uma taxa de referência (e de outras 
informações similares) daria melhores condições de 
barganha.aos tomadores. Além disso, a necessida
de de <(provação específica pelo Senado de opera
ções com taxas elevadas induziria a instituição fi
nanceira a reduzir a margem de lucro desejada em 
troca de maior chance e rapidez na aprovação da 
operação. Adicionalmente, se introduzirmos a obri
gatoriedade de o Senado Federal comunicar aos Tri
bunais de Contas e aos Poderes Legislativo dos Es
tados e Municípios pleiteantes, a existência de pedi
do de autorização para contratação de operação de 
créd~o cuja taxa é elevada, os tomadores também 
tenderão a exigir, dos emprestadores, a fixação de 
taxas mais baixas. 

9_ Nesse sentido, propomos a criação de uma 
TaXa de aeferência parà Antecipação de Receita 
(TRA), a ser calculada pelo Banco Central (art. 23), 
e que deve incluir, além dos juros, todos os demais 
encargos da operação. Inserimos a· obrigatoriedade 
de autorização especffica do Senado Federal para 
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-º-•u;asos de operações de ARO cujos encargos se
jam superiores à TRA (art. 2•. inciso V; art. 14, pará· 
grafo 3• e 4°). Propomos, ainda, que o Senado Fe
deral comunique aos tribunais de contas e Poderes 
Legislativos dos Estados, Distrito Federal ou Munici
pios contratantes a existência de pleito de autoriza
ção para operação de ARO cuja taxa supera a TRA 
(art. 14, parágrafo 5° e 6°). Além disso, o Banco 
Central ficaria obrigado a dar ampla divulgação ao 
valor da TRA, bem como a dados agregados refe
rentes aos empréstimos de ARO (art. 24). Introduzi
mos, também, ao art. 21, Parágrafo Único, onde se 
dá ao Senado Federal a prerrogativa de solicitar ao 
Banco Central a fiscalização de uma operação de 
crédito especifica (não apenas operações de ARO) 
junto à instituição financeira emprestadora, sempre 
que ju~ necessário (para averiguar, por exemplo, 
a prática de taxa de juros ou cobrança de comissões . 
difeilwtes daquelas dedaradas ao Senado). 

1 o. Quanto ao uso excessivo de empréstimos 
de ARO por Estados e Municípios, propomos a redu
ção do limite de comprometimento das receitas. com 
esse tipo de empréstimo. A partir de janeiro de ,997 
o limite de comprometimento do dispêndio mensal 
máximo· com operações de ARO seria reduzido de 
7"/o para 5% da Receita Líquida Real (art. 11, pará
grafo único). O estabelecimento de janeiro de 1997 
como data limite para a alteração acima, visa permi
tir que os Estados e Municípios tenham tempo para 
ajustar as suas programações financeiras. Ademais, 
cabe ressaltar que o momento é oportuno para alte
rar os padrões relativos aos empréstimos de Aro 
dado que, devido à proximidade das eleições para 
prefeituras, os Municípios estão impedidos de con
tratar tais empréstimos. 

11. Aproveitamos a oportunidade pana propor a 
inclusão das fundações mantidas pelos Estados e 
Municípios no rol dos entes sujeitos às regras desta 
Resolução. Uma vez que são constitufdas como 
pessoas jurfdicas de direito público, e funcionam de 
forma muito semelhante às autarquias, não há moti
vos para que as fundações não estejam sujeitas a 
controle de endividamento. 

-12. Por fim, realizamos alguns aperfeiçoamen
tos na forma de apresentação do texto da Resolu
ção. Nesse sentido, o art. 4° traz, expressamente, no 
texto do caput, a afirmação de que os limites esta-

-tiéleê•dõs nãquele artigo não se aplicam às operaçõ
es de ARO. Em conseqüência dessa nova redação, 
altera-se, também, a redação do caput do art. 11 , 
que deixa de ser: art. 11. Os limites fixados no art. 4° 
não se aplicam às operações de crédito por anteci· 

pilção de receita orçamentária; passando a ser: As 
operações de crédito por antecipação de receita or
çamentaria obseiVarão os seguintes limites:. A nova 
redação melhor atende aos preceitos da boa técnica 
de redação legislativa. Alterações semelhantes. 

13. No caput do art. 13 proeedeu-se outra alte
ração de forma, buscando-se uma redação mais cla
ra e direta. Na Resolução 69/95 lê-se: Ar!. 13. Os 
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 
respectivas autarquias encaminharão ao Senado Fe
deral, por intermédio do Banco Central do Brasil, os 
pedidos de autorização para a realização das opera
ções de crédito de que trata essa Resolução, instruí· 
dos com:. Essa redação seria atterada para: Os Es
tados, o Distrito Fedenal, os Municipios e suas res
pectivas autarquias encaminharão ao Banco Central 
do Brasil os pedidos de autorização para a realiza-

• ção das .operações de crédito de que trata essa Re
solução;·instruidos em:. Atterações semelhantes fo
ram realizadas nos arts. go e 16, com os devidos 
ajustes no texto da Resolução. 

14. Os arts. 19 e 20 da Resolução 69/95 (cor
respondente aos arts. 18 e 19 do projeto que ora 
apresentamos) ganharam nova redação, mais sim
ples e direta, sem qualquer aHeração de conteúdo, 
em função da nova redação do art. 2". 

15. O art. 17 da Resolução 69/95 (Caso o Ban
co Central do Brasil constate que a documentação 
recebida não é suficiente Para a sua análise, Solicita
rá a complementação dos documentos e informaçõ
es, fluindo, a partir do atendimento das exigências, 
novos prazos para seus pareceres e manifestações 
previstos nesta Resolução.) foi transferido do Capi
tulo III (Da Autorização do Senado Federal) para o 
Capitulo' IV (Das Responsabilidades do Banco Cen
tral do Brasil), onde parece estar melhor encaixado, 
sem qualquer alteração de redação, passando a ser 
numerado como art. 20. 

16. Pelo acima exposto, conto com a colabora
ção dos ilustres pares para a provação deste Projeto 
de Resolução. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - Se
nador Esperidião Amin. 

LEGISLAÇÃO errADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 
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Ar!. 27. (") O número de Deputados à Assem
bléia Legislativa corresponderá ao triplo da repre
sentação do Estado na Câmara dos Deputados e, 
atingido o número de trinta e seis, será acrescido de 
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-l<!DI9s quantos forem os Deputados Federais acima 
de doze. 

§ 2" A remuneração dos Deputados Estaduais 
será fixada em cada legislatura, para a subseqüente, 
pela Assembléia LegislatiVa, observado o que dispõem 
os arts. 150, 11, 153, III e 153, § 2", I, na razão de, no 
máximo, setenta e cinco por cento daquela estabeleci
da, em espécie, para os Deputados Federais. 

Art. ·29. (") O Município reger-se-á por lei orgâ
nica, votada em dois turnos, com o interstício míni

mo de dez dias, e aprovada por dois terços dos 
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
·atendidos os princípios estabelecidos nesta Consti
tuição, na Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos: · 

-•••!••••oooooooooo•••-~••oooooooooooooooooo••••oooooooooouo-oooooooooou-•ooOoo~ 

VI - a remuneração dos Vereadores corres
ponderá a, no máximo, setenta e cinco por cento da
quela estabelecida, em espécie, para os Deputados 
Estaduais, ressalvado o que dispõe o art. 37 ;XI; 

VIl - o total da despesa com a remuneração 
dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante 
de cinco por cento da receita do Município; 

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão 
em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada 
em dois turnos com interstrcio mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que 
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição. 

§ 3° Aos Deputados Distritais e à Câmara Le
gislativa aplica-se o disposto no art. 27. 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

I - processar e julgar o Presidente e o Vice
Presidente da República nos crimes de responsabili
dade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma 
natureza conexos com aqueles; 

11 - processar e julgar os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e 
o Advogado-Geral da União nos crimes de respon

....sa!iílidade; . 
III - aprovar previamente, por voto secreto, 

após argüição pública, a escolha de: 
a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta 

Constituição; 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União in-
dicados pelo Presidente da República; 

. c) Governador de Território; 
d) presidente e diretores do Banco Central; 
e) Procurador-Geral da República; 
f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após 

argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de 
missão á!plomática de caráter permanente; 

V - autorizar operações externas de natureza 
financeira, de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

VI - fixar, por proposta do Presidente da Repaí
blica, limites globais para o montante âã dívida con-
solidada da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios; 

VIl - dispor sobre limites globais e condições 
.para as operações de crédito externo e interno da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, de suas autarquias e demais entidades ccm
troladas pelo poder público federal; 

VIII - dispor sobre limites e condições para a 
concessão de garantia da União em operações de 
crédito externo e interno; 

IX - estabelecer limites globais e condições 
para o montante da dívida mobiiiária dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios; 
- X - suspender a execução, no todo ou em par

te, de lei declarada inconstitucional por decisão defi
nitiva do Supremo Tribunal Federal; 

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto 
secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Ge
ral da República antes do término de seu mandato; 

XII ~·elaborar seu regimento interno; 

XIII - dispor sobre sua organização, funciona
mento, polícia, criação, transformação ou extinção 

. dos cargos, empregos e funções de seus serviços e 
fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orça
mentárias; 

XIV - eleger membros do Conselho da Repaí
·blica, nos termos do art. 89, VIl. 

Parágrafo único. Nos casos previstos nos inci
sos I e 11, funcionará como Presidente o do Supremo 
Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que 
somente será proferida por dois terços dos votos do 
Senado Federal, .à perda do cargo, com inabilitação, 
por oito anos, para o exercício de função pública, 
sem prejuízo das demais sanções judiciais cabfveis. 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e 
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-OS .Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a pro
veniente de transferências, na manutenção e desen
volvimento do ensino. 

§ 1• A parcela da arrecadação de impostos 
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Fede
ral e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti· 
vos Municípios, não é considerada, para efeito do 
cálculo previsto neste artigo, receita do governo que 
a transferir. 

§ 2" Para efetto do cumprimento do disposto no 
caput deste artigo, serão considerados os sistemas 
de ensino federal, estadual e municipal e os recur
sos aplicados na forma do art. 213. 

§ 3° A distribuição dos recursos públicos asse
gurará prioridade ao atendimento das necessidades 
do.ensjno obrigatório, nos termos do plano nàcional 
de educação. 
~ 4• Os programas suplementares de alimenta

ção e assistência à saúde previstos no art. 208, VIl, 
serão financiados com recursos provenientes de 
contribuições sociais e outros recursos orçamentá
rios. 

§ s• O ensino fundamental público terá~mo 
fonte adicional de financiamento a contribuição so
cial do salário-educação, recolhida, na forma da lei, 
pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplica
ção realizada no ensino fundamental de seus em
pregados e dependentes. 

LE COMPLEMENTAR N"82, DEZ! DE MARÇO DE 1995 

Disciplina os limites das despesas 
com o funcionalismo público, na forma 
do art. 169 da Constituição Federal. 

Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias 

Ar!. 33. Ressalvados os crédttos de natureza 
alimentar, o valor dos precatórios judiciais penden
tes de pagamento na data da promulgação da Cons
tituição, incluído o remanescente de juros e correção 
monetária, poderá ser pago em moeda corrente, 
com atualização, em prestações anuais, iguais e su
cessivas, no prazo máximo de otto anos, a partir de 
1• de julho de 1989, por decisão editada pelo Poder 

-El<êCütiVo até cento e ottenta dias da promulgação 
da Constituição. 

Parágrafo único. Poderão as entidades deve
doras, para o cumprimento do disposto neste artigo, 
emitir, em cada ano, no exalo montante do dispên-

dio, títulos de dívida pública não computáveis para 
efeito do limite global de endividamento. 

Emenda Constitucional 00 3, de 1993 (Altera os 
arts. 40, 42, 102, 103, 155,156, 160, 167 da Consti
tuição Federal e dá outras providências). 

Ar!. 155. (•) Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal instituir impostos sobre: 

I - transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direttos; 

11 - operações relativas à circulação de merca
dorias e sobre prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 

III - propriedade de veículos automotoras. 
§ 1• O imposto previsto no inciso 1: 
I - .i:elativamente a bens imóveis e respeCtivos 

direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou 
ao Distrito Federal; 

11 - relativamente a bens móveis, titulos e cré
dttos, compete ao Estado onde se processar o in
ventário ou arrolamento, ou tiver domicmo o doador, 
ou ao Distrito Federal; 

III - terá a competência para sua instituição re
gulada por lei complementar: 

a) se o doador tiver domicmo ou residência no 
exterior; · 

b) se o de cujus possuía bens, era residente 
ou domiciliado ou teve o seu inventário processado 
no exterior. 

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo 
Senado Federal. 

§ 2l! O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao 
seguinte: 

I - será não-cumulativo, compensando-se o 
que for devido em cada operação relativa à circula
ção de mercadorias ou prestação de serviços com o 
montante cobrado nas antenores pelo mesmo ou ou
tro Estado ou pelo Distrito Federal; 

11 - a isenção ou não-incidência, salvo determi
nação em contrário da legislação: 

a) não impficará crédtto para compensação 
com o montante devido nas operações ou prestaçõ
es seguintes; 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às 
operações.anterieres. 

III - poderá ser seletivo, em função da essen
cialidade das mercadorias e dos serviços; 

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa 
do PresideAte da República ou de um terço dos Se-
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-nadores, aprovada pela maioria absoluta de seus 
membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às ope
rações e prestações. interestaduais e de exportação; 

V- é facultado ao Senado Federal: 
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operaçõ

es internas, mediante resolução de iniciativa de um 
terço e aprovada pela maioria absoluta de seus 
membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas opera
ções para resolver conflito específico que envolva in
teresse de Estados, mediante resolução de iniciativa 
da maioria absoluta e aprovada por dois terços de 
seus membros; 

VI - salvo deliberação em contrário dos Esta· 
dos e do Distrito Federal, nos termos do disposto no 
inciso XII, g, as alíquotas internas, nas operações 
relaliv~ à circulação de mercadorias e nas presta
ções de serviços, não poderão ser inferiores às pre
vislaS.para as operações interestaduais; 

VIl - em relação às operações e prestações 
que destinem bens e serviços a consumidor final lo-
calizado em outro Estado, adotar-se-á: . 

a) a alíquota interestadual, quando o destinatá-
rio for contribuinte do imposto; :~ 

b) a alíquota interna, quando o destinatá!io não 
for contribuinte dele. 

Vlll - na hipótese da alínea a do inciso ante
rior, caberá ao estado da localização do destinatário 
o imposto correspondente à diferença entre a alíquo
ta interna e a interestadual; 

IX- incidirá também: 
a) sobre a entrada de mercadoria importada do 

exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a 
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim 
como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o 
imposto ao estado onde estiver situado o estabeleci
mento destinatário da mercadoria ou do serviço; 

b) sobre o valor total da operação, quando 
mercadorias forem fornecidas com serviços não 
compreendidos na competência tributária dos Muni-
cípios; _ _ ___ . 

X :... nao incidirá: 
a) sobre operações que destinem ao exterior 

produtos industrializados, excluídos os semi-elabo
rados definidos em lei complementar; 

b) sobre operações que destinem a outros Esta
dos petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líqui
~asosos dele derivados, e energia elétrica;. 

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 
153,§5" 

XI- não compreenderá, em sua base de cálcu· 
lo, o montante do imposto sobre produtos industriali-

zados, quando a operação, realizada entre contri· 
buintes e relativa a produto destinado à industrializa
ção ou à comercialização, configure fato gerador dos 
dois impostos; 

XII - cabe à lei complementar: 
a) definir seus contribuintes; 
b) dispor sobre substituição tributária; 
c) disciplinar o regime de compensação do im

posto; 
d) fixar, para efe~o de sua cobrança e defini

ção do estabelecimento responsável, o local das 
operações relatiVas à circulação de mercadorias e 
das prestações de serviço; 

e) excluir da incidência do imposto, nas expor
tações para o exterior, serviços e outros produtos 
além dos mencionados no inciso X, a; 

f) prever casos de manutenção de crédito, rela
tivamente à remessa para outro Estado e exporta
Ção para"O exterior, de serviços e de mercadorias; 

g) regular a forma como, mediante deliberação 
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos 
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 

§ 3• À exceção dos impostos de que tratam o 
inciso 11 do caput deste artigo e o art. 153, I e 11, ne
nhum outro tributo poderá incidir sobre operações 
relativas a energia elétrica, serviços de telecomuni
cações, derivados de petróleo, combustíveis e mine
rais do País. 
~ 00 - 00 •••• 00 00 ._ 00 •ou oooo-oooooooo ooo oo ooo-uooo-oo uoo o o •••••• oooo-noooono 

Art. 156. (') Compete aos Municípios instituir 
impostos sobre: 

I - propriedade predial e te~orial urbana: 
11 - transmissão inter vivos, a qualquer título, 

por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão 'lísica, e de direitos reais sobre imóveis, ex
ceio os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição; 

III - serviços de qualquer natureza, não com
preendidos no art. 155, 11, definidos em lei comple
mentar. 

§ 1• O imposto previsto no inciso I poderá ser 
progressivo, nos termOS de lei municipal, de forma a 
assegurar o cumprimento da função social da pro
priedade. 

§ 2• O imposto previsto no inciso 11: 
I - não incide sobre a transmissão de bens ou 

dire~os incorporados ao património de pessoa jurfdi
ca em realiizaçãcrde capital, nem sobre a transmis
são de bens ou direitos decorrente de fusão, incor
poração, cisão ou extinção de pesSoa. jurfdica, salvo 
se, nesses casos, a atividade preponderante do ad
quirente fof-a compra e venda desses bens ou direi-
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_tos~ locação de bens imóveis ou arrendamento mer
cantil; 

11 - compete ao Município da situação do bem. 
§ 3° Em relação ao imposto previsto no inciso 

III, cabe à lei complementar: 
I - fixar as suas alíquotas máximas; 
11 - excluir da sua incidência exportações de 

· serviços para o exterior. 

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito 
Federal: 

I - o produto da arrecadação do imposto da 
União sobre renda e proventos de qualquer nature
za, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que institufrem e mantiverem; 

11 - vinte por cento do produto da arrecadação 
dõitnJfosto que a União instituir no exercfcio da 
CC!mpetência que lhe é atribuída pelo art. 154, I. 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
1 - o produto da arrecadação do imposto da 

União sobre renda e proventos de qualquer naiure
za, incidente na fonte sobre rendimentos pago:;, a 
qualquer t1lulo, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem; 

11 - cinqüenta per cento do produto da arrecada
ção do imposto da União sobre a propriedade territorial 
rural, relativamente aos imóveis neles situados; 

III - cinqüenta por cento do produto .da arreca
dação do imposto do Estado sobre a propriedade de 
veículos automotoras licenciados em seus territórios; 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação do imposto do Estado sobre. operações re
lativas à circulação de mercadorias e sobre presta
ções de serviços de transporte interestadual e inter
municipal e de comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita perten
centes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, 
serão creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção do 
valor adicionado nas operações relativas à circula
ção de mercadorias e nas prestações de serviços, 
realizadas em seus territórios; 

11 - até um quarto, de acordo com o que dispuser 
lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal. 

..=·:::;rt_::;r59:"Ã"ü~~ã~";;;rt;;;;~;m••-•oooooooooouooooooouoo . 
I - do orcduto da arrecadação dos impostos 

sobre renda e proventos de qualquer natureza e so
bre produtos industrializados, quarenta e sete per 
cento na seguinte forma: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cen
to ao Fundo de Participação dos Estados e do Distri
to Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos per 
cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 

c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das Regiões 
Norte; Nordeste e Centro-Oeste, através de suas 
instituições financeiras de caráter regional, de acor
do com os planos regionais de desenvolvimento, fi
cando assegurado ao semi-árido do Nordeste a me
tade dos recursos destinados à região, na forma que 
a lei estabelecer; 

11 - do produto da arrecadação do imposto so
bre produtos industrializados, dez per cento aos Es
tados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao 
valor das respectivas exportações de produtos in
.dustrializados. 

§ ~ Para efeito de cálculo .da entrega a ser 
efetuada de acordo com o previsto no inciso I, ex
cluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de 
renda e proventos de qualquer natureza pertencente 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. 

§ 2• A nenhuma unidade federada poderá ser 
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual 
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o critério de parti
lha nele estabelecido. 

§ 3" Os Estados entregarão aos respectivos Mu
nicípios vinte e cinco per cento dos recursos que rece
berem nos termos do inciso 11, observados os critérios 
estabeleçidos no art. 158, parágrafo único, I e 11. 

Art. 195. A seguridade social será financiada 
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, ·nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, e das seguintes contnbuições 
sociais: 

I - dos empregadores, incidente sobre a folha 
de salários, o faturamento e o lucre; 

li - dos trabalhadores; 
III -sobre a receita de concursos de prcg1Óstio0s. 
§ 1° As receitas dos Estados, do Distrito Fede-

ral e dos Municípios destinados à seguridade social 
constarão .:deis respectivos órÇarnenlos, não inte
grando o orçamento da União. 

§ 2° A proposta de orçamento da seguridade 
social será elaborada de forma integrada pelos órgã
os responsáveis pela saúde, previdência social e as-
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_ sis.l!!ncia soCial,· tendo em vista as metas e priorida
des estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentá
rias, assegurdda a cada área a gestão de seus re
cursos. 

§ 3° A pessoa jurfdica em débito com o sistema 
da seguridade social, como estabelecido em lei, não 
poderá contratar com o Poder Público nem dele re
ceber benefícios ou incentivos fiscais ou credHícios. 

§ 4° A lei poderá instHuir outras fontes destina
das a garantir a manutenção ou expansão da seguri
dade social, obedecido o disposto no art. 154, I. 

§ 5° Nenhum benefício ou serviço da segurida
de social, poderá ser criado, majorado ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio total. 

§ 6° As contribuições sociais de que trata este 
artigo só poderão ser exigidas após deconridos no
venta Qias da data da publicação da lei que as hou
ver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o · 
disRQsto no art. 150, III, b. · · 

§ 7" São isentas de contribuição para a seguri
dade social as entidades beneficentes de assistên
cia social que atendam às exigências estabelecidas 
em lei. ; 

§ ao O produtor, o parceiro, o meeiro e 9 arren
datário rurais, o garimpeiro e o pescador ariesanal, 
bem como os respectivos cônjuges, que exerçam 
suas atividades em regime de economia familiar, 
sem empregados permanentes, contribuirão para a 
seguridade social mediante a aplicação de uma ali
quota sobre o resultado da comercialização da ~re
dução e farão jus aos benefícios nos termos da Je1. .............. _. _____________________ _. ... -... -.. -····--·················· 

Art. 239. A arrecadação decorrente das contri
buições para o Programa de Integração Social, cria
dó pela Lei Complementar n• 7, de 7 de setembro de 
1970, e para o Programa de Formação do Patrimô
nio do Servidor Público, criado pela Lei Complemen
tar n• 8, de 3 de dezembro de 1970, passa a partir 
da promulgação desta Constituição, a financiar, nos 
termos que a lei dispuser, o programa do seguro-de
semprego e o abono de que trata o § 3° deste artigo. 

§ 1• Dos recursos mencionados no caput des
te artigo, pelo menos quarenta por cento serão desti
nados a financiar programas de desenvolvimento 
econômico, através do Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social, com critérios de remu-
neração que lhes preseniem o valór. -- - --

-· .- § 2" Os patrimônios acumulados do Programa 
de Integração Social e do Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público são preservadas, 
mantendo-se os critérios de saque nas situações 
previstas nas leis especfficas, com exceção da reli-

rada por motivo de casamento, ficando vedada a 
distribuição da arrecadação de que trata o caput 
deste artigo, para depósito nas contas individuais 
dos participantes. 

§ 3" Aos empregados que percebam de empre
gadores que contribuem para o Programa de Integra
ção Social ou para o Programa de Formação do PatJi. 
rnônio do Servidor Público, até dois salários mínimos 
de remuneração mensal, é assegurado o pagamento 
de um salário mínimo anual, computado neste valor o 
rendimento das contas indMduais, no caso daqueles 
que já participavam dos referidos programas, até a 
data da promulgação desta Constituição. 

§ 4° O financiamento do seguro-desemprego 
receberá uma contribuição adicional da empresa 
cujo índice de rotatividade da força de trabalho su
perar o índice médio da rotatividade do setor, na for-

• ma estabelecida por lei. 

LEI N° 7.976, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989 

Dispõe sobre o refinanciamento pela 
União da dívida externa de responsabili
dade dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, Inclusive suas entidades 
da Administração lndireta, e dá outras 
providências. ................................................................. _ ........ -...... _. 

LEI N° 8.727, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1993 

Estabelece dlretrizes para a consoli
dação e o reescalonamento, pela União, 
de dívidas Internas das administrações 
dlreta e indlreta dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e dá outras 
providências. 

···-············-··············· .. ········································-····-· 
LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre a organização da Se
guridade Social, Institui Plano de Cus
teio, e dá outras providências. 

..................................................................................... 
LEI N° 8.620, DE 5 DE JANEIRO DE 1993 

Altera as Leis n•s 8.212 e 8.213, de 
24 de julho de 1991, e dá outras providên
cias. 

.................................................................................... 
ATOS DO SENADO FEDE~ 

....................................................................................... 
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. RESOLUÇÃO N" 69, DE 1995 

Dispõe sobre as operações de crédito 
Interno e extemo dos Estados do Dlsbito 
Federal, dos Municípios e de suas respecti
vas autarquias, Inclusive concessão de ga
rantias, seus limites e condições de autori
zação e dá outras providências. 

~~~- ................................................... .._ ............... _ ................. __ 
RESOLUÇÃO N°19, DE 1996 

Altera a Resolução n• 69, de 1995, 
do Senado Federal, que dispõe sobre as 
operações de crédito Interno e externo 
dos Estados, do DistrHo Federal, dos Mu
nicípios e de suas respectivas autar
quias, Inclusive concessão de ga~ntlas, 

""Seus limites e condições de autorização, 
e dá outras providências. 

(À Comissão de Assuntos Econômi-
cos.) " 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 50, DE 1996 

Altera a Resolução ,;· 69, de-; 1995, 
do Senado Federal que dispõe sobre as 
operações de crédHo Interno e externo 
dos Estados, do DistrHo' Federal, dos Mu
nicípios e de suas respectivas autar
quias, Inclusive concessão de garantias, 
seus limites e condições de autorização, 
e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
' - Arl 1• O artigo 11 da Resolução n" 69, de 

1995, do Senado Federal, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Ar!. 11. Até 31 de dezembro de 1999, 
os Estados, Municípios e o Distrito Federal 
não poderão contratar operação de crédito 
por antecipação da receita orçamentária. 

Parágralo único. As operações de crédito 
por antecipação da receita orçamentária exis
tentes na data de publicação desta resolução 
deverão ser quitadas nos seus respectivos ven
cimentos, não podendo ser roladas sob nenhu
ma outm forma de opemção de crédito". 

-- - Art.-:2• Revogam-se os arts. 12 e 14, e o inciso 
li, do art 23, da Resolução n" 69, de 1995, do Sena
do Federal. 

Art 3• Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

O alto grau de endividamento dos Estados, · 
Municípios e Distrito Federal é rnctivo de permanen
te preocupação por parte do Congresso Nacional. 
São por demais conhecidas suas nefastas conse
qüências à administração do erário público, que aca
bam por impedirem muitos casos, as ações sociais 
inadiáveis por parte dos diversos governos. 

Nesse sentido, já foram aprovadas diversas prcr 
posições legislativas com o objetivo de amenizar o Pro-; 
blerna, ou ao apelo menos disciplinar da matéria. ~ 

O art 5° da Emenda Constitucional n• 3, de 
1993, proibiu a em;ssão de novos títulos da dívida 
mobiliária por parte dos Estados, Municípios e Distri
to Federaljustamente com o objetivo de impedir o 
agravamento do quadro de alto grau ~e endivida
mento em que praticamente todos se e~ntram. 

• No 'entanto, dadas as caracterfstica~e extre
- ma flexibilidade dos mercados financeiro a Emen-
da Constitucional n• 3, de 1993, não tem sido efi
ciente na concretização de seus objetiv Novas 
operações de divida mobiliárias não têm sido efetua
das, mas o mercado financeiro encontrou um novo 
mecanismo que possibilita o aumento do endivida
mento dos Estados, Municípios e Distrito FederaL 

Esse novo mecanisrnc consiste, na verdade, 
apénas no incrível incremento de um outro ihstru
mento, por sinal muito conhecido por todos: as Ope
rações por Antecipação da Receita Orçamfntária -
ARO. ' 

Nos dias aluais as AROs encontram-se com-
pletamente descaracterizadas, enquanto instrumen
to de administração financeira disponível aos Esta
dos. Municípios e ao Distrito Federal. Clássico ins
trumentõ de administmção de caixa dos tesouros es
taduais e municipais, as AROs transformaram-se na 
válvula de escape que possibilita a continuação do 
processo de endividamento. 

Temos observado um processo crescente de 
endividamento de Estados e Municípios com base 
nessas operações. Em muitos casos, a operação é 
renovada de forma desenfreada, traduzindo-se, para 
todos os efeitos práticos e financeiros, não em sim
ples operação de curto prazo, mas em verdadeiras 
dívidas fundadas, dada essa caracterfstica de reno
vação~ perman~ente. Há que se salientar, que esse 
processo de constante rolagem ocorre sempre em 
condições-cada vez mais adversas aos interesses 
dos Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Desta forma, proibir as operações de ARO, 
consiste no fortalecimento dos objetivos da Emenda 
Constituciooal n• 3, de 1995, no sentido de amenizar 
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_o_crescente endividamento dos Estados, Municfpios 
e do Distrito Federal, de forma a possibilitar o disci
plinamento das finanças dessas unidades federati
vas, pois esse é o único caminho que possibilitará a 
voita das ações sociais por parte dos mesmos. 

Assim, considero pertinente a proposta ora for
mulada, que submeto à discussão dos meus ilustres 
pares, na certeza de seu aprimoramento e aprova
ção definitiva e conseqüente. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - Vll-
80!1 Kleinübing, Senador. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

RESOLUÇÃO N° 69, DE 1995 

Dispõe sobre as operações de crédi
to Interno e externo dos Estados, do Dls

... trHo Federa~ dos Municípios e suas res
pectivas autarquias, Inclusive concessão 

· - de gárantia$, seus limites e condições de 
autorização, e dá outras providências. 

········A"rt:'11:'Q;;"ji;;;;i;;ii;;;~~~;;rt.-4~·~ã~~-~pii~ 
cam às operações de crédito por antecipação.da re
ceita orçamentária. 

§ 1• O saldo devedor das operações a que se 
refere este artigo não poderá exceder a doze por 
cento da Receita Liquida Real, definida no § 1° do 
art. 4°. 

Art. 12. As operações de crédito por antecipa
ção da receita orçamentária deverão ser, obrigato
riamente, liquidadas até trinta dias após o encerra
mento do exercício em que forem contratadas, exce
tuadas aquelas contratadas no último ano de man
dato do Chefe do Poder Executivo, que deverão ser 
liquidadas até trinta dias antes do encerramento do 
exercício. 

Parágrafo único. No úitimo ano de exercício do 
mandato do Chefe do Poder ExecUtivo do Estado, 
do Distrito Federal ou do Município é vedada a con
tratação das operações de crédito de que trata este 
artigo, a partir do primeiro dia do período de seis 
meses, que anteceder a data das respectivas eleiçõ
es, até o final do mandato. 

Art. 14. Os pedidos de autorização para a con
tratação de operações de crédito por antecipaçã()(je 

-.recena orçamentária pelos Estados, pelo Distrito Fe
deral e pelos Municípios serão instruídos com: 

1 -documentação prevista nos incisos I a III do 
artigo anterior; 

11 - Lei do Orçamento Anual; 

III - solicitação da instituição financeira com as ca
racterfsticas da operação e cronograma de reembolso. 

§ 1• As operações de crédito de que trata este 
artigo serão objeto de pronunciamento do Banco 
Central do Brasil, solicitado por intermédio das insti
tuições financeiras, relativamente ao seu enquadra
mento nos limites estabelecidos no art. 11, §§ 1• e 
2", e ao disposto no caput. 

§ 2" O Banco Central do Brasil pronunciar-se-á 
quanto à solicitação de que trata o parágrafo ante
rior, no prazo de dez dias úteis da data de seu rece-

~.~~!!!?.: ........................ -····-··-·········-·······-···-·····-··· 
Art. 23. O Banco Central do Brasil informará, 

mensalmente, ao Senado Federal: 
1 - a posição de endividamento dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Municípios e de suas res-
pectivas autarquias; . . _ 
• 11 -~as operações de crédtto por antec1paçao da 
receita ~rçamentária analisadas no período, forne
cendo dados sobre: 

a) entidade mutuária; . 
b) entidade mutuante; 
c) prazo da operação; 
d) condições de contratação, tais como valor, 

correção monetária, taxas de juros e demais encar-

gos; á. 
e) garantias oferecidas pela entidade mutu na; 
f) outras informações julgadas úteis. 

ooooo-oooooooooo-oooooooooooo•o-ooooooooonoooo•oooooooooooooooooooooo-oooo•ooo 

(A Comissão de Assuntos Económi
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os projetos 
serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 489, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alínea b, do art. 336 do Regi

mento Interno, requeremos urgência para o Projeto 
de Resolução n• 35, de 1996, que altera as Resolu
ções nOs 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, do Senado 
Federal, que tratam do Projeto Sivam, e dá outras 
providências. - ~ ~ · · 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - Ja
der Barbalho - Esperidião Amin - EleJo Alvares -
Sérgio Machado- Valmlr Campelo- Hugo Napo
leão- Romeu Tuma. 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esse requeri
mento será votado após a On:fem do Dia, na forma do 
disposto do art. 346, inciso 11, do Regimento Interno. 

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento n• 
486, de 1996, do Senador Roberto Requião e outros 
Srs. Senadores, solicitando, nos tennos regimentais, a 
convocação de Sessão Solene do Congresso Nacio
nal, para o dia 26 de junho de 1996, em comemoração 
aos dez anos de reativação das Relações entre a Re
pública de Cuba e a República Federativa do Brasil 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência consuHará a Câmara dos Depu

tados sobre a matéria. 
- D-SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -O Senhor 

Pre:;idente da República editou a Medida Provisória 
n• 1-,456, de 17 de maio de 1996, que •autoriza a re
dução do percentual de adição de álcool anidro com
bustível à gasolina, de que trata o art. 9° da Lei n• 
8. 723, de 28 de outubro de 1993, e dá outras provi-
dências•. _ 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Renan Calheiros Ney Suassuna 
Fernando Bezerra Raviano Melo 

PFL 

Francelino Pereira João Rocha 
José Agripino José Alves 

PSDB 

Geraldo Melo Carlos Wilson 

PDT 

Darcy Ribeiro Sebastião Rocha 

PT 

José Eduardo Outra Benedita da Silva 

-· lltularés 

Aroldo Cedraz 
Magno Bacelar 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

José Carlos Vieira 
MussaDemes 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC/PMN) 

Emerson Clave Pires Rivaldo Macari 

Bloco (PPB/PL) 

Edson Queiroz Roberto Balestra 

PSDB 

Mário Negromonte Antônio Aureliano 

PDT 

Matheus Schmidt Silvio Abreu 

PSB 

Fernando Lyra Alexandre Cardoso 

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

Dia 21·05-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 22-5-6 - instalação da Comissão Mista;Até 

22-QS-96 - prazo para recebimento de emendas e 
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a ad
missibilidade; 

. Até 31-Q5-96- prazo final da Comissão Mista; 
Até 15-06-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória 
n• 1.457, de 17 de maio de 1996, que 'dispõe sobre 
a emissão de Notãs do Tesouro Nacional - NTN 
destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil 
S.A., e dá outras providências'. 

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

' 
SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

José Fogaça · Fernando Bezerra 
Roberto Requião Ca$ildo Maldaner 

PFL 

Odacir Soares Waldeck Omelas 
Vilson Kfeinübing Joel de Hollanda 

PSDB 

José fgnácio Ferreira Lúdio Coelho 

PTB 
Valmir Campelo Regina Assumpção 

PSB 

Ademir Andrade Artlri:>Cabs VaaBes 
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Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Lima Netto Paulo Cordeiro 
Saulo Queiroz Samey Filho 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN) 

Antônio do Valle Oscar Goldoni 

Anivaldo Vale 

Luiz Carlos Hauly 

Sergio 1Vliranda 

Bloco (PPBIPL) 

PSDB 

PCdoB 

PPS 

Dilso Sperafioo 

Yeda Crusius 

Paúo Berrercb 
(PT -cessão) 

Augusto Carvalho Sérgio Arouca 

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

Dia 21-05-96 - designação da Comissão- Mista; 
Dia 22-05-96 - instalação da Comissão Mista; 
Até 22-05-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 31-05-96 - prazo final da Comissão Mis
ta;Até 15-06-96- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n• 
1.458, de 17 de maio de 1996, que "altera os arls. 
2', 4°, SO e 7" da Lei n" 8. 745, de 09 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a contralação por tempo deter
minado para atender à necessidade temporária de ex
cepcional interesse público, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e 5° do ar!. 2' da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Bezerra 
-AOõêrtORequião 

Odacir So-ares 
Waldeck Omelas 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

RamezTebet 
Onofre Quinan 

José Agrtpino 
João Rocha 

PSDB 

Lúdio Coelho 1.Beni V eras 

PPS 

Roberto Freire 

PPB 
Epitacio Cafeteira Esperidião Amin 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Carlos Alberto 
Osvaldo Coelho 

Bloco (PFL-PTB) 

Cláudio Chaves 
Paulo Lima 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN) 

Paulo Ritzel 

Wigberto Tartuce 

lldemar Kussler 

Fernando Gabeira 

Sandra Starling 

Noel de Oliveira 

Bloco (PPBIPL) 

Valdomiro Meger 

PSDB 

Antônio C.Pannunzio 

PV 

PT 

Nilmário Miranda 

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

Dia 21-5-96- designação da Comissão Mista; 
· Dia 22-5-96- instalação da Comissão Mista; 
At€ 22-5-96 - prazo para recebimento de 

emendas e pélia-a ComisSão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 

Até 31-5-96- prazo final da Comissão Mista; 
Até 15-6-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esgotado o 

tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 44, de 1995 (n• 3.051/89, 
na..Çasa -<!e origem), que dispõe sobre as 
Colônias, Federações e Confederação Na
cional dos Pescadores, regulamentando o 
parágrafo único do art. a• da Constituição 
Federal, tendo 
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Parecer favorável, sob n• 203, de 
1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, SenadorValmirCarn
pelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 490, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea b do Regimento 

Interno, requeiro o reexame da Comissão de Assun· 
tos Sociais sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 
44/95, que dispõe sobre as Colõnias, Federações e 
Confederação Nacional dos Pescadores, regulamen
tando SI parágrafo único do art. 8" da ConstHuição 
Federal. 

.Justificação 

Considero que o pedido de reexame da maté
ria pela Comissão de Assuntos Sociais é E!fC!rema· 
mente importante, pois poderá possibilitar que o pro
jeto apresentado em 1989, na Câmara dos Peputa
dos, possa ser aprimorado, de modo a prover o se
ter dos instrumentos necessários ao desenvolvimen
to da pesca. 

Ressalte-se que o assunto, objeto desse proje
to, está sendo estudado, no âmbito do Poder Execu· 
tivo, pelo Grupo Executivo do Setor Pesqueiro -
GESPE, subordinado à Câmara de Políticas de Re
cursos Naturais do Conselho de Governo, constan
do, inclusive, dentro da Programação do Gespe, es
pecificamente a organização das entidades do setor 
dá pesca artesanal. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996.- Ro
meroJucá. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) -Aprovado o 
requerimento, a matéria a que se refere retoma à 
Comissão de Assuntos Sociais para reexame. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 85, de 1995 (n• 3.523/93, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que reajusta a pensão 
especial concedida pela Lei n• 3.233, de 29 
de julho de 1957, ao Rosália Maria de _Aimei-

--.._,..__ ãa dá Conceição, viúva do ex-servidor fede
ral Vrtal da Conceição, tendo 

Parecer favorável, sob n• 195, de 
1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais. 

A discussão da matéria encerrou-se na sessão 
deliberativa ordinária do dia 16 do corrente. 

Votação, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 85, DE 1995 

(N• 3.523193, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Reajusta a pensão especial concedi
da pela Lei n• 3.233, de 29 de julho de 
1957, a ROsália Maria de Almeida da Con
ceição, viúva do ex-servidor federal Vital 
da Conceição. 

O Congresso Nacional decreta: __ 
Ar!. 1• A pensão especial concedida pela Lei n• 

3.233, de 29 de julho de 1957, a Rosália Maria de 
- Almeida da Conceição, viúva do ex-servidor federal 

VHal da Conceição, será reajustada pelo valor cor
respondente à- remuneração da referência NM-32 
das categorias de Nível Médio da Tabela de Venci
mentos do funcionalismo público federal, a partir de 
1• de setembro de 1987. 

Parágrafo único. A revisão do valor da pensão 
de que .trata este artigo far-se-á na mesma data e 
nos mesmos percentuais em que for alterada a re
muneração dos servidores públicos civis e milHares 
da União. 

Ar!. 2" Fica vedada a acumulação deste benefí--
cio com quaisquer outros recebidos dos cofres públi
cos, resgUardado o direito de opção. 

Ar!. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Ar!. 4• Revogam-se as disposições em centrá-

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 132, de 1995 (n• 4219/93, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que concede pensão 
especial a Mariana Olimpio Granja, filha me

. nor de Deise Uma Olimpio Granja, tendo 
Parecer favorável, sob n• 196, de 

1996, da,_Comissão 
- -de Assuntos Sociais. 

A discussão da matéria encerrou-se na sessão 
deliberativa ordinária do dia 16 do corrente. 

Votação, em turno único. 
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___ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 132, DE 1995 
(N• 4.219193, na casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Concede-se pensão especial a Ma
riana Olimpio Granja, filha menor de Dei
se Uma Olimpio Granja. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Rca concedida a Mariana Olimpio Gran

ja, filha menor de Deise Lima Ofimpio Granja, ex
empregMa da Companhia Vale do Rio Doce -
CVRD, pensão especial no valor de R$161, (cento e 
sessenta e um reais). 

Parágrafo único. A pensão de que trata este ar
tigo é intransferível, não podendo ser percebid!! cu
mulativamente com quaisquer outros proventos iJer
cebidos dos cofres públicos, ressalvado o direito de 
opção, e será reajustada segundo os índices adota
dos para as demais pensões pagas pelo Tesouro 
Nacional, cessando pela maioridade da beneficiária. 

Art 2• A pensão objeto desta lei correrá à con
ta do Ministério da Previdência Social - Encargos 
Previdenciários da União. 

Art 3° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao mês de julho 
de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 133, de 1995 (n• 3.956/93, 
na casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que concede pensão 
especial a Helena Santos Cabral, viúva de 
João da Silva Ribeiro, tendo 

Parecer favorável; . sob n• 197, de 
1996, da Comissão · 

- de Assuntos Sociais. 

A discussão da matéria encerrou-se na sessão 
deliberativa ordinária do dia 16 do corrente. 

Votação, em turno único. 
__ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

"')Jl!iiliãnecer sentados. (Pausa.) - - -
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 133, DE 1995 
(N• 3.956193 na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

ConcedO pensão especial a Helena 
Santos C3bral, viúva de João da Silva Ri
beiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 12 FICa concedida a Helena Santos cabra! viú

va de João da Silva Ribeiro, ex-empregado da Compa
nhia Brasileira de Trens Urbanos-CBTU, pensão espe
cial no valor de R$161,00 (cento e sessenta e um reais). 

Parágrafo único. A pensão de que trata este ar
tigo é vitalícia e intransferível, não podendo ser per
cebida cumulativamente com quaisquer outros pro
ventos percebidos dos cofres públicos, ressalvados 
o direito de opção, e será reajustada segundo os ín
dices adotados para as demais pensões pagas pelo 

·Tesouro Nacional. · 
Art~2o A pensão objeto desta lei correrá à con

ta do Ministério da Previdência Social - Encargos 
Previdenciários da União. 

Art 3" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao mês de julho 
de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 5: 

Votação, em turno· único, do Requerimen
to n" 371, de 1996, do Senador José Eduardo 
Outra, solicitando, nos termos do art 172, inciso 
I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem 
do Dia do Projeto de Decreto Legislativo n" 45, 
de 1995, de sua autoria, que susta o Decreto n" 
1.480, de 3 de maio de 1995, do Poder Executi
vo, que dispõe sobre os proceâlt'llE!n!os a se
rein adotados em casos de parariSaÇões dos 
seiViços públicos federais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Valmir campelo. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N° 491, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2", a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n• 371, de 1996. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996.- José 
Eduardo Outra. 

O SI!,_ PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
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-- Aprovado o requerimento, o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 45, de 1995, volta à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 104, de 1992 (n• 
604/91, na Casa de origem), que define e 
pune contravenção penal referente a condu
tas atentatórias contra o património público 
e privado, tendo 

Parecer sob n• 217, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável, nos termos do substitutivo 
que oferece. 

Ao projeto não foram oferecidas emenda!>. 
Nds termos do art235, inciso 11, letra d, do Re

gimento Interno, passa-se à discussão em conjunto 
dó projeto e do substitutivo, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Votação do substitutivo, que tem preferência 
regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de re-

digir o vencido para o turno suplementar. 

É seguinte o substitutivo aprovado: 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 

DA CÂMARA N• 104, DE 1992 
(N" 604/91, na Casa de origem) 

EMENDA N°1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Define como contravenção penal 
condutas atentatórlas contra o patrlm~ 
nlo público e privado. 

Art 1• Constitui contravenção penal afixar car
tazes, faixas, ou realizar qualquer tipo de pichações 
em muros, paredes e fachadas em geral, em áreas 
particulares ou públicas, sem a expressa autoriza
ção do proprietário ou do órgão competente. 

Pena - multa, e prestação de serviços à comu
nidade, por um a seis meses. - --

Parágrafo único. Se o contraventor é .primário, 
o juiz pode aplicar somente a pena de prestação de 

-sei'VIl;os'11 comunidade. ·· 
Arl 2" Esta lai entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá· 

rio. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Hem 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da. Câmara n• 8, de 1994 (n• 
1.37 4191, na Casa de origem), que revoga 
os parágrafos únicos dos arts. 213 e 214 do 
Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 ·Código Penal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 218, de 
1996, da Comissão 

• de Constituição, Justiça e Ciciada-
nla._ 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art 235, inciso 11, letra d, do Regimento 
Interno. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

.discussão. 
Em"votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 8, DE 1994 
(N°1.374191, na Casa de origem) 

Revoga os parágrafos únicos dos 
arts. 213 e 214 do Decreto-Lei rt' 2.848, de 
7 de dezembro de 1940-Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• Ficam revogados o parágrafo único do 

art. 213 e .o parágrafo único do art. 214, do Decreto
Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

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

rio. 
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrá· 

O Sr. Lei?' Dias, 3" Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Júlio Campos, :zg 'VICe-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Hem 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 117, de 1994 (n• 
4.151/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera dis
positivos do Decreto-lei n• 227, de 28 de fe
vereiro de 1967, tendo 

Pareceres sob n"s 212 e 213, de 1996, 
das-Comissões 
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_ _ _ - de Serviços de Infra-Estrutura, favorável ao 
Projeto, com emendas n"s 1 a 39-CI, que apresenta; 
e 

- de Assuntos Sociais, favorável ao Projeto e 
às emendas n"s 1 a 39-CI. apresentando, ainda, a 
emenda n• 40-CAS. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, inciso 11, letra d, do Regimento 
Interno. 

Discussão, em turno único, do projeto e das 
emendas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exerofcio, Sr. Senador Valmir 
Campelo. 

é lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 492, DE 1996 ... 
Senhor Presidente, 

'Nos termos da alínea c, do art. 279, do Regi
mento Interno, requeremos o adiamento da discus
são do Projeto de Lei da Câmara n• 117, de 1994, a 
fim de que a mesma seja feita na sessão de-27 de 
junho de 1996. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1991h - El
clo Alvares - Sérgio Machado - Valmlr C8inpelo 
-Hugo Napoleão- Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprova
do o requerimento, a matéria retomará à Ordem do 
Dia na data estabelecida pelo Plenário, dia 27 de ju
nho do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 125, de 1995 (n• 88195, 
na Casa de origem), de iniciativa do Supe
rior Tribunal Militar, que altera a Lei n• 
8.457, de"4 de setembro de 1992, tendo 

Parecer favorável, sob n• 219, de 
1996, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Nos termos do art. 235, inciso 11, letra "d", do 

Regimento Interno, passa-se à discussão do projeto, 
em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
··=.08.-Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentà.dÔs. (Pausa.) - - -- - -

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 125, DE 1995 
(NO 88195, na casa de origem) 

De iniciativa do Superior Tribunal Militar 

Altera a Lei n• 8.457, de 4 de setem
bro de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 4° da Lei n• 8.457, de 4 de setem

bro de 1992, passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

• Art. 4° Observadas as disposições le
gais, o Regimento Interno do Superior Tribu
nal Militar poderá instituir Turmas e fixar
lhes a competência, bem como instituir Con
selho de Administração para decidir sobre 
matéria administrativa da Justiça Militar. 

Parágrafo único. O Conselho de Admi
oistração será presidido pelo Presidente do 
tribunal e integrado pelo Vice-Presidente e 
por mais três Ministros, conforme dispuser o 
Regimento Interno." 

Art. 2" O art. 6" da Lei n• 8.457, de 4 de setem
bro de 1992, fica acrescido de um parágrafo com a 
redação abaixo, renumerando-se os demais: 

"Art. 6" ................................................. . 

§ 2" Ao Conselho de Administração, 
após a sua instituição, caberá deliberar so
bre matéria administrativa, conforme dispu
ser o Regimento Interno. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art • .:~• Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 10: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 300, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requeri
mento n" 167, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 300, de 1995, de auto
ria do Senador Casildo Maldaner, que altera 
a denominação âa Escola Agro-Técnica Fe- -
dera! de Sombrio para Escola Agrotécnica 
Fe.lteral de Santa Rosa do Sul, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plená
rio, Relator: Senador Vilson Kleinübing, em 
substituição à Comissão de Educação. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
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___ ~Nos termos do art. 235, inciso 11, letra "d", do 
Regimento Interno, passa-se à discussão do projeto, 
em tumo único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Hem 11: 

Discussão, em tumo único, do Parecer 
n• 205, de 1996, da Comissão de Fiscaliza
ção e Controle, sobre o Processo Diversos 
n• 38, de 1995 (Aviso n• 50195-TCU, na ori-

""gem), referente a decisões daquele Órgão 
sobre auditoria operacional realizada na Se
cretaria de Recursos Hídricos, concluindo 
pelo arquivamento do Processo Diversos em 
referência. 

Sobre a mesa, requerimento que será l~o pelo 
Sr. 1• Secre1ário em exercício, Sr. Senado{ Valmir 
Campelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 493, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Pare
cer n• 205, de 1996, da Comissão de Fiscalização e 
Controle, concluindo pelo arquivamento do processo 
Diversos n• 38, de 1995, através do qual encami
nhOtl ao Senado Federal cópia da Decisão n• 66195, 
adotada por aquele Tribunal, na Sessão Ordinária 
do Plenário no dia 22 de fevereiro de 1995, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que a funda
mentaram, e, ainda, cópia do Relatório de Auditoria 
Operacional realizada na Secretaria de recursos Hí· 
dricos, para que seja encaminhado a novo exame 
daquela Comissão. 

Justificação 

Apesar da dificuldade de realização de reunié'
es da Comissão de Frscalização e Controle, o retor
no da Matéria àquela Comissão visa à adoção de 
medidas por parte do Senado que não se assemelhe 

..cO!IFa indiferença frente a informação de má utiliza
ção de recursos públicos por parte do TCU, como o 
simples arquivamento do processo pode aparentar. 

Saia das Sessões, 21 de maio de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Aprova
do o requerimento, a matéria a que se refere retoma 
ao exame da Comissão de Fiscalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redação final que, nos termos 
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1° Secre1ário em 
exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 260, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n• 300, de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n" 300, de 1995, que 

·anera a aenominação da Escola Agrolécnica Federal 
de Sombrio para Escola Agrotécnica Federal de 
Santa Rosa do Sul. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de maio de 
1996.- Odacir Soares, Presidente- Ney Suassu
na, Relator - Levy Dias - Antônio Carlos Valada-
res. 

ANEXO AO PARECER N° 260, DE 1996 

Anera a denominação da Escola Agrotécnica 
Federal de Sombrio para Escola Agrotécnica Fede
ral de Santa Rosa do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Altere-se a denominação da Escola 

Agrotécnica Federal de Sombrio, no Estado de San
ta Catarina, para Escola Agrotécnica Federal de 
Santa Rosa do Sul. 

AIÍ 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 3" Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O pare
cer vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 494, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos te.rrnos-do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Lei do Senado n• 300, de 1995, de autoria do Sena
dor Casilda.Maldaner, que AHera a denominação da 
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-Esc!:>la Agro-Técnica Federal de Sombrio para Esco
la Agro-Técnica Federal de Santa Rosa do Sul. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - Se
nador Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprova
do o requerimento, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Passa

se, agora, à apreciação do Requerimento n• 488, de 
1996, de urgência, lido no Expediente, para o Proje
to de Decreto Legislativo n• 26, de 1996. 

_ E;p'l votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

peni:lanecer sentados. {Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia do segundo dia útil subseqüente, nos termos do 
art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 4° da Resolução n" 37 do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Passa
se à apreciação do Requerimento n• 489, de 1996, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de 
f'lesolução n• 35, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 

peço a palavra 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a. palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, 
~encaminhar. _ _ _ _ 

O SR. EDUARDO SUPUCY {PT -5P. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, este requerimento refere-se 
ao Projeto Sivam. Então, gostaria de perguntar à 
Presidência do Senado se, por ventura, terá o Tribu
nal de Contas da União enviado à Presidência do 
Senado o relatório sobre a auditoria realizada pelo 
Tribunal de Contas da União em relação ao proces
so de escolha da empresa integradora Esca que, se
gundo relatório inicial do Tribunal, estava eivado de 
problemas, e se recomendava se excluísse a Esca. 
Sobre esse relatório, o Ministério da Aeronáutica en
caminhou informações ao Tribunal de Contas da 

..lJiliie; as quais foram objeto de reexame de audito
ria; sobre esse assunto o Tribunal de Contas teria 
praticamente concluído o relatório. 

Também sobre o processo de escolha da em
presa fornecedora de equipamentos, a Raytheon, há 

-·------------

15 dias, aproximadamente, o Ministro Adherna~. Ghi
si informou-me que o relatório da 3" Secretana de 
Controle Externo - SECEX - já estava pronto; que 
ele havia requerido fosse realizado um exame da 
matéria pela Procuradoria do Tribunal de Contas da 
União. --

Sr. Presidente, acredito que, a essa altura, 
essa auditoria sobre o processo de escolha da em
presa fornecedora de equipamentos também deva 
estar concluída. 

O Senador Ramez Tebet, informalmente, mos
-Irou-me, na semana passada, o relatório da 31 Se
cretaria de Controle Externo - não ainda o relatório 
conclusivo que o Tribunal de Contas, se já não con
cluiu, está por concluir. 

Sr. Presidente, acho fundamental que antes 
que venhamos a votar definitivamente as Resoluçõ
es de n•s 91, 93, 95, 96 e 97, que tratam do Projeto 

• Sivam, tenhamos a apreciação completa feita pelo 
Tribunal de Contas da União, tornada de contas 
essa que foi realizada a pedido do Senado Federal. 

Gostaria de lembrar que, muito embora a Mesa 
tenha considerado que o Tribunal de Contas estives
se fazendo esses estudos não propriamente· por ini
ciativa do Senado, a verdade é que foi por iniciativa 
do Senado, em razão de requerimento apresentado 
por este Senador e aprovado pela Casa, no ano 
passado, relativamente ao processo de escolha da 
Esca e sobre todo o processo de escolha de forneci
mento de equipamentos. 

Foi o próprio Tribunal de Contas que, primeira
mente, resolveu fazer por etapas; primeiro, um estu
do sobre a escolha da Esca Corno somente este ha

-via sido feito, quando estava em andamento os traba
lhos da supercomissão que examinou o caso Sivam, 
fiz um requerimento à comissão, tendo o Presidente 
Antonio Carlos Magalhães, ao final de uma das reuniõ
es, dito que encaminharia ao Tnbunal de Cçntas da 
União meu requerimento solicitando fosse feito o 
complemento daquilo que já deveria ter sido realiza
do da primeira vez; que fosse feita a tomada de con
tas sobre o processo de escolha da Raytheon. 

AsSim, o Tribunal de Contas da União está rea
lizando esse estudo, essa auditoria em ambas as 
partes citadas por solicitação do Senado, e é primei
ro regimental e depois conveniente, muito mais se
guro para o Senado Federal votar a matéria com a 
apreciaçãO-já realizada pelo Tribunal de Cintas da 
União. 

Sei, Sr. Presidente, que o Relator, Senador Ra
mez Tebet, até ponderou no seu parecer que, se 
porventura -e Tribunal de Contas da União viesse a 
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-®ndenar qualquer procedimento, estaria, então, 
suspensa a autorização. Mas, Sr. Presidente, trata
se até de bom senso: se faltam poucos dias ou ho
ras para o Tribunal de Contas concluir sua auditoria 
sobre o processo de escolha da Raytheon, por que 
não esperar essas horas ou dias para que o Senado 
torne uma decisão muito melhor fundamentada e 
melhor informada? 

É essa a questão que levanto e a recomenda
ção que faço, Sr. Presidente, aos que assinaram 
esse requerimento. 

O SR.. PRESIDENTE (JIJiio Campos) - A Presi
dência esclarece ao nobre Senador Eduardo Suplicy 
que a auditoria a que se refere V. Ex" não foi de au
toria do Senado, mas uma representação do Minis
tro Adhemar Ghisi, a qual não impede a tramitação 
dessa P~Stéria nesta Casa. · 

Esclarece ainda que o requerimento feito por · 
v. Ex!, no dia 15 de janeiro de 1996, foi encaminha
do pelo Sr. Senador Antonio carios Magalhães, Pre
sidente daquela douta Comissão, ao Presidente do 
Senado, que, no dia 17 de janeiro, encaminhou-9 ao 
Ministro Marcos Villaça. 

O oficio do Presidente José Samey diz o se
guinte: 

'Atendendo à solicitação do nobre Se
nador Eduardo Suplicy, passo às mãos de 
V. Ex" cópia do requerimento por ele apre
sentado na reunião conjunta das Comissões 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Assuntos EconOmicos e Fiscalização e Con
trole, na qual requer informação sobre o 
Projeto Sivam. • 

, -Esse documento foi anexado a essa repre
sentação e está sendo devidamente acatado pelo 
Tribunal de Contas. Não se trata de urna iniciativa 
do Plenário do Senado Federal, mas sim da Presi
dência da Casa. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Prezado Presi
dente JIJJio campos, V. Ex" informa que o Presiden
te do Senado encaminhou um requerimento apre
sentado por um Senador membro desta Casa, e que 
esse requeri~nto levou o Ministro Adhemar Ghisi a 
realizar o estudo solicitado. Por essa razão, S. Ex" 
realizou o estudo. 

Portanto, é de bom senso que esperemos as 
conclusões desse estudo para votarmos essa maté

-ria -;;egundó- informação do próprio Ministro Adhe
mar Ghisi, o estudo está sendo conclufdo; assim, Sr. 
Presidente, solicito a V. Ex" que pergunte ao Minis
tro Adhemar Ghisi se o estudo será conclufdo nesta 
semana. Não será lógico que o Senado vote essa 

- --- ----- ..... --- --~-------.,;__-~ --------=-----

matéria com a conclusão desse estudo? Quem sabe 
essa matéria poderá ser votada de hoje para ama
nhã no Tribunal de Contas? Imagine V. ex• se o Tri
bunal de Contas votar algo que recomenda não se 
aprove. É provável até que venha recomendar aquilo 
que o Governo quer, mas seria importante que pelo 
menos tivéssemos a palavra do Tribunal de Contas, 
porque fizeram um estudo sobre o assunto. Caso 
contrário, de nada valerá o subsfdio que o Tribunal 
de Contas está realizando para que tenhamos essa 
palavra após a auditoria que lá foi realizada. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Volto a 
esclarecer ao eminente nobre Lfder, ex-Lfder do PT 
e hoje membro da Mesa Diretora, companheiro 
Eduardo Suplicy, que este é um requerimento de au
toria de V. Ex'. É individual e não foi aprovado pela 
grande comissão e ·nem pelo plenário do Senado. 

.Portanto,• de acordo com o art. 71, da Constituição 
Federal, inciso IV, permita-me V. !:X* dar-lhe conhe
cimento do que diz a nossa Constituição para escla
recer de uma vez por todas esta pendenga. 

'Art. 71: 
IV - realizar, por iniciativa própria, da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
de comissão técnica ou de inquérito, inspe
ções e auditorias de natureza contábil, finan
ceira, orçamentária, operacional e patrimo
nial, nas unidades administratiVas dos POde
res Legislativo, Executivo e Judiciário, e de
mais entidades referidas no inciso 11;' 

Já que está bem esclarecido, penso que o no
bre Senador Eduardo Suplicy, uma das grandes in
teligências fulgurantes deste Pafs, sabe perfeita
mente que não foi uma decisão do Plenário da Co
missão, nem um erro do Plenário do Senado Fede
ral, mas um requerimento individual de V. Ex", devi
damente encaminhado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Não, Sr. Presi
dente. Permita-me discordar da interpretação, por
que o requerimento foi apresentado no plenário da 
Comissão. Está registrado nas notas taquigráficas. 
Quando o Presidente Antonio Carlos Magalhães re
feriu-se,-no final da sessão, ao requerimento do Se
nador Eduardo Suplicy, disse que o mesmo seria en
caminhado ao Tribunal de Contas da União. Naque
la ocasião, todos estavam cientes da matéria e sem 
protestos. Jsso significa ·que houve a concordância 
dos presentes na Comissão. Ademais, Sr. Presiden
te, a Comissão de Assuntos EconOmicos determi
nou, por decisão de tódos os presentes, que eu e o 
Senador Pedro Simon fôssemos ao Ministro Adhe-
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_ ma.r Ghisi para que fossem apressados os trabalhos 
de auditoria e apuração dos fatos. 

Fizemos esse trabalho em nome da Comissão 
de Assuntos Económicos do Senado, para que se 
realizassem estudos a fim de que o Senado pudesse 
votar conscientemente essa matéria após a auditoria 
realizada. 

Não consigo compreender por que o Governo, 
que está ali junto ao Tribunal de Contas da União, 
pedindo que se faça um estudo, que não se atrapa
lhe o Projeto Sivam, tenha receio de esperar algu
mas horas ou dias para que o Tribunal de Contas da 
União confirme ou não o resultado da sua auditoria, 
demonstrando se o processo de escolha da Rayt
heon foi ou não contaminado pelo processo de esco
lha da ESCA - como, aliás, está na fundamentação 
do._parpr do Senador Josaphat Marinho aqui ex
posto em plenário. 

- ' O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nobre 
Senador Eduardo Suplicy, a Mesa está de posse do 
ofício que o nobre Presidente da Comissão Especial, 
Senador Antonio Carlos Magalhães, encaminhou ao 
Presidente da Casa. Lerei o texto para V. Ex" enten
der bem que, na Comissão, o requerimento que V. 
Ex" apresentou não foi submetido à votação nem à 
aprovação: 

• Atendendo à solicitação formulada 
pelo Sr. Senador Eduardo Suplicy, na reu
nião conjunta das Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, Assuntos 
Económicos e Fiscalização e Controle, reali
zada no dia 10 último, passo a V. Ex" para 
encaminhamento ao Sr. Presidente do Tri
bunal de Contas da União cópia do requeri
mento apresentado por S. Ex" à Comissão e 
que, igualmente, foi apresentado também à 
Mesa Oiretora, no qual requer informações 
sobre vários elementos referentes ao Proje-
to Sivam. · 

Na oportunidade, requeiro a V. Ex" os 
meus protestos de estima e consideração. • 

Anexo a esse texto, estão cópias de todas as 
Atas, nas quais não constam, em nenhum instante 
sequer, que _o Presidente da Comissão Técnica, Se
nador Antomo Carlos Magalhães, submeteu a voto o 
requerimento de V. Ex". 

Portanto, a Mesa está com a razão. Antes de 
_eàcenaresse assunto, conCedo a palavra ao emi
nente Senador Pedro Simon e, em seguida, ao Se
nador Ramez Tebet. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Com todo o res-

peito, Sr. Presidente, V. Ex" está profundamente 
equivocado. 

Eu estava na sessão em que foi apresentado o 
requerimento. O Presidente Antonio Carlos Maga
lhães disse que o assunto seria levado em conside
ração. Se foi votado ou não o requerimento, não sa
bemos; o importante é que o Presidente da Comis
são o aceitou, e todos nós, membros da Comissão 
éramos favoráveis. O Presidente da Comissão diss~ 
que levaria o assunto ao Presidente do Tribunal de 
Contas. O expediente que V. Ex" citou esciarece 
que o Presidente Antonio Carlos Magalhães pede 
seja encaminhado o requerimento de autoria do Se
nador Eduardo Suplicy. 

É evidente que se há um requerimento é por
que a Comissão concordou. Se o Sr. Antonio Carlos 
achava que não era para concordar, que não ende

·reçasse.:Se endereçou é porque concordamos; por
que foi considerada tácita a concordância. Se V. Ex" 
leu o oficio do Sr. Antonio Carlos, deduz-se que hou-
ve concordância de S. Ex" e da Comissão. · 

Por que iria a Comissão enviar um oficio . do 
Senador Eduardo Suplicy se não estivesse interes
sada? Em segundo lugar, a reunião foi no sentido de 
esperarmos a resposta do Tribunal de Contas; tanto 
assim foi que comuniquei que fomos ao Tribunal 
após uma decisão da Comissão de Economia, a 
qual fez um pedido para que o Senador Eduardo Su
plicy e eu fôssemos falar com o relator, no Tribunal 
de Contas, para saber quando apresentaria seu rela
tório. E ele respondeu a mim e ao Senador Suplicy 
que o faria nos próximos dias. "Breve estaremos 
apresentando nosso relatório". 

' Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é nor-
mal o Governo estar com pressa e pedir urgência. 
Mas, quanto tempo faz. desde que se pediu a CPI e 
se criou a Supercomissão? Na Supercomissão, o 
Senador Antonio Carlos disse que precisava ter um 
tempo para decidir; quando se decidiu, só se ouviria 
até tal dia e, então, estava encerrada a Comissão. 
Quanto tempo faz? Esse tempo foi passando e esta
mos aqui para votar, com o parecer já aprovado na 
Comissão, mas às vésperas da decisão do Tribunal 
de Contas. 

Sr. Presidente, não devemos, pelo menos hoje, 
votar esse requerimento. Que a Comissão, o Plená
rio, vá ao--Tribunal de Contas saber se o parecer 
virá. Caso contrário, é incompreensível. Diz o Rela
tor, e S. Ex" está certo, que se o Tribunal de Contas 
decidir que não, voltamos atrás. Mas para que va
mos esperar o Tribunal de Confas decidir que não -
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-e!'!!' voltarmos atrás se temos uma semana para o 
Tribunal decidir? 

Com todo respeito, Sr. Presidente, esta foi a 
decisão: desde o início se âisse que se esperaria a 
decisão do Tribunal de Contas. As lideranças disse
ram: vejamos a decisão do Senhor Presidente. Inclu
sive, Sua Excelência manHestou-se, diZendo: • Aca
taremos a decisão do Tribunal de Contas". 

Portanto, vamos esperar. Urna semana a mais, 
uma semana a menos, dez dias a mais, dez dias a 
{Tlenos, a mim me parece que devemos esperar a 
decisão do Tribunal ou pelo menos que alguém, rep
resentando o Senado da República, vá ao Tribunal 
perguntar ao Ministro Adhemar Ghisi. Ele disse a 
mim e ao Senador Eduardo Suplicy, em seu gabine
te, onde fomos em nome da Comissão, que nos pró
ximos .flias estaria com seu parecer praticamente 
pronto. Que a assessoria técnica já lhe tinha dado 
os elementos e que já estaria elaborando seu pare-
cer. 

Por isso, Sr. Presidente, voto contra e acho 
muito estranho que este Senado vote a faVO!' de 
urna matéria como essa, onde - a pedido nossó - o 
Tribunal está decidindo, e nós temos de espeiar a 
sua decisão. ' 

O SR. RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nobre Se
nador Ramez Tebet, para encaminhar a matéria, 
apenas um Senador pode fazê-lo, representando 
seu Partido. Desta forma, V. Ex" não poderá fazer 
uso da palavra, pelo fato de o Senador Pedro Simon 
já ter feito o seu pronunciamento. ,. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, o no
bre Senador Ramez Tebet é o Relator da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não se 
está discutindo a matéria, apenas há um encaminha
mento para pedido de urgência. 

Tem a palavra o Senador Antônio Carlos Vala
dares. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, já foi constatado que nesta Casa 
ninguém é contra a execução do Projeto Sivam. 
Existem aqueles que, como eu, pensamos que deve 

...sel'"'eXecotado de outra forma, obedecendo, por 
exemplo, à legislação que trata de licitação pública, 
como são os casos dos Senadores Osrnar Dias, Jú
nia Marise e Josaphat Marinho. Este último sugere 
sejam discriminados os recursos destinados ao Si-

vam, de forma que obedeça àquilo que foi determi
nado na primeira aprovação, em dezembro de 1994. 

Sr. Presidente, o Senador Pedro Simon e os 
demais que falaram antes de mim têm toda a razão. 
Por que tanta pressa? A pressa é inimiga da perfei
ção. O Tribunal de Contas é o órgão que, por exce
lência, dará assessoramento ao Senado Federal so
bre a questão. Vai dispor, inclusive, sobre a regulari
dade da licitação, que já foi feita a respeito da esco
lha da Raytheon para coordenar o projeto. 

E o Tribunal de Contas, a meu ver, está sendo 
depreciado - não só o Senado Federal, porque este, 
sim, está sendo em primeira instãncia. Mas, numa 
segunda instãncia, o órgão auxiliar do Poder Legis
lativo não está. sendo levado em consideração. Se 
esse requerimento for aprovado e, na próxima reunião, 
quem sabe quarta ou quinta-feira, o Projeto Sivam for 
aprovai:fq, dispensamos qualquer assessoramen!o es-

• peciaf do. Tribunal de Contas, um órgão que tem, além 
dos técnicos que se prestam a estudar quaisquer as
suntos ao Tribunal destinados, os Ministros que são 
nomeados e trabalham para isso. Eles serão, Sr. 
Presidente, levados para um segundo plano na sua 
atuação especifica, determinada pela Constituição. 

· Assim sendo, Sr. Presidente, penso que e5se 
requerimento poderia ser sobrestado. Poder-se-ia 
esperar urna decisão do TCU, e nós, com base nes
sa decisão, teríamos uma atuação mais transparenC 
te. A opinião pública não iria falar disso ou daquilo, 
os jornais não explorariam a pressa do Senado Fe
deral, ainda mais porque nada temos a ver com o 
desgaste do Governo. Entretanto, seria mais um 
ponto de discórdia da opinião pública, que efetiva• 
mente iria. influenciar em mais desgaste do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, que vem atropelando 
no Senado várias votações, as quals têm a ver com 
a moralidade pública. 

Se a opinião pública não tivesse qualquer des
confiança em relação ao projeto Sivam, tudo bem; 
mas há desconfiança quanto à licitação pela qual a 
Raytheon foi escolhida; depois, o Senador Júlio Cé
sar foi pego no telefone numa conversa que de
monstrava tráfico de influência no âmago, na intimi
dade do Governo. _ 

Assim, Sr. Presidente, apresentei, durant6' as 
discussões do Projeto Sivam, um requerimento pe
dindo a oitiva do Presidente do Incra que, com muita 
competência, agindo como um Sherfock Holmes, 
montou um esquema de escuta telefônica e conse
guiu descobrir que o Senador Júlio César - Senador 
não, desculpem-me, Embaixador - o Chefe do Ceri
monial da F!residência ••• 
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-~~ O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - A Mesa 
adverte que o o Sr. Júlio César é Embaixador, e não 
Senador. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES -
Desculpe-me, Sr. Presidente, não há nenhuma se
melhança; o Embaixador é vitalício e V. Ex' só tem 
um mandato de otto anos; quanto à personalidade, 
não há dúvida, prefiro mil vezes a de V. Ex'. 

Então, Sr. Presidente, eu gostaria de sugerir à 
Casa, aos integrantes da Comissão e a quantos vão 
decidir na próxima reunião sobre o Sivam que refli
tam sobre is$o, porque está em jogo, acima de tudo, 
a moralidade pública, a ética, o bom emprego do di
nheiro público, a transparência do Governo e do Se
nado Federal. Não temos nada com as dificuldades 
qúe o Governo está vivenciando nesse momento, in
clusive.,mm a queda da sua popularidade. Mas te
nho certeza absoluta de que isso vai refletir mais 
aindà_em fndices mais baixos da popularidade do 
Governo e, conseqüentemente, da popularidade do 
Senado Federal. Toda vez que a popularidade do 
Gove111o Federal cai, ocorre o mesmo com os de-
mais Poderes e instituições do Pais. _ 
... .Sr. Presidente, o Senado Federal repre~ta a 

população brasileira e precisa retomar o seu presti
gio e a sua credibilidade. 

Por isso, em nome do PSB e do Senador Ade
mir Andrade, voto contra esse requerimento de ur
gência, que não tem nenhuma justificativa. . .· 

Era o que linha a dizer. 

Muito obrigado. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar. · 
' -O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -. Conce

do a palavra a V. Ex'. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Como 

Lfder. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, todos temos 
hoje a convicção de que a credibilidade do Governo 
está sofrendo um abalo neste momento. A credibili
dade do Congresso Nacional está praticamente feri
da de morte, exatamente por situações como essas,· 
porque se vota de afogadilho uma matéria, sem se 
tomar conhecimento de uma auditoria do Tribunal de 
Contas da União sobre um dos assuntos que mais 
desgastaram o Governo e o Congresso Nacional no 

._ILE!l:fsdo.-- -
Sabemos que o Presidente da República não 

tomou providências corretas quando do escândalo 
do tráfico de influência no Projeto Sivam. Já estão 
perdoados o Embaixador Júlio César, Francisco 
Graziano e o Delegado Chelotti, da Policia Federal. 

Certamente esse acontecimento contribuiu forte
mente para a queda da credibilidade do Governo, 
conforme mostram as pesquisas. 

A falta de sensibilidade do Governo para as 
questões levantadas pela Oposição no Congresso 
Nacional foi um dos fatores que muito contribuíram 
para a queda da credibilidade do Presidente da Re
pública. 

A posição do PDT é no sentido de rejettar esse 
requerimento de urgência, porque entendemos que 
prudência é o que mais se recomenda neste mo
mento, adotando até aquele ditado popular: cautela 
e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. 

O Governo está seguro da vitória. E preciso um 
pouco mais de tempo para que o Tribunal de Contas 
possa se manifestar, para que nós Senadores pos
samos dar nosso voto de forma mais consciente, 
mais sincera e mais competente. 

Ac~ito que a posição oficial do Tribunal de 
-eontas Çontribuirá para que se afaste de vez as dú
vidas que rondam hoje o Congresso; dúvidas de que 
o Governo tenha influenciado as decisões do Con
gresso com troca ou oferta de beneficios, com van
tagens a parlamentares para aprovar essa ou aquela 
matéria. · 

Então, Sr. Presidente, entendo que é· recomen
dável aguardarmos a decisão do Tribunal de Contas 
da União. Apelo aos Lfderes governistas para que 
tenham um mínimo de sensibilidade com as questõ
es que a Oposição coloca aqui no Senado e na Câ
mara dos Deputados. Não há essa sensibilidade. 
Parece que o Governo desconhece que há Oposi- -
ção, desconhece que há opinião· pública, desconhe
ce que há imprensa neste País e tenta, mais uma 
vez, passar o rolo compressor por cima de tudo e de 
todos. 

E este o apelo que fazemos às UderançaS do 
Govemõ na Casa: esperemos um pouco mais, espe-

. -remos o relatório do Tribunal de Contas. E; quem 
sabe, o Governo poderá obter uma vitória aqui já pre
vista por todos na questão do Sivam. Com esse proce
dimento não ficarão suspeitas de falcatruas, suspeitas 
essas que são muito fortes em relação ao Projeto Si
vam. O Governo tem que se livrar dessas suspeitas 
para poder recuperar a credibilidade, para poder con
duzir o Pafs para o rumo que todos esperamos. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a 

palavra o ~nador Elcio Alvares, Lfder do Governo. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Li

der. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, eminentes colegas, temos adotado um 
critério, dentro dos debates do Plenário, de ouvir 
com serenidade todas as colocações feitas pela 
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-9pesição. Mas, neste momento, começamos a ter a 
idéia de que há uma toada monocórdia, repetitiva, 
insistente. 

Ouvi aqui colocações - só quem não acompa
nhou o Projeto Sivam poderia falar isso - de que es
tamos querendo votar a matéria de afogadilho. Essa 
matéria já teve um debate exaustivo nesta Casa. Di
ria que talvez tenha sido a matéria que mais foi de
batida nesta Casa, mas envolta pennanentémente 
em insinuações que nunca foram comprovadas. 

É muito fácil, Sr. Presidente, eminentes Sena
dores, dizer que existem irregularidades. Essa tônica 
vem sendo adotada desde o primeiro instante; mas 
não houve, em nenhum momento, qualquer tipo de 
acusação que pudesse atingir o Projeto Sivam. 

E me coloco hoje aqui, como o Senador Pedro 
Simon, já que fui auxiliar d.ire)o do Governo Itamar 
Franco.,.para prestar alguns esclarecimentos .. ·· 

O Projeto Sivam ganhciu .a sua plenittide . rio 
rnoriiénto em que foi dispensada a concorrência - · 
medida essa justificada amplamente -, para efeito de 
ser adotada a fónnula consagrada nesta Casa, 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso se
quer precisava mandar ao Senado mensagem pe
dindo a substituição da ESCA por um órgão gover
namental. Mas o Presidente agiu rigorosamente 
dentro do impulso do governo honesto. • 

E.agora, Sr .. Presidente,·eminentes Senadores, 
ouvi o ·mesmo cantochão do primeiro momento: irre
gularidades, opinião pública, moialidade_. ESsa ·liri
guagem, não, Sr. Presidente! · 

Esse projeto mereceu de urri dos mais eminen
tes Senadores dá República, Senador Ramez Tebet, 
um trabalho exaustivo, e eu acrescentaria, que en
grandece os Anais desta Casa, pela seriedade e 
pela profundidade com que abordou o assunto. 

' -E na presidência da Comissão - foram três co
missões nesta Casa que apreciaram essa matéria -
estava o Senador Antonio Canos Magalhães, que, 
em todos os momentos, demonstrou a intenção ab
soluta de aprofundar as investigações em tomo do 
Sivam para que não pairassem dúvidas. 

O TCU - e a Oposição coloca isso muito a seu 
bel-prazer - passa a ser um órgão indispensável 
para avaliannos um projeto. O que o Tribunal de 
Contas da União está apreciando não tem nada, afi
nal de contas, com a discussão do mérito do Projeto 
Sivam; o TCU está estudando um pedido do Presi
dente da Repúbnca para fazer a substituição da 
Esca por um órgão governamental. 
··- Parece-me que os elementos da Oposição que 

--talãrãin anfágorá desejam a pennanência da Esca. 
Só temos um caminho: ou consentimos que o Go
verno coloque um órgão governamental para substi
tuir a Esca ou vamos mantê-la no processo. A subs
tituição da Esca é o que pede o Governo. 

-·-------~ --~ 

Infelizmente, o arroubo de alguns querendo 
vislumbrar irregularidades, querendo vislumbrar fal
catruas, querendo apontar desonestidades, não foi 
remetido para o texto do Presidente da República É 
só ler a mensagem de Sua Excelência, que não foi 
lida. O pedido do Governo é um só: substituir a Esca 
por um órgão governamental. 

Agora, Sr. Presidente, na discussão do pedido 
de urgência, em que há o encaminhamento, volta 
toda a ladainha inicial. Confesso, sinceramente, que 
mesmo ouvindo e tendo paciência, chega um deter
minado momento em que a repetição dos mesmos 
discursos, dos mesmos argumentos, precisa ter um 
paradeiro, precisa ter um basta. -

Sr. Presidente, não se trata da discussão de 
mero requerimento assinado por doiS ou três Lide
res; todos os Lideres da base de sustentação do 
Governo, maioria inteiramente tranqüila, assinaram · 
o requerimento, e há razões relevantes para pedir

·mos urgência. Dizer que ·essa matéria está sendo 
votada de afogadilho é brincadeira, e brincadeira 
temhora. • 

Já debatemos a matéria aqui.· Quero louvar o 
trabalho do Senador Ramez Tebet, que teve uma 
paciência extraordinária· e examinou o projeto com 
toda a percuciência. Graças a isso hoje temos · urri 
trabalho digno de ser votado pelos Senadores desta · 
Casa Vamos remontar também, Sr. Presidente; às 
decisões preliminares que antecedem a votação fi
nal. Qual foi o resultado? Dois votos de dHerença? 
Não, Sr. Presidente. Na Comissão de Assuntos Eco
nômicos, houve 22 votos contra 5. Então, vamos· ra- · 
ciocinar com bom senso. Não ·é pos$ível que esta 
Casa, constitufda por Senadores da mais alta res
ponsabilidade, esteja encobrindo, por meio de larga 
maioria, qualquer tipo de falcatrua. Isso não admito!. · 

E;stamos votando um projeto sério, que já foi 
exaustivãmente debatido. O Tribunal de Contas· dis
se que não pode oferecer esse estudo, e ficam al
guns elementos querendo agarrar-se à decisão do 
Tribunal de Contas como o ponto nodal da questão, 
quando sabemos que não é esse o· ponto nodal da 
questão. 

Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez. como Lf. 
der do Governo, interpretando certamente o pensa
mento dos Lideres que assinaram o requerimento, 
peço que votemos agora o requerimento de urgência. 

O que se discute lateralmente, Sr. Presidente, 
é aquela velha ladainha a que me referi inicialmente. 
Penso que alguns Senadores já sabem de cor al
guns discursos, parqueJambém não mudaram. Des
de o primeiro momento é o mesmo discurso, é a 
mesma ladãinha, a mesma oratória. 

Neste instante, o Governo está convicto, assim 
como todos os Srs. Senadores que apoiaram o rela
tório do Senador Ramez Tebet, de que este é o me
lhor caminho para o País. 
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___ Apenas queremos exercitar o direito democratJ
co da maioria, Sr. Presidente. Na votação desse re
querimento de urgência, não tenho dúvida de que, 
mais uma vez, a maioria irá demonstrar.que.os argu
mentos do Governo são os que vêm em melhor pro-: 
veito para o nosso Pafs. · · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) , Conce

do a palavra ao Senador Roberto Freire, pelo PPS. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en

caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, tenho a impressão de que 
hoje, em momento algum, conseg_uimos aprofundar 
a discussão sobre a questão do Sivam. 

Não me parece que nesta Casa tenha surgido 
oposição a um· projeto de vigilância da Amazônia 
mais amplo do que aquele que trata simplesmente 
de-vigi!t.ncia aérea. Houve discussão de banoo de 
dadGs, do conhecimento da biodiversidade e de inte
gração a partir de todo um processo de tecnologia 
modema daquela região sob o controle brasileiro. 

Pode-se discutir se o contrato feito garante efe
tivamente - parece-me que essa discussão não foi 
aprofundada - ao Governo brasileiro a plena sob!Jra-
nia sobre esse projeto. · : 

Questionou-se aqui se se deve ou não ouvir o 
Tribunal de Contas. Na minha opinião, o Tribunal de 
Contas não fará nada além daquilo que poderíamos 
fazer. Precisamos·desmitificar ein parte algo sobre o 
qual estamos falando por mero oposicionismo. 

Gostaria de discutir aquilo que alguns cientis
tas brasileiros oolocaram de forma muito séria: o 
projeto tal como foi pensado, elaborado e implemen
tado não garante implementação sob controle e ge
renciamento de uma tecnologia nacional com capa
cidade de plena autonomia nossa diante dessas tec
nologias; era muito mais caixa preta, tal oomo foi o 
acordo de energia nui::Jear. Diferentemente, podería
mos, talvez, apoiar um projeto ·como o Aramar da 
Marinha. 

Há dois caminhos distintos que poderiam trazer 
ganhos do ponto de vista tecnológico para o Brasil. 
Infelizmente, essa discussão não foi feita, nem pela 
Oposição, nem pelo Governo porque tinha assumido 
certo caminho, tinha assumido uma definição clara 
do projeto com a Raytheon. Infelizmente não discuti
mos isso, que talvez significasse o desenvolvimento 
da tecnologia nacional e também que pudéssemos 
continuar, dentro de parâmetros sérios, a discussão 
sobre a vigilância da Amazônia. 

_ .. ·-ao~ro tlizer que, por não ter sido contemplado 
com isso, votarei contra o requerimento, para de
mostrar a insatisfação pelo encaminhamento, Não 
dou vazão a Idéias de corrupção até porque não se 
comprovou que tenha havido corrupção. 

Tenho até mutto receio disso. Aqui veio um bri
gadeiro, e setores de oposição, equivOcadamente, 
tentaram dar-lhe tremenda voz. Ele foi responsável 
pela criação da Esca .. e depois apareceu aqui para 
levantar aleivosias contra a Esca •. Ele a criou e foi 
responsável pelo Cindacta, como foi o Sr. Frota. Não 
quero servir de porta-voz para aqueles que, no regi
me autoritário, dttatorial, nunca tomaram posição em 
defesa dos interesses nacionais. Precisamos tomar 
cuidado em todas essas questões, e é isso que o 
nosso Partido pretende fazer. Por isso, vota contra 
qualquer urgência para essa matéria, até porque 
pensamos que se a sociedade quisesse discuti-la
mais seriamente, talvez tiivéssemos · outro encami
nhamento garantindo o Sivam, mas com outras for
mas, com outros métodos e talvez garantindo me
lhor a soberania do Pafs. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em vo
tação o requerimento. 

- Os 'Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permaneCer sentados. • · · · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr, Presi-
dente, estou inscmo para encaminhaf·a votação do. 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • V. Ex" 
não tem diretto, porque o Senador Eduardo Suplicy 
já falou pelo PT. • 

O SR, JOSE EDUARDO OUTRA • Sr. Presi
dente, o Senador Eduardo Suplicy pediu a palavra 
pela ordem para um escl31"ecimento a respeito. do 
seu requerimento. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
foi um esclareci~nto sobre o meu requerimento. 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA·- O Sel)ador 
Eduardo Suplicy não pediu a pafavra para encami
nhar a votação desse requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Mas foi 
sobre o àssunto. O art. 310 parágrafo único ... 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Mas necessitava 
esclarecimento. Sr. Presidente, havia pedido a pala
vra pela ardam p~ra um esclarecimento. 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA - O Senador 
Eduardo Suplicy não pediu a palavra para encami
nhar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O enca
minhamento de votação de requerimento é limttado ao 
signatário e a um representante de cada partido ou 
bloco parlamentar, salvo nas homenagens de pesar. 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA - Estou infor
mado disso, Sr. Presidente. O que estou dizendo ... 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Só se 
considerarmos o Sivam um projeto morto. 

- O SR:-;)OSÉ EDUARDO OUTRA - Peço a pa
lavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Conce
do a palavra ao Senador José Eduardo Outra pela 
ordem. -
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___ O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) - Conheço o Regi
mento no que diz respeito a esse aspecto. O que es
tou dizendO é que o SenadOr Eduai'do SupiTcy não 
usou da palavra para encaminhar a votação· dô re:: 
querimento; S. exa pediu a palavra pela ordem para 
solicitar esclarecimento da Mesa a respeito· .de um 
requerimento que ele havia encaminhadO na Comis
são Especial do Sivam, e a Mesa esclareceu. . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
derei mais 5 minutos a V. Ex", Senador José Eduar-
do Outra. · ·· · · · 

Mais· algum PartidO deseja encaminhar? Por· 
representação geral dos Partidos que não falaram~ 
tem a palavra o n91Jre Uder do PT. · · 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar. Sem revisão do oradOr.) - Muito obriga
do, Sr. Presidente. .. . . . . . . 

- Sf. Presidente, Srs. SenadOres, primeiro gosta
ria de estranhar o fato. de que, em encaminhamento 
de· matérias que o Governo quer acelerar nesta 
Casa, os argumentos da Oposição são classificados 
como ladainha monocórdia. · -

Ladainha monocórdia foi o que vimos aqui;,. no 
dia 8 de dezembro, quando o Governo procurava"- e 
C0!1.!?99Uiu - adiar a votação do projeto de lei de.~i
nha.autoria, que tratava da priva~o da Vale' do 
RioDoce. . . . . . · . 

· Nessa oporíünidad6; lemos as manifestações 
do Lfder do Governo e do Lfder do PSDB e vimos 
que se .tratava de um 'samba de uma nota só' - pe
dimos desculpas a Tom Jobim e a Nilton Mendonça.. 

Nesse aspecto, o que gostaríamos de regis
trar?. Em primeiro lugar, quanto ~ decisão do TCU, 
gostarfatn()s de lembrar que, antes das de,n.úncias 
apresentadas à sociedade pelo Deputado Arlindo 
Chinaglia, a posição do Governo também era a de 
que não existia irregularidad& em relação à Esca. 

A matéria foi aprovada nesta Casa também no 
apagar das luzes de 1994. O que estamos solicitan
do é que se aguarde a 'manifestação d6 TCU sobre 
o contrato com a Raytheon. 

No entanto, a meu ver, a grande questão, que 
também é a principal, não é essa. 

Por ocasião da votação do projeto da Compa
nhia Vale do Rio Doce, ouvimos manifestações de 
diversos SenadOres, inclusive de V.' Ex&, Sr. Presi
dente, em defesa da Comissão de Serviços de Infra
Estrutura. Foram lidas as atnbuições daquela Co
missão, e aprovado um projeto que simplesmente 
tratava de autorização do Congresso Nacional para 

..apriitatização da Companhia Vale dO Rio Doce. Não 
era para a privatização; era mera autorização. Fo
ram apresentadOs, aqui, diversos argumentos J?91as 
Uderanças do Governo. E não era ladainha mono
córdia. À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura 
compete opinar sobre matérias pertinentes a 'lrans-

portes de terra, mar e ar, obras públicas em geral, 
minas, recursos geológicos e hídricos e serviços de 
telecomunicações.' Ou seja, todas as matérias rela
tivas ao Projeto Sivam. No ~ntanto, surpreendente
mente, não estamos vendo, em relação a essa ma
téria, que está direta e umbilicalmente ligada às atri
buições da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
aqueles que defendiam que sobre essa matéria fos
se ouvida aquela Comissão. 

Aliás, já que a matéria sobre a Vale dO Rio Dooe 
está na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura e um 
dOs argumentos para se votar o projeto de resolução 
vincula o financiamento dO projeto à Raytheon, apre
sentamos aqui uma sugestão: por que não se utilizar 
os recursos da privatização da Companhia Vale dO Rio 
Doce para executar o Projeto Sivam - menos de 30% 
dO que vai ser arrecadadO? Não está sendO sugeridO, 
como alternativa para o nosso projeto, condicionar a 
autorização da venda da Vale dO Rio Dooe à destina

·ção dos recursos? Eis aí uma oportunidade de discus
são. Além das questões relativas à própria efiCácia dO 
Projeto Sivam, já levantada pelo SenadOr Roberto 
Freire, esta é uma tarefa específica da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura desta Casa. Por que não 
ouvimos agora os 16 SenadOres da Comissão ~ Ser
viços de Infra-Estrutura, que estavam ávidos para ãJs
cutir a questão da Vale dO Rio Dooe? S. Ex"s não 
mostram o mesmo interesse para discutir o Projeto Si
vam, também relacionadO àquela Comissão. Seria 
esta a oportunidade de discutirmos tudO isso. 

Não é ladainha monocórdia, não, Sr. Presiden
te. A verdade é que os argumentos que servem para 
uma matéria, deixam de servir para outras, de mes
ma natureza, porque não interessam à maioria. 

Com certeza, o Governo vai ganhar no voto, tem 
maioria. Mas estas são ocasiões ein que a Oposição 
tem oportunidade de colocar a nu as argumentações da 
Uderançà do Governo, apresentadas para justificar ace
leramento de processo de tramitação, quando nos inte
ressa, e também para justificar protelação de votação de 
projetes, quandO nos interessa. Não é ladainha mono
córdla. É um direito que a Oposição tem de espemear, 
de apresentar suas propostas, de perder democratica
mente. Apenas queremos que os Srs. Senadores ve
nham votar, porque. encaminharemos oontrariarnerlt à 
votação deste requerimento. Muito obrigado. 

A SRA. JUNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEI';I-TE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra, pela ordem, à nobre Uderdo PQT, Se-
nadora Júnia Marise. . . 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT·MG • .-Pela or-
' dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o 
nobre Senador Sebastião Rocha já encaminhou a 
posição do nosso PartidO. Entretanto, neste momen
to, usando a palavra pela ordem, quero rebater as 
colocações reitas em relação à posição adotada pela 
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-Oposição nesta Casa. É preciso Seriedade na dis
cussão de questões importantes como esta. Esta
mos discutindo um requerimento - e não entrarei no 
seu mérito - para se colocar em pauta um projeto so
bre o qual esta Casa aguarda informações do Tribu
nal de Contas da União. 

Nobre Senador Elcio Alvares, nós temos tido 
uma relação de grande respeito a V. Ex", aos Lfde
res do Governo, quando dos debates de projetas 
nesta Casa. Mas se houve uma decisão de aguardar 
a manifestação do Tribunal de Contas da União, Sr. 
Presidente, V. Ex" inclusive, como Presidente desta 
Casa, e de acordo com o Regimento Interno do Se
nado Federal, deveria ponderar que não poderemos 
discutir a questão do Sivam na sessão de quinta-fei
ra, sem que o Tribunal de Contas da União envie 
para esta Casa as informações já solicitadas. 

_ O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Solicito 
a V. Ex" que ta~ a questão de ordem. 

·A SRA. JUNIA MARISE • Sr. Presidente, com 
esSa-anárJSe, eu queria manifestar aqui a nossa posição, 
rebatendo as criticas formuladas contra a Oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. {Pausa.) . 

Aprovado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço verificação de quorum, com o apoia
menta dos Srs. Senadores Sebastião Rocha, Rober
to Freire, Eduardo Suplicy, Júnia Marise, Lauro 
Campos e Antõnio Canos Valadares. 

O SR. EI..CIOALVARES-Sr. Presidente, pelaOitfem 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao Senador Elcio Alvares, pela ordem. 
O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. Pela or

dem.·Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, ten
do-se verificado o de requerimento de votação nomi
nal, gostaria que V. Ex" solicitasse a todos os Srs. 
Senadores que se encontram êm seus gabinetes ou 
nas comissões que compareçam ao plenário, a fim 
de dar o quórum necessário à votação da matéria 

Devo esclarecer, Sr. Presidente, neste inslante, que 
temos a consciêrcia exala de que sempre tivemos um lla!a
merío respeitoso em reJa;:ã> à Oposição e pri1cpl.lmenle à 
ninha qJeridaarrigae Uder, Se11a:lolaJCria Marise. Tenho 
dio serrpe, com o maior errpemo, que de nim ela só tem 
geslos de afeição e de respeito. Apenas frisei e quero deixar 
~-oquerfuémuitodomeu~·queo 
~ de qx>sÇão que está sendo feito, em detemlnados 
momentos, é uma toada rronocórdia. 
-·. """":ra o que eu queria deixar registrado, Sr. Pre
sidente, com o apelo, acima de tudo, para que os 
meus colegas, principalmente os da base de susten
tação do Governo, compareçam ao plenário, para 
efeito de ser verificada agora a votação nominal do 

requerimento que já foi aprovado pelo Plenário desta 
Casa. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - Sr. 
Presidente, o Partido dos Trabalhadores declara-se 
em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Em obs
trução o PT. 

Convoco os Srs. Senadores que estão em 
seus gabinetes ou nas salas de comissões que ve
nham ao plenário, onde vai ser realizada votação 
nominal. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Pela or
dem, o nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN {PPB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Para que S. Ex" o 
'Senador .José Eduardo Outra não seja vftima de al
guma perversidade própria ou alheia, se S. Ex" não 
votar, e se aqueles que emprestaram o seu nome 
para verificação não votarem, o requerimento estará 
anulado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência deseja esclarecer o Plenário o que é "pela or
dem", segundo o Regimento Interno, porque está 
havendo um certo desencaminhamento, principal
mente por parte da nobre Lfder Júnia Marise: 

vra: 
Art. 14. O Senador poderá fazer uso da pala-

VIII - em qualquer fase da sessão, por 
cinco minutos: 

. _ a) pela ordem, para indagação sobre 
àndamento dos trabalhos, reclamação quan· 
to à observância do Regimento, indicação 
de falha ou equfvoco em relação à matéria 
da Ordem do Dia, vedado, porém, abordar 
assunto já resoMdo pela Presidência; 

Assim, está havendo certo desvio. Estão solici
tando a palavra pela ordem para fazer posiciona
mento contra ou a favor de determinados projetas. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr. Presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Conce
do a palavra a V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SP. Para 
um esclarecimento.) • Sr. Presidente, eu gostaria 
que a Mesa lesse, em função do alerta feito pelo Se
nador Esperidião Amin - até porque esse mesmo 
alerta já possibilitou uma derrota do Governo com 
relação à Vale do Rio Doce -, quais são os Senado-
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-~,._que solicitaram a verificação da votação nominal 
e que, portanto, estão obrigados a votar, sob risco 
de anulação da verificação. · -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Se
nadores José Eduardo Outra, Antônio Carlos Vala
dares, Eduardo Suplicy, Júnia Marise e Sebastião 
Rocha solicitaram verificação da votação nominal. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, quantos são necessários? 

O SR. PRESIE;IENTE (Júlio Campos) - São ne
cessários três. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - O autor e 
mais três Senadores? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Cámpos) - Perfeito. 
O autor e mais três apoiamentos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Existem 
quatro apoiamentos, se não me engano. . . 

- O'SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) -O Sena
dor José Eduardo Outra foi o autor - este está •con
denado' a ficar no Plenário e votar- e os Senadores 
Eduardo Suplicy, Júnia Marise, Sebastião Rocha e 
Antonio Carlos Valadares derarn o apoiamento. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. : 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-
do a palavra a V. Ex". _ , 

O SR. ESPERIDIAO AMIN. (PPB-SC. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, quatro é o número mínimo. 
Quod abundat non nocet 

Se há cinco apoiamentos, os cinco estão con
denados. Como dizia o maior Presidente que esta 
Casa já teve: 'Chérl fechou o balaio'. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Um de
les está liberado. Clemência para um deles. 

Diz o art. 293, inciso X: 

Se, ao processar-se a verificação, os 
requerentes não estiverem presentes ou dei
xarem de votar, considerar-se-á como tendo 
dela desistido. 

Advertimos aos Senadores que não registra
ram presença que queiram fazê-lo neste instante, 
pois desligaremos o computador para nova votação. 

O Sr. Antônio Carlos Valadares- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pela ordem. Sem revisão do oraâor.f- Sr. 
Pl"§idente, parece-me que a tramitação na Casa 

-Eiessi!rproJefo de resolução está cometendo um ato 
de impropriedade regimental, uma vez que a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, que por 
excelência poderia dar um parecer sobre sua juridici
dade, não foi ouvida. Há questões legais que colo-

cam em dúvida a juridicidade desse projeto. A Co
missão de Justiça teria que ser ouvida. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
tem um minuto para concluir sua questão de ordem. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- E o 
faço com base no art. 412, Dos Princípios Gerais do 
Processo Legislativo. 

A legitimidade na elaboração da norma 
legal é assegurada pela observância rigoro
sa das disposições regimentais, mediante os 
seguintes princípios básicos: 

( ... ) 
IV - nulidade de qualquer decisão que 

contrarie norma regimental; 
Por que contraria norma regimental, Sr. Presi

dente? Porque existe uma comissão que alua no 
âmbito da legalidade, da constitucionalidade ou juri
dicidade de qualquer proposição, que é a Comissão 

.de Constituição, Justiça e Cidadania. A Casa já está 
dispensando o Tribunal de Contas. Agora, dispensa 
a Comissão de Justiça, que funciona e existe ·para 
isso. 

A questão de ordem, Sr. Presidente, é no senti
do de que o projeto seja sobrestado e enviado para 
a apreciação da Comissão de Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Encami
nhe por escrito, que tomaremos as providências de
vidas. · 

Os Srs. Uderes podem encaminhar a votação 
para orientar sua Bancada · .. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES.)- Sr: Presi
dente, solicito aos Companheiros que integram a 
parte de sustentação partidária do Governo· que vo
tem afirmativamente em relação ao requerimento de 
urgência 

- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Go- · 
vemo reeõmenda o voto 'sim'. 

. O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, eu estava formulando uma questão de 
ordem e V. Ex" exige que lhe mande por escrito? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Estou 
aguardando por escrito, na época oportuna, o reque
rimento de V. Ex". 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- Em 
que artigo do Regimento V. Ex" se baseou? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
votaOPSDB? 

____ O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O 
PSDB vota 'sim', Sr. Presidente. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - O PTB 
vota "sim",-sr. Presidente. -

O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA) - Sr. Presi
dente, o PFL recomenda à sua bancada que vote fa
voravelmente ao requerimento de urgência 
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-~- Q SR. ROBERTO FREIRE (PPS.PE) - O PPS 
vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - Sr. 
Presidente, como o quorum é óbvio, retiramos a 
obstrução e encaminhamos o voto "não'. Agora, to
dos têm que vir para cá votar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Os nos-
sos aplausos. Como vota o PDT? ~ 

A SRA. JÚNJA MARISE (PDT-MG) - Sr. Presi
dente, o PDT encaminha o voto "não'. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP) • Sr. Presi
dente, o PSL vota "sim" 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente, o PMDB recomenda o voto "sim'. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) • A Mesa 
solictta aos Srs.. Senadores que ocupem os seus lu-
gares. ~ ~~· ~ ~ ~ 

- O"srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação.) 

. VOTAM SIM os SRS. SENADORES: 
Arthur da Távola- Beni V eras - Bernardo Ca

bral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Elcio Alvares - Espãridião 
Amin - Aaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas 
Neto- Geraldo Melo- Gerson camata- Gilvan Bor
ges- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão - Hum
berto . Lucena - I ris Rezende - Jader Barbalho -
João França - Joel de Hollanda - José Agripino -
José Alves - José Fogaça - José lgnácio Ferreira -
José Roberto Arruda - Levy Dias - Lucídio Portella 
- Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Odacir Soares- Pedro Piva - Ramez Tebet- Regi
na Assumpção - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Uma - Sérgio Machado - Teotonio 
Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing .., 
Wáldeck Omelas. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antônio Carlos Valadares -

Benedtta da Silva - Eduardo Suplicy - Emma Fer
nandes- José Eduardo Outra- Júnia Marise - Lau
ro Campos - Osmar Dias - Pedro Simon - Roberto 
Freire - Roberto Requião - Sebastião Rocha 

ABSTf:M-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Antonio Carlos Magalhães. 
O SR. PRESIDENTE {Jú6o Campos) - Votaram 

SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO 13. 
Howe 01 abstenção. 
Total: 58 votos. 
AProvado. 

~~;.lo. roaté.[ia a que ~ refere figurará na Ordem do 
-ma aa se5são do segundo dia útil subseqüente~ nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4° da Resolução '$7/95. 

A Presidência informa ao Plenário que, em vir
tude da aprovação do presente requerimento, serão 

incluídas em pauta as seguintes matérias correlatas: 
Requerimento n• 1.502195, do Senador Roberto Re
quião, de audiência da Comissão de Educação; Re
querimento n• 4 7 4/96, do Senador Antônio Carlos 
Valadares, em tramitação conjunta com o Projeto de 
resolução n• 48196; e Parecer n• 11/96 sobre o Re
querimento n• 13/96, do Senador Antônio Carlos Va
ladares. 

~ O SR. PRESIDENTE (Júlio Camf)os)- Sobre a 
mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1• Secretário 
em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 261, DE 1996 
Redação, para o segundo turno, da 

Proposta de Emenda à Constituição n• 1, 
de· 1996 {n" 48, de 1995, na Câmara dos 
·Deputados). 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia apresenta a redação, para o segundo turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n• 1, de 1996 
(n• 48, de 1995, na Câmara dos Deputados), gu~ ~á 
nova redação ao inciso li do art. 192 da ConStituçao 
Federal: 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de maio de 
1996. - Lúcio Alcântara, Presidente - José lgná
cio Ferreira, Relator - Jefferson Peres - Josaphat 
Marinho - Jader Barbalho - Bernardo Cabral -
Regina Assumpção- Francelino Pereira- Rober• 
to Requião- Ramez Tebet- Edison Lobão - An
tônio Carlos Valadares - Ronaldo Cunha Lima -
Esperidião Amin. 

ANEXO AO PARECER N° 261, DE 1996 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da 
ConstituiÇão Federal, promulgam a seguinte emerida -
ao texto constttucional: · 

EMENDA CONSTITUCIONAL N° , DE 1996 

Dá nova redação ao Inciso n do arL 
192 da Constituição Federal. 

Artigo único. O inciso 11 do art. 192 da Consti
tuição Federal passa a vigorar com a seguinte reda
ção: . 

"11 -autorização e funcionamento dos 
estabelecimentos de seguro, resseguro, pre
vidência e capitalização, bem como do ór
gã~oficial fiscalizador. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) • O Pare
cer lido vai à publicação. 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito 
após a Ordem do Dia, Senador Bernardo Cabral. 
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-~- O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) ~ 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, serei breve 
porque, a essa altura dos acontecimentos, noto que 
a a Casa está meio alvoroçada. 

Eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de tecer 
comentários em tomo da repetição que se faz de crí
ticas ao Congressc. Ora é na palavra de alguém que 
não conhece como esta Casa funciona, ora é na pa
lavra de pessoas que detêm programas de televisão 
e que mandam recados devidamente desaforados e 
inoportunos, para não dizer i(T1Elrecidos, nivelando 
todos na mesma ordem de cogitações. 

Leio hoje, Sr. Presidente, que cerca de dois mil 
e quinhentos empresários de todo o País fretaram 
dezasseis aviões, dezenas de vôos particulares, 
quinze ônibus e mu~os carros, estão ocupando. Bra
snia. Até aí tudo muito bem. Depois a notícia declara 
que éslá medida visa pressionar. o Executivo, a fim 
de que possa tomar medidas P<1-ra o crescimento e 
ccimbate ao desemprego, acelerando as refo.rmas. . 

. Acontece que nessa forma ?e pressão inclui o 
Legislativo, e o que é mais grave, inclui o Legislativo · 
para dizer que os industriais não aguentam mais. 
Esta é a declaração do coordenador do Grupo P-er
manente de Política Industrial da FIESP - Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo. 

Ora, vejam, Srs. Senadores, que o Presidente 
da Confederação Nacional da Indústria é um compa
nheiro nosso. Tenho certeza de que o Senador Fer
nando Bezerra jamais faria uma crítica dessa nature
za, entendendo que cabe ao Legislativo parcela da 
culpa no atraso da votação das medidas relativas à 
reforma constitucional. 

Defendo. o. Senador Fernando;> Bezerra, porque. 
S. Ex" tem acompanhado os nossos trabalhos e 
sabe que não há motivo para que se acuse esta 
Casa legislativa de emperramento das reformas 
constitucionais. Ao contrário, todos nós aqui, sem 
distinção ·de coloração polf!ico-partidária, temos 
dado a nossa contribuição: alguns votam a favor, 
como nós que acompanhamos a Bancada governis
ta, outros são contrários à matéria e entendem, por 
serem da Oposição, que não devem dar o seu voto 
favorável. 

Mas, em verdade, não se diga, não se apupe o 
Legislativo da sua desídia com o andamento das re
formas constitucionais. 

Em seguida, colho a notícia de que, junto ao 
Congresso, os empresários exigirão mais pressa na 
.J!.Q~CH!as-reformas constitucionais, a fim de que o 
Executivo e o Legislativo deixem de esperar o paraí
so e comecem a preparar o purgatório para nos tirar 
- a nós empresários e industriais - desse inferno, 
conforme declara o Sr. Mário Bemardine, vice-Presi
dente da Abimaq. 

Ora, Sr. Presidente, no momento em que o Le
gislativo deve andar de braços dados com os empre
sários, sejam eles industriais, sejam eles comercian
tes, para que uma nova fase fome conta do País, 
novamente todos se voltam contra o Legislativo. E o 
que é mais interessante, Sr. Presidente, o Legislati
vo que é aberto, que funciona à vista de todos, que 
é fiscalizado pelo povo, que todos aqui têm as por
tas abertas, onde nada se faz de escondido. Ainda 
há pouco V. Ex", na Presidência da Mesa, mostrou a 
democracia com que tem havido na condução dos 
trabalhos, permitindo que todos emitam o seu ponto 
de vista. Portanto, Sr. Presidente, é mais do que in
justo que se critique o Legislativo, dizendo ou se de
b~ando a ele todas as mazelas na demora das refor
mas con~ucionais. 

O Sr. Romeu Tuma - Perm~e-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço com mui
.to prazer'o nobre Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma - Muito obrigado nobre 
Senador Bernardo Cabral. V. Ex" traz ao nosso am
biente a amargura, acred~o. que toma conta de to
das as nossas fammas, principalmente as nossas fa
mmas que, pelas leituras dos jornais, acho esquisito 
que no recinto dos seus lares nos aguardando sem
pre, dizem que nós não trabalhamos e não produzi
mos nada, e reagem a isto com justa razão. Sabe
mos que as reformas, principalmente do segmento 
éconõmico, foram profundas, e trazem no seu bojo 
toda essa complicação que está refletindo no setor 
produtivo e no setor do trabalho. Capital e trabalho 
estão em desespero para encontrarem juirtos um ca
minho que traga de volta o crescimento, para que se 
evite a grande preocupação de todos_ q aumento da 
taxa de desemprego. Eu gostaria de chamar a aten
ção, incju~e para a Comissão Especial, da qual V. 
Ex" é Ré!ator e o Senador Lúcio Alcântara, o Presi
dente. 

O SR. BERNARDO CABRAL- E V. Ex" é um 
dos membros mais assíduos. 

· O Sr. Romeu Tuma - MuitO obrigado. Aliás, 
estou presente porque ali se discute e realmente 
está se buscando um esclarecimento para a ade
quação das reformas constitucionais à vida do País, 
porque, realmente, está havendo dfficuld<!® para 
que as regulamentações venham ao plenário para 
serem discutidas. Senador lris Rezende, esta Casa 
tomou a iniciativa de chamar para si o adiantamento 
nessas discussões para que realmente se possa, 
quando elas chegarem, já termos o ponto de vista 
formado e com aQ.soluta exatidão, pois tenho certeza 
que o relatmio de V. Ex" será perfeito, consoante a 
tudo isso que a sociedade brasileira reclama por 
meio dos movimentos justos reivindicatórios. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço o 
apoio de V:iõx", Senador Romeu Tuma, porque ain-
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_.Q.a_11oje, pela manhã, V. Ex" assistiu o depoimento 
de dois líderes sindicais da Federação dos Serviços 
de Telefonia e dos Serviços de Telecomunicações e 
observou a contribuição que aquelas duas figuras de 
proa das telecomunicações trouxeram ao conheci
mento desta Comissão Especial. 

No instante em que ela está reunida, em que 
acolhe subsídios a fim de apontar caminhos e indi
car soluções, tudo isso numa contribuição porque, 
todas as vezes em que aqui chegam as mensagens 
e os projetes aprovados na Câmara, querem que os 
Srs. Senadores os aprovem a toque de caixa, sem 
maior exame. 

E o que a Comissão tem feito? Eu ia me repor
tar exatamente a ela, porque, quando chegarem ao 
Plenário do Senado os projetes reguladores, oriun
dos d<~,.Câmara, já aqui teremos o nosso subsídio, 
uma espécie de esboço, para que os eminentes 
com_ilanheiros Senadores possam debruçar-se so
bre ele e dizer o que convém ou não ao Senado e o 
que deve ser emendado. 

É-evidente que o Senado quer que se ~orne o 
crescimento. Quem pode desconhecer que esta 
Casa tem combatido o desemprego? Quanlo!; Sena
dores já vieram à tribuna mostrar que estava ·na hora 
de se acelerar a reforma, ou seja, que ela poderia 
vir, de pronto, da Câmara dos Deputados, porque 
estaríamos vigilantes. 

Colho, inclusive, o exemplo que me deu, ainda 
na semana passada, o eminente Senador !ris Re
zende. Mostrou-me S. Ex" a quantidade de matérias 
examinadas naquela comissão permanente. Conse
guimos aprovar, examinar ou recusar, no ano passa
do e neste em curso, o que não tinha sido feito ao 
lorÍgÕ dos úHimos quatro anos. 

O Sr. Antônio Carlos Vala dares - Permita-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Com muito pra
zer, Senador Antonio Carlos Valadares. 

O Sr. Antônio Carlos Valadares - Senador 
Bernardo Cabral, V. Ex' tem razão, quando ocupa a 
tribuna para corrigir essa injustiça que muitas vezes 
é cometida contra o Poder Legislativo, qual seja, a 
de que, segundo voz corrente e estampada por cer
tos setores da imprensa, o Poder Legislativo poderia 
até ser dispensável. Considerando a forma como in
vestem sobre as nossas atMdades, quem sabe o 
~ã'Tlá porttás diSso? A meu ver, a democracia· está 
vivendo, no Brasil, dias de grande glória. O Presi
dente da República eleito pelo povo é ciiticado, vaia
do em praça pública, sua popularidade cai nas pes
quisas e continua Presidente da República. O Sena-

do Federal está aberto, a Câmara dos Deputados 
está aberta, ãiSCutindo todos os problemas nacio
nais sem nenhuma dificuldade. Os Parlamentares 
estão trabalhando nas comissões, no plenário, como 
a própria imprensa acompanha diariamente. A des
motiVação dentro do Poder Legislativo já é tão gran
de que nada menos de cento e vinte Deputados Fe
derais e até alguns Senadores dispõem-se a candi
datar a um cargo de prefeito de município. Muitos 
estão cansados desse desgaste a que, diariamente, 
somos submetidos como partícipes de um Poder 
que não trabalha, que nada faz. Isso impõe um certo 
risco a quem durante a vida inteira se acostumou a 
cumprir com as suas obrigações. Hoje ser prefeito 
municipal... · · 

O SR. BERNARDO CABRAL - Prefeilo muni
cipal de cidade do interior, não da capital. Há muitos 

• que estão indo para o interior. 

O s·r. Antônio Carlos Valadares - Ser prefeito 
municipal de cidade do interior, para determinados 
Parlamentares, é mais importante do que ser Depu
tado Federal, porque pelo menos lá, no Município, 
não eStará sendo liiiij:iendiado na sua honra, não .es
tará sendo xingado nem menosprezado, e estará 
realizando um trabalho no Executivo. Ora, a conti
nuar esse estado de coisas, Senador Bernardo Ca
bral, com esse enfraquecimento, náo digo gradativo, 
mas vertiginoso do Poder Legislativo, ·o que vai 
acontecer? Daqui a alguns dias a opinião pública vai 
concluir que não precisamos mais de D_eputado nem 
de Senador. É isso que o Brasil quer? E isso que re
comenda a História mais recente: a ditadura militar 
que trucidou tantos e que prejudicou o surgimento 
de lideranças novas que poderiam estar dirigindo 
este Pafs, até melhor? V. Ex" tem razão. Somos hu
manos. Aqui representamos a sociedade por inteiro, 
o conjunto dos brasileiros. Não somos santos nem 
puros, mas, em compensação, é preciso que se re
conheça que o trabalho do Legislativo é essencial na 
conquista de melhores dias para o povo brasileiro, 
para a·garantia das liberdades indMduais e col~tivas 
e para que possamos conseguir um desenvoMmen
to com a participação de todos. Portanto, parabenizo 
V. Ex" e digo: acima de tudo o Legislativo, pois sem 
ele não respiramos o ar da liberdade. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Anto
nio Canos Valadares, como sabe V. Ex', tive o meu 
mandato de.Depatado Federal cassado pelo Ato Ins
titucional n• 5, suspensos os meus direitos políticos 
por 1 O anos, perdi a minha Cadeira de professor na 
faculdade de Direito e, portanto, assisti depois ao fe
chamento do Poder Legislativo. 
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Quando _me perguntam se <Ó _caro o funciona· 
-mento do Poder Legislativo, respondo: é inimaginá· 

vel o preço que ele custa à Nação estando fechado. 
Ao estar fechado, as vozes de protesto que deve
riam ecoar aqui - porque é no seio do Legislativo 
que ressoam todos os clamores e angústias partidas 
dos nossos eleitores ·, não ecoarão, pois perderão a 
ressonância. 

Ainda que não funcione como muitos reclamam 
- fazemos aquilo que é possfvel fazer - é tanto mais 
signHicativa a presença do Legislativo .funcionando. 
Tantos têm as suas deficiências - e eu me incluo en
tre eles - para que possamos alçar um desempenho 
brilhantfssimo. 

No entanto, essas pessoas que apregoam o fe
chamento do Poder Legislativo não têm idéia de que 
ele, fechado, funcionará menos contra os Parlamen
tares qye a esses próprios que o censuram. · 

• O Sr. Ney Suassuna - Senador Bernardo Ca- · 
brai,.Y. Ex" me permite um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL • Ouço o aparte 
do nobre Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna- Senador BemardctCa
bral, V. Ex" toca num item que é realmente preocu
pante. Pergunto-me, muitas vezes, de onde partem 
essas pressões. Algumas são localizadas e até facil
mente localizáveis. Não interessa ao Executivo um 
Poder fiscalizador forte. Lembro que, quando está
vamos para votar o Orçamento, a notícia era de que 
não se desejava pressa na votação do Orçamento, 
porque, enquanto não fosse votado, o desgaste se
ria do Congresso Nacional. Nós, os Parlamentares, 
insistfamos em votar o mais rápido possfvel. Infeliz
mente, há esse conflito. Por mais que o regime seja 
demgcrático, o Poder Executivo não tem interesse 
em um Parlamento forte, não tem interesse num Or
çamento deliberativo. Quer só o autorizativo, porque 
pode tazer manobras. E não é culpa do Presidente 
atual. É o conflito normal dos Poderes, principalmen
te entre o que fiscaliza e o que executa. Por essa ra
zão, acho que V. Ex" está abordando um tema irn
portantfssimo, porque, para a grande maioria dos 
que não medem e não conhecem as conseqüências, 
o Congresso é -inócuo, é ineficiente. Mas, por mais 
inócuo e ineficiente, ele é necessário. E ai do País 
que não tem um Congresso, porque aqui, com a 
imunidade, podemos dizer o que é necessário ser 
dito. E assim temos feito. se mais não consegui

-mÍ:i§''fazer é'porque nós mesmos nos atraiçoamos, 
quando permitimos tantas medidas provisórias, às 
quais precisamos pOr um termo, pOr um fim, para 
que tenhamos mais pulso e mais poder de fiscali
zação. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Eu acrescenta
ria, Senador Ney Suassuna, que, além de necessá
rio, é indispensável. Conseqüentemente, sem ele, a 
democracia não respirará. 

O Sr. Lauro Campos - V. Ex" me permite um 
aparte, Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL • Ouço V. Ex", 
eminente Senador Lauro Campos. 

O Sr. Lauro Campos- Nobre Senador Bernar
do Cabral, a defesa que V. Ex" acaba de fazer con
tra as imprecações dirigidas ao Poder Legislativo, ao 
Senado, veio em boa hora e afirma-se por meio de 
sua consciência clara da importância do nosso tra
balho. Parece-me que não tinha muita razão Rubens 
Ricúpero quando afirmou: "Não é, Carlos Monforte? 
Eles, você sabe, eles são todos bandidos .. .', referin-

• do-se aos empresários brasileiros. Pois bem, penso 
que hoU17e uma generalização, talvez inâevida, mas, 
se eles não são todos bandidos, agora pelo menos 
estão todos equivocados, equiy6cado5 numa certa 
covardia. Quem está provocando uma onda de fa
lências no Brasil, elevando o desemprego em São 
Paulo a 15,8%, em Brasília, a mais de 18%, des
truindo setores industriais totalmente, é a taxa de 
câmbio, que não fomos nós quem inventamos. Foi o 
Banco Central e foram os tecnocratas que baixaram
na sobre nós. De modo que não sei se realmente 
eles deveriam dirigir-se ao Congresso Nacional ou 
se deveriam - mas não têm coragem suficiente para 
isso - dirigir-se contra o Executivo, que é o Poder 
que realmente está articulando esse plano de suca
teamento, de destruição e de desemprego na eeono
mia nacipnal. Portanto, parece-me que as censuras 
dirigidas contra nós talvez venham até apressar 
esse processo de destruição. E eu gostaria de saber 
qual é a medida de que o Governo precisava para 
articular o seu plano, que ele diz que está dando 
certo. E, se está dando certo, não é, obviamente, 
por falta do amparo e de apoio, que ele -tem, em sua 
maioria, no Congresso Nacional. Falamos aqui que 
existe um rolo compressor, que passa sobre o Legis
lativo e que faz apoiar todas as medidas do Executi
vo. Apóio, pois, a postura de V. Ex", no sentido de 
defender o Poder Legislativo, e apenas acrescento a 
minha posição, que, obviamente, não Se irmana em 
muitos pontos à de V. Ex",- de que as crfticas estão 
sendo conduzidas talvez de uma forma um pouco 
covarde contra aqueles que realmente não são os 
verdadeiros culpados. Muito obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL ·"Senador Lauro 
. Campos, não poderia esperar de V. Ex" outra pala-
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• Jtrasenão a palavra ·apoio", uma vez que o seu pas
sado credencia-o a esse posicionamento. O que 
quero deixar bem claro - e aqui não estamos tratan
do do problema de conotação político-partidária- é 
que, acima de toçfos nós, está o Poder Legislativo. 
Como integrantes dele, somos responsáveis não so
mente pela sua defesa, mas por mostrar à socieda
de brasileira que este é o canal por onde ela tem a 
sua voz mais atuante. 

Veja V. Ex" que, recentemente, quando a TV 
Senado e o Jornal do Senado foram lançados - e 
ambos deram a dimensão que nos faltava para mos
trar como os Senadores trabalham e produzem -
houve, de logo -porque alguém foi molestado com a 
concorrência - a crrtica de que o Senado estaria gas
tando numerário em derredor disso, quando, em ver
dade,.$! um dos trabalhos mais baratos, mais em 
conta que a Mesa do Senado poderia realizar, qual· 
sejà,..esse de mostrar o serviço, o comparecimento, 
a assiduidade dos Senadores. 

De modo que defendo o funcionamento do Le
gislativo e desses canais, como o Jornal do Sena
do e a TV do Senado, que permitem a publicidade 
em tomo da atuação parlamentar, porque, fina!men
te - e ar lembro o que V. Ex" dizia -, alguém sente 
que a orquestração que se fazia em denedor do Po
der Legislativo começa a desaparecer. 

O Sr. Freitas Neto • V. Ex' me permite um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex" 
com prazer. 

O Sr. Freitas Neto - Senador Bernardo Cabral, 
agradeço pela oportunidade do aparte. Diria que até 
não-seria mais necessário em função de outros pro
nunciamentos de apoio evidentemente a esse que 
V. Ex" faz, com a competência que lhe é peculiar, 
em defesa do Poder Legislativo, quando frisou que 
só o desconhecimento ou a má intenção podem 
querer desmerecer o trabalho do Poder Legislativo, 
quando este País lutou durante muitos anos para re
conquistar a democracia e quando diz V. Ex" que é 
incalculável o custo da falta de funcionamento do 
Poder Legislativo. Tódos os segmentos da socieda
de brasileira, desde entidades empresariais a sindi
catos, de certa maneira, têm voz na Cãmara dos De
putados e no Senado Federal, e os problemas são 
d®atidos. É claro que muitas dessas retorrnas são 

llOlliiiiicas, ·não podem ser votadas da ·noite para o 
dia Concordo que devemos agilizar, mas quero lem
brar que o Senado Federal aprovou muito rapida
mente todo o capítulo da Ordem EconOmica. Há, in
clusive, essa comissão a que V. Ex" acabou de se 

referir, que está dando um passo adiante ao tratar 
da nova regulamentação. Penso ser muito útil que 
os Senadores tomem conhecimento do assunto - e 
até sugiro que seja distribuído e dado conhecimento 
do seu inteiro teor àqueles que não pertencem à Co
missão -; para que, no momento em que a matéria 
chegar aqui, que é de alta relevância para o País, to
dos tenham uma idéia mais ou menos firmada para 
discuti-la nas comissões técnicas e· no Senado Fe
deral. Outro dia, um eminente Colega nosso revelou 
dados do Orçamento deste ano de t 996, segundo o 
qual, o funcionamento do Senado Federal,· da· Câ
mara dos Deputados e do Tribunal de Contas da 
União, como órgão auxiliar do Poder Legislativo, 
não vai consumir 0,5% do Orçamento ·da ·União.· 
Agora, imagine exatamente a faHa de funcionamento 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do 

• próprio Tribunal de Contas da União! Entendo ·que é 
como saúde. O cidadão só sente falta da saúde 
quando dela se ressente, ·quando ela desaparece. O 
Congresso Nacional tem prestado um serviço rele
vante. No passado, cheguei a me eleger. deputado 
federal, mas, na época, fui exercer as funções de. 
prefeito da Capital do meu Estado, Teresina. E ago- · 
ra que cheguei, de perto tenho presenciado o traba
lho desta Casa, que vejo como relevante, como mui
to importante para o País. Nessa última resposta .ao 
aparte do Senador Lauro Campos, V. Ex" fala des
sas iniciativas da TV Senado e do Jornal do Sena
do, que realmente têm repercussão, e não apenas 
aqui, mas no mais longínquo interior, nos nossos 
municípios inferioranos. A Câmara Municipal, a Pre
feitura Municipal, o Juiz de Direito, a sociedade de 
um muQicípio do interior brasileiro, do Nordeste, lá 
da sua Região Norte, estão verificando o trabalho do 
seu Senador nesta Casa, representante maior. dos 
estados da Federação. Portanto, gostaria apenas de 
cumprimentá-lo por essa defesa, como sempre, repi
to, brilhante, que V. Ex" faz do Poder Legislativo. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Frei
tas Neto, o que é comovente em seu aparte é que V. 
Ex' é oriundo do Poder Executivo, como acaba de 
registrar, só que omitiu o principal: V. Ex' mencionou 
a prefeitura, mas não disse que foi Governador do 
seu Estado. Portanto, ao longo do seu período go
vernamental, V. Ex" colheu a experiência do Execu
tivo. Chega ao Legislativo e veiifica - e só depois 

- que estamos aqui dentro é que somós capazes de 
fazer este tipo de análise - o quanto é produtivo o 
Senado Federal. 

Não quero nem discutir o problema da Câmara 
dos Deputados, por onde nós dois já passamos, 
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mas observe V. Ex" um dado fenomenal. Aqui temos 
-ex-governadores, ex-ministres de Estado, profissio
nais liberais de todos os ramos e senadores com ex
periência na vida empresarial. Ainda que não seja 
portador de um título de um curso superior, ele che
ga aqui trazendo urna experiência, e, neste encon
tro, é como se fossem pequenos rios que, à medida 
que vão tornando as águas emprestadas de outros, 
vão engrossando e se transformando em um cauda-
loso e veemente rio. . 

Veja, eminente Senador Freitas Neto, que é 
esse caudal, é esse encontro, são essas idéias que 
podemos sornar para mostrar ao povo brasileiro que 
a defesa é menos pessoal do que da instituição. Se 
não fosse o Jornal do Senado, lá nos municípios do 
meu interior não teriam conhecimento do que aqui 
estou cj,ebatendo, porque nem sempre os problemas 
regionais, municipais, que não têm a ressonância . · 
naciQnal, têm acolhida em um grande órgão da im
prema Em compensação, aqui está o registro, as
sim também como através da nossa TV Senado. 

o Sr. lris Rezende - Permite-me V. E~ um 
aparte? • 

O SR. BERNARDO CABRAL- Além do prazer 
de ter ouvido um ex-governador, ouço agora um ou
tro ex-governador e ex-ministro, que é o Senador lris 
Rezende. 

. O Sr. lris Rezende - Muito obrigado, Senador 
Bernardo Cabral, pelo aparte que me concede. A mi
nha intervenção tem mais o sentido de manifestar a 
minha sensibilidade e meu reconhecimento ao opor
tuno pronunciamento que V. Ex" fez nesta tarde em 
defesa, sobretüdo, do Poder Legislativo. Congressis
tas da extirpe de V. Ex" dão garantia ao Congresso 
e táiem com que este, na verdade, corresponde às 
suas finalidades, trazendo, assim, tranqüilidade à 
própria população. V. Ex" poderia nesta tarde, quem 
sabe, estar citando os inúmeros problemas enfrenta
dos pelo Estado, pela região que com tanta dignida
de representa. No entanto, vem nesta tarde em de
fesa do parlamento que integra, e esse gesto deve 
merecer o nosso respeito, deve marcar na nossa 
alma o posicionamento que todos nós parlamentares 
ficamos lhe devendo. Tenho a experiência de quem 
começou a vida pública na Câmara Municipal da ca
pital, na cidade de Goiânia, posteriormente fui eleito 
à Assembléia Legislativa de Goiás, de forma que é 
uma;expeFiência muito restrita, mas não deixa de ser 

uma experiência parlamentar. Posso dizer que, des
de aquela época, nos idos de 1959, existe urna von
tade, por parte não sei se daqueles que não conse
guiram sucesso nas eleições, de desmoralizar o Po-

der Legislativo. Isso sempre existiu. Mas eu tam
bém, como quem ocupou por algumas ~~es o Po
der Executivo, quer como· Prefeito de Go1âma, poste
riormente como Governador e como Ministro da 
Agricultura, posso dizer que grande parte do suces
so alcançado por mim na chefia desses poderes se 
deve à participação dos parlamentares. Ai de um 
Executivo que não corita com a participação do par
lamentar, que leva ao Chefe do Executivo, aos ~us 
secretários e aos Ministros os problemas vividOS 
pela gente que representa até nas regiõ:s ma~s di~ 
tantes do Município, do Estado ou do Pa1s! IndiSCUti
velmente, é a observação que o parlamentar faz jun
to ao Poder Executivo que permite a esse poder er
rar menos e, muitas vezes, realizar mais do que se 
propunha. O Poder Legislativo exerce esse papel 
em benefício da sociedade. Mas devemos entender 
_também que o parlamento não deve ser julgam: f?9-
las propostas que são apresentadas, pelas matenas 
que são votadas. O Poder Legislativo desempenha 
com muita competência o papel de dar segurança à 
sociedade no contexto sócio-político de um País, de 
um Estado ou de um Município. Quanta coisa não 
acontece neste País, por respeito que têm os malfei
tores da Pátria, dos Estados ou dos Municípios aos 
parlamentares que podem ir à tribuna denunciar, pe
dir providências, repudiar! Mas todos nós parlamen
tares ainda não assumimos o dever de defender 
este parlamento em todos os locais em que nos en
contramos. Essa tem sido urna falha gritante por 
parte dos parlamentares brasileiros. Sempre enten
demos que as críticas não nos atingem porque so
mos muitos, e as críticas, nós sempre procuramos 
no nosso subconsciente julgá-l;;tS sobre colegas ou 
sobre oUlros parlamentares e nunca sobre nós, e va
mos deixando; o que não acontece com o Poder 
Executivo, porque qualquer crítica ao Ministro, ao 
Presidente, a um secretário, ao Governador, o chefe 
do Executivo recebe como crítica direta ao seu go
verno, e o poder, então, sai em sua defesa. Por isso 
a minha admiração pelo gesto de V. Ex" nesta tarde. 
V. Ex" como membro deste Poder, demonstra que 
tem amor ao poder que constitui e, como tal, não 
aceita qualquer desgaste a este Poder que tod?s 
nós procuramos com muita dignidade integrar. E em
da mais: eu, lá distante, muitas vezes pensava que o 
Congresso Nacional não desempenhava bem suas 
funções, mas ninguém pode negar que o Congresso 
Nacional tem procurado a cada dia desempenhá-las 
melhor. Reafirmando o que já disse V. Ex", tenho 
acompanhado o trabalho do Senado muito de perto. 
As comissêes têm alcançado resultado muito mais 
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_!!Q~ivo. V. Ex" mencionou a comissão que integra
mos, eu e V. Ex", que é a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania Distribuímos aos Srs. Senado
res e à imprensa um relatório dos trabalhos do ano 
legislativo de 1995. Aquela Comissão produziu em 
um ano quase que o equivalente a quatro anos ante
riores. As demais comissões - e tenho acompanha
do -, como a Comissão de Relações Exteriores, a 
Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de 
Infra-Estrutura, todas as Comissões Permanentes 
desta Casa têm produzido muito mais. Agora, isso 
não tem sido levado ao povo. Nessa hora, compete 
aos parlamentares uma ação no sentido de desper
tar a própria imprensa, porque sem ela também é 
muito difícil que o nosso trabalho chegue até ao 
povo que aqui representamos. Dou como exemplo -
é apen~ uma observação - a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, que, se não se tivesse 
reunJQ.o nenhuma vez· em 1995, tenho certeza que 
teria ganho manchete na imprensa, registrando ne
·gativamente- e com razão - o seu trabalho, mas dis
tribuímos o relatório do ano passado já no decorrer 
deste ano. Não vi uma linha na imprensa do nosso 
País sobre esse feito da nova legislatura do Senado 
com relação à atuação nas Comissões Téqlicas 
desta Casa, especificamente na Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania. De forma que, aprovei
tando o gancho que V. Ex" oferece, eu gostaria de 
fazer coro com este seu belo pronunciamento, neste 
final de tarde, para que todos os parlamentares, se
nadores e Deputados, levem ao povo do nosso País, 
dos nossos Estados e Municípios o esforço que a 
atual legislatura - Câmara dos Deputados e Senado 
Fe9eral - tem feito no sentido de dar respaldo ao 
Presidente da República nos seus projetes, nas 
suas refoi'JTlall especialmente; o esforço que tem fei
to este Congresso no sentido de aprimorar a nossa 
legislação; o esforço dos parlamentares no sentido 
de interpretar bem os anseios, as angústias, o sofri
mento do nosso povo e de sensibilizar o Poder Exe
cutivo; enfim, esse trabalho hercúleo que têm os 
parlamentares realizado aqui nesta legislatura. E 
quero dizer mais: lia na imprensa do meu Estado, há 
pouco tempo, sobre a falta de quorum para delibe
ração, tanto na Câmara dos Deputados quanto no 
Senado Federal. Permanentemente, lia também 
convocações dos líderes, nas duas Casas do Con
gresso, -para esforço concentrado, a fim de que os 
parlamentares pudessem apreciar as matérias con
sideradas mais urgentes. Ninguém leu, no decorrer 
desta legislatura, qualquer convocação das lideran
ças aos Srs. Deputados e Senadores para a realiza-

ção de esforço ·concentrado, porque os parlamenta
res têm estado permanentemente em Brasília. Não 
tenho notícia de que tenha faltado número para deli
beração às terças, quartas e quintas-feiras, tanto na 
Câmara quanto no Senado. E é isso que precisamos 
·mostrar ao nosso povo. Fazer com que o povo sinta 
que o Congresso Nacional tem procurado desempe
nhar o seu papel com muita dignidade, movido, so
bretudo, pelo espírito público e pelo amor à Pátria. 
Muito obrigado por ter-me concedido o aparte. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador lris 
Rezende, quem deve agradecer sou eu. Em primeiro 
lugar, porque, num final de tarde, acabamos de 
construir aqui um edifício de solidariedade na defesa 
ao Legislativo. Curiosamente o principal condõmino 
desse edifício é quem preside os trabalhos. 

· O meu Presidente - com aquele olhar de quem 
é o cc-autor na enorme demora que estou ocupando 

-a tribuna; porque já ultrapassei o meu tempo além 
dos vinte minutos - adverte-me de que está na hora 
de concluir o meu discurso. É uma espécie de pacto, 
também de S. Ex", que não pode usar da palavra e 
da sua solidariedade, aqui, na defesa do Legislativo. 

Veja V. Ex" como vale a pena estar ao lado da 
causa justa. Quando digo que o Legislativo é, sem 
dúvida, o mais autêntico dos três ·Poderes, não es
tou fazendo uma figura de retórica. Não estou, se
quer, trazendo um elogio a mais para. o poder do 
qual, com muita honra, sou integrante. E porque não 
há como esconder de que este poder, indubitavel
mente, é o único que permite o que estamos aqui 
observando: a solidariedade em tomo de uma causa 
que, ao cabo e ao fim, é a causa do povo brasileiro. · 

v. f.x" pode, quando muito, no Poder Executi
vo, sair em defesa de um programa seu de governo 
como chefe, mas como parlamentar, V. Ex" sai em 
defesa de toda a sociedade. É em derredor dela que 
se constrói tudo, é por ela que se pretende fazer e 
compor dias melhores. E só o parlamento, só o par
lamento, no exercício de seu mais nobre dever, que 
dignifica a vida daquele que mandou o seu repre
sentante para cá. 

Vou concluir, Sr. Presidente, Senador Romeu 
Tu ma. V. Ex" fique tranqüílo que já não irei além, se
não acabo fazendo um discurso de uma hora, um 
longo discurso. Vou concluir me lembrando do gran
dé Padre Vieira quando, na sua defesa perante o 
Santo Ofício depois de um longo discurso, de uma 
sustentação que não acabava mais, pediu desculpas 
por ter ido tão longe: 'Perdoe-me se fui tão longe. 
Desculpe-me, não pude ser mais breve'. 

Muito-obrigado, Sr. Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Júlio Campos, 2• Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidencia, que é 
ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Bel/o Pargá, deixa a cadeira da 
presidencia, que é ocupada pelo Sr. Ráineu 
Tu ma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - V. Ex" 
sabe da importância deste seu pronunciamento nes
ta hora em que o Senado, infelizmente, tem que se 
defender de alguns pronunciamentos injustos. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - A Presi
dência recebeu manifestação do Presidente da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre ~ processo Diversos n• 31 , de 1996, faVorável 
à participação do Senado Federal na 11 Conferência · 
das~ações Unidas sObre os Assentamentos Urba
nos, Habitat-2, a realizar-se em Istambul, Turquia. 

Em votação a manifestação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A Presidência designa os eminentes Senado

res Coutinho Jorge, lris Rezende, Lúcio Alcântara, 
José Agripino e Esperidião Amin para representarem 
o Senado Federal, na condição de observadores 
parlamentares, e comporem a delegação brasileira 
no referido evento. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Romero Jucã. (Pausa.) 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presi
dep!fl, tendo o Plenário aprovado, V. Ex" escolheu, 
neste momento, os nomes dos parlamentares que 
viajarão? 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Não. S. 
Ex"s já estavam enumerados aqui, no aguardo de 
que seria aprovado pelo Plenário. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, quem 
entregou a V. Ex" esses nomes? 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Estava 
sobre a mesa. Ao substituir o Presidente anterior, a 
documentação já se encontrava sobre a mesa. 

O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, quem 
deixou o requerimento sobre a mesa? Caiu do céu? 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Passa
_rét1Her-todos os despachos. 

O expediente veio no dia 11 de abril, do Minis
tro Luiz Felipe Lampreia Foi despachado à Comis
são de Relações Exteriores, em 1 O de abril de 1996, 
pelo Presidente desta Casa, José Samey. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, se veio 
no dia 11, não poderia ser despachado no dia 1 o. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Descul
pe-me. Entrou em 09 de abril; depois, foi encami
nhado à Comissão de Relações Exteriores, dia 11. 
O despacho é do dia 1 O, tendo sido encaminhado no 
dia seguinte. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, houve 
alguma decisão da Comissão? Não me lembre de 
ter participado de alguma decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Lerei o 
teor do despacho da Comissão. 

Entendo que a reunião é útil e caberá, no caso, 
à Presidência indicar os nomes selecionados. 

Em 21 de maió de 1996. Senador Antonio Car
los Magalhães. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente; quer 
dizer, S. 'Ex", Presidente, entende que é útil? Não foi 
a Comissão quem entendeu desse modo? 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Não, a 
Comissão encaminhou para indicação da Presidên
cia. 

O SR. PEDRO SIMON - Não. Pergunto se a 
decisão foi de Antonio Carlos Magalhães, Presiden
te, dizendo que é útil, ou se foi da Comissão que se 
reuniu. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - S .. Ex" 
despachou como Presidente da Comissão. · 

O SR. PEDRO SIMON - Sem ouvir a Comis
são? 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Bom, aí 
não pos;;o informar a V. Ex". 

-O SR. PEDRO SIMON - Mas o que diz o offcio, 
porque eu participo dessa Comissão? 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - A Mesa 
deverá atender à solicitação de V. Ex" e deverá fa
zer constar posteriormente as informações, porque o 
processo está sobre a mesa. · _ 

O art. 48, item 18, do Regimento I ntemo drs-
põe: 

18 - propor ao Plenário a indicação de 
Senador para desempenhar missão tempo
rária no País ou no exterior; 

O sR..,PEDRO SIMON • Mas, Sr. Presidente, a 
quem cabe propor? . 
__ O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Vou ler 
o artigo: 

Art. 48. Ao Presidente compete: 
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18 - propor ao Plenário à indicação de 
Senador para desempenhar função tempo
rária no País ou no exterior; . 

S. Ex" propôs os nomes, e cabe ao Plenário re
jeitá-los ou não - acredito eu. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, e isso 
pode ser feito aqui no final da sessão? Não tem que 
ser feito durante a Ordem do Dia? 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Em 
qualquer fase da sessão, pelo Regimento. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, qual é 
o artigo que diz isso? Qualquer parte da sessão? 
Entendo que só há um momento em que o Plenário 
do Senado decide, que é na hora da Ordem do Dia. 
Agora, às 18h18min, na presença de 6 Srs. Senado
res, tomar uma decisão dessas, a respeito dà qual 
ning11ém sabe, e que não estava na Ordem do Dia e 
sobre-a qual ninguém toma conhecimento. Eu acho 
estranho. Penso que isso, sinceramente, deveria ser 
discutido na Ordem do Dia, tinha que estar publica
do na Ordem do Diá, para sabennos do que sá trata. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Peço a pàlavra 
pela ordem, Sr. Presidente. _ -~ _ 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) • Com a 
palavra o Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM .. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. 
Ex" é um nome dentro desta .Casa que merece o 
maior respe~o. Penso que a observação que faz o 
eminente Senador Pedro Simon é exatamente no 
sentido de preseiVar V. Ex". Creio que, no caso, o 
eminente Senador deseja é que V. Ex" deixe para a 
sessão de amanhã, a fim de preseiVar o nome de V. 
Ex" contra um comentário que não merece. 

O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, quero 
agradecer ao Senador Bernardo Cabral, que é um 
gentleman, um homem extraordinário e faz essa 
gentileza. 

Na verdade, a imprensa está publicando que o 
'Oriente Expresso está andando". De repente, estou 
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional, à qual pertenço, mas não participei do tal 
"Oriente Expresso•; mas agora estou aqui e, de re
pente, estão votando o "Oriente Expresso"? Então, 
quero saber do que se trata. 

-· -=Desta fonna, julgo que V. Ex" poderia acatar a 
sugestão do ilustre Senador Bernardo Cabral e dei
xar a votação para amanhã, durante a Ordem do 
Dia, e que o Presidente que indicou venha aqui ex
plicar a indicação. 

Não é nada com relação a quem vai: impossf
vel indicar melhor; nada com relação a mim que, 
conforme todo mundo sabe, não viajo nem por indi
cação nem sem indicação. Não há nada de pessoal 
nisso. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) • A As
sessoria da Mesa informa que o art. 235, III, e, do 
Regimento Interno, diz: 

Art. 235·-······-··-··-··········-···--·-···-· 
III. ···-················-··-··········--·-···-·····-· 
e) em qualquer fase da sessão- reque-

rimento de: 
1 - leitura de qualquer matéria sujeita 

ao conhecimento do Senado; 
2 - permissão para falar sentado; 

O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, trata· 
_se de conhecimento ou de decisão? Se é para co
municar;-é outro assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Peço li· 
cença a V. Ex". Não gostaria de dialogar porque não 
poderia dar infonnações seguras sobre esse proces-
so. . 

O SR. PEDRO SIMON - Yamos deocar para o 
próximo Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Não sei 
se se pode voltar atrás, mas as notas taquigráficas 
já registraram, e compete à Mesa trazer uma infor
mação mais segura amanhã a V. Ex" e aos outros 
Senadores. 

O SR. PEDRO SIMON - Mas, de qualquer ma-
neira, não votei. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Perfe~o. 
O SR. PEDRO SIMON • Não votei nada 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Está re

gistrado. A Mesa deverá infonnar a V. Ex". 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda 
(Pausa.) 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra como lfder. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra a V. Ex" por dez minutos porque a ses
são está prestes a se encerrar. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores,_quero apenas trazer ao Senado Federal 
a indignação, a revolta do povo de uma região do 
meu Estado. 

Estive, neste último final de semana, no sába
do e no domingo, visitando alguns municfpios do 
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_-ª.aj_xo Amazonas: Alenquer, Óbidos, Terra Santa e 
Oriximiná. São municípios históricos do meu Estado. 
Em todos eles fiz reuniões com a comunidade, em 
que estavam presentes Vereadores, lideranças sin
dicais, lideranças empresariais, enfim, a população 
de uma maneira geral. Essas reuniões duraram de 
três a cinco horas cada uma. 

Nessas oportunidades, pude ouvir daquelas 
pessoas ali reunidas palavras de sentimento, de ex
trema revolta e indignação diante da situação ~em 
que se encontram. 

O principal problema desses municípios é a fal
ta de energia Todos esses municípios funcionam 
com usinas tennoelétricas, usinas a diesel. Os seus 
motores estão totalmente destruídos, sucateados e 
a energia que está sendo gerada não dá para aten-
dera 2P% de suas necessidades. · 

• As pessoas se queixam do sofrimento. Esta é 
uma-época de calor intenso na região e as pessoas 
não conseguem dormir direito, acordam cansadas, 
revoltadas. E, pior de tudo: sem água em suas ca
sas para tomar banho. Todos esses municípi_os fi
cam à margem dos maiores rios do mundo: Amazo
nas e Trombetas. É evidente que sem a energia não 
há como captar água para ser distribuída às residên
cias. Imaginem o que é a pessoa passar uma noite 
inteira de sofrimento, com insetos e um calor insu
portável e, ao amanhecer, não ter água em sua casa 
para tomar banho. 

Na região há, inclusive, um acelerado processo 
de aparecimento de doenças, como doenças de 
pele. Enfim, há um sofrimento generalizado nesses 
municípios. 

' -Quero salientar que nunca, em nenhuma outra 
época, eles passaram pelo que estão passando 
hoje. Jamais, em momento algum, em qualquer go
verno anterior ao nosso, a energia gerada nesses 
municípios chegou ao nível atual: às vezes, blecaute 
total; outras vezes, quatro, cinco horas por dia de 
energia no município. 

Finalmente, desejo falar sobre uma outra ques
tão extremamente grave: a região está sofrendo a 
maior inundaçãp dos últimos trinta anos. As águas 
do Amazonas subiram assustadoramente. Em que 
pese a beleza extraordinária daquela região, a pai
sagem deslumbrante, a viagem extremamente agra
dáwl que se pode fazer a um dos locais mais belos· 

-elo Pa'ís-;-a região do Baixo Amazonas, apesar de 
tudo isso, há muitas pessoas desabrigadas. e sem 
receberem o socorro da Defesa Civil. · 

Estive lá e testemunhei essa revolta. Estou to
mando providências para mostrar essa realidade ao 

Governador do Estado e para o Presidente das Cen
trais Elétricas do Pará. 

Antes de viajar para aquela região, encaminhei 
um ofício indagando as providências que a Celpa 
estava tomando para tentar resolver esse problema, 
pois já sabia com antecipação do estado de calami
dade pública que atingia esses municípios. 

Lamentavelmente, o Presidente da Celpa fez 
um ofício de dois parágrafos sem informai a progra
mação que estava adotando ou as providências que 
estava tomando, apenas se queixava da dificuldade 
de comprar peças para resolver o problemas daque
les motores porque o Tribunal de Contas do Estado 
estava criando problemas para ele. Em nenhum mo
mento o Presidente da Celpa informou se algum téc
nico estava se dirigindo para o local, se tais e tais 
motores seriam recuperados e em que momento. 

_Isso é extremamente lamentável porque mostra, de 
certa forma, uma falta de responsabilidade desse 
Presidente que não enxerga as dificuldades por que 
passam essas pessoas. 

Quem deveria estar lá no meio do povo para 
ouvir o que ouvi durante horas a fio deveria ser o 
Governador Almir Gabriel ou o Dr. Guido Renno, 
Presidente da Celpa, e não eu, Senador da Repúbli-
ca. 

Gostaria que o Governador do Estado perce
besse a necessidade de deixar seu gabinete em Be
lém e começasse a andar pelo Estado, a fim de en
xergar melhor as dfficuldades do povo. 

Estou fazendo este alerta para transmitir ao 
Governador Almir Gabriel a indignação e a revolta 
da população. Estou também me dirigindo à Defesa 
Civil do .rneu Estado, que, até agora, só se fez pre
sente no município de Monte Alegre, quando, na 
verdade, quase todos os municípios do Baixo Ama
zonas estão sofrendo com as inundações. Há famí
lias desabrigadas, fammas passando necessidade, 
porque neste período, inclusive, toma-se muito mais 
dffícil a pesca. É um perfodo de cheia e muitas pes
soas ficam privadas do seu principal meio de susten
to. 

Quero aqui ser a voz da indignação daquela 
gente, solidarizar-me com eles pelo seu sofrimento, 
e dizer que, da nossa parte, estamos alertando as 
autoridades competentes para que providenciem ur
gentemente resolver os ~graves problemas destes 
municípios.=. repito: Alenquer, Óbidos, Terra Santa e 
Orixirriiná, os quais til/e a~ alegria e a satisfação de 
visitar. 

Era o que tinha a dizer. 
. Muito-obrigado, Sr. Presidente. 
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Durante o discUtso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Romeu Tuma, cteixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lú
cio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Os 
Srs. Senadores Carlos Wilson e Benedita da Silva 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados, 
na forma do disposto no art. 203, do Regimento ln
temo. 

S.Ex's serão atendidos. 
O SR. CARLOS WILSON (PSDBPE) - Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, parcela considerável 
dos empresários e profissionais dos meios de comu
nicação, especialmente das emissoras de rádio, vem 
promovendo intensa campanha com o objetivo de 
extinguir a obrigatoriedade de retransmissão do pro
grama,.Voz do Brasil. Em que pese a liberdade de 
pen~mento e de exP.ressão, há que se lamentar o · 
eqUÚIOCo em que incorrem alguns veículos de comu
nicação na avaliação do signnicado e do alcance de 
uma instituição sexagenária simplesmente o mais 
antigo programa de rádio da América do Sul. :_ 

A estratégia da mídia que se opõe à ~trans
missão obrigatória consiste em mobilizar a P.Çpula
ção contra o programa o que seria absolutamente lí
cito, se algumas emissoras não escamoteassem in
formações e não distorcessem fatos, como os índi
ces de audiência do programa, seu caráter ampla
mente democrático e sua utilidade pública. 

A Voz do Brasil foi criada em 1935, no primei
ro governo Getúlio Vargas, com o nome de Hora do 
Brasil, e tinha por objetivo manter a população brasi
leira, especialmente nos rincões mais distantes, que 
não"dispunham de meios de comunicação eficientes, 
informada dos atos do Poder Executivo. Em 1937, 
passou a ser retransmitida em cadeia nacional, e em 
1963, quando da instituição do Código Brasileiro de 
Telecomunicações, tomou-se obrigatória nos moldes 
ainda vigentes. 

Hoje, o programa é retransmitido por cerca de 
duas mil e quinhentas emissoras de rádio, sempre 
de segunda a sexta-feira, no período das 19 às 20 
horas, com ampla audiência em todo o território na
cional. 

Por ter sido criada num governo que se revela
ria autoritário, e tendo como objetivo básico a divul-
~ dos atos governamentais, a Voz do Brasil tem 

sido estigmatizada por profissionais e empresários 
de comunicação, muitas vezes incautos ou desinfor
mados. Há certamente, entre os detratores do pro
grama, alguns que jamais tiveram a curiosidade de 

ouvi-lo o que é lamentável, pois exercem o direito 
da crítica a partir de estereótipos. 

Há anos, proprietários de emissoras radiofóni
cas insurgem-se contra a imposição governamental, 
argumentando que a retransmissão da Voz do Brasil 
deve ser facultativa. Ora, Sr"s e. Srs. Senadores, ex
tinguir a obrigatoriedade de retransmissão do pro
grama equivale a extingui-lo, pelo simples motivo de 
que os concessionários das emissoras de rádio não 
têm qualquer compromisso que não seja o lucro. 

Aquinhoados com as concessões para explora
ção dos seJViços radiofónicos, deveriam enxergar, 
na retransmissão do programa, a mínima contrapar
tida a oferecer à sociedade. As demais 23 horas diá
rias, de livre funcionamento, sem interferência do 
Poder Público, no entanto, não lhes bastam. Ade
mais, sijo míopes: a Voz do Brasil, sobre ter au-

- diência, .ao contrário do que alegam, tem custo prati
camente nulo. 

Alega-se, contra a manutenção do programa, 
que ele não tem audiência O Jornal do Brasil, em 
sua edição do dia 8 de fevereiro, ao abordar a celeu
ma desencadeada por uma emissora paulista, cita 
pesquisa do Datafolha que, ao contrário do que se 
propala, revela uma ampla aceitação. 'Segundo o le
vantamento diz o periódico 88% dos brasileiros aci
ma dos 16 anos conhecem a Voz do Brasil; destes, 
mais da metade aprova que o programa seja obriga
tório'. 

Em outro trecho da mesma matéria, o jornal 
insuspeito, porque favorável à extinção da obrigato
riedade cita o radialista Paulo Mello, presidente da 
Associação de Emissoras do Rio, que afirmara ter a 
Voz do' Brasil uma audiência em tomo de zero: 
'Isso prejudica muito o rádio, porque as pessoas 
desiigam e a partir das 19 horas a televisão fica so
Zinha'. 'Mas a pesquisa da Datafolha revela a se
guir o periódico mostrou que nas regiões Nordeste 
e Centro-Oeste mais de dois terços dos entrevista
dos que conheciam a Voz a ouviam regularmente'. 
E acrescenta: 'Índice de dar água na boca até em 
novela da Rede Globo'. 

Outra crítica infundada que se faz ao programa 
consiste em considerá-lo um resquício da ditadura. 
Eis aí, Sr"s e Srs. Senadores, outro disparate. A Voz 
do Brasil, embora nascida sob a égide do autorita
rismo e n_!!Jll contexto de utilização da radiofonia 
por governos fascistas então emergentes; embora, 
ainda, porta-voz unilateral de governos autoritários 
mais recentes, mudou! mesmo que não o tenham 
percebido-os concessionários das emissoras de 
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-..rádio. o ouvinte, no entanto, Sr"s e Srs. Senadores, 
sabe disso. Sabe que a Voz do Brasil é o mais de
mocrático espaço que se tem na mídla para estabele
cer uma ponte entre, de um lado, os dirigentes do Po
der Executivo, os parlamentares, e, agora, os ma
gistrados, e, de outro lado, a sociedade brasileira. 

A Voz do Brasil é democrática, antes de mais 
nada, por ser acessível a todos os brasileiros, inde
pendente de sua condição sócio-económica e de 
sua fixação em qualquer ponto do território nacional. 
Aliás, devo lembrar que a Voz do Brasil vai além: 
fala agora para os SOO mil brasileiros que vivem nos 
Estados Unidos e brevemente poderá ser captada 
por nossos patrícios no Japão. . 

Para ouvi-la não é necessário ter energia elétri
ca em casa; igualmente, prescinde-se de aparelhos 
mais' â'ofisticados e caros, como os de televisão .. 
Ouve-se a Voz do Brasil até mesmo por um simples 
ràdii'ifio de pilha, e não se exige escolaridade para 
ter acesso à informação. Resta desmontada, portan
to a falácia de alguns adversários do programa, 
q~e. fingindo desconhecer as características e espe
cificidades de cada veículo, questionam o fato de a 
televisão e a imprensa não se submeterem à mEl!>ma 
obrigatoriedade. · 

Finalmente, a Voz do Brasil manifesta-se de
mocrática ao divulgar idéias e fatos inde
pendentemente de pressões económicas e de prefe
rências políticas. Como disse, e repito, o programa 
mudou, e sô não o perceberam os desinformados, 
enquanto os inescrupulosos fingem não o te~ perce
bido. No espaço destinado ao Poder Executivo, ou
vem-se, com freqQência, críticas ao Governo; de 
módo semelhante, o noticiário do Poder Legislativo 
divulga atos e idéias de parlamentares de todas as 
correntes, sem preferência partidária e sem qualquer 
tipo de censura. O resultado disso é que os parla
mentares sem recursos, que não são proprietários 
de emissoras e de jornais, podem prestar éontas aos 
seus eleitores em condições de igualdade. 

Uma única audiência, Sr"s e Srs. Senadores, 
da Voz do Brasil levará os desinformados a concluir 
que o programa é mais democrático e ético do que o 
jornalismo que se vem praticando em numerosos 
meios de comunicação. É hora, portanto, de preser
varmos a obrigatoriedade de sua transmissão, como 

--temra cre-equalizar as oportunidades. É hora de ga
rantir voz a quem não tem vez na mídía comercial. É 
hora enfim, de lutar pela manutenção de um progra
ma que, tendo conquistado o respeito do ouvinte, in
corporou-se ao cotidiano da famma brasileira, tazen-

do do seu direito à informação a primeira das armas 
na luta pela cidadania. 

Muito obrigado! 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ) -Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, aconteceu hoje, 
na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o maior lei
lão já realizado no país, sem dúvida o "grande negó
cio" deste final de século, em toda a América Latina: 
a venda da Light 

Envolvida em grandes polêmicas, desde a con
testação do preço estipulado pelo BNDES até ações 

.judiciais, as dúvidas, os avanços e recuos no pro
cesso de privatização da Light acabaram afastando 
a grande maioria dos pequenos aplicadores. 

Ainda que dinheiro não faHe, circulam aluai
mente no mundo investimentos da ordem de 3 trilhõ
es de d91ares (no Brasil apenas nos Fundos temos 

- 60 bilhÕes de dólares), claro está que as críticas e 
as controvérsias que se criaram faziam parte de 
uma encenação com um único objetivo: fazer des
pencar o preço da empresa, para que ela se tome 
mais "palatável" ao voraz apetite dos grandes capi
tais. Tanto é assim que o controle da empresa foi 
negociado em tempo recorde: 14 minutos. Bem diz o 
ditado "quem desdenha quer comprar". O setor de 
energia elétrica é considerado, ao lado do mercado 
das telecomunicações, o grande "filé" para o século 
21. 

O Governo vendeu, pelo preço mínimo, 51% 
das ações da empresa por 2 bilhões, 216 milhões 
de reais. De um total de 629 mil lotes, 568 mil fo
ram vendidos. Desse total 62, 7"/o ficaram com a 
estatal francesa, Eletricité de France, e 34% com 
as empresas norte-americanas Houston Indus
tries e ASE Virgínia. Um negócio da China por
que somente o património líquido da empresa é de 
3 bilhões de reais. Faturando ao ano algo em tor
no de 2 bilhões de reais, seu lucro, somente entre 
os meses de janeiro a março de 1996, foi de 62 
milhões de reais. Fica explícito que o controle 
acionário da Light foi vendido por um preço simbó
lico. 

Para a compra da Light, o Supremo Tribunal 
Federal entendeu que a Brazil lnternatlonal e a 
Transcon/ Amurada poderiam usar 100% de moe
das podres no leilão. Afirmou que a União tem o de
ver de aceitar õs títulos públicos, negociados no 
mercado com elevados percentuais de deságio, 
devendo recebê-los pelo valor original no leilão. 
Isto porque em pagamento realizado a essas em
presas, no- governo passado, a União utilizou es-
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_,._e,._ títulos e comprometeu-se em aceitá-los no pro
grama de desestatização. Compromisso esse forma
lizado e homologado judicialmente. A grande ques
tão que permanece envolta em certo mistério, é que 
não se sabe exatamente o volume de títulos existen
tes no mercado, com essa cláusula de compromis
so, e tampouco nas mãos de quem estão eles. A 
partir do mérito que deverá em breve ser julgado, 
provavelmentefavorável,aempresaestatalfrancesa 
poderá recorrer para pagar 1 00% da dívida em moe
das podres. No mundo dos negócios, quem não vai 
querer utilizar, na compra de uma empresa altamen
te rentável como a Light, títulos que passa de mão 
em mão e que o próprio governo deseja se desfa
zer? 

Apesar de o patrimônio público brasileiro estar 
seRdo ;vendido" em sucessivos leilões, não ·houve 
retomo algum à população que é a legítima dona . · 
desSe. património. Como representante dos interes
ses maiores do Estado do Rio de Janeiro, como pes
soa pública e cidadã brasileira, quero deixar registra
do nos Anais desta Casa um veemente repúdio à 
política de "doação" do patrimonio público ao contro
le do capital internacional, descomprometido com os 
destinos do nosso Pafs. ' 

Reflito, com o coração transpassado por uma 
angústia indizível, as sábias palavras de advertência 
do imortal Rui Barbosa, com as quais desejo finali
zar meu pronunciamento: 

"Não busquemos o caminho de volta à 
situação colonial. Acautelemo-nos das invasõ
es económicas. Vigiemo-nos das potências 
absorventes. Tenhamos sentido dos ventos. O 

, - Brasil é a mais cobiçável das presas! E, ofere
cida como está, incauta, inerte a todas as am
bições, tem de sobejo, com que fartar duas ou 
três das nações mais formidáveis". 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária do Senado a 
realizar-se hoje, às 18h30min, com a seguinte 

ORDEMDODIA 

-1-

REOUERIMENTO N2 858, DE 1993 
_~atação. em turno único, do Requerimento n• 
858, de 1993, do Senador Gilberto Miranda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, o artigo intitulado Extin
ção da punibilidade pelo pagamento é correta, de 

autoria do jurista Walter ceneviva, publicado no jor
nal Folha de São Paulo, edição de 24 de agosto de 
1993. 

-2- -~ 

REQUERIMENTO N2 600, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
600, de 1993, do Senador João França, requeren
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, da matéria "EUA pres
sionaram Collor para demarcar a reserva ianomã
mi", publicado no Jornal do Brasil, edição de 22 de 
junho de 1993. 

-a
REQUERIMENTO N2 986, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
.986, de ,1994, do Senador Pedro Simon, requeren
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do Relatório sobre sua viagem 
ao Mexico como representante do Brasil para assis
tir à posse do novo Presidente daquele. 

-4-

REQUERIMENTO N• 1.1 09, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.1 09, de 1994, do Senador Gilberto Miranda, reque
rendo, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Aveia 
em vez de chicote", publicado no jornal Folha de 
São Paulo, edição de 18 de dezembro de 1994, de 
autoria do Senador Jarbas Passarinho. 

-5-
' REQUERIMENTO N2 13, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
13, de 1995, do Senador Carlos Patrocínio, solicitan
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo "Além da Anistia", de 
autoria do Sr. Marcondes Gadelha, publicado no Jor
nal Congresso Nacional, edição de 1 O de dezembro 
de 1994. 

-&
REQUERIMENTO N2 109, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
109, de 19~5. do- Senador Jacques Silva, solicitan
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Marcos Vinicius Vilaça, por ocasião da 
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-.abertura dos trabalhos daquele Tribunal, exercício 
de1995. 

-7-
REQUERIMENTO N• 114, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
114, de 1995, do Senador Lourival Baptista, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "As ba
ses do diálogo", de autoria do Embaixador do Brasil, 
em Washington (EUA), Paulo Tarso de Flecha de 
Lima, publicado no Jornal Folha de São Paulo, edi
ção de 19 de janeiro de 1995. 

-a
REQUERIMENTO N° 115, DE 1995 

- Yetação, em turno único, do Requerimento n" 
115. de 1995, do Senador Lourival Baptista, solici- -· 

· tande;- nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "TCU e 
os novos tempos", de autoria do Ministro Marcos Vi
nicios Vilaça, publicado no Jornal do Brasil, edição 
de 18 de janeiro de 1995. · 

-9-
REQUERIMENTO N° 119, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
119, de 1995, do Senador Gilberto Miranda Batista, 
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "A 
Paraíba também é Brasil," de autoria do Senhor 
Saulo Ramos, publicado no Jornal Folha de S. Pau
lo, edição de 24 de janeiro de 1995. 

-10-

REQUERIMENTO N°133, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
133, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo • A força do con
traponto", de autoria do Ministro Marcos Vinícios Vi
laça, publicado no Jornal de Brasilia, edição de 11 
de janeiro de 1995. 

- 11-

REQUERIMENTO N° 134, DE 1995 

__ Votação, em1tumo único, do Requerimento n" 134, 
-de l'mls;-Cio Senador Joel de Hollanda, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, po artigo "Privilégios estatpis", de autoria do 
Juiz Eudes Oliveira, publicado no JOinaf Diário de Per· 
nanibuco, edição de 24 de janeiro de 1995. 

-12-

REQUERIMENTO N° 135, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
135, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição,· nos 
Anais do Senado Federal, do artigo "Um imposto ile
gal", de autoria do Advogado Luciano Caldas Pereira 
de Carvalho, publicado no Jornal do Commerclo, 
edição de 24 de janeiro de 1995. 

-13-

REQUERIMENTO N°136, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
136, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo •o trevo terá o 

.destino da marchinha", de autoria do Jornalista Leo
nardo Dah!as Silva, publicado no Jornal Diário de 
Pernambuco, edição de 24 de janeiro de 1995. 

-14-

REQUERIMENTO N°137, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
137, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo •um problema 
sem solução", de autoria do Juiz Adeildo Nunes, pu
blicado no Jornal do Commerclo, edição de 25 de 
janeiro de 1995. 

-15-

REQUERIMENTO N°138, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
138, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo "A vez do trevo•, 
publicado no Editorial do Jornal do Commerclo, 
edição de 25 de janeiro de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

EStá encerrada a sessão. 

(Levanta-:se a sessão às 18h28min.) 



Maio de 1296 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00259 

Ata da 73!! Sessão Deliberativa Extraordinária 
Em 21 de Maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos 

- ... 
-- .:..t\S 18 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE

CERAM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Canos Magalhães -

Antônio Carlos Valladares - Artur da Távola - Bello 
Parga - Benedita da Silva - Beni Varas - Bernardo 
Cabral - Carlos Bezena - Carlos Wilson - Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alva
res - Emma Fernandes - Emandes Amorim - Esperi
dião Amin - Raviano Melo - Francelina Pereira -
Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gil
vam Borges - Guilhenne Palmeira- Hugo Napoleão
Humberto Lucena - fris Rezende - Jader Barbalho -
Jefferson Péres - João França - João Rocha - Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Eduardo Outra -
Jol'é Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto 
Arruda - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Cam
pos - Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara -
Lúdio Coelho - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Na-

-
bor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre 
Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon -
Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calhei
ros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero 
Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Se
bastião Rocha - Sérgio Machado - Teotonio Vilela 
Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 70 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Eduardo Su
plicy. 

É lido o seguinte: 



. ' 

00260 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

REQUERIMENTO N" 495, DE 1998 

Senhor Presidente, 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 
alinea 'b', do Regimanto Interno, para o Projeto de Daaato legislativo n" 42, 
de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ 
Esse requerimento será votado após a Ordem do 
Dia, na forma do disposto no art. 340, n, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ 
A Presidência recebeu, do Banco Central do 
Brasil, o Oficio n• S/ 35, de 1996 (n• 1.499/96, na 
origem), encaminhando, nos termos da .Resolução 
n• 69, de 1995, do Senado Federal, manifestação 
daquele órgão, relativa à solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, para que possa emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São 
Paulo _ LFTP, cujos recursos serão destinados ao 
giro de sua Divida Mobiliária, vencível no I • 
semestre de 1996. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos 
...Eronômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação, em turno ímieo, do 

Requerimento n• 858, de 1993, do 
Senador Gilberto Miranda, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo 
intitulado Ertinção da punibilidade pelo 
pagamento é co"eta, de autoria do jurista 
Walter Ceneviva, publicado no jornal 
Folha de S.Paulo, edição de 24 de agosto 
de 1993. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pern~anecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Será feita a transcrição requerida. 

_ É a seguinte a matéria cujá 
transcriçlio é solicitada: 
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opinião 

TENDENClAS/DEBATES 
o. ........ --(--· .... ;.,...,_ ....... _,_, __ 

40- ~a-KM-•N·-- ... -o ..... oe .... ..-0 
:.0>_ ........ - ... ;0f',.., ....... - .... --.... --·ft<O<--"-

Extinção da punibilidade pelo pagamento é correta 

_.), propost.:l de exnnguir a puntbilicb
.J~ crtmtnal do c:orunbumtc que pague 
-.I~buo li~l. antes dQ- termmo do 
tc:-pccu,..\, processo .:Jdmtntstrauvo de 
~·lhr:mç:~.. e rundtcamentecorreu. 

o procurador-~eal da Rep:llbliea. 
.\w,udes Junquet~ Alvarenga. j.1 dcí
~ou .:l~ro que quem quuar com auaso 
triDtHO. devlckl até dezembro de 1991 
nãu l!oCta prcq), A lei, ao tempO. 

-6:cluia ,;a pena. reiterando nonnas le
g.a•:. que l!lUSCiram. no Brasil. duntuc 
qua.:.e 30 anos. 

Hoi uma dtsttnçio a ser feita para: 
..:aSCJl!o <::l!opecíficos que. embora ~ituados 
r:.l iirdl.1t:.c:U. devem :r;er ~mpr1 puni
~ct~. '~ As'~im'. ·por ~~cmj)lo. querft rete
nho. n.:~ lonte o Imposto de Renda e não 
Q recolha ao~ cofres públicos. quem 
f.:~lsifiquc doewneniOS- mercantis pua 
fraud.:u' o Fisco ou quem abala a 
parcela prcvadeociiria do salbio de seu 
empregado._ mas nio a _ repasse ·ao 
INS&.·Comd~iW Dpo diilc:i-sific:adb de' 
dehto .q~ RO( tta~~~reza. nio men:cc a 
ex.tlnç":lltp.-C.,i.áda QÔnibil~.~ ·; 

A ~~ da. ~o-:~pibilidade das ilfà.. 
lOS tls<2s 00111\lnt. d.e quem papo O· 
tributq.i=r!,li:QD~·ec."D -~ Judiciário. O 
ministi<o'·Mikéri 'Pereití:. ao ·Süperi6r; 
Tttb~ de Justiça. em acótdio publi-
cam; no ano p:tSSido. realizou e~ 
te estudo sobre a nwúia • .ccnwaado 
-ao lado c1e relcvaJKcs aspcct.OS juridi• 
cos- a vantaetm da norma para 01 
cofres do Eswdo. ji que inl::all:iYa o 
pagamcruo pelo c:ontribuiruc. 

A lei brasileira .uuallerminou sena-
do uma Situação kafkiana: <> devc;csor 

WALTER:CENE.VlV~ 

mbut.ino em :uraso. que resolva saldar 
~~~ débno li:.c;ll. amda na fôlse adrrunis· 
!r.au ... a d.a a1nu.açào, cmrá ccnieuaodo 
am cnme e :.c sujeiwxio a prisio. O 
pagamentO perdeu atrativo para o c:ca-
tnbuantc. Tornou·scperiaoso._ 

A situ•ção 6 kJidiUUI: 

papr aio é •tnâYO pan1 

contrihuinr.e e se tomou 
um• •titude ~ripu · ~ 

Vejo. portm. 
um ceno exagero 
no ddwe. Num 
país em que nin
guC:m_ sabe quais 
le1s estão em vi· 
~or. em que a 
mstabihdadc le
gislativa leva o 
..:1dad.So ~ lou· 
cura. o teXtO 
agora proposiO u 

Conu~ Misl& do ConlfCSSO dcvena 
ser tido. no minimo. c:cmo muilo 
razoivel. Recon:ktae:u:mplodadccido · 
ndotada hâ uma semana pelo STf 
CSuprcmo Tribunal federal). conaide-· 
rando inconsntuetonaJ o· ad1c10nal do 
Eslldo de São Plluin SCibrc o Imposto de 
Rena.. Bubl imoag.nar o poder 1.3~ 
pres.ilo que o EsQdo 1crl:.. an~ -do 
acónt*J do STF. ame:Qndo de pro
ceuo penal os concribuirues que- resisas
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ 
Item 2: 

reserva ianomâmi, publicada no Jornal 
do Brasil, edição de 22 de junho de 1993. 

Votação, em turno único, do 
Requerimento n° 600, de 1993, do 

_..,.,._. "Senãdor João França, requerendo, nos 
termos regim~tais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, da matéria EUA 
pressionaram Cal/ar para demarcar a 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecersentados. (Pau~) 
Aprovado. 
Será feita-a tnúiscriÇão requerida 

É a seguinte a matéria cuja 
transcrição é solicitada: 
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JORNAL DO BRASil 
, oo-oo ....... ··• , .. , PI'1:'Ç'O p..~~r.a o JlKI CrS .'0 w 

EUA pressionaram Collor para 
demarcar a reserva ianomâmi 
BRASiLIA - Um docum~nto encaminhado ao 

então presidente dos Estados Unidos. George Bush. 
po.[ oi!,O senadores americanos. entre eles. o atual 
vice-presidente Albert Gore Jr. e Edward Kenn~dy, 
demonstra a pressão externa que o governo bmsilciro 
rec):beu para demarcar os 9.4 milhões de h.:ctares da 
reserva indig~na dos ianomâmiS nos estados de Ama· 
zonas e Roraima. O documento foi C:itfri:gue a Bu>h 
no dia 14 de junho de 1991. quatro dias antes da 
visita do ex-presidente Fernando Collor aos Estados 
Unidos. Cinco meSc:s após o encontro entre Bush e 
Collor. os ianomâmis receberJm do governo brasiki· 
ro as terrJs pelas quais brigavam ha dez anos. 

No documento dos senador•-s lica clarJ a pr<'<"K:U· 
paçào do governo americano com a demarcação da 
reserva indígena. contrJriando os interesses dos mili· 
tares brasileiros que viam com preocupação a medida 
por questão de segurança nacional. já que a área 
atinge a fronteira brasileirJ ... A pressão existente. 
enfrentada pelas florestas amazônicas e pelos povos 
que consideram-nas se"us lares é demasiadamente 
grande para que não seja imporninado o presidente 
brasileiro para uma ação imediata", pediam os sena· 
dores a Bush. 

Nos encontros que tiveram nos Estados Unidos. 
no segundo dia da visita oficial. Collor e o então 
secretário do Meio Ambiente. José Lutzemberger, 
ouviram em duas ocasiões a preocupação dos Esta· 
dos Unidos com a questão ecológica na Amazônia. A 
questão da existência de subsídios pará o desmaia· 
mento na Amazônia veio à tona na reunião da-Casa 
Branca. Foi o então subsecretario-de Estado. Bemard 
,O.ronson. que. dirigindo-se a Lutzemberger, lhe per· 

-.;üi!iõu sobre o subsidio. Como reSposta, Lutzember
g~r assegurou que os subsídios haviam sido elimina· 
dos. mas que havia alguns ainda embutidos em 
legislação no Congresso para projetes agropecuários. 

No documento que Busb recebeu dos senadores, 
eles comunicam que "o govemo brasileiro está empe
nhado em fazer o máximo possível parJ abolir os 
incentivqs fiscais para a agricultura e fazendeiros. da 

• Amazônia. Essa iniciativa evitaria a devastação. Essa 
medida seria fundamental. Propiciaria a área para 
atividades sustentáveis ao meio ambiente". 

Também no café da manhã com sete senádores 
democr~tas - AI Gore. Alan Cranston, Tim Wirth, 
Ben Bradley, Sob Graham, Lloyd Bentsen ·e Kit 
Bond - e um republicano - Richard Lugar -. a 
questão da ecologia foi discutida. Nessa. reunião. 
sobressaiu o atual vice·presidente americano. que 
perguntou ao ex-presidente Collor sobre as brechas 
na legislação que subsidiam o desrnantamento. A 
resposta de Collor, na versão de Gore. foi trJnqüili· 
zadora. garantindo que o desmatamento está dimi· 
nuindo, "ao contrário do que se possa imaginar". 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ . 
ltem3: 

Votação, em turno único, do 
Requerimento no 986, de 1994, do 
Senador Pedro Simon, requerendo, nos 
termos regimentais, . a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do Relatório 
sobre sua viagem ao México como 
representante do Brasil para assistir ti 
posse do Presidente daquele País. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita-a transcrição requerida. 

É a seguinte a matéria cuja 
transcrição é solicitada: 
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RELATÓRIO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Dr. ITAMAR FRANCO, 

Designado por Vossa E><celência para representá-lo na posse do novo 
Presidente Constitucional dos Estados Unidos do Méláco, Dr. Ernesto Zedillo, ocorrida 
a J• de dezembro último, viajei para a Cidade do Méláco, partindo de São Paulo à 
primeira hora do dia 30 de novembro, chegando a M"tami no fim da manhã do mesmo 
dia, permanecendo no aeroporto por duas horas. antes de seguir para o Méláco. No dia 3 
de dezembro, à tarde, regressamos diretamente do México, chegando a São Paulo na 
manhã do dia 4. Comigo viajaram os dois outros integrantes da delegação oficial, 
Ministro Mauro Vieira, do Ministério das Relações Elcteriores, e João Emílio Falcão. 

A primeira impressão a transmitir a Vossa E><eelência é a do imeresse 
existente em tomo do processo democrático e da recuperação econômica do Brasil, que 
pode ser observado em todos os setores. No sábado, antes do regresso da comitiva, 

' · . estivemos em Teotihuac;m, visitando as pirâmides ~ Os vendedores, notando que 
- - --~éramos brasileiros, disseram que aceitavam o pagamento das compras em Real, cuja 

cotação estava acima do dólar. Esse fato, Senhor Presidente, apesar de singelo, é 
significativo porque demonstra a repercussão do Real entre os mexicanos. 

Pude verificar o prestigio nacional entre os dirigentes mexicanos, chefes 
de Estado e Presidentes de organismos internacionais que compareceram à posse do 
Presidente Zedillo. Dois fatos são e><pressivos. Como representante oficial de Vossa 
Excelência, fui convidado a participar do jantar em que o Presidente Zedillo homenageou 
os chefes de Estado e Vice-Presidentes que compareceram à sua posse. O Presidente do 
BID, Dr. Enrique Iglesias, disse-me que estava pronto a nos emprestar recursos para 
programas sociais. 

A meu ver, o Méláco assemelha-se muito ao Brasil, tendo problemas da 
mesma natureza, como, por e><emplo, desigualdades marcantes na distribuição de renda, 
zonas de pobreza e carência econômica; a questão' do desemprego estrutural e do 
imperativo de criar, anualmente, milhões de novas oportunidades de trabalho; violência 
urbana, tráfico de drogas. seqüestros, deficiência em habitações populares; regiões rurais 
sem desenvolvimento, como que paralisadas. Em suma, questões quase todas vinculadas 
ao imperativo de um desenvolvimento econômico acelerado e justo, a necessidade 
crescente' de inversões, quer diretamente produtivas, quer de cunho social, a uma 
combinaÇão harmônica entre a disciplina financeira e o estimulo à atividade econômica, a 
uma relação equilibrada entre a atração dos investimentos internacionais e a nreservação 
do caráter nacional da economia e das decisões que a comandam. 

Estão no cotidiano do vocabulário mexicano, como do "Uileiro, 
conceitos como reformulação do Estado, liberalização comercial, privatização, t. 1ilibrio 
fiscal. controle inflacionário, divida e><tema, acesso ao mercado e índices aceler :>s de 

- ·- ·- -- • crescimento nacional. 

Todas .e cada uma dessas áreas têm suas politicas e seus progra. JS de 
trabalho. a se e><ecutarem com maior ou menor grau de eticàcia, a apresentarem mc:or ou 
menor registro de ê><itos óu sucessos. É. portanto, uma-oportunidade rara e certamente 
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instrutiva de conhecermos profundamente tais politicas. para ali buscar o que possa 
interessar ao Brasil, como também para aprender o que se deve evitar o que não 
funciona, o que foi tentado e fu!cassou. 

Privatização 

Será muito útil analisar as politicas do México na área da disciplina 
monetária. assim como da privatização. O índice anual de inflação neste ano é de cerca 
de 6 ou 7% - tendo partido o Governo Salinas, em 1989, de uma cifra anual de 80"-'. O 
orçamento é hoje perfeitamente equilibrado, quando antes ocorriam déficits 
correspondentes a até I 0% do Produto Interno Nacional. A dívida pública não 
ultrapassa os 12% do Pm. 

. . A alienação de empresas estalais e paraestatais mexicanas tem sido feita, 
em 95 a 98 por cento, na forma de pagamento em espécie. O pagamento tem sido 

- · . .,. efetuado, indiferentemente, em ·pesos mex:icanos ou dólares norte-americanos, não 
havendo preferência quanto ao tipo de móeda emp1egado, devido à relativa estabilidade 

~da moeda local com relação ao dólar. Até o momênto, foram 8l'l'ecadados com as 
privatizações um total de 25 bilhões de dólares. 

O valor pago pelas empresas estatais privatizadas tem variado caso a 
caso. O pagamento não correspondeu, em diversos casos, necesaariamente, ao 'valor 
nominal' da empresa; levaram-se em consideração, nesses casos, a rentabUidade da 
anpresa e sua capacidade de gerar fluxos. 

Segundo informações oficiais, a participação de capital esttangeiro na 
aquisição de estatais tem sido pequena. não ultrapassando nove por cento. Cerca de 
80"-' das vendas têm sido efetuadas à vista, tendo-se admitido, em casos ex:cepcionais, 
prazos de até seis meses para pagamento, uma vez que se comprovassem dificuldades 
especiais. É o caso da indústria pesqueira, sobre a qual incidem restrições de mercado 
derivadas do embargo norte-americano contra atum mex:icano: nesse caso, foi fill:ultado 
o prazo de 180 dias para pagamento. O scwemo não dispõe de dados precisos quanto à 
participação de bancos no financiamento das operações· de compra à vista de euipiesu 
estatais por grupos privados no México e no exterior. O Estado não tem mantido 
participação nas estatais e paraestatais privatizadas, a não ser no caso de bancos. 

Apenas 20"/o das operações de venda têm sido efetuadas mediante 
financiamento, admitindo-se prazo máximo de até dois anos para pagamento, como 
oco~ .no caso da Empresa Siderúrgica Nacional. devido às dificuldaJies estnnurais da 
emp1esi .. No caso especifico da estatal "Telefonas de Méxieo', cerca de 30"4 das 
operações foram financiadas. 

Entretanto, o padrão de alienaçã" de empresas paraestatais não tem sido 
rígido, adotando-se procedimentos flexíveis, em função das condições especificas de 
cada empresa. Exemplos: "Mexicana de Aviación", 'Petróleos Mexicanos• (PEMEX) e 

--=-· - · a indústria de fertilizaittes eiit geral. 

No ciiSo-da companhia de aviação interna "Mex:icana de Aviación", foram 
lançadas ações no n:Jercado para atrair capitais privados, o que terminou por tornar a 
participação acionária'do Estado minoritária. 
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No que se refere à indústria de fertilizantes, adotou-se o procedimento de 
leiloar, individualmente, as quatorze plantas mantidas pelo Estado, de foi'ID& n1o llpCII8S 
a otimizar o preço obtido pela venda de cada planta, como igualmente de evitar a 
posSibilidade de que uma só empresa ou grupo de empresas adquirisse a totalidade das 
plantas, o que poderia configurar a formação de um monopólio privado da indústria de 
fertilizantes. 

Quanto aos "Petróleos Mexicanos", o processo de privatizaçlo tem 
atingido somente os ramos petroquímico e de distribuição; as atividades de prospecção e 
e><tração permanecem nas mãos do Estado. Concluiu-se, no caso das filiais da PEMEX. 
que nerihum grupo econômico no México teria condições de assumir o controle dos 
ramOs de refino, beneficiamento ou distnbuição de petróleo e derivados, uma vez que as 
empresas mexicanas carecem de experiência nesse campo. Determinou-se, portanto, 
que, até o momento, apenas o setor de distnbuição estaria sujeito à privatizaçlo. No 
caso, convidaram-se empresas privadas a se associarem à PEMEX na distribuição de 
gasolina. A PEMEX tem igualmente procedido à venda de ativos improdutivos da 
empresa. Em todo caso, a Secretaria de .. Fazenda do México nlo tem participado 
ativamente do programa de desestatização da PEMEX. O qulü vem sendo administrado 
por'gropo independente constituído pela própria empresa:-· 

No que se refere à rede bancária mexicana, estatiZ!!da em 1980, o governo 
tem mantido pequena participação no controle acionário de bancos privatizados, da 
ordem de 8 a 9 por cento. A desestatização dos bancos tem sido efetuada mediante 
veada de ações no mercado. Por enquanto, aplica-se o limite de trinta por cento à 
participação do capital estrangeiro. 

Cumpre esclarecer, a propósito, que previamente à estatização dos biiiiCOS 
em 1980, apenas o Banco Mexicano SOMEX (atualmente Banco Mexicano) e o Banco 
Internacional apresentavam c:aracteristicas semelbantes às do Banco do Brasil, com 
controle acionário misto, em que o Estado detinha a parcela preponderante. Nlo existe 
qulüquer intenção do governo mexicano de deter número significativo de ações st;ja de 
um ou de ourro banco. 

Nlo existem planos .de. privatização das'· institÚições CreditíciaS detidaS 
pelo Estado; caracterizadas no México, como bancos de desenvolvimento, cujo exemplo 
principal seria o da Nacional Financeira (NAFIN). equivalente no México ao BNDES. 
Nlo sC-pretende, tampouco, privatizar correios, transportes ferroviários ou a CUllhagem 
da moeda. No caso de telecomunicações, a privatização não se estende à totalidade do 
setor: Enquanto a estatal "Telefonos de México" foi privatizada. o Estado detém o 
controle dos satélites "Morelos• e "Solidariedad" e o direito exclusi· ~ de alugá-los para 
empresas privada5. 

A respeito do destino de fundos arrecadados mediante :>rivatização de 
estatais, o pronunciamento do Presidente Salinas de Gortari, em seu in: 'Tie ue governo 
de I de novembro de 1992, foi claro em determinar que, numa primcira estapa, os 

·- recursos seriam dedi.cados a sanar as finanças pública.• 
---<--=-"'=-.'- ~- -- -

Numa segunda etapa,· os recursos das -privatizações, assim como 
excedentes orçamentários (já sanado o orçamento federal), seriam destinados a financiar 
os trabalhos de assistência social. obras bàsicas, saneamento e ourros que constam do 
Programa Nacional de Solidariedade (PRONASOL). Finalmente, parcela dos recursos 
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arrecadados seria aplicada em fundo de contingência. destinado a atender à n.......;dade 
de compensar eventuais choques exógenos, a exemplo de uma queda inesperada na 
receita de exportação devida à baixa nos preços internacionais de petróleo. 

· Solidariedade 

Com os avanços do México em seu programa de privatizaçJo, como 
principalmente o fàto de que mais de 90"/o dos preços de venda serem pagos em espécie, 
saneou-se o déficit público e constituiu-se um fundo de contingência para programas 
sociais. Tomou-se menos dificil a criação do Programa Naciolllli de Solidariedade, 
seguramente a peça chave da liÇão do Governo mexicano no combate à pobreza 
absoluta, · no atendimento às necessidades mínimas da população pobre nas íreas de 
saneamento básico., água potàvel, esgotos, wbanização, habitação popular, miao
empresas, atendimento à inlãncia, postos de saúde, escolarização. 

Em seis anos. foram investidos =. de 10 biiiKles de dólares nesses 
programaS sociais, obtendo-se resultados que' só foram-possíveis porque substituiu-se a 
liÇão anterionnente patemalisra e c:enttaiizada por um vasto programa de criação e 
mobilização da atividade comunitária. 

Para cada obra, um comitê popular. Em seis anos, cac& de 160.000 
comitês populares estiveram em liÇão. A primeira responsabilidade, a idemific:ação, 
quase evidente, da obra pretendida pela comunidade popular. Em seguida, a 
participação local na definição e execução da obra. Mio-de-obra local. materiais locais, 
firmas locais - e, sempre que possível, pequenas firmas. Acompanhamento popular doa 
desembolsos e auditoria de custos. . Recursos comunitários, como mio-de-obra e 
materiais primários, recursos financeiros da municipalidade, do Estado e da Unilo. Em 
tudo. um mínimo de esuutuTa burocrática. · 

Nlo voltei iludido pela crença de haver terminado a miséria no México. É 
óbvio que não - e o próximo Governo Zeclillo terà pela frente tmritlssimo que fàzer, e o 

' - próximo, e o próximo. Décadas de esforço continuo, J!CI'Sistente, sem fàlar que soluçlo 
definitiva só com o desenvolvimento pleno do pais, com a criação de nnlhaes e miiiKles 
de empregos, com a elevação dos salários e do nível de vida geral da populaçlo. 

Trago, porém, meu testemunho de um processo em fimcionamento, o 
cllamaác'. Programa Nacional de Solidariedade, que permite elevar ootavelmente a 
eticàcia ·no uso dos recursos e na identificação dos projetas adequados à populaçlo, 
programa que estimula a participação do cidadão e seu apreço por si próprio e por sua 
capacidade de fàzer, programa que estimula o controle direto, comunitário. do uso dos 
recursos, assim atacando a praga da corrupçãO, do desperdicio, da tàrsa usistenc:ial. 

Pedi ao Sr. Enrique Iglesias, Presidente do Banc:O Intaameri.::ano de 
Desenvolvimento, seu testemunho, sua opinião, seu julgamento.. É bastante, para 

-~-,..-- c resumir a Vossa Excelência minha comoena com Iglesias, a infgnn&ção que me deu de 
haver autorizado o d_esentbolso rec:ente.de maiores ~~ -;desta feita, SOO miiiKles de 
dólares - para o Prdgrama de Solidariedade. E mais, . feZ-me Iglesias portador da 
proposta de estarem à disposição do Brasil wltosos recursos, caso decidamos implantar, 
em nosso País. programa com as caracteriSticas do "Soli~ed8de". 



Maio de 1996 ÁNAIS DO SENADO FEDERAL 

- .. 

Por stla vez, obtive, atravéS da Embaixada brasileira no México - exercida 
pelo Embaixador Santos Neves, com grande brilho e indiscutível prestigio junto ao 
Governo local e seus colegas de representaçilo diplomática, - ampla documentação, que 
eocaminhei ao futuro Presidente da República, Senador Fernando Hemique Cardoso, 
sobre a filosofia e o funciónamento e as realizações daquele programa, matéria que, 
reitero, não nos traz ensinamentos nem fórmulas prontas, mas, seguramente, nos propicia 
oportunidade de refletir e, quem sabe, aprender. Da parte do Governo do México, trago, 
também, oferecimento da fonna que nos parecer mais conveniente de cooperação e 
estudos. Terá imensa satisfação aquele Governo de receber missões brasileiras para 
conhecerem diretamente o programa, oferecendo-se, também, se for o caso, para enviar 
téc:Dicos seus em condições de expücar o que estio fazendo e o que se propõem filzer em 
seu país. 

Combate is drogas 

. Entre as experiências do Governo mexicano que devem ser observadas 
está o Programa Nacional para Controle de Drogas. Os tesultados obtidos no Governo 
do Presidente Carlos Saünas são expressivos, como mostram os seguintes dados 
pubücados pelo jornal Reforma, no último dia 30 de novembro: 

COcaíDa 
-O Valor da rocaíM confiscada- 243.469 toneladas- é igual à metade 
das exportações do México em 1994. 
Maconha 
- O confisco de maconha foi de 2.858 toneladas, equivalente à produçlo 
de feijllo de Nuevo León em 1993. 
Detidos 
- Os detidos montam a 103.000 pessoas, que encheriam o Estádio Azteca. 
Armas 
-A apreensllo de III1IIIIS foi de 29.733 unidades, suficientes para dar uma a 
cada pessoa maior de 18 anos na Delegación Cuajímalpa. 
Veícnlos •. 
- A captura de veiculas foi de 16.238 unidades, equivaleitte à extensão da 
estrada México-Toluca. 
AeroiUlVes 
- Apreenderam-se 252 aeronaves, a metade do que possui o Governo. 

AD término de seu Governo, o ·Presidente Carlos Salinas, ao prestar 
contas desse Prognma, afirmou: •o narcotrático é uma ameaça ni! · ~ para um país, 
mas para todas as nações, e, por isso, requer uma açllo multinacion: No combate às 
drogas nos associamos ao esforço da comonidade intemacioru: A experiência 
demonstrou que a cooperação internacional é a única maneira de comba· as drogas. • 

. O Instituto Nacional de Combate às Drogas afirma, e· ;eu relatório: 
~- ~ "Um dos principais problemas do aumento do tráfico de drogas..é sua '- . :acidade para 

penetrar as instituições, as estruturas do Poder e as economias locais, atrr: " da lavagem 
de dinheiro e a corrupÇão, o que se apresenta como um dos principais ob··caculos para as 
instituiçl!es encarregadas da -luta contra o narcotrático e tnaior eficácia das políticas 
nacionais na matéria"_ 

0026T 



00268 

- ... 

- ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de !996 

-·----·-
Encaminhei ao Sr. Ministro da Justiça; Dr. Alexandre de Paula Dupeyrat 

Martins, a documentação a respeito. 

O PRI tem, historicameme, dominado o sistema político mexicam, 
combinando um crescimento económico continuado com uma política populista, de 
caráter assistencialista. em conformidade com o ideário da Revolução de 1910-17. A 
partir dos anos 70, sucederam-se inúmeras crises que levaram o PRI a apr = ent!l!' uma 
tendência à exclusão, contrária à prática anterior de aglutinar em tomo de si diferentes 
grupos políticos e ideológicos. No Governo do Presidente Miguel de lá Madrid (1982-
1988), iniciou-se um ciclo de profundas reformas econômicas e estruturais, abrindo-se, 
também, espaços políticos para a oposição e para correntes dissidentes dentro do PRI. 
O seu sucessor, Carlos Salinas de Gortari, foi escolhido dentre os tecaoaatas 
formuladores das políticas modemizadoras de De la Madrid, contrariando os interesses 
políticos tradicionais do PRI (os "dinossauros" do Partido). 

Salinas de Gortari comprometeu-se, ao assumir a presidência em 1988, a 
modernizar o país e o PRI. a demoaalizai as instituiçaes políticas, a R:tomar o 
crescimento económico e preservar e amp6ar a abertura 'do país em matéria de comén:io 
internacional e investimentos. ·-

Hoje, após a transmisslo do cargo ao Presidente eleito, Ernesto Zedillo 
Ponce de León, pode se dizer que o Governo Salínas obteve êxitos inscoutestáveis 110 

âmbito econômico (redução da intl•çfo, saneamento das finanças públicas e um processo 
de demtatização e desincorporação de 41S empresas estatais). 

A Política Externa mexicana do Governo Salinas também obtew êxito. 
tendo sido dada ênfilse ao fàtor econômico em detrimento dos làtores pollticos e 
ideológicos. O México tem proauado uma nova inserç1o no mundo, teodo em vista o 
fim da lógica bipolar e a tendência à globalizaçio da economia do planeta, orientando a 
vinculação do país na direçio dos centros da dinâmica rmuv!ia1 Coro:lf4HIIW1•te, esta 
nova política pode ser atestada pela entrada em vigor do NAFTA, pelo ingresso do 
México na APEC (Confbência Econômica dos Palses da Ásia-Pacífico), na OCDE 

_ (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) e na auociaçlo dos 
Países do Caribe, e pela negociaçio de Acordos de LiVre Comén:io com a Venezuela e 
Colô~ (Grupo dos Três), Costa Rica, Bolívia e Chile. 

Já no que diz respeito à político. interna. Salinas de Gortari nlo logrou 
cumpriJ' tudo o que havia sido prometido quanto ao equilíbrio entre os três PÇCieres e ao 
federalismo, extendo das bõerdades e o avanço da democnJcia. no país. E inegável, 
contudo. que o Governo Salinas - chamado "sexênio das reformas" - logrou altenr o 
perfil do Estado mexicano, o qual passou do um Estado proprietário. benfeitor e 
populista para um Estado solidário e promotor do desenvolvimento integral do país. 

Importa ressaltar que o ano de 1994. foi marcado por uma série de 
incidentes violentos que deixam entrever a tensão latente que existe na cena política 
mexicana. Em jlllleÚlO. eclodiu a revolta no Estado de Chiapas, oode um grupo armado 

----:-- • - ·de:nOmiruido-Exército -Zapatista de Libertaçio Nacional desafiou-as instituiçi'ies. Apesar 
de todas as tentativas para buscar uma soluçio. para o COI!ffito, o clima ainda peniWieCe 
tenso no Estado, o que se constituirá em mais um desafio para o próximo gowmo. Os 
assassinatos do candidato do PRI à presidência da República, Luis Donaldo Colosio, o 
do Secretário-Geral do PR!, José Francisco Ruiz Massieu.-em março e setembro últimos, 
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respectivamente, demonstraram que a tradição de uso da violência na políticia mexicana 
não foi erradicada. 

Perspectivas do Govemo do Presidente eleito, Emesto ZediDo 

O novo Presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, o candidato escolhido 
para substituir Luis Donaldo Colosio, foi eleito no pleito mais limpo e transparente da 
história do pais, tendo obtido uma votação de 48,25% do eleitorado (também será o 
primeiro Presidente do México eleito com menos de SO"A. dos votos). 

Consideram-se como principais desafios do novo Governo: 

a) na área política: 
- encontrar _uma saída politica para o conflito de Cbiapas; 
- concluir as investigações referentes aos assassinatos de Luis 

Donaldo Colosio c José Francisco Ruiz Massieu; 
- promover a refonna do Judiclátto; 
- efetuar a separação entre o PRI e o Governo. 

b) na área económica e social: 
- corrigir as distorções do modelo ec:oDômico neohõerai 

(concentração de riqueza; elevadas taxas de desaltplego e 
subemp•ego; queda do poder aquisitivo dos salários); 

-gerar I milhio de enquegos/8110; 
- corrigir as distorções e deficiências no setor agrícola. 

Relaçé com o Bnsü · . 

. As relações Brasil-México têm se desenvolvido dentro de um marco 
histórico de cordialidade e c:ooperação, fàcilitado jlelo filto de que os dois países nlo · 

, - abrigam qualquer tipo de ms dimano histórico e nio,possuan interesses c:ontraditórios 
ou conflitivos na maioria das áreas e tópicos da ageitda regional ou internacional. A 
intportincia relativa dos dois países no Hemisfério por si só dá às relações o contorno de 
um interesse recípiow permanente. 

-~:h-~ .. . . -;o--- • __ ,- .-.--'" -· - .-. -- -- - _ .. , • - .-, 

,_..., · · O Presideiite Carlos Salinas de Gortari visitou oficlalmeiite o Brasil an 
Otltllbni"de" 1990, retomando an junho de 1992 e setanbro de 1994 panl participar, 
1espectivamente, da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento e da Vlli Cúpula do Grupo Rio. A última visita presidencial Orasileita 
ao México, por sua wz, foi reslinda pelo então Presidente Fernando Collor, em •ulho de 
1991, por ocasilo da I Cúpula Ibero-Americana. 

Brasil e México vêm mantendo freqüentes consultas bilaterais sobr 1JI8S 

~ _ .A!il interesse comum. O Senhor Ministro das Relações Exteriores realizou visitt. 'clal 
-- -- ao México, de 29/0S a f0/06/94, aproveitando o ensejo do depósito dos instnune!: l de 

ratificaçlo pelo Brasi~ das emendas ao Tratado de Tiatelolco, mantendo encontros .n o 
Presideiite· Salinas e 1com os Secretários de Relações Exteriores e do- Coma· .:o e 
Desenvolvimento Industrial, ban como com empresários mexicanos. 
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O Presidente Salinas manifestou ao Senhor Minilllro das Relações 
Exteriores seu apreço e alta estima pelo Senhor Presidente da Repúbüca, menciOIIIIDdo a 
cordialidade e o entendimento natural que se patenteara mutuamente em encoatros 
passados. Expressou sua coincidência com a percepção de que as relações BnSI
México são impo1tantes não só para os dois países, como para o bem estar e 
desenvolvimento de toda a América Latina. Falou, ainda. de sua especial admiraçio pela 
vitalidade de nosso pais, por sua atuação poütica na região e pelas extntordinári.as taxas 
de crescimento da economia brasileira. a se consolidarem com o ê:dto do programa de 
estabilidade monetária. 

Durante a visita, decidiu-se instituir a Comissão Brasil-México ·para o 
Século XXI, composta por tepnosentantes dos setores govemamental, enlples&li.d e 
acadêmico, como foro de reflexão de alto nível que estudará o futuro das relações 
bilaterais à luz das novas realidades internacionais numa paspa."tiva de longo prazo. 

A relaçllo México-Bruii, não só pelas dimensC5cs e atl8logia dos doia 
países, mas também por sua posição estratégica ao Noite ~ ao Sul da linha do Equador, 6 
muito importante para o futuro da América Latina. E, portanto, uma relaçlo. que 
ttanscende o interesse meramente bilateral entre os dois "países, para projetar-se como 
uma quase coluna vertebral da comunidade latino-americana. 

Exponamos para o México mais de um bilhão de dólares ao 1110. Ttve 
particular satisfação de enconttlll", na capital mexicana, à disposição das sess Ui e tantas 
comitivas estrangeiras, uma beüssima frota, recém-inaugurada, de õmüus Man:o Polo, a 
orgulharem o Brasil e minha Caxias do Sul que já vende ao México quase tr@s nü1 super
ônibus ao ano, para ali terem jnstal•dos motores man:a DINA e serem, inclusiw, 
exportados para os Estados Unidos.· 

No entamo, ainda compramos pouco do México. Uns bezetttos tmlh&s 
de dólares 110 ano, desenhando-se, portanto, com clareza, o impetativo de um acordo de 
livre c:omércio entre os dois países, que vá além da experiência da ALADI e que, de 
conformidade· com nossos compromissos no MERCOSUL. de estabilidade e ainda 
maiores paspectillllS ás expoltações brasileiras, assim como busque propiciar maiores 
exportações mexicanas para o Brasil. • -

A associação entre a Marco Polo e a fãbrica cie motores Dina pode ser um 
aanpli:u- frutificar nos dois sentidos. Tomei conhecimento de que diversos filbricantes 
mexicanos de autopeças estio buscando- associar-se a firmas brasileiru que lhes 
propiciem relações empresariais mais equitatillllS que as noite-americanas ou mesmo 
japonesas e européias. 

Na área de construção civil, de produção tê>ail, máquinas fenaukii"a~. 
bens de capital. insumos básicos. já existem parcerias que se articulam e que poderio, an 
culto prazo, elevar a patamares sem precedentes as relações econõmicas brasileiro
mexicanas. 

_---::_ ' ~ - EsSa nova era de cOOpet'BÇlio po-dai se dar ~um Signo dos mais 
proptctos. Talvez pela primeira vez • dadas as diferentes durações dos mandatos 
P"Sidenciais - dois presidentes, no Btllsil e no México, iniciam seus mandatos t1a mesma 
oc:asilo: a diferença é de escassos trinta dias. Assim o Presidente Fanaudo Henrique 

. Cardoso - estou celto disso por tudo que vi e ouvi na Cidade do México - encollll'llrá no 
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Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León um interlocutor em circunstâncias ideais para 
forjar uma nova relação entre os dois países e. ponanto, uma era de novas dimensões 
para a América Latina. Faço-me portador dessa mensagem e a deixo nas mias de Vossa 
Excelência. 

Atividades culturais 

Na área do intercâmbio c:ultural, a Embaixada do Brasil no México tem 
tido uma presença atuante, apesar das sérias restrições orçamentárias. 

Durante o ano em curso, puderam ser realizadas, com pleno êxito, as 
seguintes atividades: 

a) como respaldo da VARIG, e da "C"meteca Naciomd.do Méxko•, tew 
lugar a "Retrospectiva Gláuber Rocha", que, durante uma semana, ex~biu a uma platéia 
de milhares de espectadores, em sua maioria de estudantes mexicanos,, a imponante obra 
do grande cineasta brasileiro; 

. : • b) no âmbito da Cátedra Guiniarães R~ - instltuí.da pela Universidade 
Nacional Autônoma do México e pela Embaixada do Brasil no. México para tefutÇ&I o 
intercâmbio entre as comunidades acadêmicas brasileiras e melãcanas - foi realizado 
curso de pós-graduação sobre o tema "Índices do Brasil", que despertou grande intm:sse 
de antropólogos mexicanos aúida pouco fàmiliarizados com a. valiosa· cu1twa. indígena 
brasileira; . 

e) com o patrocínio da fundação vrr AE, de Silo Paulci, e da 
V ARlGJMéxico, foi lançada, no merea:lo loeal e norte-americano, a _ediçil! da revista de 
arte Poliester - principal publicação sobre artes plásticas do México - inteiramente 
dedicada ao Brasil. A. revista. poucos dias após ser lançada, teve SUII- ediçllo esgotada. 
Dado o alto nível da publicação, o Itamaraty decidiu patrocinar uma. nova ediçlo da 
revista,. de 2.000 exemplares, que deverá ser distribuída aos setores c:ulturais das 
embaixadas brasileiras em países de língua espanhola e inglesa, já que se trata de uma 
publicaçllo bilíngüe; 

' d) como primeiro resultado dessa divulgação no México de artistas jovens 
1mlsileiroS, no mês de julho passado, foi aberta. no· Museu de Arte Moderna de 
Mont4ftY; a exposiçllo do aitista plástico brasileiro Daniel Senise, totalmente custeada 
pela parte meKieana e que obteve grande sucesso de público; 

e) ainda na área das artes plásticas, merece destaque a ,uguraç~o do 
Museu de Arte de Gadala.jara, que foi aberto com a exposição intiL da "Artistas 
Plásticos Latino-Americanos", da qual participaram. nove artistas brasik ,s. "~ 
atividade paralela á exposiçllo, foi realizado painel de debates sobre a rte no
americana, que contou com a presença de renomados críticos .e artista> ras ·os, 
convidados pelo museu melãcano; 

-~ - . _ f) A atividade mais importante, no entanto, _foi a realizo: io ' m 
Congresso Internacional do Ensino do Português como tllioma Estratégico". i)rom: •do 
pelo Centro de Estudos Brasileiros do Setor Cultural da . Embaixada do Bi'ISII no 
México, que contou com a presença de 132 professores do México, do Brasil, da 
Argentina. do Chile. do Peru. do Uruguai. da Alemllllh!, de Portugal e. da Suécia, que 
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expuseram, através de quatro conferências magistrais e quarenta e uma comunicações, 
suas experiências e propostas com vistas ao aprimoramento do ensino de Português 
como idioma estrangeiro. A realização desse Congresso serviu para confinnar a 
importância da divulgação do nosso idioma, no contexto de uma política cultural que 
investe, sobretudo, nas gerações futuras; 

g) dada a enorme importância da realização da 22' Bienal Internacional de 
Arte de Silo Paulo para o mundo artístico e, em especial. para a comunidade latino
americana, o Itamarati decidiu convidar um diretor, três curadores de muSeus mexiC8DOS 
e um critico de arte para visitarem aquela mostra, iniciativa que, como era de se esperar, 
foi muito bem recebida pela comunidade mexicana. Quando do regresso desses 
convidados, a Embaixada promoverá um almoço de trabalho com jornalístas mexicanos 
que entrevistarilo os visitantes sobre suas impressões a respeito daquele importante 
evento. 

FIIUIImcnte, valeria. salientar que o Centro de Estudos Brasileiros DO 

México tem, desde 1975, promovido a divulgação do Port11guês no México, Seixlo hoje 
o idioma ensinado a mais de 1.500 alunos -da U~dade Nacional Autanoma do 
México (UNAM), e o Brasil. o segundo país mais estudado naquela instituição, depois 
dos Estados Unidos da América. Vale lembrar que a UNAM é a universidade maia 
importante do México e seus cursos, no ano de 1994, foram freqüentados ·par mais de 
250.000 alunos, 15.000 dos quais realizam estudos sobre o Bruil. Apenas os estados 
Unidos despertam maior interesse entre os alunos. Ademais, o Centro ·de Estudos 
Bruileiros tem promovido cursos paralelos de civilização brasileira, líteratuni;. cmema e 
artes populares do nosso país. 

Coasidençaes f"mais · · · · · · · 

A Embaixada brasileira tem desenvolvido extraordinário trabalhO entre os 
dois países. O Embaixador Carlos Augusto Rego Sautos·Neva, que deu integral 
assistência à delegação oficial designada por Vossa Excelência; ·ocupa, entre setis pares, 
posição de destaque, o que tem contribuído para fortalecer a imagem nacional DO 

México. Os efeitos da ação do Ministério das Relações Exteriores silo verificáveis em 
todos os setores. 

Dei especial destaque, neste relatório, a alguns aspectos da vida mexicana, 
como~jjór exemplo, o processo de privatização, o Programa de Solidariedade e o 
combate ao tráfico de drogas, porque considero experiências dignas de anàlise. É justo 
ressaltar o dinamismo da Embaixada Brasileira, especialmente no que se retere às 
atividades culturais, a cargo do conselheiro Fernando Augusto Ferraz Muggiatti. 

O México, Senhor Presidente Itamar Franco, cultua, como raros povos, 
seus heróis e orgulha-se de seu passado milenar. A presença cultural do Bruil no 
México. é o caminho mais indicado para estreitar a amizade entre nossos povos, que 
serio, unidos, de grande importâilcia na fixaçilo dos rumos da América Latina, do 
continente e, ouso afumar, do mundo. 

srasíilii, 8 de dezembro de .1994 

Senad~r PEDRO SIMON 
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--- -OSR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ 
Item 4: 

Votação, em turno único, do 
Requerimento n° -1.1 09, de 1994, do 
Senador Gilberto Miranda, requerendo, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos. 
Anais do Senado Federal, do artigo 
intitulado Aveia em vez de chicote, 
publicado. no .jornal Folha de S. Paulo, 

edição de 18 de dezembro de 1994, de 
autoria do Senador Jarbas Passarinho. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição requerida. 

É a seguinte· a matéria czija 
transcrição é solicitada: 

opinllo 

TEND~NC~EBATeS 
.:.-,:: =--...:..o:--=:::. -·-··-·--·----Aveia em _vez de cwcote 

A"~ de que• 
izJI1açio é o piDr impoltD 
J8.a óPSDB • pzioriur.a 

,.ubi]idadedoo ~ 
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--- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ 
Item 5: 

Votação, em turno umco, do 
Requerimento n° 13, de 1995, do Senador 
Carlos Patrocínio, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo intitulado Além 
da anistia, de autoria do Sr. Marcondes 
Gadelha, publicado no jornal Congresso 
Nacional, edição de 1 O de dezembro de 
1994. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
AprQVado. 
s~ feita a triiiScri.ção requerida. 

É a seguinte a matéria cuja 
transcrição é solicitada: 

Além da arusria. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ 
Item 6:· 

Votação, em turno único, do 
R{l(!uerimento n° I 09, de 1995, do 

... Senador Jacques Silva, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Presidente do Tribunal de 
Contas da União, Ministro Marcos 
Vinicios Vilaça, por ocasião do abertura 
dos trabalhos daquele Tribunal, exercício 
de 1995. 

Em votação o requerinJento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita" a tráÍlscrição requerida. 

É a seguinte a matéria cuja 
transcrição é solicitada: 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

- ... 

,. 

g)~do.~~ 

<29~ w~ §Jh~ 

O TCU haverá de cuidar da natureza oper~cional nas suas 

avaliações. Não bastam contabilidade pública correta e 

ausência de delitos. 

· Ontem fez cento e dois anos ela. 
inst•'•çio do Tnõunal de Comas da: Unilo. 
o priméiro ~ do itinerário que hoje 
continua e. de certa forma, até se repete. 

A tradição centenária explica o 
bater de palmas com que a Nação. 
invariavelmente. festejou a Corte. 
Ninguém se ocupou 
seriamente, ao longo do 
tempo, em fazer 
registro de uma ou 
outra suposta restrição 
à sua trajetória, porque 
se houve essa pretensão 
a tentativa perdeu-se 
em sombras. 

O Tribunal é a 
mais qualificada 
instituição, soberana representante do 
Estado, na mat~a específica que lhe toca 
no desenho das competências 
constitucionais. Assim decidiu o 

Exercitamos o contraponto com 
o Legislativo. A esse desígnio 
procuraremos servir cada vez mais com 
dedicação. 

Não se age nesta Casa por 
cálculo de qualquer natureza. Aluamos por 
convicção. Legalidade e patriotismo são as 

nossas referências. 
Essa a formata.Çlo do 
Tribunal. do seu 
colegiado de 
deliberação •. 
das áreas técnicas. do 
corpo de serviços. 

Há tanto 
convencimento sobre 
a missão a nós 
confiada pelo Brasil 

que. os de fora. !'ara tratar aqui de temas 
específicos da nossa função, advirtam-se 
do prioritário e preferencial espaço que 
nos cabe. 

-~- " _Congresso Nacional. Respeitam-nos os 
- setores. - todos do Executivo. 

A nós deverão remeter quando 
em espírito de -benfazeja cooperação O 
que venha a fugir dessa moldura sera 
rejeitado. 

Confortam-nos e nos asseguram os gestos 
de endosso do Judiciário. 
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Falo destas coisas em ato de 
servidão aos ideais nacionais que aprendi 
nas colinas dos Guararapes, quando 

Não entendo o TCU a se ocupar, 
exclusivamente repito o 
exclusivamente - do miserabilisrno 
da corrupção, do denuncismo -
algumas vezes exacerbado em 
irresponsabilidade à cata da 
repercussão. 

- ... 
-Pernambuco escreveu com sangue, disse 
vilberto F reyre, o endereço do Brasil. 

E que servidão poderia ser mais 
jubilosa.' 
O Tribunal de Contas da União .é 
expressão democrática. 

A democracia somente prospera 
no pluralismo. E Guezevitch advertiu: a 
luta pela democracia é a procura da ética. 

As eleições; a periodicidade dos 
mandatos, a garantia dos direitos 
individuais, políticos e sociais são, sem 
dúvida. suas caracteristicas fundamentais. 
Nada, contudo lhe é tão essencial quanto 

' -a ampla reparti_ção do_ poder, do poder 
politico, mas também do poder 
económico, do poder social. 

Não se diga da democracia que 
ela é uma ideologia... Muito menos 
elaborada construção teórica pe um 
iluminado. As sociedades ideocráticas 
favorecem o autoritarismo - e, muitas 
vezes, os regimes totalitários. 

A democracia é, nas palavras de 
Giovanni Sartori, o"!,produto de todo o 
desenvolvimento da C:tvilização ocidental. 

-· --prõãufo de idéias, mas também produto de 
experiências históricas, vivenciadas 
concretamente. 

Não se trata apenas de um 

regime político. A democracia é uma 
forma de organização da sociedade, de 
convivência harmoniosa de múltiplos 
centros de poder e decisão. 

Democracia é poder compartido, 
que não é sinõnimo de equalitarismo; 
porém. não subsiste nas iniqüidades. 

Montesquieu dizia: "A 
democracia deve evitar dois excessos: o 
espirita de desigualdade, que conduz ao 
governo de um só; e o espírito de 
igualdade extrema, que conduz ao 
despotismo de um só". 

Há, na verdade, uma tensão 
oculta no lema que, desde 1789, associa 

· iguald4_(1e e liberdade. Tocqueville a· 
percebeu, claramente, ao afirmar: "0 céu 
não está mais distante da Terra do que o 
espírito de liberdade do espírito de 
extrema igualdade". 

Impor a igualdade equivale a 
privar a liberdade. Garantir a liberdade ' 
equivale a reconhecer a desigualdade. 

A sabedoria· política do lema da 
Revolução Francesa está em buscar diluir 
a contradição latente entre liberdade e 
igt,~aldade pelo sentimento de fraternidade. 
Em conjugá-las pela solidariedade. 

O T'CU há de cuidar também -
repito o também - da dinâmica do 
construttVJsmo, ao evitar o 
desperdício de recursos públicos. 
É hora de fazer avaliações de 
efetividade, eficácia e eficiência. 
Não percamos i oportunidade de 
examinar o que nos custam a arte 
ou as malasartes de governar. 

Governar democraticamente é 
exercer controles sociais fundados no 
consentimento. As eleições conferem ao 
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--- go~ernante legitimidade apenas fonnal: a 
legitimidade substantiva cimenta-se no 
dia-a-dia das decisões consentâneas com 

A corrupção começa ser contida. 
O desperdício com o malfeito, que 
é imenso, ainda não. Há que 
começar. 

as aspirações e os interesses c:>letivnr. 

___ ,_,_ 

Consagra-se na sua .:xt!Cução. 
É conquista de cada momento. 
O controle do Estado pela 

'sociedade equivale a um julgamento 
politico de seus dirigentes: de sua 
capacidade de captar os anseios sociais. e, 
no dizer de Raymond Aron. de sua eticac1a 
e habilidade em atendê-los. mediante as 
ações de governo. 

Não basta, assim, aos que 
exercem as funções de estado estabelecer · 
como seus os objetivos desejados pela 
sociedade: é preciso que esses objetivos 
sejam alcançados. Nisto, reside a essência 
da governabilidade. 

A relação entre as decisões de 
governo e seu cumprimento esta no núcleo 

' -da questão da ação politica legitima. Uma 
decisão em si, importante, desejada; legal, 
pouca nos diz de sua efetividade, que· só se 
manifesta quando se desenha. 
objetivamente, a cadeia de ações que cria 
a possibilidacre concreta de seu objetivo. 

A ação politica, além de desejada 
socialmente, deve ser viável, isto é,.. 
compatível com os meios disponíveis, · 
postos à disposição do Estado pela 
coletividade. 

Os limites do Estado definem-se 
peiOs meios de que ele dispÕe. É de 

exigir-se do governante o uso judicioso 
dos recursos que movimenta, ou seja. 
economia de meios. Já se disse - é bom 

que exaustiva e sem ar novidadeiro se 
repita: governar é administrar a escassez. 
É um penoso racionamento de recursos, 
sempre insuficientes para atender a tantas 
e tão prementes necessidades. 

A sociedade não pode cobrar do 
Estado o que ele dela não recebe. 

A fonnatação perfeita das ações 
de governo é sua conformidade à lei. A sua 
. «;ssencialidade envolve o bom uso dos 
recursos públicos •. b~m uso significando, 
.w. m.~-;~ =--... ~'-"'.. .a. ~~· ~ 

socialmente desejado, tecnicamente 
factível e economicamente eficiente, na 
escala dos resultados. Por isso, o TCU 

· haverá.'cle cuidar da natureza operacional · 
nas suas avaliações. Não bastam 
Contabilidade pública correta e ausência de 

· delitos. 
A racionalidade das ações de 

governo, nas sociedades democràticas,;é 
de natureza essencialmente dialógica: eia 
nasce do debate, do encontro de idéias, da 
troca de experiências .. 

A imposição, de cima para baixo, 
de programas e de projetes de 
desenvolvimento, concebidos nos 
gabinetes da tecnocracia. é característica 
do Estado autoritãrio. São quase sempre 
viáveis, · quase nunca desejados pela 

Cuidemos, igualmente, do fazer 
bem feito e não só do vigiar 

· malfeitores. Há programas 
governamentais contábil e 
financeiramenté corretos... que 
podem stgn'ifiear lastint-íveis 
desempenhos de resultado.\ 

sociedade: a técnica ocupando o lugar da 
politica, ditando desígnios sociais. 

.!'las. democracias, ao contrário, o 

00277 
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-- - que Importa, antes de tudo, é saber o que 
realmente deseja a sociedade para, em 
seguida, buscar os meios para sua 
realização: a técnica é posta a serviço da 
política para viabilizar os anseios sociais, 
expressos pelas lideranças exemplarmente 
constituídas. 

Não há, assim, como opor, nas 
democracias, o Estado à sociedade. O 
Estado é a instituição, criada pela 
sociedade, que organiza a ação política. 
Seus objetivos são o que lhe dita a 
sociedade. Seus recursos, os que a 
sociedade lhe transfere. 

- ... Excelências: 

quer dizer o objetivo ou conjunto de 
objetivos que orientam as ações humanas 
(o mesmo que a palavra inglesa poücy). É 
o conjunto de objetivos económicos, 
sociais, políticos, a q,ue visam as ações 
desenvolvimentistas. E nesse sentido que 
dizemos política económica, política 
social. E poderíamos dizer política política, 
no sentido de conjunto de objetivos da 
política, não soasse a expressão tão 

· rebarbativa. 
O desenvolvimento, para retomar 

a idéia-força de François Perroux, é 
"alimentar os homens, cuidar da saúde dos 

· "'Senhoras/Senhores, 
o 

desenvolvimento é 
processo global. 
Lembrou, 
recentemente, o 
professor- Vamireh 
Chacon que 
precisamos reunir o 

A hora não pennite luta obÚqua. É 
momento de valorizar . a 
maturidade política e de zelar pela 
estabilidade econômica, mas de 
reconhecer os fundamentos da 
expressão democrática. da qual 
somos parte. 

homens, instruir os 
homens". Esse · 
conceito nos envia à 
noção de necessi~des 
fundamentais, ao·s 
custos do homem, à 
sua integridade fisica e c 

moral, mas, ao mesmo · 
tempo, nos conduz à 
capacitação do homem 
como agente desse 
propósito: melhor pólo sócioeconômico 

de Nabuco ao pólo 
organizatório-administrativo de Alberto 
Torres, completando-se politicamente. 

'"Tem razão. Mas para tanto há que se rever 
a ConstituiÇão. 

Somente por questão de. método 
cabe dissociar . no seu .. e-;ç)J,Iir, o 
económico, o .s_ocial., .o politico. que na 
verdade se interpenetram e se condicionam 
continuadamente, na trama complexa do 
processo de transformaÇão da sociedade. 

O desenvolvimento. contudo, 
como todas as ações humanas, individuais 
ou coletivas, tem sentido e direção, visa a 

·- determinados fins, elege objetivos. 
--=-· -- , . ·A palavra politica é, em nossa 

língua, polissêmlca. Por um lado, significa 
a ciénci'\ e a ane da política (o mesino que 
o vocábulo inglês politics). Por outro lado, 

alimentado. com melhor saúde, melhor 
educado. o homem torna-se mais capaz 
para produzir o desenvolvimento. 

, - A causa final do desenvolvimento 
a satisfação 'das necessidades 

fundamentais - ê , pois: também, sua causa 
eficiente. Ei-lo como processo pelo qual os 
homens; obtendo a satisfação de suas 
necessidades fundamentais. tornam-se 
aptos a satisfazê-las ainda mais. Processo 
cumulativo. que se auto-alimenta 
continuamente. É. para citar, uma vez 
mais,· François Perroux, "uma 
transformação do homem pelo homem". 

As necessidades fundamentais 
• ;veste~se de-universalidade: independem 
das culturas e das etnias, ainda que possam 
ampliar-se à medida que a sociedade atinge 
patamares mais elevados de desempenho. 
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Elas sio tisicas (alimentação, saúde) e 
pstqutcas (educação, atividade e 
panicipação ): As sociedades procuram 
organiza:r-se para satisfazê-las, buscando a 
eficiência (na produção), a eqüidade (na 
distribuição dos beneficias obtidos), a 
liberdade (na garantia da privacidade). 

Seriam estes, com efeito, os três 
campos do desenvolvimento: o económico. 
voltado para a eficiência; o social, para a 
eqüidade; o politico, para a liberdade. 

A política de desenvolvimento 
social é o conjunto de 
objetivos voltados para 

Assim me permitiram os meus pares e a 
tanto me autorizou o Vice-Presidente, meu 
dileto companheiro, Ministro Homero 
Santos. Ademais, procuro seguir o 
caminho das impressões digitais de honra 
e sabedoria dos meus colegas, em 
particular da Presidente a quem suceqo, 
essa espécie de Rebeca dos Trópicos, a 
inesquecível e, ao· contrário da outra, a 
vivíssima Élvia Lordello Castello Branco. 

Não entendo o TCU a se ocupar, 
e:>tclusivamente - repito o e:>tclusivamente 

- do miserabilismo 

a.,. realização da 
.::_eqüidade, ou seja, da 

justiça social. 
Não se 

confunda eqüidade com 
utopia do equalitarismo. 
Eqüidade quer dizer 
igualdade de 
oportunidades, que não 
é o mesmo que 
oportunidades iguais: há 
que se reconhecer a 
diversidade entre as 

Vou tratar, com o aval dos 
Ministros, de iniciar, este ano, a 
preparação do TCU para um novo · 
depois, o depois vizinho: o século 
XXI. Prepará-lo para a ecologia 
cognitiva, a biogeriética, a 
inteligência estratégica, a 
pós-infonnática, a globalização 
regionalizada. 

da · corrupção, do 
denuncismo 
algumas vezes 
eKacerbado em 
irresponsabilidade à 
cata da repercussão. 

. O TCU h:i 
de cuidar também ~ 
repito o também ~ 
da · · dinàmica do 
construtivismo, ao 
evitar o desperdício 
de recursos 
públicos. É hora de 

pessoas, grupos sociais, · regtoes. A 
variedade dos desempenhos, das 
habilidades. As distintas motivaÇões e 
valores que orientam o comportamento 
humano. 

Mas não se pretenda, de outra 
parte, igualar o desenvolvimento ao mero 
crescimento. A e:>tpansão da produção 
pode ser necessária, mas, não é suficiente 
para o desenvolvimento. Não há 
desenvolvimento, no sentido que aqui é 
dado ao termo, se persistem inatendidas as 
necessidades básicas de parcelas 

-~consideráveis da sociedade, não importa 
- · por que motivos. 

E:>tcelências: 
Senhoras e Senhores, 
Falo com a minha visão pessoal. 

fazer avaliações de efetividade, eficácia e 
eficiência. Não percamos a oportunidade 
de eKallÜnar o que nos custam-a arte ou as 
malasanes de governar. 

Meu Deus, quando veremos que 
tanto se desperdiça com o mal feito na 
igual medida em que se perde com a 
cor:rupção? 
· A corrupção começa ser contida. 

O desperdício com o malfeito, que é 
imenso, ainda não. Hâ que começar. 

Cheguemos aos tempos de ação 
governamental a consid,erar a integração e 
o aperfeiçoamento da gestão. 

-Qué' a sociedade observe a 
prevalência do positivo sobre o negativo. 
Só isso já pt~dllziria uma tal alteração 
química_ no metabolismo social que os 
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beneficies seriam sensíveis e imediatos. E 
sem custos. 

Cuidemos, igualmente, do fazer 
bem feito e não só do vigiar malfeitores. 
Há programas governamentais contábil e 
financeiramente corretos que podem 
significar lastimáveis desempenhos de 
resultado. 

Penso, o Brasil se cansou dos 
licantropos. 

Vou tratar, com o aval dos 
Ministros, meus pares, de iniciar, este.ano, 
li" preparação do TCU para um novo 

- depois, o depois vizinho: o século XXI. 
l'repará~lo para- a ecologia cognitiva, a 

biogenética, a inteligência estratégica, a 
pós-informática, · a globalização· 
regionalizada. 

Outra coisa: 
Este Tribunal quando. falar, não 

o fará em voz isolada de Presidente. O 
meu cargo tem relevância. Este titular, 
.não. Orgulho-me dele,' nd.''tntanto. Por .. 
isso, devo ser simples. 

O TCU. não se representa 
terminativamente nos telC!os · ·de · 
assessoramento do seu valioso quadro · 

'- técnico, nem apenas na .inte!Jlretação dos 
que acompanham seus julgados. 

Peço a todos: 
Considerem, tão somente •. o que 

resultar da deliberação do seu. colegiado de 
Ministros, invariavelmente sustentado na 
simetria com o nosso Ministério Públiao, 
tão competente, tradicionalmente 
competente. \ .. 

Daqui, deste Plenário emana a 
__ nossa voz. Est~·· p nosso gesto essencial. 

~~~--=------ .. . . ~ 

E ainda: devem ser respeitados 
os servidores que aqui entram por uma 
porta única: a do concurso público. E não 
se diga que são privilegiados. Não o são. 
O servidor público desta Casa não pode 
ser biafiizado. Não o permitiremos. Não se 
reconhecem méritos pelo caminho menor, 
mas pelo das cuméeiras. A elas, todos, em 
igual situação, devem chegar. N'mguém-. 
marcha ao futuro em passos regressivos ou 
nas posturas estacionárias. 
Brasileiros ilustres que tanto nos 
distinguem com a delicadeza de suas 
presen,Ças: 

A hora não permite luta obliqua. 
É momento de valorizar a maturidade 
politica e de zelar pela estabilidade 
económica, mas de reconhecer os 
fundamentos da expressão democrática da 
qual somos parte. 

. 

Aqui estaremos para servir. No .· 
linguajar de Duarte Coelho, seremos ; 
capitães a cuidar. 

Lembrando Mauro Mota. um dos 
grandes poetas da língua portuguesa 
(criado em Nazaré da Mata, cidade 
pemambucana com cheiro de alfenim e 
dolorid~. p~las agruras da Cl!lla-de-açúcar, 
agruras alertadas por Antonil, já no século 
XVIII}: 

"O que foi é, o que não foi será 
porque a noite não dorme, faz 
serão fiandeira de auroras e 
cantigas de outroras e agoras no 
salão". 

Discurso na abertura dos trabalhos do 
Tribwtnl de Contas da Uniilo. Cl<ercicio 
de 1995. 

Brlsilia. 18 de janeiro. 
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--- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ 
Item 7: 

Votação, em turno único, do 
Requerimento n• 114, de 1995, do 
Senador Lourival Baptista, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo 
intitulado As bases do diálogo, de autoria 
do Embaixador do Brasil, em Washington 
(EUA), Paulo Tarso Flecha de Lima, 

- F1ÍLHADES.PAULO 

. publicado no jornal Folha de S.Paulo, 
edição de 19 dejl!lleiro de 1995. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento, também com o voto 

do Senador Lúdio Coelho. 
Será feita a transcrição requerida. 

É a seguinte a matéria cuja 
transcrição é solicitada: 

As bases do diálogo 

O embaix.ldor do Bra.'>il cm Wasbing· 
ton CEt:AI n00 e COntr.l ~ Of83"i71ÇÕ'"'S 
nãQ.g.o\·emamentais e a uanspari:Dc:ia 
democr.irica. Nem pode·ser eorun. a Ufti. 
versidõlde t\oj ~i:toS bumaDos --man
d:ltória como principio Giretot da polfti. 
ea extc:m:~. brasileira confonnc a Coftsli. 
nnç:-~. 

Jam:u:.· neguei que o Brasil enfralre 
problemas -muitaS vezes sérios!- de 
dimros humanos. Ao comclrio. este~ 
conhecimento ê ~ pr=uissa 
do diálogo que. sem necessidade de 
cosvite de ninguém. a Embaixada cm 
Washington tem proc:t.ndo assqunr 
para que seja o nuüs amplo e aheno poe-
sívd. · ...... 

Insisto. ezmaalliD. que é mea deta' 
defcudoc o pais de~

.I!"'PP'ilados. de -~ c:al
levi.ams cu simplc:smcme falsa~.. ~ 
minadas ~te porc:sra Oll 
.aquela entidade dos seteieS diiDI: ·~ 
peDdeDtes"". · 

Como qcme de sovemo dc::awfâ.. 
eo. todo embaiudar do Brasil deve 
""""'" • dcsipaçio o:>cebida. ._.. 
d:a na Jqirimidadr do~ q. o 
eomc:ia e do Semdo que o láa..ra 
--c:m última &Dilisc: • kj • ' • I I do 
mmdato coaferido us mau - teJfto' 
sear.:uucs da aaçlo. Nlo é o cuo dls 
-~ çom liOdal os .... 911= 

---pauamrtt-eaioCII J h ;a DIIJ 

poa;aem. ~ oqJ ·: "tiêl -
ESQdo de Dm:iD. ..,... h ........ 
po!!S'hitidec!e """ lebçlo ao pdbiioa;.-

Eporamim""'-bbvelqueoe
que c:easurv como ••tnvaa ~ 
nt'' (I'Wo S&P>-··~ 

PAULOTAUO liU!ICHA. tiiELaiA. 
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À ....... - ...-...,; dióJosÕ 
com RoOm llmlhary T<OI!)'>al. da S... 
- l!lo:matioaa!. Em consoqueoc;a. 
das eotu:tzsq;edccas c pouco prodmiv.:as 
YizjJiu da c:atid.se fn:luc l Emt-ixwb 
em Loadres. puaou-se a imerdmbio 
friDCO e coamuà.vo que pcrdurL Rcpi. 
lo. pCiftiDtD. as reawivas de irldividuali
za:r..:me como um. cposUor das ONGs ou ..,.... .... de.,._. ""palúia da .... 
sUnala;lo"" à vimldcsda az...-,.;. 
deunnr• 

Nco..-U.-.-opn>fun
--c:luaopçiopda-e 

: :::::::· ~Cartas. folbc!os e arrip 
da fmbejywfa em Wasbiapaa alo ~ 
c:oadl!a qac o 8nlü aem problc:mls a 
llllpCIW.. Mil a ICialidldc DO~ 
IDCM:II de obDctdcll e desafio~: eá )ao.. 

.. de sipifiar • II<Ciaoçlo paaiYa de 
am. JX0CC110 si III n 1 . ele diaalçlo da --- üdáaiaãa cm araw: amiJiio •ca-
Jqtc.x:docdxuae ·_ c mas 

.ub..:i:::!!•"t1 das~sobceoa.i).. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

com O abjtãYo pre::ipDà de lir.alit o 
~dc~e 
-._--pdo......,.epda 
:ICICil!ldD ...... , . CL o-. . de acoaaçilos 
e p:: :: 5 oqai\ · alo .cnc l -·---..,
·---- . . do poaidr:llle --....cn-. 

J 
7 

< - o JIID(esmr Celso Llfer 
q1e m dilàlol bamal:ll COW1ia:a& c. 
pblo-- do . ia-

. Dei>aade-•)lliad-. de-··-
=----.....-~ > - • faadldll:- iws r .. ..... , 
-·-_..rpaz.- ir -------..... · ais · ;7 a:--
.m.idao '!""•
- • (-Jtimiraçlo do -dao-<!DpaldoiadiYídll>e 
-~do.adD..:ill..oMool'; ! - . ---....... . ........... 
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-..... -,,..,....._ ................. __ _ --·lalizlçlo·-- ....... · .. No---.. --. .;. ............. ___ _ 
;'aiS- fparaall§lo llidae. 
.... -.ll. ·----ria". ezpaa -1IIDII aa 
~dltii:Doe~...at · ., 7 

~-o-...... 
do criaealiD ·: ll:iL r atwi--•.il*iç&""'""'""'""'_...,. 
andD ... 001110 o . _,.,...., __ _ 
po111co a- ao Joqo_do -• d::ldl:.. :. ..:.. ....... õ. • 

:..Niã~---biiiS,.. • ....
._.. doliAopf.. c .• 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ V!laça, publicado no Jornal do ~rasil, 
Item 8: edição de 18 de janeiro de 1995. 

Votação, em turno único,. do Em votação o requerimento. 
Requerimento n° llS, de 1995, 'do Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
Senador Lourival Saptista, solicitando; permanecer sentados. (Pausa.) 
.nos termos regimentais, a transl;riÇãQ,: pps· · . Aprovado. 
Anais do Senado · Federal, do- anigo · · . Será feita a transcrição requerida. 
intitulado TCU e os noV!Js tempds; ' de É a seguinte . a matéria cuja 
autoria do Ministro Marcos · Vmicios transcrição é solicitada: 

Jornal de Brasflia 2 • Quarta-feira,IS/1/95 

O TCU e os novos tempos 

Hi. boje. roascjfncja do que um 
DOVO modelO de d:s woh:imeufo de 
verdadeiro ambo er:on6mico e saciai e 
que lr>duza a «fifaçio de um ,..;me 
democ:zótico - Da esfera do ..... 
- e-do social -e alo- da -poíctic:a- s6 4! •ln=;t.d pela reforma 
das imrinriçães polllicas do Pl!s. 

A V"'if:d"'e ~ T.:ID corpO em permao. 
neme processo de nawfuc ;I o e O> 
mo tal-que o EsiOdo ............ 

,, 

••1 C C I VINICIOS VILACA 

zc c se iteSUUIWe Na ... ....._ .. _ 
Da basca ,· ' ,,. do apciwcw 

doEslodo, de-• --tjvd e mlàjasro. c •• r r -

pua r ;' cam o I Nl:i 
do bc:maD cm ma p' • ' 

dado poltica. jasâ;a -. r ., i 

flCilaolOIIi'oaee&:6cia •' · · uha.m 
rqm.dalà,cao-do 
lk"*l' ;I , 

A-jioe-aacaao. 
Na_medidaemqgc&'l'aDÇ:Iat I r ";' 
ela ft .• de OIIIIIÇia do-.-

. ~· :a!. . • 
-~·-= i ·uai..a.çio,. 

0-6clotal 
que-· i •• ,. de~ 
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--."1> llio -de-ejoracal>. 
-. Uma DDV& I6p:a de......, ela 
..... pollü:a precisa mqir, 11111 qoo 
._. o . i - """'"*' do 
-~pdbtico ... 

É hora de i WJ alo CDII a 
lei, DIU -.,.-da-. I 
--jaridica da fimçlo-
na gado ~a" •aJ 

It lllo 10 pode c= qae a polli:a "t J "1 oa.b ' 1 '8*' *I»Coa
greao lejam: izr.o:uian:Jmc& ezec.a.. 
das - por.- bat . 
nemaeqO adept"c 'f eaait•·,' 
sai& de 1IIDI c:ieDcia arb::uiuiw.-:iwa. e 
que ... raalzldos .ejlm E I I .. 

pelo cumprimento dos devidos 
pi 

-Oscillooosdo mcddobu!oc:ritico 
estio seado sac:ud.idos em relaçio • a .. 
da m:a. das fuDç6cs adzninismrivas. 
Sló ~de um lallpo ele p:o
fuada. e dpidas mncl•nçu num cedrio 
de eh I • ccmpl.cD!adc. Os eofo. 
qaes e ac· ;3 s compllfvcis com a 

• J" ' ' a previsibilidlde e a cerre;. 
za Dio te ccw!tmtm cem um IDJlDdo 
qae..,.... _ _.,.da coisa pl-l!tica-- ile ioca l!t que 
pllaejlr, m' •. wpuizaz. prover 
o~e.-.cooaolarcom 
.. I e campuiveis com 01 desaoo 
fioo a ...rn:--. 

o r j • cealnliado, c1e 
c:.dlet 1 Tco, clirebvoewipruu 
"' Cid-Jupr ao pi j • 
iadicmYo, - c:c:úrios altuuaivos. 
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obj<liWII p:nile FOJIW flexloeis, 
• anic:oloçio • coor I 'I dos P>lfti-
c:a ~ e .as ""C'Cnjsmm de decio. 
-de lljasooconeti>o, .... IOIDjiOial. 

A-111!-..;ajtak:aD;a. 
•r , f I • ram. de orpaizlr • 
.;ID JOUU ef . A cleaarllizl. 
çla, a lilp l I · J' ; I ..a.loii IÍl 
cliftlio do -. a jloqoiOia 'dialoli
slodal-apei ........... 
--.o-dez alias 
.. terri;al~ e doi ; "•tims 
- poal&l de · . aoplblioo, e 
o tlaa cmnp•nil!wlo da Wbmw;&:i 
..,....,...de . ~ 

pela - zao6dode - que -dt:f1 

OII'IICiaa de . lllo po-

--olifi>t .... Jàiçla•ci:io da liiD;Io CIOIIInlle, a dolpalo da 
sua extrema complexidade .. .,.. púl 
blio:a. No piaDo coaceimal, geni. ài 
que se .reconbecer a variedade na narn... 
reza únima das atividades de difercar.es 
otgllllizaç6es públicu e estimar o im
poc:ro da aplicaçJo ele IIOI'IIIIS e procedi
mentos de c:omrole para seus re:specti-. 
vos níveis de efic:Kia e eficiêucia. 
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Hf. que se eoeoauu soluções q~ 
garamam a observância de priDcípios e 
regras. gerais ,por meio da aplieaçkt di· 
fereaciada de exigê:Dcias pl ~ P"ÍS. 
compa:ibilizaDd ao riaz::,l e iJx:er!e. 
zas de cada 'rea d;:, atuaç:io 
~-. 

Necessúio~efuquenCoapesso 
_NocicaalàcsliDe~...,
~~·'" a· ,.DI&JINV'-ma5» 
cws espocfficos, pua ... a!Õ>>çio de 
-desresp:o_. 

• Cabe ao Tribaoal ele ç.,..,.. da 
UDilo, COO'IO bnço do Ceepsso 
llllllifestar-se sobre a CIOmiÇão DO ~ 
ele ....,..,. plblicos lluz dos -
dos •lcn;td't. Realizar. assim. o que 
W...: seja uma de sua mais o1teis !im
~que vai alEm dos simples .. -.,. 
~·· ele inegularidaàes, - • 
páDca de. COil~. As iuw:' ; 3es 
que<* Tribaoal pnôea de>=
tar 01 erros OU falhas verifieodos DO 

CIII'IO do planejrm '"c e eucuçio dos 

- pdbiicos • suaez;r medidas 
c:ouaivu pua maior bumaaia e readi-
OIOIID oa AdmiDislroçio. 

Para -.,, - .....s.ma a 
- profímdaclo-'. dasdelllllaçioclo Tribaaal ootmbioi>daze.. 
-do &lodo. com a acloçio de maa 
~da&~ ClpiZ de pcmcuer a pru
oa da saâsfaçio do imeleste púbüco, 
valeDdo>-oe de preo:eilos e prillcfpio< que 
zqw uma DOva mtlfttidede 
profissiaDal e COU SJl jam à acloll;io 
de novos conceitos ·políticos e -·--V~o~:a•..- ... 
~-c-.-~ 

O SRr PRESIDENTE (Júlio Campos)_ jornal Folha de S.Paulo, ediÇão de 24 de 
janeiro de 1995. Item 9: -

Votação, em turno único, do 
Requerimento n° 119, de 1995, do 
Senador Gilberto Miranda, solicitando, 

. ~- !!QS ~ermos regimentais, a transcrição, nos 
- · Anais do Senado Federal, do artigo 

intitulado A Paraíba também é Brasil, de 
autoria do Sr. Saulo Ramos, publicado no 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ \ 
Será feita a transcrição requerida. 

É a seguinte a matéria cuja 
transcrição é solicitada: 
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A ParaJ.ba também é Brasil "" 

VJ!aça, publicado no Jornal de Brasília. 
edição de 11 de janeiro de I 995. 

Em Votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -
Será feita atranscrição requerida. 

· É a segmnte a matéria cuja 
transcriçlio é solicitada: 
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i ! . 01.95 

A força do 
't&<-""...9 &( t<::: L:\ ~-. 

contraponto" .o l. \1-=.--

Pressenti que o Recife se mu· 
dara para Brasili•~ cm noile 
receore. 

Oesscmellww:s .... ccmple
ltleftlala cidades bnsileins. -
pioDcirismos de uma. nas modcmi· 
dades da ouaa: ou ~ ele 
uma. na assepsia seaâmema1 da ou· 
tta. elas se C0S1101D - O Recife. 
masculino.eallnsllia. femiDilla-

"' pano 11oa>eoqar o autor ele uma 
cànl que nio -dcsipl o Bn· 
sil isUaJmcate siJDifica o Bruil. 

Gilbefto Freyre I,OS1Iria ele -

o - scnll>ejo ele -
buco. - Oliveila, .. prai
c~Qcia da Clawa dos Depnoclo s 
diri&ir a apo or; • ele llllis um 
lllimen>dos-~ 
estaria alqre se lcuc acleasa apre
semar;ill do pro1i:sscr v
CUc:oa. ~ Jtfu! ., cul-
lllni ele - lOna; .. cleticiaria 
"""' o espíriiiO IJIIIfâco ele -
amip. a professmae~ 
- CaYIIcloâ. Todos ea.Wvi-
dos DO Jm ; ' de coicdDea elos 
-.p . w:ucus•Cimara 
daiDtt :' · .. 

.,__ t-. -· --ele -.sçocis. oCa-
piboribe. Guaranpos com as -

. colims ..... --· ;an.a -eleben!is. o Galo da Madna-
pda.~e .. _....,,.._ 
--eleane.De001110fa. 
do. llrasiJia ta--. """"'o lleci
fenasmviaDo.E.....,niooo...., 
t; voa&lde. um pu 1 t DO 

clima llottilliao ele ........ -· 
ele - .. pal6:iao'! T-·-. daqai. '-r 
- .... ponoGilhenofreyre. pelo-··· . 'pelode np"*1 1 dtaic:D. • ' J Jia. 
daauu ; I :t• 

Seu jàlo do CIIW r ' • de 
ca..u.eírisJa:J CIOIII as Dllllllaa. ele 
escialalorjooeas.cle.-.-. 
licacleza. o .... cblruoo ele ...... 

-·~. ::-tempO. o lllfitriio ilmced!wl do 
+ I ele piiiDp. o ...,_ IIJO 

iDIIb - .............. alo .. 
_ ... ....... toqUei ele----do-•• -·------

rísrico pc>den desaporocer. com as 
ger.ções que o eoaheceram aqui e 
pelo mundo afora, mas a~ 
aa de pmes C de livros. de idáas e 
exemplos. de originalidades. esta 
ficará. É coisa fi-. do verso ele 
Drummood. 

- disse que s6 o Clflrilo 
ele iDfillcia t - ele criar. Pois 
bem. Gilbefto Frey"' fi>i sempre 
um monino, COII>OÇalldo por aquele 
consídc~ u!D quase c~ 
perdido. por do wde ier se 11~ 
tizado ou como o IIICaiao que se 
descobriu eo 1nxbrir o ea.geabo 
ele IÇllcar. o poi-mellino .. imis-

euiodo .. admioislroçio do ··..... o clube ele -dos-
ele Apipucos. a que o 6Jbo F......,_ 
do deu Yida. 

·---·..--TCUe .................... .... ._... . 
Loaa 

00285 
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O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos)_ 
Item 11: 

de Pernambuco, edição de 24 de janeiro 
de 1995. 

Votação, em turno único, do 
Requerimento n° 134, de 1995, do 
Senador Joel de Hollanda, solicitando, nos 
tennos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo 
Privilégios estatais, de autoria do Juiz 
Eudes Oliveira, publicado no jornal Diário 

DIARIO nE PERNAMBUCO 

24/0l/95. 

T OPINIÃO 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovano queirano 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição requerida. 

É a seguinte a matéria cuja 
transcrição é solicitada: 

DIUHIDEPERNAMBUCO 

Privilégios estatais 

--

-------····. --···-
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ 
Item 12: 

publicado no Jornal do Commercio, 
edição de 24 de janeiro de 1995. 

Votação, em turno único, do 
Requerimento n° 135, de 1995, do 
Senador Joel de Hollanda, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Um 
imposto ilegal, de autoria do Advogado 
Luciano Caldas Pereira de Carvalho, 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição requerida. 

É a seguinte a matéria cuja 
transcrição é solicitada: 

JORNAL DO COMMêRCIO - 24/01/95. 

-:l~~dc~~ T • ·~ 1 cr~toA-105"- um 1m posto 1 ega 

' guisa de garantir o abastecimento 
interno do açúcar. o Governo Fe
deral institui a aliquola de 117.1. 
(depois reduzida para 2"/o~ incidcn
as exportações do produto. Na w:r· 

dade. .. .,..,. que São Paulo exportou dois 
liülhões de toneladas de açúcar a mais do 
que o detmninado, sendo .... o motivo 
da criação do imposto. Em que peoe ..,. 
làto c:onc:mo, as medidas normáticas adota· 
das não fazem menção a mercado interno 
e a desabaslecimento (aliás, nem estaria ..,. 
lclta a essa justif~Catiw). Dai porque comi
llcro indcvantc a conespondênc:ia OKpedi· 
da pelo ""'"'Wio Dallari. de que iiiOiistia 
perigo de desabastecimento no men:ado in
terno. Nem se poderia. igualmente, arsüir 
prejuízos cconômic:oo para os produtota, 

-tom a criação da aliquota, após a tontrata
'\2<> com o clientc estrangeiro, eis que, na 
~era do Judiciário, onde a matéria terá 
submetida, certamente o econõmico não irá 
se sobn:por ao Jurídico. 
~ isto sim. é manirestamentc 

!Jõiiãl e inconstitucional, mas por outros 
·iftotivos. 

lnicialmentc porque as MP 65S e 708 

O Governo criou 
uma taxação 

absurda sop~ éJS 
exportações de açúçar ,.. 

nio foram -w:rtidaa em lei e, por coaoo
qiiôDcio. .. opaoçõt:s realizadas 110 .... p&
riodo de Yi8ên<:ia nio cooliguranm rato 
serador de imposto; sobre pena de violoçio 
aos princípios da estrita legalidade da tribu
taçio e da im:troatividade da lei tributária 
(ouo a ela oe pmenda aplãcar eYeDtuallei 
n:suhante de oonoenio de MP posterior). 

Em aegundo lul!llf, porque 01 c:oatmoo 
~ e RV's emitidos antcriormeDre 
aos aiOs nonnativos citados sio inacm,i
Yeis por 1Dil tributo novo, por implicar quo
bra do equilíbrio contratusl e violoçio ao 
alo jurídico perfeito e ao direito lldquirido. 

Em tenzuo, porque ainda que a nova 
leJjsboçio fosse apli<:á>el a contratoo<elo
brados (ou RV's emitidos) antes da sua 
publicação, a uonna de inádêucia do im-. -

posto de exportaçio aio -. Cuta 
da Repúbliea de 118, pois a MP 655, a 
mP108eaMP762~a
pr'' dispolili'IO ·do DL 1571177, o que 
nio implica em erillr iacidfn cia tribuliria 
tiOVL Aiaca maio,-~ da im ... 

to de exportaçio ····'?!> de c:ompeténc:ia nio admi • pela Conlli-
tuiçio. 

p.,.. 011110 lado, o m: 1571/77 -
pa uma ~:I s ;h k;aisl:ltha eo Poder 
Exa:utiYo ·para defiaiçio do pr6prio .... 
J"dd material do falo .......,.., o que é 
.-;tucioaal por - o art. 2 da 
CF/118 e o art. 2S do- A.D.C.T,-
do, portanto, rm>pdo. Por iao, aio bá 
lei Yilida iastituiado o impolto de-
taçio, O que làJmiaa a er;pia que 
aqui se c:omeota. E maia, aiada que se ..S. 
mita que o DL nio esti reYOPdo.. aem 
assim a ex;pncia pode proopoiv. É que 
o art. ISO, I da CF /118 .ala a er;pia 
de tributo "sem lei que o eo~ahdcça", eu
quanto o Ô1ICÍIO III .ala L ......._ de 
tributoa "elli rdiiÇia • r.u.. Ffadotea 
oconidoo antes do inicio ela vipacia da 

_ lei '111JCOI~ iDiütuidoou aumr:n•Mo" 

·~~-·~·· ..... -
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ 
Item 13: 

Votação, em turno único, do 
Requerimento n° 136, de 1995, do 
Senador Joel de Hollanda, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo O 
frevo terá o destino da marchinha, de 
autoria do Jornalista Leonardo Dantas 
Silva, publicado no jornal Diário de 

Pernambuco, edição de 24 de janeiro de 
1995. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição requerida. 

É a seguinte a matéria cuja 
transcrição é solicitada: 

DlARlU Ué PbKN~U~U- L~/V~/~J 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ 
Item 14: 

Votação, em turno único, do 
Requerimento no 13 7, de 1995, do 
Senador Joel de Hollanda, solicitando; nos 
termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Um 
problema sem solução, de autoria do Juiz 
Adeildo Nunes, publicado no Jornal do 

JORNAL DO COMM~RCIO - 25/01/95. 

Commercio, edição de 25 de janeiro de 
1995. 

Em votação o requerimenj:o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição requerida. 

É a seguinte a matéria cuja 
transcrição é solicitada: 

:ioc.-n.có!-. cJ..o ~-nwc.~ - >2-oCf/o.i.JS-IS. -

Um problema sem soluçao 

-~' 

--
A 

ConstituiçãÕ Federal de 1988 
prescreve que é' dever da família. 
da sociedade c do Estado. asse· 
surar à criança e ao adotesc:c:D· 

te, coa:t. absoluta p~oridadc.r o direito à 
vida.'à Saúde. "i alírilentáçào, à educa~ 
ção. ao lazer. :i profiuioDa1izaçto. à cul· 
tura. i dignidade. ao respeito, à liberda· 
de .c à convivência. faniiliar e comunicá· 
na: além de coloci·los a salvo de t~ 
forma de ncglisêJ!eia, diSCrimiilaçio, ex· 
ploração. violência, cruc1cladc e opres-
sõo (an. 227). 

· Pressioaa.do por entidades intemaáo
nAis. o CoDgresso Nacional aprovou o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, 
embutido na Lei Federal 8.069, de 
13-07·1990, que desde entio vem dispon
dO sobre a proteçio iDtep'&l ao menor 
de 18 anos de idade. Expressio maior 
do JcJislad,or brasileito de todos. os tem
poa. de qua.sc n.ta adiantou o esforço 
desenvolvido por aqueles que realmc:D
te preocuparam-te com~ mal--so
cial. 40 mübõcs de menores hoJ< pcnm
bulam pelas ruu. Milbilcs l1io sabem 
quem sio seus pais; outros tantos foram 
abaadorwlos pela própria famüia. 

Portanto. a realidade é crisWiDa: o 
direito i vida desxs indiptes é rclalift.• 
mente proporeioaaJ ao sofrimeato. i 
dor c ao desafeto. sem se eonw que 
muitos sio assassinados no correr do 
dia-a.~ isto é. sequer o direito i vida 
lhes é assccurado- Enquanto isso,. _a so-o 
cicdade. a família e o Estado amstem. 
desmoralizante ao drama, i:oertel. pot• 
que a Lei Protcw;:ioaista Dio é auto-apli· 
cável. Nio há. interesse. descobri.· du 
autoridades coostituidu em aueprar 
ao menor llbandooa.do u c:ondíç6cs :zDi. 
a.imas de saúde. cducaçio.lazer e l'fQÍ...,. 

sicia.alizaçio. Q:Jmo estabelece a Lei 
Maior. · 

- No que compete ao Poder Judil:iirio, 
pouco aplicá~el também sio u rq:ru 
do Estatuto. Nio há lupr ap<OPri..ro 
para uma c:ustódia provisória ou defilli. 
tivo do iufmor; l1io hi p<OfisoioDais · 
que poama: colaborar com o JuizO da 
InfiDcia e da Juventude.. fomeceado Jau. 
dos, iDspcçõco c ...tizando difiaõDciu. 
De ... modo aerot. estrutura llsum& 
existe para • fiel ~ticaçio da lei. inte
resse maior do magistrado. 

Os Eslados Unidos da América aca
bam de antmàar o corte intqral na aju
da rtDaDCCira ao Brasil. ~ja l'Ctba até 
entio era remetida com a fiDalidade de 
millorar 01 cruciantcs dilemu que cavoJ. 
vem o 1DCIIOr carente neste JIÚI:. Foi a 
pior notícia de 1995. Haja mais fome. 

).. descaso e violêa.Qa coutra essa geate tio 
sofrida. 

Sem ........... -· in>pouivd a necessária aplkaçlo do Eswuro. Fai. 
... portanto, clinháro. De ..... .m
IOU, dcstarto. O eopiriW ·do ......-. 
se Dio te disp6e de mcioa r~ 
para te atenuar a afliç:io doi mcoorm 
de rua que pm;isom de comida, roape, 
cducoçio. saúde c,.._ púbücaoo
mo çaa.diç6cs miDimu õe sobreYivêociL 
Duvidoso. por comeplnte. é o f'utiUO 
dcslc país. A Lei é boa, mu. a reafida .. 
de é ruim. péssima • mallratada ....... 
pria soeíedadc. moliYomUor da~ 
c:ia do homem. 

·--·~·-Haja mais fome, · 
_descaso e violênda 

contra essa gente 
tão sofrida 

:;., 

_. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ 
Item 15: 

do Commercio, edição de 25 de janeiro 
de 1995. 

Em votação o requerimento. 
Votação, em turno único, do 

Requerimento n• 138, de 1995, do 
Senador Joel de Hollanda, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo A vez 
do .frevo, publicado no Editorial do Jornal 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição requerida. 

É a seguinte a matéria euja 
transcrição é solicitada: 

c A vez do ftevo 

P 
arccc que a nossa música do frc
vo. aquela que é apontada por 
especialistas e pesquisadores co
mo a mais genuína manifcstaçio 

da alma dos ruas e do eopírilo peculiar 
·~ pemambiiÇ3JlOS aficionados do.o fcs
tcjol carnavalescos, vai, afinal,.merecer 
ltalamento adequado e disno de diwl· 
aaçio intensiva·· por Ptrte·da indústria · 
foollpíío:a n.cionat.·Nil!).é que em_ou, 
.aru .,.,..;ões inicialivas.·.ioléâtieu"Dio 
oe haja tentado, pois· o frevo, além de 
repJCSCntar uma marca espcçilica de 
noaa pemambucanidade .cultural e ar
lisiiCa, é também emblema psic;oló&ico 
de .UJil<povO, DÓ que esse ritmo.oincgpa·• 
do c·.JU& vaNda..andãnoia co~ de 
nossas raizes étnicas. 

Com a sua autoridade incontestável~ 
o ..-re Luis da Câmara Cascudo no 
seu livro clássico Dicionário 'do Fo/clo- . 
re Brasileiro garante que o frcvo é uma 
dança coletiva. de grupo, cordão ou çar
lejo e de multidão mesma que talvez te
nha surgido da capoeira, joso atlético 
de origem negra, introduzido no Brasil 
pelos escravos bancos de Angola. Dan
ça também genuinamente pcmambuca· 
na que a Bahia terminou usurpando e, 
para variar. deturpando. Mas quanto à 
m!L_~_..P!.OPJiamcntc dila, o saudoso 

-jor'lfalista, escritor e ca~mavalesco Mário 
Melo afirma que o frcvo na,..u da pol· 
ca-11'11Ul:ha e que foi o capitão Josê lou· 
renço da Silva (Zuzinha), epsaiador das 
bandas da Brigada Militar quem cslabc-

.leccu a linha divisória entre. o frcvo e a verdadeiramente emblemática de noua 
poJca .. marcha. isso li pelos anos 30, en- fonuna musical que, ao entanto,:~ nio 
quanto o chamado frcv<M:imçio é uma desfruta da divulpçio que sua obia 
de suas variantes. Isto é: o frevo, qua· - a mais genuina expressão do ronian-
se sempre com versos evocativos ou ro- tismo muaical pemambucaJl.Q, no dizer 
mânticos ou lioda de critica social dirc- de seu companheiro de scraçio o IIm-
ta ou indircta e ern ritmo mais para dan· bém monstro sagrado Fernando Lobo 
çar do que oara fazer o passD .. ou .eja, -merece. c que é nacionalmente conhe.;_ 
fr•vor. · cido por Capiba. . 

A cora; nà· trariSCUfSI) c1o.o 90 anoo Asora. segundo informaçõco do~ 
de um doo maitlrcs compooitora de frc, cipantes do projclo à imprensa, Dio-teo• 
vo-c:anção de IOdos os tcmpoo- Capi- mos maio dúvida de que dentro cm brc'-
ba (Lourenço da Fonseca Barbosa, no YC os oaudosislu de loilos u idades, U:. 
regijlro civil) - ó Banco do Bruil rc- oim como· os amantes da boa mÚif!"'. 
oohoQ homenagear o aeuantilo funcioDi· · ue os du novao aeroçllcl. ICrio OJIÓI11I':' 
.rio boje aposentado com um projclo . nidadedeconbcccrcavaliara~•J 
:d<: .,...,... cm diaco CD, K.7 e U' alau.-, .. ele desse pernambucano cmérito c'J!!ií 
mas. de suas mais requisitadas canções, sua música scmprc comovedora e .4;. 
entre frcvos e baladas. Como a inleaçio primeira grandeu. oeja para ae ~uviri. 
do BB é fav.......,... a campanha do ooc:ió- ou para dançar. E é ele mesmo o """'" 
toso Herbert de Souza contra a fome c polilor homenqcado que diz cm llllll 
a miséria. fomm convidado.o alguns doo dos ICUI frcvoo<aDçio: "Pcmambw;o, 
maiores monstros sagrados da noasa tem uma ~/ Que nenhuma tta:a: 
MPB, entre outros Chico Buarque de tem./ Quando a sente entra na clanl:af: 
Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Não oe lembra de ninJIUÓDL.. . · 
Djavan, Roberto Carlos, Raphael Rabe· No momento cm que o Recife ~: 
lo, Milton Nascimento, Maria Belhânia, ça a viver o clima carnavalesco C81'8ttt"~ 
Alc:cu Valença, Danicla Mercury, Paul~ ristico da quadra momesca, parcçc.aa( 
nho da Viola, Elba Ramalho. Claudio- justorcssaltaraextraordináriaimportãn~. 
nor Germano c Expedito Baracho, en- cia da divulgação desse disco·homene.~ 
tre outros. que,. num gesto nobre, dis- gcm. que certamente levará a todO$ .QL 
pensaram a cobrança de cachê. _.:_ - -meridianos do país a mensagem musir! 

O projeto, não temos dúvida, repre- cal pernambueana linsolar e esplêiidj,.· 
sentará um inestimável serviço à nossà; da da arte musical e poética de Capiba.• 
cultura musical, ao mesmo tempo em ~com ela fS digitais intesras c inigualá;a 
qoe significa justo tributo a uma lignra vei• de no~ ~idade. ···• " 
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-- _ O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) • Esgota
da a matéria da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n• 495, de 1996, de urgência, lido no Expediente 
para o Projeto de Decreto Legislativo n" 42, de 1996. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do Dia da sessão do se
gundo dia útil subseqüente, nos termOs do art. 345, 
inciso 11, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 4° da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não há 
mais oradores inscritos. 

- N.iida mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encenar os trabalhos, designando para a sessão de
libelàliva ordinária a realizar-se amanhã, às 
14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA _,_ 
REQUERIMENTO N• 434, DE 1996 

Votação, em tumo llnico, do Requerimento n" 
434, de 1996, do Senador Lauro Campos, solicitan
do, nos termos regimentais, a tramitação conjunta 
dos Projetas de Lei do Senado n"s 236, de 1995, e 
84, de 1996, por tratarem de matérias que versam o 
mesmo assunto. 

-2-

SIJêSTITUTIVO AO PROJETO DE LEi DO SENÃ-
DO . 

N° 281, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos teiTÍ!os 
do Requerimento n" 1.551, de 1995) 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo ao Projeto de Lei do Senado n• 281, de 1995, de 
autoria do Senador Jlllio Campos, que dispõe sobre 
a leitura de jornais e revistas como atividade curricu
lar, tendo . 

Parecer sob n" 225, de 1996, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-~~--
-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 96, DE 1992 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 96, de 1992 (n" 79191, na Casa de ori
gem), que modifica o valor da pensão especial de 

que traia o art. 1° da Lei n" 7 .099, de 13 de junho de 
1983, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n• 901, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável, com emen

da de redação que apresenla. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 232, DE 1983 

(lnciufdo em Ordem do Dia, nos tennos 
dos Requerimento n" 12, de 1996) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 232, de 1993 (n• 2.525/92, na Casa 
de origem), que inclui os incisos X e XI no art. 4• da 
Lei n" 8.389, de 30 de dezembro de 1991, que insti
tui o Conselho de Comunicação Social, tendo 

Parecer sob n• 207, de 1995, da Comissão 
- de Educação, favorável, com emenda nO 1-

-GE, que .i!Presenta. ·· 
(Dependendo de parecer da Comissão de Edu

cação sobre a emenda n• 2, de Plenário) 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO N"138, DEj995 

(lnciufdo em Ordem do Dia nos tennos ·, 
do Requerimento n" 311, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 138, de 1995, de 
autoria do Senador Humberto Lucena e outros se
nhores Senadores, que cria área de livre comércio 
no Municfpio de Cabedelo, no Estado da Paralba. 

(Dependendo de parecer da Comissão de M
auntos Econ&nlcos) 

-6-
PROJéTO DE LEI DO SENADo N• 296, DE 1995 

(lnciufdo em Ordem do Dia nos tennos 
do Requerimento n• 309, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 296, de 1995, de 
autoria do Senador Jlllio Campos, que altera dispo

. sitivos da Lei n• 6.494, de 7 de dezembro de 1977, 
estendendo o direito à participação em atividade de 
estágio. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-7-

PROJETO DE LEJ DO SENADO N° 313, DE 1995 - - -· -

(lnciufdo em Ordem do Dia nos termos 
do Requerimento n" 308, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 313, de 1995, de 
autoria do 'Senador Júlio Campos, que regulamenta 
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--º y5o da llngua vernácula, para -denomiiiações de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de servi
ços e dos seus produtos e dos respectivos manuais 
de instruções, guias de informações, mapas, cartas, 
folhetos, letreiros, painéis e toda e qualquer modali
dade de informação destinada ao consumidor brasi
leiro. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) - Está en
cenada a sessão. 

- ... 

(Levanta-se a sessão às 18h40min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO. 
SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA NA SES.. 
SÃO OE 1&0MI6, E QUE SE REPUBUCA 
A PEDIDO DO PARLAMENTAR. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Llder do PT, José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, primeiro gostaria 
de acompanhar o pronunciamento da Senadora 
Emitia Fernandes, no sentido de ran\entar que estr 
matéria seja votada em regime de urgência. 

, - Quero registrar que conversei com a Liderança 
do Governo, com os Lideres do PFL e do PMDB, no 
sentido de que fosse retirada a urgência dessa ma
téria. Prepus que a urgência poderia ser requerida 
novamente na terça-feira, para que a matéria fosse 
votada na próxima quinta-feira. Dessa forma, pelo 
menos poderíamos analisar melhor o substitutivo. 

Com todo respeHo ao nobre Relator, Senador 
Lúcio Alcântara, parece-me que S. Ex" teve conheci
mento das emendas no momento em que se levan
tou para relatá-las. S. Ex" está confirmando isso. ln
felizmente, a argumentação é a mesma de sempre: · 
o projeto foi debatido exaustivamente na Câmara 
dos Deputados, e, então, temos que votá-lo com ur-
~ no Senado Federal. Isso é lamentável. 

Apenas gostaria de ler a justificação das emen
das que apreseniamos. Uma delas modifica o arL 5", 
que trata dos 2% do depósHo compulsório. Três mo
dificações fundamentais fazem parte do texto da 

nossa emenda A primeira modificação retere-se à 
retirada dos recursos oriundos do orçamento do 
MEC como fonte de financiamento desse programa, 
com base na necessidade premente de se coloca
rem mais recursos nessa fonte, no sentido de ex~ 
pandir a rede de universidades públicas, inicialmente 
através da maximização do turno no!Umo; com um 
ensino de qualidade da extensão e da pesquisa. 

A segunda modificação diZ respeHo à definição 
de um percentual na fonte composta pelos depósitos 
compulsórios da instituição financeira do Banco 
Central. 

Quando o Senador lúcio Alcântara fez referên
cia a isso, não sabfamos qual era o valor. A justifica
ção diZ que, segundo boletim do banco de fevereiro 
de 1996, o mesmo arrecadou riesse perlodo o mon-

-!ante de R$20 bilhões. Portanto, é possfvaf saber: 
são 2"k âe R$20 bilhões. 

A Srl Emllll Fernandes - Senador José 
Eduardo Outra, V. Ex" me concede um apane ape
nas para uma consideração? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nobre 
Senadora, não é permitido apartes em encaminha
mento de votação. 

A Srl Emllla Fernandes- Sr. Presidente, eu 
queria evHar de ter de me inscrever para o encami
nhamento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Concedo o 
aparte a V. Ex", Senadora Emília Fernandes. ' 

A Srl Emilla F111'11811Cfes - Creio que. _temos 
que fazer justiça em relação ao Senado. o Proieto 
original, em tennos do pagamento do créc:IHo - por
que isso também é uma questão que me pieocupa 
muito -, previa o pegamento de no máximo 6% de ju
ros ao ano, mais a atualiZação monetária com base 
na taxa de juros a longo prazo, o que significa juros 
sobre juros. O Senado retirou esses juros de no má
ximo 6% e deixou única e exclusivamente esta cor
ração: a cobrança de juros na base da TJLP, vedada 
a cobrança de correção monetária ou outros encar
gos e acessórios a qlllik!uer tftulo. Isso é muHo im
portante. l!!çlusive, há um grande número de pes
soas que estão ficando inadimplentes, porque a 
prestação dos créãrtos está muHo elevada. Alguns 
estão recebendo a cobrança de pagamento mensal 
do créãrto .no valor de R$300, comprometendo todo 
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_sel!_salário, conforme comprovantes que nos toram 
enviados. Assim, ao mesmo tempo em que baixa os 
juros, o projeto poderia ter previsto algo no sentido 
de auxiliar, de fazer uma renegociação das dfvidas 
dessas pessoas que já estão com o compromisso de 
pagar. Eslamos faZendo um encaminhaniento nesse 
sentido e, certamente, dentro de poucos dias, esta
remos propondo algo, para que se possa também 
socorrer essas pessoas que estãp endividadas. Mui
tas tiveram de interromper os seus estudos, motivo 
pelo qual se iniciou o pagamento, outras estão de
sempregadas ou apresentam salários baixos. Tenho 

no meu gabinete o comprovante de professores que 
estão ganhando R$350 mensais e que receberam 
uma cobrança de R$293, o que é totalmente inviá
vel. Agradeço a boa vontade do Sr. Presidente, Pen
so-que-isso complementa a avaliação e a análise 
que estamos fazendo sobre o assunto. Muito obriga
do· pelo aparte, Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Os apar
tes feitos pela Senadora Emaia Fernandes e pelo 
Senador Gerson Camata demonstram que esse 
assunto é muito sério para que o estejamos votan
do em regime de urgência, em final de sessão, o 
que comprova, inclusive, que os discursos de que 
educação é prioridade zero de Governo - é priori
dade máxima de um pafs que propõe passar para 
a modernidade e entrar na globalização - não pas
sam de discursos. 

, -Gostaria apenas de registrar que não concordo 
com a afirmação do Senador Gerson Camata de que 
as universidades privadas são melhores do que as 
públicas. Com raras exceções, isso não é verdade. 
Só se for no Estado do Espfrito Santo, porque, nos 
demais, as universidades púbficas são infinitamente 
melhores. 

Muito obrigado. Era o que linha a dizer, Sr. 
Presidente. 

ATA DA 69" SESSÃO DEUBERATIVA 
ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 16 DE MAIO DE 1996 

- --(Publicada no DSF, de 17 de maio de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

À página n• 8.240, 1" coluna. nas emendas 
oferecidaS ao Projeto de Resolução n• 47, de 1996, 
republique-se, por haver safdo com incorreções, a 
seguinte: 

EMENDA ~ 4-PLEN 

Acrescente-se o seguinte artigo ao texto do 
Projeto de Resolução: 

• Art. Fica o Estado de São Paulo 
proibido de realizar a amortização total ou 
parcial de sua dfvida com o Banco do Es
tado de São Paulo S.A. através de transfe
rência, direta ou indireta, de bens e direi
tos à União." 

Justificação 

Como sabem os ilustres membros desta Co
missão, os bens escolhidos para serem entregues à 
União em pagamento de metade da dfvida do Esta

do de São Paulo com o Banespa apresentam diver
sos tipos de problemas, tais como: 

a} liquidez: os bens não podem ser vendidos 
para que a União cubra o passivo a ser assumido 
junto ao Banespa; 

b) Dúvidas quanto à Propriedade: não exista 
clara definição quanto ao real proprietário dos aero
portos oferecidos pelo Estado de São Paulo, haven
do a possibilidade de a União estar recebendo um 
ativo que já é seu: 

c) Ativos que não interessam à União; justa
mente no momento em que está privatizando a 
Rede Ferroviária Federal, a União é instada a absor
ver o controle da Fepasa. 

Frente a esses problemas, propondo a proibi
ção desse tipo de transação. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 1996.- Es
perldlão Amln -
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Ata da 74!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 22 de maio de 1996 

~ Sessão Legislativa Ordinária, da 5()1 Legislatura 
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Renan Calheiros, Levy Dias 

Ney Suassuna, Raf!16Z Tebet e Romeu Tuma 
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE- 1992 (n" 604, de 1991, na Casa de ori-

CERAM OS SRS. SENADORES: gem). 
Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães- A Comissão Diretora apresenta a redação do 

Antônio Carlos Valladaras- Artur da Távola- ~lo vencido, pam o turno suplementar, do Substitutivo 
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Carlos Ele- · do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 104, de 
zerra - Carlos Wilson - Coutinho Jorge - Edison Lo- 1992 (n" 604, de 1991, na Casa de origem), que de-
bão - Eduardo Suplk:y • Elcio Alvares - Emfr~a Fer- fine e pune contravenção penal referente a condutas 
nandes • Emandes Amorim • Esperidião Amin - Fer- atenlalórias contra o patrimônio público e· privado. 
nando Bezerra • Aaviano Melo • Francelina Pereira • Sala de Reuniões da Comissão, 22 de maio de 
Frãilas ~elo • Geraldo Melo • Gerson camata · Gil- 1996. , 
vam Borges- Guilherme Palmeira· Hugo Napoleão· · Eclullrdo Supllcy, Presidente - Levy Dias, 
Huni6êrto Lucena • [ris Rezende • Jade r Barbalho • Relator- Ney Snassuna - Antonio Carlos Valada-
Jefferson Peres - João França • João Rocha • Joel ,.. 
de Hollanda - Jonas Pinheiro • José Agripino • José 
Alves • José Bonifácio - José Eduardo Outra - José 
Eduardo Vieira - José Fogaça - José lgnácio Ferreira 
• José Roberto Arruda - Júlio Campos • Júnia Marise 
- Lauro Campos • Levy Dias - Lucfdio Portella • Lúcio 
Alcântara • Lúdio Coelho • Martuce Pinto - Mauro Mi
randa • Nabor Júnior - Ney Suassuna • Odacir Soa
res • Onofre Quinan - Osmar'Dias • Pedro Piva • Pe
dro Simon • Ramez Tebet • Regina Assumpção • Re
nan Calheiros • Roberto Freire • Roberto Requião -
Romero Jucá - Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma 
• Sebastião Rocha- Sérgio Machado· Teotonio Vile
la Filho • Totó Cavalcante - Valmir Campelo • Vilson 
Kleínlibing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • A lista de 
presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Sena
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. I" Secretário em exeroicio, Senador Jef.. 
ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER: 

--=-· - PARECER N2 262 pE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação elo vencido, para o·twno 
suplementar, do Substitutivo elo Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 104, de 

ANEXO AO PARECER N"262, DE 1996 ·' 

Define como contravenção penal 
conclutM lllllntatórlas contra o patrlm6-
nlo público e privado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1e Constitui oontravenção pelial afixar car

tazes, faixas, ou realizar qualquer tipo de pichações 
em muros, paJedes e fachadas em geral, em áraas 
particulares ou públicas, sem a expressa autoriza. 
ção do P.roprietário ou do orgão competente • 

Pena - multa e prestação de serviços à comu
nidade, de um a seis meses. 

f>aí'á9rato único. Se o oontraventor é primário, 
o juiz pode aplicar somente a pena de prestação de 
serviços à comunidade. 

Art 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrá
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O expe
diente lido vai à publicação. Sobre a mesa, requeri
mentos que serão lidos pelo Sr. 1 e Secre1ário em 
exercício, Senador Jefferson Péres. 

São lidos os seguintes: 

REQUEI!IMENTO N2 496, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do ·disposto no art. 216, do Regi

mento Interno do Senado Federal, combinado com o 
previsto no-art. 50, § 2" da Constituição Federal, re-
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-Qlleiro sejam encaminhadas as seguintes indagaçõ
es ao Ministro de Estado do Planejamento e Orça
mento: 

1. O contrato de concessão que foi firmado em 
19 de maio de 1989 estabeleoau o prazo de 15 me
ses para a conclusão do projeto básico da primeira 
etapa do sistema ferroviário Ferronorte, mas o grupo 
concessionário só cumpriu a cláusula contratual em 
29 de julho de 1994. Que motivos determinaram o 
atraso de 47 meses? 

2. O Ministério do Planejamento e Orçamento 
tem acompanhado e fiscalizado as obras de constiu
ção da primeira etapa da ferrovia, na extensão pre-
vista de 1.700 quilómetros? · · 

3. Dos investimentos já realizados, quais São 
os valores aplicados pelo concessionário, pelo 
Bndes ;; pelo Finame? 

. '4. Qual o volumá de recursos a$rido!;:9u a 
auferir pelo empreendimento, com origem. no .siste
ma de incentivos fiscais da Sudam? 

5. Quais são os custos definidos por quilOmetro 
de construção nos diversos trechos?. · · · 

6. Quais são as expectativas ·de infcio e de 
conclusão das etapas subseqüentes, já que esses 
compromissos não têm datas conlratualmente defini
das? 

Justificação · · : · . 

O requerimento de informações ora apresenta
do insere-se no âmbüo da competência fiscafrzadora 
do Congresso Nacional, constitucionalmente. defini
da, e que, no presente caso, toma-se imprescindfvel 
para a proteção do interesse público; sobretudo no 
tocái\te ao desenvolvimento da Região Centro-Oes
te, ameaçado por incertezas e dúvidas qoanto. ao 
equacionamento do corredor de transportes,. ·vital 
para o escoamento da produção agrfcola. do Cerra
do. 

Assim sendo, pretendo com esse requerimento 
obter do Ministério do Planejamento e Orçamento 
explicações sobre a concessão da obra ferroviária, 
assim como os procedimentos ado1ados por aquele · 
órgão no controle do contrato. 

Salas das Sessões, 22 da maio de 1996. - Se
nador Mauro Miranda. 

(A Mesa para decisão.) 

_:.-:;;,..., REQuERIMENTO NR 497, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Nos tennos do disposto no art. 216, do Regi
mento Interno do Senado Federal, combinado com o 

previsto no art. 50, § 2" da Constituição Federal, re
queiro sejam encaminhadas as seguintes indagaçõ
es ao Ministro de Estado dos Transportes: 

1. O contrato de concessão que foi firmado em 
19 de maio de 1989 estabeleceu o prazo de 15 me
ses para a conclusão do projeto básico da primeira 
etapa do sistema ferroviário Ferronorte, mas o grupo 
concessionário só cumpriu a cláusula contratual em 
29 de julho de 1994. Que motivos determinaram o 
atraso de 47 meses? 

2. O Ministério dos transportes tem acompa
nhado e fiscalizado as obras de construção da pri
·meira etapa da ferrovia, na extensão prevista de 
1.100 quilómetros? 

3. O prazo de 57 meses para a conclusão da 
primeira etapa, con1ado a partir do 4° Termo Aditivo 
assinado em 12 de novembro de 1992, terá seu 
·cumprimànto exigido pelo Ministério dos Transpor
tes?· 

4. Quais os trechos que estão em processo 
efelivo de construçãoe qual é a extensão total das 
obras em andarnent!l? 

5. Dos investimentos já realizados, quais são 
os · valores aplicados pelo concessionário; pelo 
BNDES e pelo Finame? 

. 6. Qual o volume de recursos auferidos ou au
ferir pelo empreendimento, com origem no sistema 
de incentivos fiscais da Sudam? 

7. Quais são os custos definidos por quilóme
tros de con~o nos diversos trechos? 

8. OUâis são as expeclativas de infcio e de 
conclusão. das etapas subseqüentes, já que esses 
comproriiissos nao têm dalãs contra!ÍJalmente defini
das? 

9. É imprescindfvel o conhecimento do projeto 
final do traçado dos trechos prioritários. Diante dis
so, qual é a versão definitiva, e qual é a versão defi
nitiva, e qual é a alternativa aprovada para o ramai 
que vai de Alto Araguaia até o Triângulo Mineiro, 
passando por Goiás? 

Justlllcação 

O requerimento de informações ora apresenta
do insere-se no âmbito da competência fiscalizadora 
do Congresso Nacional, constitucionalmente defini
da, e que, .h9 presente caso, toma-58 imprescindfvel 
para a proteção do interesse público, sobretudo no 
tocante ao desenvoMmento da Região Centro-Oes
te, ameaçado por incertezas e dúvidas quanto ao 
equacionamento do corredor de transportes, vital 
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...para o escoamento da produção agrfcola do Cena
. do. 

Assim sendo, pretendo com esse requerimento 
obter do Minislério dos transportes explicações so
bre a concessão da obra ferroviária, assim corno os 
procedimentos adotados por aquele órgão no con
trole do contraio. 

Sala das Sessões22 de maio de 1996.- Sena
dor Mawo Miranda. 

(A Mesa para decisão.) 
REQUERIMENTO N" 498, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Solicito sejam requeridas ao Ministro do Pla
nejamento e Orçamen!o, nos tennos do art. 50, § 
2" '-da Constituição Federal e art. 216, I, do- Regi
mento l'ntemo do Senado Federal, as seguintes in
for:mações: 

li) niimero, discriminadO -Por Estado e por pro
grama, de casas populares para população de baixa 
renda construfdas no âmbito dos -diversos progra
mas e fundos - entre eles o Pró-Moradia, o Fundo 
de Custeio de Programas de Habitação Popular (FE
HAP), o Fundo de Desenvolvimento Social, a Carta 
de Crédito e etc. -, operacionalizados pela Caixa 
EconOmica Federal, no atuaJ Governo; 

b) especificação das faixas de renda efetiva
mente beneficiadas por cada um desses progra-
mas; 

c) défiCit habitacional estimado por Unidade da 
Federação; 

d) total de recursos do Fundo de Ga!antia por 
Terl1flo de Serviço (FGTS), e de outros Fundos, dis
ponfveis a programas de habitação popular. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996.- Se-
nador Mawo Miranda. · 

(A Mesa para decisão.} 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os requeri
men!os lidos serão despachados à Mesa para deci
são, nos tennosdo inciso lll do art. 216 dÓ Regimen
to Interno. 

A Presidência comunica ao Plenário que defe
riu, nos tennos do art. 41 do Regimento Interno, o 
Requerimen!o n" 451 e o processo Diversos n" 40, 
todc;1&.de.'IS96. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, offcios que serdo lidos pelo Sr. 1• Secretário 
em exercfcio, Senador Jefferson Péres. 

São lidos os seguintes: 

OFfciO N" 98196- GLDPT 

Brasma, 15 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Nos tennos Regimentais, solicito a substituição 

do Senador, Eduardo Suplicy, suplente, pelo Sena
dor José Eduardo Outra, corno representante do 
Partido dos Trabalhadores, na Comissão Especial 
do Congresso Nacional que irá apreciar a Medida 
Provisória n• 1.421/96. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. - Senador 
José Eduardo Dulra, Uder do PT. 

OFfciO N" 4391'36 
Brasma, 14 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 
-peJo. ~ PPBIPL, o Deputado Valdomiro Meger 
para integrar, corno titular, a Comissão Mista desti
nada a apreciar a Medida Provisória n" 1.415, de 29 
de abril de 1996, que Dispõe Sobre o reai!Jste do 
salário mfnirno e dos beneficias da Previdência So
cial, altera alfquotas de Contribuição para a,:Seguri
dade Social e institui C!lnlribuição para os servidores 
inativos da União. Em substituição ao anterionnente 
indicado. 

Atenciosamente- Deputado Odelmo Leão, LC
der do Bloco do PPBIPL 

Liderança do Bloco PPBIPL 

OFfciO N" 450J96 

BrasOia, 16 de maio de 1996 
Se{lhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPBIPL, os Deputados Mário Cavallazzi 
e Paudemey Avefino para integrarem respectiva
mente corno titular e suplente, a Comissão Especial 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória n• 
1.419, de 9 de maio de 1996, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do lnslitu1o Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária, crédito extraordinário até o limite de 
R$800.000.000,00, para os fins que especifica. Em 
substituição aos anterionnente indicados. 

. Atenciosamente- Deputado Odelmo Leão, Lf
der do Bloco PPBIPL 

O SILPRESIDENTE (levy Dias) - Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ca~os 

Wilson. 
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--.- O SR. CARLOS WILSON {PSOB-PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) ·Sr. Presidente; Srls e Sis. · 
Senadores, o turismo somado à prestação de servi.-· 
ços é a indicação que todos os diagnósticos da si
tuação da economia pemambucana apontam como 
alavanca, a médio prazo, para o desenvolvimento do 
Estado. A vocação para a área de serviÇOs é uma 
constatação antiga. E de fato, nesta direção é que 
se fazem os esforços mais significativos. tanto de . 
parte do empresariado quanto do governo, seja qual 
tenha sido a filiação partidária e até mesmo ideológi
ca dos governadores. que dirigiram Pernambuco 
nesses últimos 25 anos. 

o turismo é alividade de pronta resposta eco
nômica e social, gera a curto prazo empregos dirá'
tos e, muito especialmente, indiretos, ação de suma 
impor1âhcia nos centros carentes, corri excesso ·de .. 
mão.de-obra não-qualificada. O turismo pennite a 
laiga"exploração de maior potencial nordestino, o li
toral de verão quase pennanente. 

E muito já se fez em nosso Estado de ilma.e&. 
trutura receptiva, · de um cOnjunto compeiente de 
agências de viagens; algumas de longa _experiência, 
inclusive internacional, até uma ~ hoteleira siilrrili:
cativa, que se expande a cada ã~a. As estradas que 
levam ao litoral Norte ou Sul estão conclufdas e se-
guem em expansão. . .. 

Como governador, tive a honra de dai'Part;da 
ao at'nbicioso e indispensável projeto de exploração 
do litoral Sul, empreendimento interestadual, o Cos. 
ta Dourada, que vai nos abrir definitivamente as por
tas do turismo internacional de alta reatabilidade. :-

'-As obras do Costa Dourada estão só equacio
nadas e os projetos conclufdos, mas já despertam 
enorme interesse no empresariado nacional e inter
nacional. Ao longo do Costa Dourada, já existem 
projetas de hotéis de cinco estrelas conclufdos, al
guns já em construção. Mas todos esses aspectos 
positivos estarão ameaçados se o nosso mais ~ 
portante suporte, o Aeroporto Internacional dos Gua
rarapes, não acompanhar as exigê{lcias de uma de
manda crescente. 

De fato, o Guararapes é o mais importante 
aeroporto da Região, responsável por 60% dos pas
sageiros internacionais que embart:am ou desern
baF!ã!JQI no l\lordes!e,. e por 80% do movimento de 
carQas. Há ce-roa de 17 anos, o Governo do Estado 
de Pernambuco, o empresariado e também a im
prensa lutam para concluir a ampliação dos Guara
rapes. Muita coisa já se fez, esPecialmente na esta
ção de passageiros, o Governo Federal foi sensfvel, 
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a necessidade era óbvia. Mas, agora, a demanda 
·crescente tomou o Aeroporto dos Guararapes defi
c;iente. ~ua pista .de 3 mil metros, largura de 45 me
tros, não permite' decolagens dos grandes aviões, 
com pi61Ul carga EIEIS'-estão··decolando com 20% 

·. menos de capacidade. 

Os jornais do Recife chamam atenção para a 
necessidade urgente do aporte de recursos para 
conclusão da ampRação do aeroporto, sob pena de 
o Estado de Pernambuco perder a alta freqüência de 
vOos internacionais, argumento decisivo na luta ~ 
estabelecimento de um turismo de alta rentabifidade, 
exatamente o pensado para viabilizar o Projeto.Cos
ta Dourado, que já dispõe de financiamento interna-
cional do aJRD. . . .· . . . , . . .. 

Recentemente, o Ministro José Sena declarou 
que o Nordeste tem dois caminhos. para supemr ou 

-ao men~ suavizar suas imensas carências: agricul
tura irrigada nos valea do Sifl,fraocisco e do Par, 
nalba e o turismo.-é,.pgis, chegada a hola de con
verter em ação concreta o discurso que todos apro
vamos. O aeroporto Gua~~ é_l;Uporte indispen
sável ao turismo de Pernambuco, Paralba e· Ala
goas. Suas obras de ampliação carecem de À$75 
mUhões do orçamento 199&97' c 

Queremos sinceramente acreãstar que o Go
verno Federal pretende seriamente impulsionar açõ
es ·que não são mais tentativas; mas realidade con
creta. Na verdade, espero-uma participação efetiva 
do Governo Fernando Henrique Cardoso, num esfor
ço para consolidar o turismo no Nordeste. , 

__ Multo obrigado: .. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 
peço a pàravra como Lfder: 

O SR. PRESIDENTE (levy DiaS) : cOix:edo à 
palavra a V. ex-.. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Como Li
der. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srls e 
Srs. Senadores, a Casa é testemunha de que tenho 
sido freqUentemente um critico severo da imprensa 
pela fonna às vezes injusta como registra ou deixa 
de registrar o comportamento dos membros desta 
Casa e do Congresso Nacional em geral. 

Venho hoje à tribuna para comunicar que, em 
sentido contrário, isto é, fazendo justiça ao Senado, 
há dois lfiBS, a Fglha de_ S. Paulo publicou artigo 
do ProfeSSõr Getúlio Ci:irrêa, penalista, catarinen
se, intitulado Uma nova Justiça Militar. Esse artigo 
analisa a decisão tomada pelo Senado Federal ao 
aprovar um substitutivo, que tive a honra de propor 
a esta casã, ao projeto do Deputado Hélio Bicudo 
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e ao projeto proposto pela Deputada Rita Camata na 
c1lnCfusão dos trabalhos da CPI do extermfnio de 
menores. 

Seria importante que a Casa tomasse conheci
mento de algumas observações contidas nesse arti
go, e, por isso, passo a ler alguns trechos: 

• Ao aprovar o substitutivo do senador 
Geraldo Melo (PSDB-RN), alterando, salien
te-se, radicalmente a Justiça Militar, o Sena
do apenas optou, em essência, pelo Projeto 
de Lei n• 102193. • 

Essa é uma informação dada a propósito da in
compreensão, manifestada pelo autor, em relação 
às crfticas que o Deputado Hélio Bicudo tem feito ao 
Senado, alegando que há um divórcio entre a Câma-
ra !lo ssnado nesta matéria. . . 

Diz ainda o articufista que o projeto pelo qual 
optoü o Senado foi aprovado na Câmara por 198 vo
tos a 70, votação até mais expressiva do que aquela 
obtida quando da votação do projeto do próprio De
putado Hélio Bicudo. 

Admite o artigo que a posição do Deputado Hé
lio Bicudo está sendo acalentada pela ignorância de 
alguns, que S. Ex" aponta, que não compreenderam 
a profunda alteração que resultou na Justiça Militar. 

Vejam os seguintes trechos: 
·o Senado, ao acolher o referido subs

titutivo, nada mais fez do que atender a to
dos os reclamos das entidades nacionais e 
internacionais de direitos humanos que pre
tendiam ver casos como da Casa de Deten
ção de São Paulo (Carandiru), Corumbiara 
(Rondônia) e o recente EldQrado do Carajás 
(Pará) submetidos à Justiça comum. 

( ... ) . 
Importante ressaltar que a 11111álise da 

competência, ou seja, a verificação se o cri
me é doloso, no âmbito da Justiça Militar, 
será feita por um promotor de Justiça e pelo 
juiz de direito, ambos civis e, evidentemente, 
sem qualquer vfnculo com a organização mi
litar. 

( ... ) 
O texto acolhido pelo Senado, além do 

mais, é coerente e mais amplo do que o pro
jeto de Deputado Federal Hélio Bicudo, ao 

__:.-:;;,..... llansferir para o júri não só os homicfdios 
praticados por PMs, mas da mesma forma 
os de militares das Forças Armadas, dando 
tratamento igual para a Justiça Militar Fede
ral e para as Justiças Militares Estaduais. • 

Acredito, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, que esse artigo repõe com justiça o que foi feito 
por esta Casa, e, em razão disso, estou encami
nhando cópia à Mesa, pedindo a sua transcrição nos 
Anais da Casa. 

Era isso o que queria dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. GERALDO MELO EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

UMA NOVA JUSTIÇA MIUTAR 

Getúlio Corrêa 

Não compreendi as aflfcas do depu1ado fedEHal Hélio Bicu

do (PT -5P) ao Senado Fedetal, alegando que há um divórcio en

~ a dlamada camam alta e a representação popular por rejeitar 
o prcjeto de lei13196, recontemante aprovado pela camara Fede

ral 

Ao aprovar o substitutivo do senador Gemldo Melo (PSDB
RN), ~. salientar-se, radicalmente a Justiça Militar, o Se
nado apenas optou, em essênda. peJo projeto de Lei n~ 102/93. 

Ele fel aprovado na camara por 198 votos a 70, votação 

até mais expressiva do que aquela obtida quando da voÍoção do m-projeto 13196. Não há, pol1anto, a mencionada <isso-
rulnda entre as duas casas do Congresso. ~· 

Na dlscussiin dos pltljetos no Senado, percebeu-se que a 

posição do deputado -!31 Hélo Bicudo está sendo acalen

pela ígnortncla de algU1s integrantes dos pmtidos do esqueraa 
que nao compreendemm a profunda alteração que resultou na 

JustiÇa Militar. 

A dúvida do experiante senador Roberto Freire, ao afirmar 
que nada mudava, conlu:1dlndo dolo com premeditação, mer&
oendo, Inclusive, a lntetvenção e necessária explicação do sena
dor Esperkl14o Amin (PPB-SC), parece que foi repassada a aJ. 

guns órglàs ·de comoolcação, rujas manchetes apenas mendo

naram a traição dos allados do governo ao votaram contra o pro
jeto de Lei n" 13/96. 

A Folha, apesar de sempre bem informada, não foi dilaren

te ao salientar em tma edição que o substitutivo encaminha à 
Justiça c:om001 apenas os almas contra a vlda-(1115). 

Em outra, foi ai- mais radical e lncoeranta: com o voto 

dos governistas, o Senado manteve com a Justiça Mlitar, na se
mana passada, o julgamento de crimes praticados por PMs 
(1215). . '· 

com certeza; o. ombudsman do Jomal tará lrallalho para 
""Plicar aos leitoras a Incongruência das manchetes. 

A reclamação elo deputado Hélio Bicudo, de que o subslltu
ti\10 elCCiui ._.., não é verdadeira, pois ainda está em vigor a 
Lei nO 4.898, de 1965, que puna quaisquer abusos de autoridade 

cometidos por policiais. sejam civis ou miltares, e julgados há 
mais de 30 anos na Justiça com001. 
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- -- . . -- -- - - ----------

O Senado, ao acolher o referido subsUtutlvo, nada maJs faz 

do qÜà atendar a todos os melamos das en1fd8r:f8s nacionais e In

ternacionais de dlmllos hUmanos que pmtundlam ver casos cerno 
o da casa de DetençAo de S!io Pado (Crumdlru), Corurnlllam 
(RondOnla) e o recen1e Eldotado do Cmaj4s (Pará) submetidos A 
JUS11ça c:omton. 

Todos crimes dolosos ccntm a vida, na pnillca homlcldlos 
praticados em serviço por milHares (o Código Penal Mlltar nlio 
p!UIIê os crimes de aborto e lnlanticldlos), pessam a oer julgados 
pela JusUça comum, via jú~ popular. 

lmporl!lnte mssaHar que a enlillsa da ccmpetêncla. ou 
seja. a wrltlcação se o crime é doloso, no lmbfto de.lJ&Iça Mblr, 
liO!á lella por..., pn:r110*>rde ~e peb juiz de clrlft>,Mibos cMs 

e, evldenlomeniB, sem lpllquervlncUo com a orgorizaçlio ma.r. 
~ sa o pensarnent>dosqua<l9ooodaoo de-de 

.., Iom especial pam oscmoas mllanos. _ o~- éostmidoclsano. falaciooo,detlmo:Jomiptri
dade, como clsse Paulo Séoglo PWoolro {Folia. 2514), cerno l8lr de 
muo;faifça da COiiip<ilêncla. pois O P<xfor Judlcldilo alla 1111S ......... 

qüêncles, nlio nas causas. 
Oqueeslálavando,mY!Ifdode, i!tonaal!iede-..o,m 

-de-.., pn:jeiD que-..... , .. pol-gi
COG, jil demoiiSirados pormeb de ot*ospoojotca de lol ~pelo 
Congmsso Nacional. 

O-acoticlopeb5enado,akim do malt, 6.....- e llllila 
....., de que o projob do depuCado- Hollo lllaJdo,""
pam o~ nlio só os homlclclos poalcados por PMs 1111111, da .._... 

bnB, os de mllares des Fooças AnrwBs, dando 'illiii""*> lguol 

pamaJusllça Mllar- e pamasJuslças-...-m 
Todos qul!iilii10S tona Jus1çi1. maJs ágl, que ._,m de lar

ma irnEidiata aos ansekJs da 9o ~ !& "*. mas aom ofardor os clrobJ 
--de-.oojaclvlou-. 

As a1lleas st1o provanien1es de quam ~-no Juclcl6. 
doo ~polosmamlasnac:ionais. 

OpooUla a maull :1 çAo do """"" PI-*' dilAB llli.;ilo 
dos M!Vsba:lls Bml;lelios (AMB), -.obJrgodor Paulo Meclni: 
Cegos à "1u:!lça. pootaniD, estilo aqueles qua, em woz-de ao .....,.. 
""""""pelaonodanúaçAo do P<xforJudlcldilo,-de
menl:ls Wecfosos, quamm -aJusllço no Bm9ll {Folia 1615). 

- Conêa, 45, é.UZ-da.mlça Mllardo Eslaclode Sanla 
catama, professor de lló8a:l Penal da UFSC ~ Fedeml 
de Sanla c:atama) e pmsldonlo da AMAJIME {Asoa 1"1"' o doa Maglo
lmdosdesJuslças-... F<Wt"*') 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex" será 
atendido na fonna regimental. 

__ Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia 
i=-erTiãn<!es, c:õmo Lfder, por cinco minutos, para uma 
comunicação urgente e de interesse partidário, nos 
termos do art. 14, 11, •a•, do Regimento lntemo. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Como 
Uder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

dente, Sr"s e Srs. Senadores, no dia de hOje, na ci
dade de Washington, Capital doo Estados Unidos, o 
empresário gadcho Jayme Sirotsky, Presidente do 
ConselhO Administrativo do Grupo Rede Brasil Sul 
de Comunicações - RBS - está tomando posse 
como Presidente da Federação Mundial de Jornais. 

Essa entidade é a associação mundial de clas
se da indústria jomalfstica. Ela congrega 51 associa
ções de ed~ores de jornais em 47 pafses, executivos 
individuais de jamais em 90 nações, 16 agências de 
noticias nacionais e internacionais, uma fundação de 
mfdia, sete organizações regionais de imprensa afi
liadas e uma empresa de TV internacional. 

A Federação Mundial de Jornais tem como ob
jetivo básico defender e promover a liberdade de im
prensa e a independência econOmica dos jamais 
como condição essencial para essa liberdade. 

É a primeira vez que um brasileiro - e mesmo 
ljue um làtino-americano - assume a presidência da 
instituição, o que é motivo de orgulho para nossa 
Nação. 

Jayme Sirotsky está à frente da R~ Brasil 
Sul de Comunicações, conglomerado de inlonna
ções que envolve diversas emissoras de TV e de rá
dio além de quatro jamais diários, de enorme alcan
ce na Região Sul e, portanto, com imensa responsa
bilidade social na qualidade de formador de opinião. 

Ao lado de Mauricio Sirotsky, seu irmão, foi um 
dos fundadores da RBS e sempre participou de enti
dades associativas. 

Como uma espécie de embaixador do Brasil 
junto aos milhares órgãos de imprensa congregados 
na Associação Mundial de Jornais, o jornalista terá 
agora a >importante missão de diügenciar para que 
os fatos brasileiros encontrem maior receptividade 
na imprensa internacional, normalmente lacOnica e 
crftica em relação a nós. 

Finalizando, gostaríamos, em nome da Banca
da do PTB, e tenhO certeza, em nome de todos os 
Srs. Senadores desta Casa, inicialmente, de agrade
cer o convite recebido e parabenizar o Sr. Jaime Si
rotsky por sua nomeação, que vem coroar suas mais 
de três décadas de atividades nas comunicações, 
desejando-lhe excelente gestão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigada. 

O S~RESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. S. Ex" 
dispõe de vinte minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadoras, antes de 
maiS nada, quero agradecer ao Senador Lúcio Al
cânlara por ter permutado comigo sua posição na 
lista de oradoras. 

Sr. Presidente, meu pronunciamento refere-se 
apenas à justificação de uma Proposta de Emenda à 
Constituição. que estou apresentando, neste mome~
to, no sentido do desmembramento de um saláno 
mínimo para funcionários públicos e para as empre
sas em geral, nos seguintes termos: 

•o salário mínimo, na fonna como se 
encontra atualrnente disciplinado no texto 
constitucional, ressente-se de uma excess~ 
va rigidez. O grupo de trabalhadoras abran
gido pelo dispositivo é muito numeroso, e 
qualquer alteração no seu valor traz impac
tos consideráveis sobre toda a polftica eco-

. "'nõmica. Na prática, o seu valor não conse
gue atender às necessidades básicas dos · 

· - trabalhadoras, principalmente porque a ele 
estão atrelados os beneffcios de prestação 
continuada da Previdência Social e a remu
neração dos servidores públicos. Certamen
te, são as prefeituras municipais, juntamente 
com o Instituto Nacional de Seguridade So
cial - INSS, as entidades que mais resistem 
a qualquer aumento no valor do mínimo, as 
primeiras em razão da miserabilidade orça
mentária de muitos municípios, e o segundo 
em razão das notórias difrculdades de caixa 
enfrentadas pelo sistema previdenciário. 

Nesta situação, apesar da louvável 
pretensão de termos um salário mínimo na
cionalmente unificado e igual para todos, a 

' - norma constitucional tem sido prejudicial aos 
trabalhadoras da iniciativa privada. Estes 
vêern-se, muitas vezes, submetidos ao rece
bimento de uma baixa remuneração, em 
função da resistência de diversos órgãos pú
blicos contrários a qualquer aumento do piso 
remuneratório. 

Nossa iniciativa pretende corrigir este 
aspecto negativo da apfJCação do texto 
constitucional. Neste sentido, estamos pro
pondo o desmembramento do salário míni
mo em dois valores. O primeiro, para o qual 
mantivemos a denominação de salário míni-

·-::;;,..., mo, passa, nos termos da nossa proposta, a 
-- • - • viiler para os bériefícios da prestação conti

nuada da Previdência Social, servidores pú
blicos e empregados domésticos. O segun
do, que denominamos de salário básico, va-

lerá para os demais trabalhadores e será 
objeto de negoCiação entre as entidades sin
dicais de empregados e empregadores, que 
fixarão um valor adicional a ser acrescido ao 
salário mínimo. 

Incluímos os trabalhadores doméSticos 
na primeira hipótese, tendo em vista que es
ses já recebem parte dos seus rendimentos 
em utilidades como alimentação, habitação, 
etc. Assim, a remuneração deles tem o po
der aquisitivo, pelo menos em relação a es
tas parcelas, mantido. 

Rexibilizando-se a norma constitucio
nal, certamente estaremos incentivando a 
negociação coletiva e permitindo reajustes 
mais consentâneas com a realidade das 
condições de trabalho na iniciativa privada. 
J'lao consideramos razoável a forma rígida 
como todos os trabalhadores, no serviço 
público e na iniciativa privada, estão sub
metidos a um mesmo limite míniiTlfl sala-
rial c 

· A mudança propugnada, por: outro 
lado, permitirá um aumento na arrecadação 
das contribuições previdenciárias, sem impli
car elevação equivalente no custo de manu
tenção dos benefícios, eis que os trabalha
dores da iniciativa privada terão a base de 
cálculo de suas contnbuições aumentada. 

Ainda mais, a existência de um adicio
nal negociado permitirá que, em eventuais 
crises econõmicas, o valor do salário básico 
))O!lSB ser inclusive ajustado para menos de 
Conformidade com as expectativas do mer
cado. Do mesmo modo, um aumento nos lu
cros e na produtividade poderá ser repassa
do em benefício dos trabalhadores da inicia
tiva privada, sem aumento dos gastos públi
cos e sem a influência da rigidez de um 
quantum fixado em lei. 

Em face . das razões de mérito, aqui, 
expostas, entendemos que a presente inicia
tiva merece ser apreciada e, eventualmente, 
aprimorada. Para sua aprovação e trâmite, 
esperamos contar com a aprovação dos no
bres pares." 

.. Estou dando entrada a essa proposta de 
emenda à COnstituição, para que possamos debaler 
o assunto neste plenário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. -
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.Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, o Sr. Levy Dias, 3Q Secretário, deixa a 
cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no dia 24 
deste mês, em. solenidade na Federação das lndús' 
trias do Estado do Ceará, será comemorado o Dia 
da lndOstria. Ela tem o sentido de um aniversário co
letivo, abrangendo todos os que, atuando nas mais 
diversas modalidades do setor, oferecem sua parce
la de contribuição para o desenvolvimento do Pais. 

Antecedendo esse evento, cinqüenta empresá
ri~ses ao lado de mais de 3 rril colegas em 
todo Q Pais participam do Encontro "Brasil Industrial -

' Competitividade para Crescer"; promovido pela Confe
deração Nacional da lndOstria, que tem à frente nosso 
colega Senador Fernando Bezerra, em Braslra 

Os empresários brasileiros estão apresentando 
ao Governo Federal e ao Congresso uma ampla 
agenda de reivindicações. A principal demanda é a 
viabilização de uma reforma tributária, com o objeti
vo de diminuir a carga de impostos que aumenta o 
custo das empresas, reduzindo a capacidade de 
competição dos produtos brasileiros com os simila
res importados. 

Em segundo lugar, é citado o problema das ta
xas de juros do mercado doméstico, que julgam ne
cessário nivelar ou aproximar das taxas de mercado 
internacional, permitindo condições de competitivida
de dos produtos brasileiros de exportação. 

Os empresários estão solicitando, da mesma 
forma, maior celeridade no exame das reformas ad
ministrativas e da Previdência Social, para tomar 
menos diflcil o controle do déficit público, aiMando
se, assim, a âncora cambial. 

Em quarto lugar, os industriais estão solicitan
do o incremento da competência do Pais, por meio 
de uma séria politica de ensino profissionalizante e 
de reciclagem profissional. . 

Os industriais sugerem também reforma pro
funda do setor de infra-estrutura, tais como portos e 
estradas, por meio inclusive da transferência ao se
tor .R_riva_<lo, a~éln da redução dos trâmites burocráti
eas Cjiiã oner!iril o custo das empresas; ou seja, os 
empresários desejam a redução do que ficou conhe
cido como custo Brasil. 

Em sexto lugar, os industriais defendem isono
mia de tratamento para empresas públicas e priva-

das, quanto ao lançamento de seus nomes no Ca
dastro dos lnadimplentes, já que empresas privadas, 
nessa situação, estão impedidas de receber emprés
timos de bancos oficiais e de participar de concor
rências públicas, o que, segundo eles, não acontece 
com empresas do Governo. 

Por último, o setor industrial es1á solicitando 
uma lei antldumping com relação à prática de pai
ses asiáticos, noladamente referente a produtos têx
teis e calçados. Propõe também uma politica de 
reestruturação de segmentos da economia nacional 
mais atingidos pela abertura ao mercado externo. 

Grande parte dessas reivindicações consti
tuem-se unanimidade e outras precisam ser melhor 
discutidas com os segmentos sociais, como é o caso 
das reformas em análise no Congresso, para que se 
chegue a soluções menos traumáticas e consen
suais. 

O fa_ip que devemos ter presente é que a· glo
balização da economia, por um lado, traz oportuni
dadesfan~. mas,poroutro,constituiameaça 
de fechamento de negócios e aumento do desem-
prego. . 

Este ãa da indústria deve ser também motivo de 
reflexão sobre esses desafios, principalmente sObre o 
que o Deputado Roberto Campos denominou como a 
grande praga do fim do século: o desemprego. 

As causas são basicamente três: conjuntural, 
causada pela recessão do mundo industrializado; 
estrutural, resultante da evolução tecnológica; e ins
titucional, provocada basicamente pela rigidez da re
gulamentação trabalhista. 

O Brasil tem conseguido alguns êxitos; inclusi
ve, após muitas décadas, colocou a inflação sob 
controle. Mas. quando se comemom o dia da indús
tria, não podemos esquecer a crise social que su
cessiva e implacavelmente vem se abatendo sobre 
vários palses do mundo, inclusive o Brasil. 

O Ceará, por intermédio de representações 
classislas como a REC, Federação das lndOstrias 
do Estado do Ceará, presidida pelo Dr. Fernando Ci
rino Gurgel, e o CIC, Centro Industrial do Ceará, pre
sidido pelo Dr. Jorge Parente, tem se esforçado para 
se colocar numa situação de vanguarda; tem anali
sado esses fatos emergentes, por meio de encon
tros com especialistas, e promovido constantes se
minários para decifrar essa nova realidade. 

Medidas concretas têm sido tomadas pará au
mentar a competitividade das indOstrias cearenses. 
A constituição, pela Federação das Indústrias do Es
tado do Ceará, de um trade polnl pretende a facili
tação dos negócios. Os encontros de cooperação in-



00302 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

-temacional têm por objetivo acessar empresas euro
péias interessadas em internacionalizar suas ações. 
A REC também está servindo de porta para acessar 
a Internet. 

O Laboratório de Automação Industrial, o Cen
tro Móvel de Treinamento, o Núcleo de Treinamento 
Automático, o Telecurso 2.000 são outras iniciativas 
de uma Federação inquieta que representa, legitima- · 
mente, as preocupações do setor mais esclarecido 
do empresariado cearense. 

Portanto, nesta oportunidade em que se come
mora o Dia da Indústria, queremos ressaltar o reco
nhecimento das dificuldades de um país e de um 
mundo em transição e, ao mesmo tempo, demons
trar nossa expectativa e forte esperança na capaci
dade de adaptação de nosso empresariado aos no
vos-te!Tlflos. 

..Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 
Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân

tara, o Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário, 
deixa a cadeira da presicléncia, que é ocu
pada pelo Sr. Levy Dias, so·Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e 
Srs. Senadores, estou encaminhando à Mesa, para as 
providências regimentais de praxe, requerimento em 
que solicito informações aos Ministérios dos Transpor
tes e do Pfanejamento sobre o sistema ferroviário Fer
ronorte, de importância vital para o Centro-Oesle e o 
Estado de Goiás, e cujo cronograma de implanlação 
est4 carecendo de informações que possam orientar 
as expectativas de seus futuros usuários. 

Há um conjunto de dúvidas e indagações que 
levam a uma atmosfera de perplexidade em relação 
à obra, que é o maior e mais importante projeto de in
fra-estrutura em andamento no BrasiL Creio, por isso, 
que o esclarecimento das incertezas que cercam o 
empreendimento é uma questão de elevado interesse 
público. O pronunciamento do Ministro do Planejamen
to é relevante pelo envolvimento do BNDES no con
junto de entidades financiadoras do projeto. 

O primeiro dos pontos nebulosos diz respeito à 
fase do projeto que deveria demandar um perfodo 
defl!li.\!q !lg_ 1 § meses para sua conciusão, a partir do 
Cõiltrato firmado, em maio de 1989, entre a União e 

• o grupo empresarial vencedor da licitação. O atraso 
de 47 meses que foi legitimado por sucessivas assf
naturas de termos aditivos entre as partes acabou 
por comprometer as perspectivas de implanlação 

dos dois trechos prioiitários que ligariam Cuiabá a 
Sanla Fé do Sul, em São Paulo, e AHo Araguaia, em 
Mato Grosso, a Uberlândia ou Uberaba, em Minas 
Gerais, num tolal de 1. 700 quilOmetres de ferrovias. 

Creio ser imperativo conhecer a posição do Mi
nistro dos Transportes quanto a seus deveres de fis
caftzação, para que possamos ter uma idéia menos 
imprecisa sobre as possibilidades reais de implanla
ção daqueles dois troncos ferroviários principais até 
abril de 1999, como está previsto em termo aditivo 
de novembro de 1992. 

Outras informações indispensáveis para o am
plo conhecimento das intenções do projeto é o valor 
de seu custo final, as fontes de financiamento, o uso 
de incentivos fiscais na área da Sudam, a posição 
atual das obras e os planos para os trechos comple
menlares que avançarão até Santarém, no Pará, e 
Porto Vell'to, em Rondônia • 

Ao· iequerer esse conjunto de informações, é 
meu dever registrar a visão estratégica do então 
Presidente da República, o nosso Senador José Sar
ney, cujo descortino foi providencial para lançar as se
mentes institucicnais dessa grande obra ferroviária 
para a integração de todas as regiões do PafS. Saben
do que administrava reçursos orçamentários ~ 
e contidos, S. Ex" praticamente inaugurou nó Pafs o 
modelo de parceria com o setor privado, que hoje co
meça a ser utilizado em escala ascendente. 

Manter saudável o espírito mais amplo desse 
tipo de mútua colaboração entre a União e os capi
t~s privados é uma preocupação que deve orienlar 
a ação do Congresso, para que seus frutos se repro
duzam no futuro deste Pafs. O projeto da Ferronorte 
reuniria todas as condições favoráveis para consti
tuir um exemplo de parceria bem-sucedida e, para 
isso, a sua transparência é indispensável ao prosse
guimento do modelo como opção para o casamento 
entre capitais públicos e privados, como já começa a 
acontecer na conservação dos sistemas rodoviários. 

A importância estratégica e econOmica da Fer
ronorte é questão indiscutível. Com a sua implanla
ção, ela vai permitir a mais ampla integração de ex
tensas regiões produtoras de todo o Centro-Oeste e 
do Norte do Pafs a todo o sistema portuário disponf
vel para a exportação, conectando-se com o corre
dor Centroleste, com as hidrovias Tietê-Paraná e 
Araguaia-Tocantins e com os troncos rodoviários já 
implantados:- Vai -multiplicar o poder de escala do 
transporte de bens do Centro-Oeste, na direção dos 
portos e dos grandes mercados consumidores inter
nos, barateando os custos finais e tomando mais 
competitiva ã economia regional. O Sudoeste goia-
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.no, com a pujança agrícola de grandes pólos produ
tores como Rio Verde, ltumbiara, Jataí e Mineiros, 
aguarda o poder indutor de desenvolvimento da fer
rovia como a grande conquista deste final de século. 

Creio que todos esses motivos justificam a ne
cessidade do presente requerimento aos Ministros 
dos Transportes e do Planejarnento. Estou seguro de 
que minhas preocupações se estendem pelas Banca
das dos Estados do Centro-Oeste e da Amazônia, por
que lodos ganharemos com o novo perfil econômico 
que sobrevirá com a presença dos grandes comboios 
graneleiros na nossa paisagem de transportes. Como 
Unidades Federativas meditenâneas, temos nossas 
forças produtivas contidas pelas grandes distâncias 
e por uma infra-estrutura ainda tímida pam garantir o 
mais pleno sucesso económico dos cerrados. 

- Espero poder merecer dos Ministros Jose Ser
ra e Qdacir Klein pronl<! e completa resposta pam as 

, questões que levanto nos requerimentos que ora en-
caminho. 

Em o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. PreSidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra, como Uder, ao Senador Romeu Turna. 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-5P. Como Líder, 

pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, queria 
referir-me à comissão de empresários, liderada pelo 
nosso companheiro Senador Fernando Bezerra, que 
trouxe a Brasflia uma grande comitiva, no intuito de 
esclarecer as autoridades constituídas, o Presidente 
da República, a Câmara dos Deputados e este Se
nado sobre a situação angustiante por que passa o 
setor-i)rodutivo da Nação. 

O documento se refere à importância estratégi
ca da indiÍSiria e à estabilidade da moeda, que é um 
pré-requisito para o crescimento. 

As reformas constitucionais são indispensáveis 
para a estabilidade da moeda: juros, câmbios, tarifas e 
o custo Brasil, escolha que garante o Brasil industrial. 

O que mais aflige todo esse processo é o Pro
jeto Custo Brasil, que reduz lentamente os encargos 
e aumenta os custos industriais, dificultando, sobre
maneira, a concorrência internacional, sem que se
jam onerados os impostos e as taxas das exportaçõ
es. Isso faz com que a indústria nacional perca a ca
pacidade de concorrer com produtos, às vezes, de 

-pior qualidade do que os ·nacionais. -

Reforma tributária: prioridade número um; Re
gulamentação: é hom de fazer .escolhas. Política de 
oferta: Uma nova etapa pam o Plano Real; Estraté
gia industrial e de comércio exterior: Competi!Mdade 

pam crescer; Exportações: uma alavanca para o 
crescimento; Estrutura tarifária: conrigir distorções; O 
combate às práticas desleais de comércio. 

Sr. Presidente, nesta Casa, há vários Senado
res denunciando essas práticas desleais, que fazem 
com que sejam sucumbidas indústrias importantes 
do mercado brasileiro. E apresenlo, como exemplo, 
as indústrias têxtil e calçadista, além de outras. 

Reestruturar com racionalidade; Necessidade 
de gerar empregos. E vimos, nos noticiários dos jor
nais, Senador Esperidião Amin, que o fndice de de
semprego atinge o ápice, o recorde nesse último se
mestre, principalmente este mês. 

Competências em direção ao sécUlo XXI; Novo 
padrão de reiacionamento Govemo - Setor privado. 
Não se pode esquecer do setor trabalhista, o setor 
que ajuda a produção. O capital e o tmbalho têm 
que se unir ao Govemo pam que sejam feitas as 
correçõeS· neceSsárias ao equilfbrio da Nação brasi
leira, a fim de que todos os cidadãos tenham uma 
vida melhor e não se preocupem, a cada dia e a 
cada noite, com a possibilidade de perder o seu em-
prego ao amanhecer. · · 

A seguir, há uma síntese de toda a problemáti
ca que aflige o campo produtivo da Nação. ' 

Sr. Presidente, pam não me alongar, gostaria 
que esse documento fizesse parte do meu pronun
ciamento. 

Gostaria de cumprimentar, mais uma ve;:, o Se-
nador Fernando Bezerra pela coragem de trazer esta 
bonita e ãsciplinada delegação, que conseguiu serlsi
bilizar o nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso 
e ratificar o respeito que tem Sua Excelência IJ<)I' todos .. 
os cidadãos e, principalmente, pelo setor produtivo. 

Ouvi; em um noticiário de rádio, que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso foi ao local onde 
se estava discutindo a problemática da indústria. Lá, 
Sua Excelência fez um discurso, mostrando as difi
culdades e as etapas que o Govemo já conseguiu 
vencer, com bastante sacrifício, não só com a ajuda 
da estrutura governamental como oom o auxOio sa
crificado da própria sociedade brasileira. 

Creio que estamos no caminho certo: Governo, 
forças produtivas e trabalhadores. Todos temos que 
nos irmanar para alcançarmos uma tranqüilidade 
maior, principalmente aqueles que não tiveram o ba
fejo da riqueza e que têm que produzir, que traba
lhar e se esforçar para conseguir o_ pão de cada dia 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. ROMEU TUMA EM SEU PRONUNCIA
MEI!{TO: 
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, , , , , · . A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA INDÚSTRIA '. ·, 

A indústria tem sido historicamente responsável pela transformação do País. Gerou a 
urbanização, a modernização das relações económicas e um mercado nacional unificado. Ao longo 
dessa trajetória, consolidou-se como um setor econômico dinâmico, complexo, diversificado e 
integrado à economia internacional. 

Construir uma indústria é uma tarefa de gerações. Ameaçá-la pode ser o resultado de políticas 
mal eonduzidas ou da complacência com a postergação das mudanças necessárias. 

· ·. ~ indústria permanece sendo o setor estratégico por excelência da economia brasileira. Sua 
importância vai além da notável capacidade de gerar diretamente prod!JtO, renda e emprego. 
Impulsionada por um vigoroso e receni:e crescimento da produtividade, a indústda aumencpu 
sua contribuição relativa na geração de divisas e responde por 75% da receita de exporta~o 
brasileira. Igualmente, é o setor que mais produz e dissemina o progresso técnico, que impacta: 
positivamente a qualidade de vida da população e viabiliza a expansão dos salários reais da 
economia. 

O processo de globalização tem imposto à indústria brasileira recorrentes ajustes e levado a 
uma maior especialização. O inevitável ajuste não pode, entretanto, ser desestruturante e resultar 
da ausência de políticas, de sua inadequação ou da descoordenação em sua implementação. 

' - A expansão de outros secares da economia não será capaz de compensar a perda de renda e 
emprego ocasionada por uma contração dosetor industrial. Sem um setor industrial forte e atuante, 
parte expressiva do setor de serviços não sobreviverá. Isto porque há segmentos que são fortemente 
ligados à manufatura; são antes complementos a esta atividade e não substitutos. 

A compreensão desse ponto é básica para a formulação de políticas. O futuro econômico 
brasileiro não pode prescindir de uma base industrial sólida. É fundamental consolidar as condições 
de competitividade, sob risco de ameaça à capacidade de o País superar os limites atuais de seu 
desenvolvimento e gerar empregos. 

---=.:- ,;\jnd!is_tria enfrenta os desafios da competitividade para ser ~aior e !Jlelhor. Seu objetivo é 
ser eficiente, competitiva e promotora de uma sociedade marcada pefa redução dos desequilíbrios 
regionais e por melhores indicadores sociais. A sua agenda é transforll)ar a realidade econômica e 
social do País. 
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A ESTABILIDADE DA MOEDA É UM PRÉ-REQUISITO PARA O CRESCIMENTO 

O Plano Real é um divisor de águas na história recente do f'ars, cujo sucesso no combate à 
inflação decorre da sua concepção engenhosa e implementação cuidadosa. O mesmo não se pode 
dizer da construção de sua sustentação macroeconômica. A excessiva ênfase colocada na âncora 
cambial-monetária tem imposto elevados custos à operação normal da economia, custos estes 
que se materializam na perda de produção e emprego e que vêm ameaçando a sobrevivência de 
muitas empresas do setor produtivo. 

Em sua concepção inicial, o Plano Real identificou, acertadamente, no desequilíbrio estrutural 
do setor público a origem da mega-inflação brasileira. As medidas implementadas nesta etapa . 
forarii transitórias em sua essência, para viabilizar o sucessq da conversão à nova moeda. AJustes 
m:ii.s definitivos e .profundos deveriam ter se s~guido, para substituir a ~tilização da t~ de 
câmbio e da taxa de juros corno âncoras da estabilização. 

Dois anos depois, está claro que a parte referente ao setor público não foi cumprida. O ajuste 
fiscal não só não foi efetivado como se assistiu a uma impressionante deterioração das contas 
públicas no ano de 1995. De um pequeno superávit operacional registrado em 1994, o setor 
público como um todo passou para um déficit de 5% do PIB em 1995. Considerando-se que a 
carga tributária global subiu acentuadamente em 1995, conclui-se que o setor público brasileiro 
aumentou seu nível de gasto, em ape()as um ano, em nada menos que 10% do PIB, ou algo em 
torno de R$ 67 bilhões. Não há qualquer justificativa razoável para tamanho descontrole, ainda 
ll)ª-is em um contexto de esforço pela estabilização. 

AS REFORMAS CONSTITUCIONAIS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA A ESTABILIDADE DA MOEDA 

O problema fiscal brasileiro é agravado pela rigidez, para baixo, das despesas públicas, 
rigidez que é determinada, em muitos casos, por dispositivos constitucionais. Por este motivo, 
as reformas constitucionais são indispensáveis para a concretização do ajuste fiscal estrutural. 
A lentidão com que as reformas previdenciária e administrativa estão sendo tratadas no 
Congresso e os sucessivos recuos na siJaprofumlidade e abrangência são inaceitáveis e devem 

~ef únedíatamence reverddos.para~que, em prazo razoável., se possa superar os obstáculos 
hoje existentes à obtenção do equilíbrio estrutural das comas públicas, indispensável à 
estabilidade de longo prazo. 
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· JUROS, CÂMBIO, TARIFAS E CUSTO BRASIL: ESCOLHA QUE GARANTE O BRASIL INDUSTRIAL 

A ausência de um ajuste fiscal efetivo induz à política de juros altos e câmbio valorizado, o 
que vem impondo um ônus elevado ao setor industrial. A sinalização da manutenção da lucrat!vi
dade das empresas do setor produtor de bens comercializáveis é parte intrínseca de programas 
de estabilização como o Plano ReaL É essencial que haja indução a investimentos neste sewr, 
garantindo a capacidade de resposta da economia a médio prazo, de forma que os déficits em 
coma corrente, gerados no início do processo de estabilização, não se tOrnem potencialmente 
insuportáveis. 

O aumento da competitividade das empresas, que depende de seus ganhos de produtividade - .. 
e da redução do Custo Brasil, é um ajuste necessário frent~ à abertura, de maneira a enfrentar a 
-~orrência com os produtos estrangeiros, nã~ apenas no mercado internacional como também 
com os importados no próprio mercado doméstico. A transição de uma economia fechada para 
uma economia aberta deve ser administrada de modo a impedir uma queda excessiva da ren
tabilidade das firmas. Uma combinação errada de juros, tarifas, câmbio e custos. sistêrnii:os 
(o Custo Brasil) pode acabar inviabilizando a capacidade de resposta dos produtores domésti~os 
frente aos desafios de uma economia mais aberta e competitiva. 

As empresas brasileiras, em especial as de menor porte, vêm sendo prejudicadas pela assimetria 
de financiamento comparativamente aos seus concorrentes internacionais. A reduzida 
disponibilidade de crédito e o custo extremamente elevado colocam os produtos brasileiros em 
condições adversas face aos produtos estrangeiros, muitas vezes v;abilizando importações apenas 
pe-lo diferencial de juros. . .. .. . . ~- · 

~;-':: ,··>: ·. . ALENTAREDUÇÃÓDOCUSTOS.RASIL . . . 

É por este motivo que a redução do Custo Brasil é Indispensável e inadiável. Corretamente 
identificada como um passo éssencial a ser dado pelo País, a redução do Custo Brasil tem ficado: 
até o momento, mais no plano da retórica. As condições de infra-estrutura, os custos portuários, 
a cunha fiscal sobre os juros, o sistema tributário, a legisla_ção trabalhista pouco flexível e o excesso 
-~egulamentação permanecem inalterados, salvo algumas pouca~ e, em alguns casos, não mais 

-q~e superficiais exceções. - . .. . . 

:V! ais ainda, com a ampliação do déficit público o Executivo se colocou em uma falsa armadilha: 
relutante na redução das despesas, vem buscando maximiza~ a arrecadação, e, para tanto, resiste 
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a toda e qualquer mudança que possa implicar perda de arrecadação, mesmo que transitória. O 
medo de perder receita explica o comportamento vacilante em relação ao projeto de reforma 
tributária, o qual, mesmo tímido e aquém das expectativas das empresários, representa algum 
avanço na direção da desoneração das exportações e dos investimentos. Explica também porque, 
apesar de todo o discurso sobre o Custo Brasil, o governo está empenhado na recriação do IP~!F, um 
imposto obsoleco, que incide cumulativamente sobre as etapas produtivas, constituindo-se, portanto. 
na antítese da redução do Custo Brasil. O medo da perda de receita faz com que até mesmo uma 
providência simples e racional- a ampliação nos prazos de recolhimento de tribucos, compatibilizando
os com o ambiente de estabilidade de preços- venha sendo continuamente postergada, mantendo-se 
até hoje prazos de recolhimento estabelecidos para uma inflação de 40% ao mês. 

·. . REFORMA TRIBUTÁRIA: PRIORIDADE NÚMERO UM . · . : · 
' . . . . 

Este comportamento acaba por cristalizar um sistema tributário que coloca a indústria brasileira 
em clara desvantagem de custos em relação aos nossos parceiros comerciais. A profusão de impostos 
em cascata, o peso da carga tributária indireta, a complexidade do sistema e a raxaçãq'-sobre 
exportações e investimentos são -características do nosso sistema tributário, que não encontram 
paralelo nos países que competem com o Brasil por investimentos e mercados. 

Os princípios básicos que devemnortear a mudança-do sistema tributário são con-hecidos. 
Envolvem uma melhor distribuição da carga tributária, eliminando-se a sobreraxação do processo 
produtivo industrial, a completa desoneração das exportações e dos investimentos, a simplificação 
legislativa e regulatória e o compromisso com a estabilidade da legislação tributária. 

:\reforma tributária deve contemplar, portanto, a eliminação de tributos cumulativos, a redução 
do número de tributos, o deslocamento da taxação indireta para a ponta do consumo e a 
manutenção da capacidade arrecadadora do sistema . 

. · . . · .. · . REG_ULAMENTAÇÃO: É HORA DE FAZER ESCOLHAS . . . ·. : .;' · ·.:· 

~;-ião é-só na ár~ fiscal e tributária que mudanças imediatas. são_exigidas. Também na área de 
-infra-estrutura e regulamentação os avanços ficaram muito aquém-do esperado. É v~rdade gue 

foram dados passos importantes no· ano qoe passou: São exemplos a aprovação das emendas à 
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Constituição que tratam da eliminação das restrições ao capital estrangeiro e da quebra dos 
mo~opólios estatais nas telecomunicações, distribuição de gás canalizado e petróleo. Da mesma 
maneira, a lei de concessões estabeleceu as bases legais para a atuação do setor privado na prestação 
de serviços públicos, complementando o arcabouço das mudanças institucionais necessárias. Na área 
de transporte rodoviário, as concessões de rodovias federais já começam a se constituir em realidade. 

Há, no entanto, um longo caminho a percorrer para tornar concretos estes avanços. Na área 
de concessões não se fez a regulamentação, indispensável para que o mercado de infra-estrutura 
-os serviços e obras públicas- mobilize capitais, inclusive externos, e se desenvolva. Os projetas 
que têm surgido mostram que a influência das correntes anti-desestatização permanece muito 
forte, buscando impedir a indispensável passagem de um sistema de investimentos centrados no 
gasro público para um ancorado na iniciativa privada. É essencial que seja garantida a 

.i_ndependência dos órgãos reguladores. · ' . 

O processo de privatização precisa ser agilizado com urgência. Em particular, há um enorme 
trabalho na área de regulação a ser realizado, sem o qual dificilmente o capital privado podí::rá 
realizar os vultosos investimentos requeridos, notadamente na área de infra-estrutura. Mais~ do 
que nunca a explicitação de prioridades, a definição de regras claras e estáveis e o acesso rriais 
fácil às informações são indispensáveis para o funcionamento do setor privado. Como está a cargo 
da- iniciativa privada parcela expressiva da responsabilidade de se fazer a ampliação e a 
modernização da capacidade produtiva da economia, é justamente esta condição que autoriza o 
setor empresarial a esperar do governo um compromisso com a previsibilidade. 

POLínCA DE OFERTA: UMA NOVA ETAPA PARA O PLANO REAL . 

A capacidade competitiva das empresas brasileiras e a possibilidade de enfrentar com sucesso 
os novos desafios, entre e!~ a modernização da capacidade produtiva do País, requer, mais do 
que nunca, que o Estado brasileiro formule políticas que contribuam pa-ra instaurar um ambiente 
económico competitivo, onde haja previsibilidade e o sistema de tributação e os custos de capital de 
giro e de financiamento de longo prazo sejam compatíveis com os observados no mercado internacional. 

--::_- "E.~J.a !)Ova etapa depende_ de empresas financeiramente saudáveis. A ação da política monetária 
-~a inadimplência do Estado desestruturaram firmas compeiilivas: Asecuritização dàs dívidas do 

governo com o setor privado e a alteração no funcionamento do CADIN, eliminando o seu caráter 
limitativo sobre a capacidade de recuperação das empresas, são passos necessãrios. 
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--- --Uma política de ~ferta, que destrave a iniciativa privada e favõreça o processo de crescimento 
e de reconversão industrial, não é apenas uma demanda do setor empresarial: é um requisito 
inerente à lógica do Plano Real, sem o qual dificilmente ele se consolidará, impossibilitando a 
retomada do crescimento sustentável. Sem avanços na desregulamentação e na redução drástica 
do Custo Brasil continuaremos a destruir empresas e empregos de forma irracional, compronÍe- · 
tendo o futuro do País. O tempo da contemporização já se esgotou: é hora de fazer escolhas. 

ESTRATÉGIA INDUSTRIAL E DE COMÉRCIO EXTERIOR: COMPET/TNIDADE PARA CRESCER 

A elevação da competitividade é o principal desafio da indústria brasileira. Uma parcela 
.irnp.,ortante da agenda da indústria está centrada em políticas horizontais e não discricionárias, 
qJie passam pela manutenção da estabilidade· da.moeda,,pelas reformas constitucionais e pela 

·· rectução do Custo Brasil. Entretanto, a configuração de polfticas necessárias para que a indústria 
caminhe na busca por maior competitividade deve contemplar, também, a implementação de 
um conjunto de ações que definam uma política coerente de comércio exterior, estratégias de 
reestruturação industrial e a geração de competências. -

- f'- EXPORTAÇÕES : UMA ALAVANCA PARA O CRESCIMENTO 

As exportações devem desempenhar um papel fundamental, tanto como fonte geradora de 
crescimento, emprego e divisas como na garantia de que o crescimento se dará com absorção dos 
padrões de qualidade e competitividade que predominam no mercado internacional. 

As ações. necessárias para apoia_r as exportações são bastante conhecidas e contemplam os 
seguintes pontos fundamentais: a completa desoneração fiscal, o aperfeiçoamento do sistema de 
financiamento, a criação de um sistema de seguro de crédito e de garantia~ às exportações e a 
melhoria das condições de infra-estrutura, especialmente no que se refere à redução do custo 
dos transportes e dos portos, além, é claro, de uma política cambial que evite a corrosão das 
condições de competitividade dos produtos brasileiros. 

A ampliação das vendas externas pressupõe, ainda, um esquema coordenado de promoção 
- O'ãS"expi:frtaÇões brasileiras no exterior e uma atitude mais- agressiva por pam: d() governo contra-

as barreiras não-tarifárias praticadas nos países industrializados, que dificultam a penetração dos 
produtos brasileiros naqueles mercados. 
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ESTRUTURA TARIFÁRIA: CORRIGIR DISTORÇÕES 

A política de abertura comercial sofreu um corte importante em !994. Ao longo daquele ano, 
as rarifas de importação foram utilizadas com grande intensidade pelo governo brasileiro como 
instrumento auxiliar no combate à inflação. Esta esrratégil!, aliada ao processo de valorização real 
da raxa de câmbio e ao elevado diferencial de taxas de juros praticadas no mercado interno e 
externo, levou a um forte crescimento das importações, que culminou com a geração de 
significativos déficits comerciais ao final de 1994. 

As constantes alterações de tarifas distorceram a configuração da estrutura de proteção tarifária, 
gerando, em alguns casos,_situações de: proteção eferiva negativa, e introduziram um forre 
oomponente de incerteza no segmento'indusrrial. Em 1995, algumas medidas paliativas foram 
am.mciadas, sem compor, no entanto, uma política estratégic~ de caráter mais geral, que permitisse 
. ~eadequàr o sistema tarifário às caracterfsrieas do parque i~dustrial brasileiro. - . 

É necessário corrigir as distorções introduzidas na política tarifária e, nos próximos p~sos, 
levar em consideração o e5tágio -das reformas estruturais e do programa de estabilização. A estrutura 
tarifária é um instrumento de política industrial que influencia as decisões alocativas da indústria 
e deve ser compatível com a orientação estratégica que se deseja para o setor. Suas principais 
características devem ser a estabilidade de regras, previsibilidade e transparência. 

O COMBATE ÀS PRÁTICAS DESLEAIS DE COMERCIO 

O ambiente de abertura comercial requer que o País disponha de instrumentos de defesa 
contra práticas desleais de comércio semelhantes aos disponíveis para os produtores dos países 
desenvolvidos. A prática de dumping e de subsídios no país de origem, o contrabando e _o 

subfaruramento vêm causando sérios danos a alguns segmentos da indústria nacional. 

O País dispõe do marco legal necessário para coibir estas práticas. É urgente, no entanto, que 
o governo brasileiro eleja a defesa comercial como uma de suas prioridades dentro do escopo da 
política de comércio exterior e procure reforçar a estrutura dos órgãos responsáveis pela aplicação 
da legislação, capacitando-os para uma aruação ágil e eferiva. 

-~---.--_- -,-_.,-

A disponibilidade de estatísticas de importações arualizadas e desagregadas e um instrumento 
de trabalho fundamental, tanto para o governo quanto para o setor privado. Somente a partir de 

I 
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--ttm acompanhamento sistemático dos números relativos às importações sera possível detectar, 
· .. ·com a devida urgência, problemas de concorrência em setores específicos e a prática de comércio 

desleaL São inaceitáveis, portanto, as dificuldades que o setor industrial vem enfrentando para 
obter estatísticas detalhadas de importações. 

REESTRUTURAR COM RACIONALIDADE 

Os reflexos da abertura comercial e das mudanças tecnológicas se fazem sentir de maneira 
assimétrica nos diferentes segmentos industriais. A ação diferenciada sobre alguns setores é 
inevitável. É preciso que o governo seja capaz de configurar políticas de reestruturação setoriais 
coordenadas, evitando ações pontuais. _Estas políticas devem definir um horizonte de tempo, 
õurat'lte o qual se ofereça aos setores selecionados instrumentos que proporcionem condições de 

.. Iel:uperação de suá competitividade. · 

Além disso, há setores-cujo desenvolvimento, em todos os países, está associado à existê!Jcia 
de instrumentos de regulação específicos. A reconstrução do sistema institucional que regula a 
atividade económica neste setores é vital para o seu funcionamento e potencialização do;seu 
crescimento. 

O marco geral para a aplicação destas políticas deve ser o reforço da competitividade, evitando 
estimular a sobrevivência de setores ineficientes ou a reedição das políticas setoriais da fase de 
substituição-de importações. 

A NECESSIDADE DE GERAR EMPREGOS 

A condição básica à ampliação do emprego é a consolidação do crescimen~o no marco de uma 
economia estabilizada. A criação de novos postos de trabalho requer, contudo, ações em várias 
frentes. A primeira é a flexibilização do mercado de trabalho, promovendo, ao contrário do que 
existe hoje, incentivos para a contratação de mão-de-obra. Além de diminuir a rigidez no mercado 
de trabalho, a flexibilização permitirá reduzir o custo efetivo da mão-de-obra. 

_ .- Asegtmda frente envolve a adoção de políticas de estímulo .à geração de empregos, As micro, 
pequenas e médias empresas têm reconhecida capacidade de geração de postos de trabalho e 
têm responsabilidade crescente, em todo o mundo, pela criação de empregos. Além disso, é 
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--preciso estimular aqueles setores da economia cuja expansão tem impacto mais expressivo sobre. 
a criação de empregos, a exemplo da construção civil. 

Desenvolver políticas que visem a aumentar a qualificação da mão-de-obra constitui estratégia 
vencedora. Por fim, uma advertência: é equivocada a noção que identifica um conflito permanente 
entre emprego e avanço tecnológico. É verdade que, a curto prazo, as novas tecnologias são destruidoras 
de empregos. Não faz sentido, entretanto, retardar o desenvolvimentO tecnológico e o incremento da 
eficiência para prese1V3r empregos, pois'o aumento de produtividade reduz preços, conquista mercados, 
expande a produção e estimula o crescimento, promovendo a geração de novos empregos. 

COMPETÊNCIAS EM DIREÇÀO AO SÉCULO XXI 

. --o aumento da produtividade e da eficiência requer o desenvolvimento de novas competências, 
que colocam a educação e a capacitação tecnológica como pontos fundamentais na agenda do 
setor industrial. 

A educação e a qualificação da mão-de-obra são os instrumentos mais importantes par:i a 
formação da capacidade competitiva de um país. Além de impomulte para a competitiVidade, a 
educação básica é condição fundamental à geração de uma força de trabalho com consciência de sua 
cidadania e tem impacto decisivo sobre a distribuição de renda. É necessário investir ria ampliação do 
estoque de capital humano da sociedade brasileira, tanto na fronteira do conhecimento, uma vez que 
a pressão competitiva deverá exigir uma dose cada vez maior de inovação, quanto na base, já que os 
novos processos de produção exigem o desempenho de tarefas múltiplas e diversidade de qualiªcação. 

A necessidade de uma política tecnológica é justificada pelas extemalidades que gera e pelos 
riscos inerentes ã atividade. Além da manutenção dos incentivos fiscais existentes, é essencial a ade
quação das modalidades de financiamento ãs necessidades das empresas; a ampliação do funding das 
agências financiadoras de tecnologia e a redefinação do marco institucional que rege a operação dos 
centros tecnológicos públicos. A política tecnológica deve promovera geração e a absol:ção de tecnologias 
e estar voltada para a elevação dos padrões de eficiência e competitividade da indústria brasileira. 

A formulação de políticas que afetarn o setor industrial tem apresentado crescente 
complexidade em função dos seus desafios e, principalme~te, do processo de globalização e 
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--integração regional. Estas m~danÇas comam imperiosa a revisão do relacionamento dos setores 
público e privado na formulação de políticas que impactam a indústria. 

A abertura da econoll!-ia reduz a capacidade da sociedade conviver com os seus erros. Políticas 
. que elevam os custos de produção e desestimulam a produtividade reduzem de forma automática 
a competitividade e se materializam em menos produção, empregos e investimentos. 

A ausência de mecanismos adequados de consulta é claramente perceptível nas negociações 
internacionais. A medida do sucesso nas negociações está associada à capacidade do negociador 
reunir posições e informações e formular uma proposta que represente a síntese dos interesses 
do País. É imprescindível, portanto, um sistema orgânico de consulc.as ao setor privad~ • .. 

. . 
· . .::..Os empresários têm consciência de que o princípio orientador das suas ações se pauta pela 
noção do seu papel como agentes de transformação e de liberação da energia empreendedora, e 
não pela defesa de privilégios e do corporativismo. A experiência recente de participação 
empresarial reforça seu papel de agentes de mudanças, ao apoiarem, de forma organizada e "om 
um ideário comum, a agenda de reformas constitucionais e estruturais da economia brasileira. 

A AGENDA DO BRASIL INDUSTRIAL 

o principal objetivo da agenda do setor industrial é a cnaÇão de condições pa~-~estabilidade 
da moeda e para o crescimento sustentável. Atingir esse objetivo depende do equ,ilíbrio de longo 
prazo das contas públicas e das reformas constitucionais, r~gulamentação da ordem económica e 
redução do Custo Brasil. O Brasil Industrial demanda igualdade de condições para competir. 

As ações devem estar direcionadas para a 'busca da elevação da conipetitividade-da eco.nomlà
brasileira. A mobilização do Executivo, Congresso e Sociedade é fundamental. Crescimento e 
empregos serão os principais resultados da agenda que o Brasil Industrial propõe. 

Este documento foi -elaborado a partir de contribuições de Federações Esradu-;}5 de IndÓstrias. SindiCatos e AssÕciações ~~. 
cionais secoriaís d3. indúsui.i ii de manifeStaÇões individuaiS de empresários. A seleção das diversas contribuições concencrou·se 
em macro-q uestões do setor industriaL Outras sugestões. não aproveitadas na elaboração do presente documento. serão objeco 
de cuidadosa avaliação da C~I para aproveicamemo em etapas posteriores de s~a a~o ~e representação do se_ror in_dustriai. 
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· . SÍNTESE · ·. . . . 

-~ ·.: -~~ _> . ..;. · .. : · . BRASIL INDUSTRIAI.;: FUNDAMENTOS · . . ·. 

• O futuro econômico brasileiro 
não pode prescindir de uma 
base industrial sólida. 

• A indústria enfrenta os desafios 
da competitividade para 
ser maior e melhor. 

• A estabilidade da l}loeda é um 
.. pré-requisito para o crescimento. 

• A âncora mon.etária-cambial 
cem imposto custos excessivos 
ao secor produtivo. 

• O desequilíbrio das contas públicas 
transfere os custos do ajuste 
para o setor privado. 

• As reformas constitucionais são 
indispensáveis para a estabilidade 
da moeda e o crescimento. 

• Juros, Câmbio, Tarifas e Custo Brasil: a 
escolha que garante o Brasil Industrial. 

Agilizar as refonnas constitucionais 
• Reforma Tributária. 
• Reforma Previdenciária. 
• Reforma Administfativa. 

Regulamentar a Ordem Econômica 
• Petróleo. 
• Telecomunica.,:ões. 
• Distribuição do gás canalizado. 

--::. --. Eliminação das restrições aó capital 
estrangeiro. 

• Agilizar a lenta redução do 
Custo Brasil. 

• Reforma Tributária: prioridade n° !. 
• Regulamentar a Ordem Económica: 

o atraso retarda investimentos. 
• Política de oferta: a nova etapa 

para o Plano Real. · 
• Exportações: uma alavanca 

para'o crescimento. 
• Estrutura T:jrifária: corrigir distorções. 
• Combate às práticas desleais .. 

de cbmércio. 
• Reestruturar com racionalidade~ 
• Educação e Tecnologia: competências 

em direção ao século XXI. 
• Novo padtáo de relacionamento: 

governo - setor privado. 
• Produtividade: uma obrigação .. 

de todos. 

• :\"avegação de cabotagem. 
• Princípio geral: a independência dos 

órgãos reguladores. 

Reduzir o Custo Brasil 
• Desoneração das exportações. 
• Desoneração dos investimentos. 
• Adequação dos custos de financiamento 

de capital de giro e de bens de 
produçãoílos níveis internacionais. 

• Infra-estrutur-a. 
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o Custo do trabalho. 
o Desregulamentação. 
o Educação.-

Política Macroeconômica 
o Alterar a combinação de instrumentos: 

maior ênfase no equilíbrio das contas 
públicas em lugar da âncora monetária
cambial. 

o Reforçar o papel da privatização . 
.,. 0 Redução das resttições creditícias: 

o Compatibilização do prazo de 
recolhimento de impostos a um 
regime de inflação baixa. 

Política de Exportações 
o Sinalização de preços relarívos favoráveis. 
o Completa desoneração fiscal 
o Aperfeiçoamento do sistema de 

fmanciamento. 
o Criação de um sistema de seguro de 

crédito e de garantia às exportações. 
o Prioridade à redução dos custos 

portuários. 

Política Comercial 
° Combate às práticas desleais -

de comércio. 
o Corrigir distorções da estrutura tarifária 
o Aperfeiçoar os mecanismos de 

participação do setor privado 
no apoio às negociações. 

Reestruturação Industrial 
0 Políticas de reestruturação setoriais 

--::. • - coordenadas: 

o Reconstt-ução do sistema institucional 
que regula a ativídade de setores 
dependentes de regulações públicas. 

o Reforço financeiro das empresas: 
securitização das dívidas do governo e 
eliminação das distorções do CADIN. 

A Necessidade de Gerar Empregos 
o Flexibilização do mercado de rrabalho. 
o Estímulo às micro, pequenas e médias 

empresas. 
o Estímulo aos setores intensivos em 

riíão-de-obra. 
o Aumento da qualificação da mão-de

obra. 

Geração de Competências 
o Reforço à prioridade concedida à 

educação básica e à qualíficaçãç da 
mão-de-obra. 

o Ampliação do apoio à capacitação 
tecnológica arravés dos mecanismos 
fiscais e creditícios além da 
reestruturação dos centros 
públicos de apoio à pesquisa. 

Novo Padrão de Relacionamento 
Governo - Setor Privado 

o Novo sistema de relacionamento 
institucional dos setores pri\'agos e 
público na formulação de políticas 
que impactam a indústria. 

o Ênfase especial à estruturação de 
um sistema de consultas mais 
orgânico para as negociações 
in~llacK>nais. • 

00315 
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CHECK-LIST DAS REFORMAS 

Os efeitos do Encontro Nacional da Indústria não se 
esgotam com a conclusão deste evento. O fundamental é 

que a agenda Brasil lnduscrial - Compedcividade para 
Crescer se materializ_e em ações. 

- ... 

Trata-se de um processo qüe precísa ser acompanhado 
atentamente pelo setor. 

A CNI, ao criar o Check-list das Refonnas, coloca 
um instrumento à disposição dos empresários para esse 
acompanhamento, para sua ação política junto ao Executivo 
e ao Congresso e para avaliação das reformas que darão 
sustentação ~ estabilidade e ao cresCimento. 

PARTICIPE! 

' ' . ·, . ::.::::=:~;··.;_~;:_{:;;..,.:....~~- ... 
Não responda a este check-list agora. Utilize-o nos próximos meses como 
um sistema de acompanhamento das ·reformas- Em novembro de 1996. à .' 

CNl farâ uma pesquisa sobl'e os temas do check-list. junto a to<fos os· 
participantes do Brasil Industrial- Competitividade para Crescer. Serã uma • 

_ ~- -=--~oportunidade para avaliar a evolução dos fundamentos do nosso · 
crescimento e competitividade. 
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I. CLIMA E:\ll'RES.\IUAL · . 

a) Estabilidade 
Como evoluiu a sua confiança em rehção à estabilidade da economia: 

Piorou Muito Melhorou Muito 

1 2 4 I __:j~ 
b) Crescimento 

Como evoluiu a slla avaliação sobre as perspectivas de crescimento: 

Piorou Muito Estável Melhorou Muito 

[!] I l~ ... 1 2 l 3:.: . 4 5 
: . ·'' . 

~) Competitividade 
Como evoluiu a sua avaliação sobre a competitividade da indústria brasileira: 

Piorou Muito Estâvel Melhorou Muito ._ 

1 2 i,· . ! .:~§ 
'------'----' - - I ..... • 

6 

2. REFOH:\<L\S CONSTITl 'ClONAIS- Avalie o grau de m·anço : 

Nenhum Elevado 

• Reforma Previdenciária :~ l- s.~J ~ ' I 
2 3 4 

- \ ·.'-- ·. ._____j 

-- • Reforma Administrativa 
,........_., 

t ~:] ! 1 ! ~ 2 a· 4 Cil L.___j I [ :·:.. 

Reforma Tributária 
----, 

• i 
\. 2 3 .... ! . 5,~ ~ f ....... 

: 3. REGULX\fENTA<,:AO DA ORDE:\1 ECONÜ~UCA- A,afic o grau de avanço 

Nenhum Elevado 

• Petróleo 
.------; ! I· 5 l ~ 1 i 2 3 4 
L.___j 

. 
----, 

I I I .] [§ • Telecomunicações ' '1 i 2 3 4 s 
L...:_j -

. 
__ -_ .. - - --~- ........--..--. 

' 1-3 l I s: .:J [9 --: - ! • Distribuição de gás canalizado ' -:! 4 ___ ! l 
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• Eliminação das restrições ~"";"! _ 
ao capital estrangeiro ~ 

• Navegação de cabotagem 

:' '<f: CUSTO BIL\SIL- ,\,alie<~ ;(rnu de a\'anço · 

• Desoneração das exportações 
e investimentos 

-.,.Custo e disponibilidade de 
financiamentos 

• Custo do trabalho 

• Infra-estrutura 

• Desregulamentação 

• Educação 

Nenhum 

.CQ 

.ri--. 

I 

1'·-~ :C: - r ... ,. ' . 
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Elevado 

'_.s. OUTROS TE:'\! AS- .\,alie o ;(rau de m·anço . 

• Privatização 

• Sistema de Defesa Comercial 

• Financiamento ao 
comércio exterior 

• Seguro de é:rédito e 
garantia às exportações 

---:. • Pr~zà de re~olhimenro 
de impostos 

Nenhum 

2 1· -s:- -:;*';tK ~ _ ···~- ·. L>: ·-~E:-·.~ 

8evado 

~ 
~ 

. . 

r-:D 
~ 

[!I 
~ 
~ 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, pensatório - ou a pauta do valor do bem que se com-
-peçO a palavra como Uder. -pra para evitar o subfaturamento -, restrições ao cré-

0 SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Concedo a dito da mercadoria entrante, ou seja, da mercadoria 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin, como importada que evidentemente é muito privilegiada 
Lfder. em relação à agiotagem que se pratica em nosso 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPS.SC. Como Lf- Pafs, e o mfnimo de fiscalização quanto ao padrão 
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do do produto. 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em Todos sabem que Santa Catarina tem uma in-
meu nome e em nome do meu Partido, registro as dústria têxtil forte, atualizada, capitalizada - ou era 
distorções que têm sido noticiadas a respeito da su- capitalizada -, que tem 0 hábtto de tratar bem 0 em-
pressão dos arts. s• a s• da Medida Provisória n• . pregado, que, em média, pratica boa política social, 
1.410, que versa sobre a capitalização do Banco do boa política trabalhista. Pois bem; imagine que uma 
Brasil. empresa catarinense fosse exportar uma camiseta, 

Antes de fazer essas observações, solidarizo- que acabou por não ser exportada. se a etiqueta es-
me com nosso querido companheiro Senador Ro- tiver em inglês, por exemplo, 0 lnmetro prolbe que 
meu Tuma pelo que disse a propósito da ampla mo- essa camiseta seja vendida no Brasil. A fábrica bra-
bil~o dos setores produtivos, especialmente da - nd · -
indústrit brasileira, em Brasflia. A manifestação teve sileira nao pode ve er uma cam1seta que nao te-

pha a especificação, as letras acordadas e o lama-
. corno ponto culminante um encontro entre os repre- nho da etiqueta adequado. Agora, 0 ln metro não 
senlãntes da classe produtiva do nosso País, lidera- pode entrar no porto para fiscalizar a camiseta im-
dos pelo nosso companheiro, eminente Senador portada, que é vendida no Brasil completamente fora 
Fernando Bezerra, e o Senhor Presidente da Repú- de esquadro, fora da padronagem, fora das especifi-
blica há poucas horas. 

A minha palavra e, como disse, a do meu Parti- cações, não apenas na dimensão, mas na qualidade 
do tem como objetivo reclamar a prioridade para 0 do produto e no idioma da etiqueta. Por quê? Por-
trabalho, para 0 investimento e para 0 emprego. que o lnmetro não pode fiscalizar o contêiner, ou 
Vejo com tristeza como é diffcil mobilizar recursos seja, não pode entrar na aduana. 
para o setor produtivo. Às vezes, como é diffcil mobi- Pasmem V. Ex"s: depois de nove meses - du-
Jizar uma simples providência do Governo que bene- ração de uma gestação -, a tal Portaria n• 104 do Mi-
ficie 0 emprego, enquanto que, de outra parte, não nistério da Indústria e Comércio, que determina a !is-
se sabe a quantas anda 0 volume de recursos rnobi- calização, só foi publicada cinco dias depois do 
Jizados para salvar 0 sistema financeiro. Perdi a con- . ,.ílnúncio da demissão da ex.-Ministra Dorothéa Wer-
ta: foram R$17 bilhões do Banespa, R$4 bilhões do · neck. E ainda foi publicada· sem a devida· coordena-
Banco Econômico, R$7 bilhões da fusão do Banco ção com a Receita Federal. O lnmetro, portanto, 
Naéiõnal com 0 Unibanco, R$4 bilhões do Bane~. continua não podendo fiscalizar as etiquetas estran-
R$8 bilhões do Banco do Brasil e um número ainda geiras que estejam fora de padrão, mas as nossas 
não conhecido para os bancos estaduais. 0 número são fiscalizadas. Ou seja: o nosso trabalhador é pe-
total passa dos R$40 bilhões, talvez passe· dos R$50 nalizado; o trabalhador chinês, não. 
bilhões. E isso tudo acontece com muita velocidade, Isso é apenas para mostrar a dificuldade com 
porque o Proer nasceu na noite de 3 de novembro que convivem os empresários e, por conseqüência, 
de 1995, Senador Osmar Dias. Rapidamente foi o trabalhador brasileiro nessa globalização, nesse 
criado e já chegou a R$50 bilhões. Trata-se, sem arrombamento - arrombamento, sim, pela rapidez 
dúvida alguma, da invenção que teve o crescimento como foi feito o nosso processo, necessário e irre-
mais rápido na História do Brasil. Nenhuma outra ati- versfvel, de interligação com o mundo. Por essa ra-
vidade econômica prosperou tanto quanto esta: sal- zão, solidarizo-me com o Senador Romeu Tuma. 

var bancos. A finalidade do meu pronunciamento hoje, Sr. 
Enquanto isso, há um desacerto geral no que Presidente, é solicitar que esta Casa aceite, como 

..lle.l etere-ao fato de se proteger o emprego no Brasil. integrante do. meu pronunciamento, o discurso que 
Vou mencionar, Senador Romeu Tuma, apenas um meu querido companheiro, DepUtado Hugo Biehl, 
dado, que mostra não a falta de recurso, mas a falta proferiu na Câmara dos Deputados e as considera-
de vontade: desde julho do ano passado a Frente ções a ele apensas, a respeito dos arts. s• a s• da 
Parlamentar Têxtil reei ama a fixação do direito com- Medida Proyisória n• 1.41 O. 
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-- - Em resumo, Sr.· Presidente, a imprensa brasi
leira, grande guardiã da nossa democraCia, fonte 
maior da informação, da crftica, da atualização e da 
politização de todos nós, brasileiros, está nos deven
do utilizar a sua inteligência, que não é desconheci
da, de maneira completa a respeito dos arts. s•, 6", 
7" e s•, que faziam parte da Medida Provisória n• 
1.410 e que não foram inclufdos na medida provisó
ria que representou a reedição daquela. Esses arti
gos, longe de dizerem respeito à capitaliza2i!o do 
Banco do Brasil, são, isso sim, do interesse da Fe
braban. Interessam muito ao sistema financeiro 
como um todo, e não ao Banco do Brasil. Digo mais: 
quanto aos arts. s• e s•, entendo que têm até aspec
tos positivos, que poderiam determinar a apresenta
ção de um projeto de lei a ser discutido pel~ Con
gresso,..como forma de evolução do Direito Financei
ro br;lSileiro, como forma de tomar mais presta, mais 
·ágil. a-liquidação e a cobrança de uma dfvida Mas 
como medida provisória? Incluir essa matéria em 
medida provisória é tomá-la fato consumado. É o 
mesmo que dizer: "Está encerrado o assunto, quem 
quiser que o revogue•. Isso é unia impropriedade! 
Quanto aos arts. 6" e o 7", não há quem os defenda 

Por isso, como não pretendo me ater profunda
mente a esse assunto nesta oportunidade, quero 
ressaltar que faço minhas as palavras do Deputado 
Hugo Biehl, meu companheiro de Partido e de Esta
do, homem sério, que não tem, como eu também 
não tenho, qualquer ligação com o grande produtor 
rural. Absolutamente nenhuma ligação, nem como 
Govemador, nem como ação politica. Isso nem faz 
parte da paisagem do meu Estado. Meu Estado é o 
da 'lll!quena propriedade. Orgulho-me muito de ter 
adotado, com o companheiro Kleinübing, com Hugo 
Biehl, com Cavallazzi, o crédito fundiário para au
mentar o número de pequenos proprietáriOs; o troca
troca, hoje conhecido como equivalência preço/pro
duto, para financiar terra, para financiar grão, para fi
nanciar máquinas, para aumentar a produção de 
mel. rod 

Enfim, é em nome desse pequeno. p utor ru-
ral que foi feita a securitização até o limite de R$200 
mil. Agora, querer confundir o desastre que se aba
teu sobre a agricultura brasileira, sobre o produtor 
brasileiro, querer fazer parecer que toda a agricultu
ra...brasileira faz part!l de úma negociata não é um 

""bõm-serviçO"ao País. -
Não é correto dizer que os arts. 6", 6", 7" e 8" 

estavam onde deviam estar. Não é verdade. Os arts. 
s• e s•, repito, poderiam perteitamente ser objeto de 
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discussão. Penso que seria um mecanismo de atua
lização, através de um projeto de lei, paia perinitir 
que o Congresso brasileiro discutisse mecanismos 
novos de compatibilização do Direito Financeiro, do 
sistema de cobrança, com os créãltos, com a sua li
quidação e cobrança. 

Agora, os arts. 6" e 7" estavam aqui, Sr. Presi
dente, como jabuti. E jabuti não sobe em árvore. Se 
o jabuti está na árvore foi enchente ou mão de gen
te. E não era o Banco do Brasil que ia ser atendido 
pelos arts. 6" e 7". Era a mão de outra gente; não do 
Banco do Brasil, mas de outros bancos. E enchente, 
graças a Deus, também não foi quem colocou o ja
buti lá. Então foi mão de gente, e mão de gente es
perta. Mão de gente que seria certamente beneficia
da pela.facilidade que os arts. 6" e 7" trariam aos lu
cros que,, justificada ou injustificadamente, perce
éem. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. ESPERIDIÃO AMIN NO SEU P~ 
NUNCIAMENTO ' 

Pronmdamenlo prolerldo pelo Depulado 

Hugo Blehl;na sessiiodacamam 

dos Deputados do dia 17-5-96. 

Senhor Prasldenta, 
Senhoras e Senhores Deputados, 
N4o posso deixar de fazer consid9raç69s sobru as vers6es 

hoje publicadas na mprunsa do entendmento da Fmnte Parfa. 

montar da Agri<:ullura com o Governo acerca de "'atro 8l1fgos da 
Medida Provisória n• 1.410, "'e eutortza a emissAo de ftJios do 
Tesouro paru a capl1allzaçlio do Banco do Bnlsll. 

Não JXisso deixar de dlzDr que lamonlo profundamenta "'e 
colegas Parlamentares lal9m dessa matéda sam conh9c8r o as
sunro. E.· por Isso, certamenta, Induzem tanbém mportantaa ..,. 
tores da Imprensa a concluir por situaç6es que nlo slo verdadei

ras. D1z9r qua esses quatJO ar11gos são da lnterusse exr:fusiVo da 

agrtcultura, é desconhecer os falos. Vfljamos, por exemplo, o "'e 
diz o art. 5' dessa Medida Provisória que vala como 191, fá "'e as- · 
tamos lnfonnados de que ela realmenta foi meditada sem os qua-
110 artigos. Ora, o art 5', pennlla a autonom!O da lnstltulçAo ftnan
caira no sentido de tomar o simples a-to da conla bancAria ..., 

Ululo executivo lfquldo e certo. 
Ora. Sr. Prusldente, Sr"s e Srs. Deputados, Isso significa 

que qualquer conantlsta- pessoa l!slca ou jurldca- tan que """ 
ponder a um lato con!!!Jmado unilataralmenta pelo banco, sem a 
processualfst!Cã hoje exigida paru se contestar um débito 1ai1o 
pelo banco em sua conta oorrente. E como terá que fazê.lo? Pe-
nhorar um bom paru d!SQJtlr o "'e não dave? Isso é um absurdo 

e me leva à conclusão de "'e muitos além daquelas ditos como - ~ 
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dolensoms do sistema financeiro ou guiados pelos Interesses da 

-Fãbiiiban estão prasentes mesmo nesle plenádo e "" corítradi
zem a toda hora. 

O que 1o1 a securlllzaçio da divida agdcola? Está estam· 
pado. nos jomais. que os ruralstas conseguiram agora fazer 
com que os produtores não paguem 7 blhlies da reais. Que ab
aurdol É uma vergonha nAo conhacor uma lei que aprovamos 
aqui mesmo. O que se fez foi alongar o prazo de pagamento. 
Por quê? Porque a renda dos produtores foi esmagada. Na mi

nha região - lalvaz nAo seja o caso do BrasiBa, lena do Depu

tado Cllico VigAante -, os produtores estão matando, sacriftcan.. 
do os leitões ao nasceram, porque não querem o pmjuizo da 
ctiat esses animais. será isso um ato da aadlsmo? isso satisfaz 
o produ1Dr, ou estamos falindo a agricultura? Nesses artigos, o 
que sa quer é fortalecer o sistema da cobrança dos bancos, não 
pannltlndo ao deVedor discutir. Sabemos, 5enhor Prasidanle, 

que isso prejudica equola que tem monos força e menos podar 
da piilsSâ'ó. 

"f'onnltir que os bancos utillz8m juros capitlllizados más a 
~i.S. ~ sobre juro, é uma prática não aceita ..,; todo o mundo, 
mas defendida aqui danlro por Padamontaras, ao crilfcarem a 
atuaçio da Frente Partamen1Dr da Agricultura, sem ""QUer conhe
cer o que estivamos delandando. 

Permitir o uso da juros flutuantes é outro absurdo, é dar ao 

banco o podar da, uniateramenla, decidir o que l9z com o conlra
to. 

Bans de produçio agrlcda sAo bens lunglwis, não por 
que o Presidanle da República assim o quer ou este Plooário de
cida, mas porque é um faiDr nalllrai. É da nalllram a conclçiio pa
reclval dos produtos agrlcolas. Tomar o animal, a planta. a produ

çio agrfoola, o cereal em bens não tungfwls é um absurdo que 
não meraca comentários. 

senhor Presidanla, senhores Dapulados, faço um apa1o 
para.-tedos aquelas que falam sobre esse assunto. Vejo aqui o 
Deputado Cllico Vigianle. u hoje uma -...çao atrlbulda a sua 
Excalência, clzsndo que a Frenle Parlamantar da Agricultura aAo 
gafanhotos que não param da comer anqueniD não ·terminam o 
que têm pela frente. GafanhoiD é outro coioiL Quando os pmfos. 

soras de Brasflia voltarem às esoolas, quem - em urna aula 
dascobrlrão que gafanhoto tem outros ldon1lllcaçOes. 

Era o que tinha a cizor. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE MP 1.410196 

Hugo Blehl 

o posicionamento enérgico da Frente Padamentar da Agri

cullura contra os artigos 5!' a 8" da Modda Provisória n•1.410, da 
1~Ji.oo 1996, 111sou rasguardar os lnleresses eoonOrnk:os 
d;; cidadAo, contra disposÜivàs dlsfarçadamonte 8ll1bUfki.s na 
proposta de capilalizaçAo do Banco do Brasil, posslblilavam urna 
sangria financeira do setor produtiYo pãra o s1storna ffnancalro (Jo. 

dos os bancos}. 

A açAo govomamontal om apoio (tlsllnguido) ao -a.,. 
nanca1ro até não soa multo estranha, pomm, é da 1"811p011881lillda

de do Congresso Nacional !inlllir es1a alllaçiio, Ulda mais_.. 
do ele confronta com medidas -.tarnonte pa<*mdes, oomo é o 

caso da 5eourfllzaçAo dao Olvidas Agrfcol9s. o """"""' não 6 do 
lnterassa mstr1to da ngricullura, corno aarn .,.,.,_. a rnat.1r1a, 
estão Informando a oplniAo polbllca. 

OS artigos da MP rf' 1.410 OOnlesl8dos, com rosumldo 81· 

gumonto: 

• Ar!. 5" OS insiJUrnontos, públcos e par1icular8o, 

da confnlto do dep6silo bancário e de oontra1o de-

tura de alldto em conta """"""' para garantia da che
ques (cheque espacial} sAo Ululas """""'""'axtrajudi
cials, sendo liqoridados os.aaldos apraoontados nos ex
tratos da conta...,.,_ emitidos pela lnslltuiçiio l!nan
C<Iira, na forma dos !8SpOCII\IOs insiJUrnentos. • 

Este artigo oonfara à inslltulçAo ffnancalra autonomia para 
orlar, som â'partlcipaçiio ou conoordAncla do devedor, UkJIÓ exa
cutlvo liquide; e cer1D, aiJmlés do extraio do conta-<:OIT8IIIa. É uma 
medida de agilizaçAo dos procadlnlontos ju<lciala para cobranças 
que, ao supdmirem cfrailos e salvaguardas do cldadAo, rompem 
com lodos os principias do clreito, especiajnante o C4!ligo de 
Pro1açlo e Defesa do Constmldo<. 

Na Agricultura: acmltlr es1a pnl!fca é anular o d- do mu
tuário do cn!dlto rural, da na ""'egociaçiio da divida agrfoola ga
.,_ pela Sacurllzaçiio contestar saldo da do!blto ap""""'tado 
em conta-oonunte, que contiver -Indevidos, corno taxas ou 
comlsaOes não autorizados. 

"Ar!. 6" Na fonnuiação e na repactuaçAo da opa

raç!les de cnldllo de qualquer nlllllram ou -
concadldas por lnslltulçi!es tlnanceiras, quolquar -
seja o Instrumento da cnldllo ulilzado, as parta poderAo 

pactuar, na forma eslabaleclda pelo Consalho Monelli-

112 Nacional: 
I - juros capilalizadoo mensol, semestral ou 

anuunente; 
!l-encargos ftnanc:eiros com base em taxasftu

tuantes. divulgadas regularmente em jamais da ~ 

cln:ulaçiio, daode que sejam apurados por -
públicas ou privadas autorizadas a registrar operaçOOs 

reaiZadas no mercado de bafcAo, ou com base em ou
tras taxas admllldas pelo COnsellto Monetádo Nacional, 

Ulda que apuradao por ontldodao privadas; 
III - encargos tlnanceiros subslltutivos para inci

direm a pertlr do voncirnanto, ordinário ou extraordlná
do, do empnistkno ou llnanciamonto e até a sue liquida
çio, juclcial ou e>dmjudcial, sem pmjui'zo dos juros do 
n10III,-dil rnulia e da outroo encargos ajusta- ou Jo. 
gainlenle exigidos. • 

É medida que au1o1tm a lnatltuiçiio tlnanceira, &egi.Wido aua 

oonvanlência, '!ela' paio c:rltédo de allcuio que melhorlle aproa. 
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ver. Cria a possibilidade do cobrar jurOs sobro juros, modalidade 

-a-e lUcro para a in,stituição financeira que vem sendo rejeftada. 

notadamente pelo Superior Trillunal de Justiça. 

A cobrança de taxas fttJtuantes é prática unDateral, que só 
favorece a lnslltuiçi!o flnancelra. cria lnslabilldade ao contmto e 

prejufzo ao mutuário. Anula dispositivos que regulam o cálculo 
das dfvidas agrfcolas reconhaddas absurdas. 

"Art. 7" As composições. confissões de dfvidas, 
quando o credor for instituição financeira, poderão ser 

elatuadas por melo dos Instrumentos de créãto de que 
1ratlm o Decreto-Lei n' 167, de 14 de fevereiro de 

1967, o Decrnto-Lei n' 413, da 9 de janeiro de 1969, a 

Lei n• 6.313, de 16 de dezembro de 1975, e a Lei n' 
6.840, de 3 de novembro de 1980." 

Em resumo, eSte cisjloSi1ivo da MP n• 1.410,1egallza proi

bição da capitalização que só lavoreoa as instituições financeiras 

em Oe!rlr1l'ento dos demais setores da economia. A possibilidade 
de as-composições. confissões e assunçõas de dfvidas podaram 
·sei ef!ililadas por melo de cédulas plgnoratlcas de créãto rural, ti
lutos de crédito induSirfal e tltulos de crédito comercial, inslltur à 
capilallzaçi!o dos juros. 

"Ar!. B' Os bens a que se refere o art 1( dq De, 

creto-Le! n'167, de 1967, e os vinculados às ope~ 
de garantia de praçes mfnimos são consideredos inlun

g!ve!s pam os eleitos do artigo 1.278, do Cód!g9 .Civ:l<~ 
dos artigos 168 e 171, §2',111, do Cóclgo Penal."_. 

É. dispositivo que 1ransforma bens lungfve!s por nà1uteza · 
em bens lnlungfveis. Ao considerar a produçi!o agrfcola, extrau
vista ou pastoril como bens infungfvais, embora poderorri ser 
substituCdos por outros de igual natureza. sem que se altera sUa · 
espécie, e qualidade, a venda deste produto:H>m-penhor cedular, 

C8!aderlza crime. É uma nova modalidade penal, sujeitando o 
agd<ultor, à pena de prisão, mesmo esiando outro p-com 

as mesmas caracterlsticas e especificações, substituindo o pri
meiro. 

Brasilla, 17 de maio de 1996. - Hugo Blehl, Depulado ·Fe
deral- (061) 318-5332. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Osmar Dias. Em seguida, con
cederei a palavra ao Senador Roberto Freire e, na 
prorrogação do perfodo destinado ao Expediente, ao 
Senador Sebastião Rocha. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDS.PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srls e Srs. Senadores, é uma surpresa para 
el!_20der falar: Às vezes me inscrévo e não consigo 

..falaF.HoJe-ganhei de presente. 
Mas, Srs. Senadores, aproveito esta oportuni

dade que a Mesa me dá para fazer referência a uma 
parte do discurso que ouvi do Senador Antonio Car
los Magalhães ontem, e que li hoje na imprensa. a 

respeito da necessidade de se colocar um limite 
nesse poder de barganha e de negociação que uma 
parte do Congresso Nacional insiste em utilizar 
como forma de pressão junto ao Govemo para reali
zar algumas refonnas. 

Em certa ocasião, Sr. Presidente, meu nome 
saiu numa relação, como se eu estivesse compondo 
a Bancada ruralista. Imediatamente pedi que o reti
rassem. Eu, que sou um ruralista legítimo, que sou 
agricuRor e que vivo da agricultura, assim reagi por
que não acho legitima a fonna de negociação da 
Bancada ruralista, que quer fazer com o G011emo 
uma troca, na qual quem sai perdendo quase sem
pre é a sociedade brasileira. Nessa troca, nessa bar
ganha da Bancada ruralista e de outras Bancadas e 
outros grupos organizados que começam a se for
mar dentro do Congresso Nacional, quem perde é a 
sociedade brasileira. 

o Senador Antonio Carlos tem toda razão. Se 
há uma barganhá é porque o Governo cede a ela, e 
o Presidente da República está assim muito bonzi
nho. Eu gostaria de vê-lo dizer não, por exemplo, à 
negociação que começa a acontecer em relação à 
Mendes Júnior, porque aquilo, para mim, é um ab
surdo. Trata-se de um negócio feito há anos, em que 
o Banco do Brasil assumiu apenas a parte ruim do 
neg6cio, e agora o Govemo vai sacmmentá-lo para 
atender aos interesses· de uma empraiteira? Af en
tão aquele discurso de poucos anos atrás, de que 
quem ganhava dinheiro neste· Pais eram os banquei
ros e ·os empreiteiros, vai continuar sendo vertlade. 
Porque os empreiteiros têm um poder de negocia
ção dentro do Congresso que é impressionante, e os 

· banqueiros muito mais ainda 

· O Senador Esperidião Amin começou aqui a 
falar os números. Os números, Senador Esperidião 
Amin, já chegam, hoje, a R$50 bilhões, se somar
mos Banespa, Banco do Brasil, Econõmico, Nacio
nal, Prefeitura Municipal de São Paulo e outros ban
cos estaduais que virão, cujo valor desconhecemos, 
mas que os jomais já publicam algo em tomo de 
R$4,4 bilhões para atender aos primeiros que se 
candidatam a esse novo programa de socorro aos 
bancos estaduais. 

Portanto, acredito que o Congresso Nacional -
e disse aqui ainda hoje - tem uma responsabilidade 
a dividir com o Govemo naquilo que os próprios Se
nadores di§Qursam aqui e reclamam: da taxa de ju
ros, do desemprego. Porque se esternos votando • 
quando digo nós refiro-me ao Senado, porque não 
votei a favor mas me incluo - é para atender, por 
exemplo, àquele empréstimo ao Banespa. FIZ um re-
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latório que demonstra claramente - e o próprio Go-
-vernador Mário Covas, se analisasse o que estava 
sendo proposto, não aceitaria - que o Governo de 
São Paulo não terá capacidade para pagar e o Ban
co do Estado de São Paulo não terá capacidade de 
sobreviver por muito tempo com o acordo que foi fei
to, já que permanecem em aberto R$3 bilhões, que 
não sei de onde virão. Agora, o próprio Governador 
Mário Covas disse que talvez não seja bom aceitar o 
acordo, que é preciso um pouoo mais. 

Pois bem, o Senado está participando dessa 
escalada vigorosa do crescimento da divida interna 
e do crescimento da taxa de juros 

Vejam o paradoxo, as contradições: amanhã, o 
Ministro da Agricultura, Arlindo Porto, nosso compa
nheiro de Senado, estará no Estado do Paraná para 
anunci~ o plantio do trigo no Sul do Pafs, que· inclui
rá o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e . · 

. Matõ Grosso do Sul, ·oom um valor para financiar 
to~ a produção de trigo do Pais de R$360 milhões, 
o que não dá para plantar um milhão de hectares. 
Assim, vamos oolher pouco mais de um milhão e 
meio de toneladas, para um oonsumo que é maior 
que sete. Teremos, então, que importar 6 milhões de 
toneladas de trigo, Sr. Presidente, quando o trigo 
não está sendo plantado por uma simples razão: o 
Governo se nega a dar um preço de garantia ao tri
go e recursos para o plantio. Na realidade, são duas 
razões, mas o preço de garantia é a principal. O pre
ço de garantia está hoje em tomo de 50% do preço 
que estamos pagando e que vamos pagar para im
portar 6 milhões de toneladas de trigo. 

O que está faltando para o Governo ver é que 
aquEl)a história de que importar sara mais barato já 
pertence ao passado, um passado infeliz inclusive, 
quando iniciamos essa caminhada rumo a pratica
mente a dependência de 80% do mercado Interna
cional de trigo, que está em aHa, Sr. Presidente, por
que os estoques de grãos, teclas as ~modltles 
agrícolas, aliás, estão oom estoques baiXOS em tur: 
ção de alguns fatores: primeiro, por problemas cli
máticos no meio-oeste americano, que afetaram o 
plantio e que vão manter os estoques ~aixos. Se
gundo: a China, com a sua abertura, deiXou de ~r 
uma exportadora de grãos. Ela, que exportou 8 nu
lhões de toneladas em 1994, já importou 15 milhões 
em 1995 e, este ano, já bate nos 25 milhões de to

_nel!i!las-de importação. Na semana passada, entrou 
no mercado comprando 4 milhões de toneladas de 
milho, o que mexeu com o preço do milho no merca
do internacional, o qual atingiu preços nunca antes 
atingidos. 

Não estamos verificando - repito, mais uma vez 
- a dinâmica do mercado internacional para planejar 
a nossa produção. Ao se desviarem os recursos do 
setor produtivo, ao se desviarem os recursos do 
plantio de uma safra de trigo que poderia abastecer 
o mercado interno com tranqüilidade e gerar, inclusi
ve, excedentes para exportação, ao se desviarem 
recursos da agricultura de verão, a mais importante 
em nosso Pafs, como se desviou - no ano passado, 
não chegou a R$3 bilhões o financiamento da safra -
, estamos pagando o preço alto de importar, este 
ano, 6 milhões de toneladas de grãos em nosso 
Pafs, já que a safra teve uma queda de 12%. 

O Ministro Arlindo Porto assumiu numa época 
imprópria, porque assumiu no meio do exercfcio e 
praticamente no meio do ciclo da agricultura. No en
tanto, precisamos, no Senado Federal, primeiro, co
Jocar um4reio nesse verdadeiro festival de generosi
dades déi Governo para com alguns setores organi
zados, que, por serem organizados, têm força dentro 
do Congresso Nacional. Quem deve colocar esse 
freio é o Congresso, especialmente por meio do Se
nado, que autoriza, não só rolagens de dívidas para 
os Estados, que também têm a ver com a alt,a dos 
juros, mas, principalmente, que realiza esses atendi
mentos não só generosos, mas até imorais, como 
aquele que fizemos, na semana passada, quando se 
atendeu ao Banespa. 
· · · Há um outro fator, Sr. Presidente, que está 

acontecendo no momento em que anunciamos 360 
milhões para plantar a safra de inverno, no Brasil. 
Os Estados Unidos anunciaram, ontem, o novo va
lor dos subsfdios para os próximos anos, de U$36 
bilhões eara os agricultores americanos, com uma 
grande novidade, que precisa ser olhada, agora, 
por todos nós - Senador Ltídio Coelho, que é do 
ramo: os Estados Unidos não têm mais o sistema 
de cotas. . lt . 

A partir da década de 30, os agncu ores a~n-
canos eram obrigados a aceitar, dentro da poh~ 
agrfcola do governo americano, qual a área q~e ana 
plantar cada agricultor e qual a cultura que sena es
colhida para plantar. 

No entanto, o governo americano, nessa ~loba
lização que se esboça e, sobretudo, na n~1dade 
de dar mais oompetitividade aos seus agncultores, 
dispensou o sistema de cotas, e os ~gricultores dos 
Estados Unidos vão plantar o que qu1serem. E o que 
eles querem plantar? Exatamente, com os olho:> vol
tados para os estoques baixos, produtos que ~o de 
competição ao mercado brasileiro: a soja, o milho e 
outros produtos. 
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Esta sensação que estamos tendo de que tere-
-mos preços altos por muito tempo nas commociHies 
agrícolas, no meu entendimento, também é uma ilu
são. Por isso mesmo, devemos aproveitar este ins
tante, porque uma safra se faz no ano anterior, e 
não no ano da colheita. 

Portanto, a partir deste momento, Senador Lú
dio Coelho, Senador Levy Dias, Senadores que 
compõem a base de sustentação do Governo, princi
palmente aqui no Senado, deveríamos convidar, in
clusive, o Ministro da Agricultura e do Abastecimen
to, para colocarmos, claramente, que a dinâmica do 
mercado internacional aponta, para o próximo ano, e 
mais um ou dois, para altos preços no mercado in
ternacional das commoclltfes agrícolas; e que o 
Brasil precisa não apenas planejar os recursos que 
vai colocar à disposição em cada plantio, em cada - .. -
safra, mas também a sua polftica de proteçao ao . 
men:ado interno; ar, sim, estaremos formulando uma 
polftica pfanejada para o futuro. 

Sr. Presidente, vou enoenrar dizendo que os 
Estados Unidos, além de colocarem US$36 bilhões 
de subsfdio, nos próximos anos, para o plantio das 
próximas safras, estão taxando inclusive produtos 
brasileiros; por exemplo, o suco de laranja a 
US$600.00 a tonelada, significando que, quando o 
citricultor norte-americano irai ter uma safra boa e 
nota que o suco brasileiro vai competir com o seu, 
estabelece o teto de US$600.00 a tonelada. 

No Brasil, ao invés de fazermos a mesma coi- · 
sa, protegendo a produção, no mo~f!lo em que es
tamos para comercializá-la, abrimos as fronteiras, 
como aconteceu com o algodão, em que a cultura 
teve-uma decadência de mais de 50% nos últimos 
três anos, em função da abertura das fronteiras. So
bretudo, agora estamos abrindo o nosso mercado 
para a carne de pequenos animais - suinócultores e 
avicultores, que sustentaram o Plano Real, segundo 
palavras do Presidente Fernando Henrique, estão 
abatendo os seus plantéis. Hoje, cerca de 40% do 
plantel de matrizes do Paraná já não mais existe, 
exatamente porque não é possível agüentar a defa
sagem entre a receita e a despesa, que chega hoje 
a 30"/o, no caso dos suínos. 

Sr. Presidente, continuamos sem planejamen
to, mas com a esperança de que, com a boa vonta
d~ ,que.o Senador Arlindo Porto assumiu o Mi
nistério da Agricultura e do Abastecimento; possa
mos colaborar para fonnularmos uma polftica que 
permita ao Governo Fernando Henrique compensar 
o prejuízo que já causou à agricultura brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • De ofício, a 
Mesa prorroga a Hora do Expediente até as 
15h45min. 

Para este período, ainda há dois oradores ins
critos, os Senadores Roberto Freire e Sebastião Ro-

cha. Conoedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, parece-me 
que, na semana passada, esta Casa aprovou o em
préstimo e a negociação da divida do Banco do Es
tado de São Paulo, o Banespa. 

Lamentavelmente, não me encontrava no Bra
sil e não pude dar o meu voto contra. 

Muito estranho todas as tratativas que toram 
feitas em relação ao Banespa. particulannente, a ga

.rantia para saldar 50% da dívida de alguns ativos e 
patrimOnió do Estado de São Paulo. 

Se isso tivesse sido proposto por algum gover
nador nordestino, muito provavelmente a imprensa 
brasileira tê-lo-ia considerado débil mental. f 

o Sr. Antonio Carlos Magalhães - É yerda-
de! ' 

O SR. ROBERTO FREIRE • Em São Paulo, 
conversando com alguns companheiros nossos de 
Partido, do setor bancário e do sindical, até afirmei 
que talvez o Nordeste, agora, pudesse ficar a cava
leiro e fazer um levantamento, na pequena Parafba, 
ou no Rio Grande do Norte, dos açudes desses Es
tados, e entregar ao Governo Federal, para que fos
se cuidar de peixes, já que vai cuidar de passageiros 
e aeroportos, em pagamento da divida de um Esta
do que, pOrque tem 50% do nosso PIB, pode fazer 
propostas desse tipo; e ninguém diz nada. 

Como foi aberto o precedente, o Governador 
do Piauí também está fazendo uma proposta de so
lução da sua divida interna para com a União, ofere
cendo corno pagamento de 50% dessa divida alguns 
bens patrimoniais do Estado. Observem que o Go
vernador do Piauf tem profundo senso de humor; se 
tivesse feito isso antes, não seria considerado ape
nas como senso de humor, mas talvez como uma to
tal irreverência para com a União. Porém, fazendo-o 
agora, se o Governo Federal e suas instituições qui
serem se dar ao respeito, não poderão negar a pro-
posta. -

S. EX"""propõe que o estádio de futebol da Ci
dade de Teresina, que é um bem do Estado do 
Piauí, seja entregue em garantia, além de um Jardim 
Botânico. t:_enso que o Governo Feqeral, já que vai 
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cuidar de passageiros em aeroporto, pode cuidar, 
tamoém, daqueles que vão visitar um Jardim Botâni· 
co, atividade que, do ponto de vista ecológico, não 
polui. 

Além de trazer essa proposta para o conheci
mento da Casa, gostaria de afirmar que ninguém se 
espante se, amanhã, todo o Nordeste fizer um le
vantamento inclusive das obras inacabadas que o 
Governo Federal transferiu para os nossos Estados, 
as quais não termina Vamos devolvê-las e abater 
as nossas dfvidas. Toda a dívida do Estado do Piaur 
conesponde, talvez, a dois dias de juros pagos pelo 
Banespa, por conta da sua divida; ou seja, é uma 
migalha, é uma insignificância. Por isso, o Governo 
trata o assunto com tanto desdém. 

Espero que a solicitação do Governo do Piaur 
se.@ aÇ$ila de forma tão respeitosa pelo Governo 
Federal como o foi a proposta do Estado de São 
. PaulQ,_ que, lamentavelmente, eu não estava aqui 
para votar contra. Provavelmente, essa posição to
mada pelo Governo do Piaur seja seguida por vários 
outros Estados, particularmente os nordestinos. 
Quem sabe se dê um pouco mais de respeito a uma 
Região que não recebe o mlnimo de respeito da par
te do Governo Federal. 

O Sr. Esperldião Amln- Permite V. Ex' um 
aparte? .. 

O SR. ROBERTO FREIRE • Não me sendo 
possível conceder o aparte ao nobre Senador Espe
ridião Amin • eu gostaria de ter concedido o aparte a 
S. Ex" antes-, quero apenas me referir ao problema 
dos quatro artigos. PossivelmentE!, os quatro artigos 
nem devessem estar na Medida Provisória e, talvez, 
nerJJ _!levêssemos ter a Medida Provisória. O que é 
grave, nobre Senador Esperidião Amin, é que essas 
discussões sempre são feitas na base da chanta
gem; vinculando-se o apoio à reforma. O Governo 
enveredou por um caminho tremendamente perigo
so. Esta Casa, o Congresso, vai se transformar em 
conluio de pequenos interesses e, no momento em 
que for votar os grandes interesses nacionais, vai 
querer se afirmar para ganhar, tal como ganharam 
alguns dessas Bancadas. É legftimo o interesse da 
Bancada ruralista ao querer discutir a questão. Pos
so até discordar de alguns de seus interesses, mas 
reconheço que são legitimes. O que não se pode é 
vincular, barganhar e chantagear, pois deixa de ser 
Jegltimo,-passa a ser ilegllimo porque é barganha 
vinculada a um voto; e o voto é consciência, é deci
são sobre uma determinada matéria e, portanto, não 
pode ser vinculado a outros interesses por mais legl
timos que sejam. E é isso que a opinião pública bra-

sileira vem cobrando, esse fisiologismo e compadrio 
perigoso para o Governo e para a democracia É 
nesse sentido que se está falando; não no mérito, ou 
se deveria· ou não constar da medida provisória 
Esse aspecto é importante salientar, e acredito que 
o Senador Osmar Dias falou exatamente nesse sen
tido. 

Mas o assunto que me trouxe a esta tribuna foi 
exatamente o pleito do Piaul, que, espero, mereça o 
respeito de todos os Srs. Senadores e, particular
mente, do Governo Federal, tal como mereceu res
peito a proposta do Governo de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Concedo a 
palavra ao Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTlÃO ROCHA (PDT-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com o obje
tivo de prestar mais uma entre tantas homenagens 
que têm sido oferecidas ao eminente Senador Daroy 
Ribeiro, protocolei, hoje, junto à Secretaria-Geral da 
Mesa do Senado, um Projeto de Resolução que insti
tui o Prêmio Nacional de Educação Daroy. Ribeiro. 
Esse Projeto, entre os seus artigos, insti1ui o· Prênio 
Nacional Daroy Ribeiro, destinado a agraciar. pessoa, 
nacional ou jurídica, que tenha oferecido contiibuição 
relevante para a causa da educação brasileira. 

Reza o artigo 2" que o prêmio será conferido 
anualmente em sessão do Congresso Nacional es
pecialmente convocada para este fim, a realizar-se 
no primeiro dia útil após 26 de outubro, data natalf.. 
cia de Darcy Ribeiro. 

O artigo 3" institui a forma como será procedi
da a apreciação e a escolha do agraciado, ou seja, 
será constituldo um conselho a ser integrado por 
cinco membros do Congresso Nacional e pelo seu 
Presidente, que, por sua vez, fará a indicação das- · 
ses Parlamentares por ocasião do inicio de cada 
sessão legislativa. 

Segue o Projeto e conclui que o teor do Prêmio 
Nacional de Educação Darcy Ribeiro será sugerido 
pelo Conselho à Mesa Diretora do Congresso Nacio
nal. 

Seria dispensável fazer qualquer comentário a 
respeito das virtudes do Senador Daroy Ribeiro e do 
seu destaque na área da educação nacional e inter
nacional, mas gostaria de destacar que neste mo
mento em que a educação se impõe como a alterna
tiva mais viável para romper o grilhão das nossas 
maiores mãZelas sociais, urge a sua eleição como 
absoluta prioridade nacional. 

Nesse sentido, a presente iniciativa propõe a 
premiação anual, pelo Congresso Nacional, de um 



00326 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

-neme ou entidade que tenha oferecido serviços rele
vantes à causa, passando o agraciado a integrar a 
galeria de referências patrióticas de que a nossa ju
ventude tanto necessita como exemplo e como res
paldo para o legítimo exercfcio da cidadania. 

Nada mais adequado e justo, portanto, que tal 
prêmio seja abrilhantado pela escolha de um patro
no a sua altura, o Senador Darcy Ribeiro, Doutor 
Honoris Causa, pela Sorbonne, pela Universidade 
da República do Uruguai, pela Universidade de Co
penhagen, pela União Central da Venezuela e, re
centemente, pela Universidade de Brasflia. 

Em Darcy Ribeiro o antropólogo e o politico se 
rendem de corpo e alma a sua faceta mais notável: 
a de educador. E como exemplo, ainda, do trabalho 
de Darcy Ribeiro, temos os CIEPs, que foram ideafa
zados pttr S. Ex". 

.Não poderia deixar de citar o Prêmio lnterame
rican«Hle Educação • Andrés Bello", recebido recera
temente por Darcy Ribeiro, oferecido em 1995 pela 
Organização dos Estados Americanos.-

Conhecemos inúmeras publicações de Darcy 
Ribeiro, acreditamos, portanto, que-essa proposição 
é justa. Estamos objetivando homenagear esse pa
trimõnio vivo da história nacional e intemacional, so
bretudo na área da educação, que é Darcy Ribeiro. 

Era essa a comunicação que desejava fazer, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa Projeto de Resolução que será Udo pelo Sr. 1R 
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NR 51, DE 1996- CN 

Institui o Prêmio Nacional de Educa
. ção Darcy Ribeiro e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 12 Fica instituído o Prêmio Nacional de 

Educação Darcy Ribeiro, destinado a agraciar pes
soa, natural ou jurídica, que tenha oferecido contri
buição relevante para a causa da educação blasileira. 

Art. 2" O Prêmio será conferido, anualmente, 
em sessão do Congresso Nacional especialmente 
convocada para este fim, a se realizar no primeiro 
dia útil após o dia 26 de outubro, data natalícia de 

.Dãi'êY'flibeiro. 
Art. s• Para proceder à apreciação e à escolha 

do agraciado será constituído um Conselho a ser ira
tegrado por cinco membros do Congresso Nacional 
e pelo seu Presidente que, por sua vez, fará a indi-

cação desses parlamentares por ocasião do início 
de cada sessão legislativa. 

Parágrafo único. A prerrogativa da escolha do 
Presidente do Conselho caberá aos seus próprios 
membros que o elegerão entre seus integrantes. 

Art. 42 Os nomes dos candidatos serão envia
dos à Mesa Diretora do Congresso Nacional até o 
último dia do mês de agosto, aco~nhado de justi
ficativa, para posterior deliberação, em conformida

' de com o que dispõe o art. 3" 
· Parágrafo único. Fica vedado o patrocínio dire

to' de pessoa juríãJCa a qualquer candidato, assim 
como a indicação de integrantes dos Poderes Legis
lativo e Judiciário féderais, do Presidente da Repú
blica e de Ministro de Estado. 

Art. 52 O nome do agraciado será enviado a 
Mesa Diretora do Congresso Nacional e publicamera
te divulgado confonne o disposto no art. 2" 

Art. "6" O teor do Prêmio Nacional de Educação 
Darcy Ribeiro será sugerido pelo Conselho à Mesa 
Diretora do Congresso Nacional. 

Art. ..,. Esta Resolução entra em vigor na_ data 
de sua publicação. _, 

Justificação 
Nesta quadra, em que a educação se irilpõe 

como a alternativa mais viável para romper o grilhão 
das nossas maiores mazelas sociais, urge a sua 
eleição como absoluta prioridade nacional. 

Nesse sentido, vem a presente iniciativa propor 
a premiação anual pelo Congresso Nacional de um 
nome ou entidade que tenha oferecido serviços rele
v8ntes à causa, passando o agraciado a integrar a 
galeria de referências patrióticas de que a nossa ju
ventude tanto necessita como exemplo e como res
paldo pala o legitimo exercfcio da cidadania. 

Nada mais adequado e justo que tal prêmio 
seja abrilhantado pela escolha de um patrono à sua 
altura: o Senador Darcy Ribeiro. 

Na verdade, é.diffctl, senão impossível, abordar 
o tema da educação nacional sem falar da vida e 
dos feitos desse grande intelectual e homem púbflco 
em favor da escola brasileira. 

Em Oarcy Ribeiro, o antropólogo e o politico se 
rendem, de corpo e alma, à sua faceta mais notável: 
a de educador. 

De fato, ao tempo em que ocupou postos de 
grande relevo no quadro político nacional - como a 
Case Civil da Presidência da República e o Ministé
rio da Educação - é ao setor da educação que o 
Professor Darcy Ribeiro vem deãiCando seus melflo. 
res esforços e, pelos resultados conquistados, sara
do reconhecido e premiado pelo mundo afora, desde 
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o Rio de Janeiro, passando pela França, até a Dina
-mait:a. 

Neste ano, Darcy Ribeiro recebeu da Organiza
ção dos Estados Americanos - OEA, o Prêmio lnte
ramericano de Educação Andrés Bello de 1995, em 
reconhecimento a sua ampla e destacada atuação 
no campo da educação, com importante contribuição 
e relevante atuação no campo de ação educatiVa 
nacional e internacional. Darcy Ribeiro foi eleito por 
unanimidade entre 13 candidatos que concorriam ao 
prêmio da OEA. 

Quando foi Vice-Govemador do Rio de Janeiro, 
na gestão Leonel Brizola, empreendeu a grande ta
reta de reforma do ensino básico daquele Estado ·e 
consolidou a implantação dos Centros Integrados de. 
Educação Pública- CIEP, escolas de tempo integral 
que promoveram um extraordinário avanço, tanto na 
prõauçã1> de material didático, quanto no aprimora
mento do magistério, tomando-se um projeto-mode
lo de eaucação em temios élé Terceiro Mundo, 

Merece citação na biografià do eduCador Darcy 
Ribeiro, a fundação das Universidades de BíasRia e 
do Norte-Ruminense. Embora criadas em conjurífu; 
ras sociais e polfticas bastante distintas, ambas pe
renizam a audácia, a competência e a dedicação à 
causa do Senador Darcy Ribeiro. Foi dentro de~ 
mesmo espfrito que ele veio a colaborar com Oscar 
Niemeyer, mais recentemente, no projeto cu(ll,Hal e 
educativo do Memorial da América Latina, em· São 
Paulo. 

Autor de inúmeros tftulos, que vão da ficção 
merecedora de várias edições - como é o caso· de 
Mafra - até obras sócios-antropológicas de vuHo, 
tracjuzidas em inúmeras línguas - como Os Brasilei
ros, Os fndios e a Civilização e Configurações Histó
rico-Culturais dos Povos Americanos -, Darcy Ribei
ro colaborou também para a reforma de .escolas e 
universidades estrangeiras. 

Eleito Senador em 1990, vem exeroeriélo seu 
mandato com o mesmo brilho e competência que 
sempre caracterizam sua atuação em todos os cam
pos aos quais emprestou sua inesgotável capacida
de de trabalho. Merece citação especial a par de 
seus mais recentes trabalhos parlamentares, a edi
ção da revista Carta, com ensaios e trabalhos que 
versam sobre política, de reconhecida qualidade. 

-~~portanto, esse .grande nome, mereoedor de 
todas as nossas homenagens, que estará paranifan
do a distinção que se quer conferir ao cidadão que 
multiplique, com sua atuação, o tiilbalho em favor da 
educação brasileira. É para esta importante iniciativa 

que encarecemos o acolhimento pelos ilustres Pa-
res. · 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996. - Se
nador SebaStião Rocha.. 

(As Comissões de Educação e DirefD-
ra.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O projeto 
Será publicado e remetido às Comissões Competen
tes. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1• Se
cretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 107 
DE 1996- Complementar 

Altera as alíneas c, d, e, f, g e h do 
t!J!:iso 1 do artigo 1• da Lei Complementar 
n" 64190 que trata de casos de inelegibili
dades, e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1• As alíneas c, d, e f, g, e h do incíi;o I do 

artigo 1• da Lei Complementar n• 64 de 18 de maio 
de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação: 

• Ar!. 12 São inelegfveis: 
I - para qualquer cargo: 

c) o Governador e o Vice-Govemador 
de Estados e do Distrito Federal, o Prefeílo 
e o Vrce-Prefeito que perderam seus cargos 
eletiVos por infringência a dispositivo da 
Constituição Estadual, da Lei Orgânica do 
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Muni
éfpio, para as eleições que se realizarem du
rante o perfodo remanescente e nos 8 (oito) 
anos subseqüentes ao término do mandato 
para o qual tenham sido eleitos; 

d) os que tenham contra sua pessoa 
representação julgada procedente pela Jus
tiça EeitoraJ, transitada em julgado, em pro
cesso de apuração de abuso do poder eco
nômico ou polflico, para a eleição na qual 
concorrem ou tenham sido diplomados, bem 
como para as que se realizarem nos 8 (oito) 
anos seguintes; 

c) os que forem condenados criminal
mente, CQll1 sentença transitada em julgado, 
pela prática de crimes contra a economia 
popular, a fé pública, a administração públi
ca, o património público, o mercado fina~ 
ró, _pelo tráfico de entorpecentes e por cri-
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mes eleitorais, pelo prazo de 8 (oito) anos 
após o cumprimento da pena; 

f) os que forem declarados indignos do 
olicialáto, ou com ele incompa!lveis, pelo 
prazo de 8 (oito) anos; 

g) os que tiverem suas contas relativas 
ao exercfcio de cargos ou funções públicas 
rejeitadas por irregularidade insanável e por 
decisão do órgão competente, salvo se a 
questão houver sido ou estiver sendo sub
metida à apreciação do Poder Judiciário, 
para as eleições que se realizarem nos 8 
(oito) anos seguintes, contados a partir da 
data da decisão; 

h) os detentores de cargo na adminis
tração pllblica direta, indiretra ou fundacio
nal que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo 

"'ábuso do poder econOmico ou polilico apu
rado em processo, com sentença transitada 

· - em julgadO, para as eleições que se realiza
rem nos 8 (oito) anos seguintes ao ténnino 
do seu mandato ou do perfodo de sua per
manência no cargo;• 

Art 2" Acrescente-se ao artigo 1• da mesma lei 
o seguinte parágrafo: 

"Parágrafo Onico. Não se beneficia da exceção 
prevista no inciso I, alfnea g, deste artigo, aquele 
que deixar de recorrer ao judiciário nos 30 (trinta) 
dias seguintes à rejeição das contas. • 

Art 3" Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justillcação 

A Constituição de 1988 estabeleceu no pará
grafo Onico de seu artigo 52, ao tratar da competên
cia privativa do Senado Federal, que o Presidente 
da RepiJblica, nos casos de crimes de responsabili
dade, perderá o cargo, com inabilitação por oito 
anos para o exercfcio de função pllblica, sem prejuf
zo das demais sanções judiciais cabfveis. 

No governo do ex-Presidente Fernando Collor, 
o Senado decretou sua inabilitação por oito anos 
para o exercfcio do cargo por crime de responsabili
dade. Posteriormente, o Congresso Nacional insta
lou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 

-ªPJli'BI'BS-irregularidades no Orçamento PIJblico. Ao 
constatar que havia vários Deputados e Senadores 
envoMdos no escândalo do orçamento, a CPI con
clui que alguns deveriam perder seu mandato por 
processo de cassação previsto na Constituição. 

Mesmo tendo alguns que renunciarem ao man
dato para não se tomarem inelegfveis, houve uma 
preocupação no sentido de ampliar o período de ine
legibilidade para aqueles que haviam perdido seu 
mandato por infringência ao artigo 55 da CF. o Con
gresso então aprovou um. projeto aumentando de 
três para oito anos o perfodo de inelegibilidade para 
os membros do Poder Legislativo que se enquadras
sem nos casos previstos na Lei Complementar n• 
64190. 

Contudo, para outros casos relacionados na ci
tada Lei, não houve nenhuma aHeração. Em alguns 
se prevê a inelegibilidade por perfodos dislintos, ou 
seja, três, quatro, ou ainda cinco anos. Não é justo 
que membros do Poder Legislativo que tenham co
metido ilegalidades tenham oito anos de afastamen
to da vida pllblica enquanto os do Poder Executivo, 
como Governadores e Prefeitos, quando infringentes 
da legislação específica, tenham somente três anos 
de punição. 
• Ademais, faz-se necessário dar um tratamento 
igual para casos semelhantes. Se é importante, para 
bem da moralidade pública, que membros do Poder 
Legislativo sejam inelegfveis por oito anos, também 
o é para aqueles do Poder Executivo que desrEÍspei
taram suas Constituições Estaduais ou ainda ~ Leis 
Orgânicas dos Municípios. : 

Também deve ser mais severa a punição para 
aqueles que, durante o processo eleitoral, tenha 
abusado do poder econOmico ou polilico. Necessá
rio igualmente ampliar para oito anos a inelegibilida
de dos que cometeram crimes contra o próprio po
der piJblico, a economia popular ou ainda contra o 
mercado financeiro. Enfim, para o bem da administra
ção pública é fundamental que tenhamos um maior ri
gor com pessoas que não se mostraram dignas de 
exercer um cargo púbrrco, seja ele eletivo ou não. 

DeStã fonna, visando corrigir esta distorção le
gal para ofertar um tratamento mais equânime, apre
sento este Projeto de Lei esperando contar com o 
apoio dos ilustres Pares. 

8ala das Sessões, em 22 de maio de 1996. -
Senador José Eduardo Outra. 

Art 3" Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CffADA 
LEI COMPLEMENTAR N• 64, 

DE 18 DE MAIO DE 1990 
(Texto consolidado) 

Estabelece, de acordo com o art. 14, 
§ 9'1, da "Constituição Federa~ casos de 
Inelegibilidade, prazos de cessação e de
termina outras providências. 

O Pre~dente da Repllblica, 
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Faço saber que o Congresso decrela e eu san-
1:iono a seguinte lei: 

Arl 1° São inelegfveis: 
I - para qualquer cargo: 
a) os inalistáveis e os analfabetos; 
b) os membros do Congresso Nacional, das 

Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e 
das Câmaras Municipais que hajam perdido os 1'99-

pectivos mandatos por infringência do disposto nos 
incisos I e 11 do art 55 da Constituição Federal, dos 
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato 
das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos 
Municípios e do Distrito Federal, para as eleições 
que se realizarem durante o perfodo remanescente 
do mandato para o qual foram eleitos e nos oito 
anos subseqüentes ao ténnino da legislatura; 

c) o Governador e o Vice-Govemador de. Esta
doe dc'Distrito Federal, o Prefeito e o Voce-Prefefto 
que perderem seus cargos eletivos por infringência a 

' ·diSjJositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica 
do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do MLricfpio, 
para as eleições que se reai"IZ8lelll durante o perfodo 
remanescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao 
ténnino do mandato para o qual tenham sido eleitos; 

d) os que tenham contra sua pessoa repre
sentação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, 
transitada em julgado, em processo de apuração de 
abuso do poder econômico ou politico, para a elei
ção na qual concorrem ou tenham sido diplomados. 
bem como para as que se realizarem nos 3 (três) 
anos seguintes; 

e) os que forem condenados criminalmente, 
com sentença transitada em julgado, pela prática de 
crimes contra a ·economia popular, a fé ·pública, a 
administração pública, o patrimônio público, o mer
cacto-r.nanceiro, pelo tráfico de entorpecentes e por 
crimes eleitorais, pelo prazo de 3 {!rês) anos, após o 
cumprimento da pena; 

f) os que forem declarados indignos do oficiala
to, ou incompaüveis, pelo prazo de 4 (quatro) anos; 

g) os que tiverem suas contas relativas ao 
exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas 
por irregularidade insanável e por decisão irrecorrf
vel do órgão competente, salvo se a questão houver 
sido ou estiver sendo submetida à apreciação do 
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem 
nos 5 (cinco) anos seguintes. contados a partir da 
data da decisão; 

h) os detentores de cargo na administração pú
blica..direta, Jndireta ou fundacional, que beneficia
rem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econô
mico ou político apurado em processo, ·com senten
ça transitada em julgado, para as eleições que se 
realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao ténnino do 

seu mandato ou do perfodo de sua permanência no 
cargo; 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 108, DE 1996 

Dispõe sobre o exercfclo da profis
são de decorador e dá ollb'as providên
cias. 

Congresso Nacional decreta: 
Art 1• Esta lei regulamenta o exerc!cio da pro

fissão de decorador no território nacional. 
Art 2" O exerc!cio da profissão de decorador é 

privativo: 
1-dos diplomados em cursos de decorador mi

nistrados por estabelecimentos de ensino superior, 
pficiais ou reconhecidos; 

11 -·dos diplomados em curso similar no exte
rior, após a revalidação do diploma; 

III - dos diplomados em cursos relacionados 
com decoração, 1ais como: Arquitetura, De~ho In
dustrial, Artes plásticas e outros similares, como mi
nistrados por estabelecimentos de ensino superior 
oficiais ou reconhecidos; · 

IV - dos que diplomados em curso superior 
venham exercendo comprovada e ininterruptamente, 
à da1a da publicação desta lei, as alividades de de
corador, por um perfodo m!nimo de dois anos; 

V - dos que profissionalmente no ramo de de
coração de interiores e que venham exercendo 
essa atividade por perfodo superior a cinco anos, 
comprovada e ininterruptamente à da1a da publica
ção desflllei; 

VI .:: dos que, diplomados em curso de segun
do grau em técnico em decoração de interiores ou 
de qualificação profissional em decoração de inte
riores, ministrados por estabelecimentos oficiais ou 
legalmente constituldos. venham exercendo alivida
des de decorador por perfodo superior a três anos 
comprovada e ininterruptamente, à data da publica
ção desta lei. 

Art 3" Consideram-se atividades de decorador: 
I - elaborar a responsabilizar-se por projetos 

de decoração de interiores; 
11 - elaborar e responsabilizar-se por projetos 

de mobRiários e de artigos de decoração de inte
riores; 

III - fornecer consultas técnicas referentes à 
decoração de interiores em geral. 

Art 4° As empresas ou entidades privadas que 
se dediquem à venda e prestação de seMços relati-
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vas às atividades especificadas no art. 3" manterão. 
-em-seu quadro de pessoal ou em regime de contrato 
de prestação de serviço exclusivo ou não decorado
res legalmente habilitados. 

Parágrafo único. As atividades de decorador 
serão exercidas mediante vinculo empregalfcio ou 
como alividade autónoma prestada por pessoa ffsi
ca ou jurfdica. 

Art. 5" A habilitação para o exercfcio regular 
da profissão de decorador perante o órgão compe
tente se fará mediante a apresentação de: 

I - documento comprobatório da conclusão 
dos cursos mencionados nos incisos I, III e IV do art. 
2"· 

' 
11 - documento comprobatório da revalidação 

do diploma de curso feito no exterior, nos termos do 
inciso 11 do art. 2"; - ... 

III - documento comprobatório do exercfcio 
.profiSsional, nos termo$ do inciso V do art. 2"; · 

IV - documentos comprobatórios da conclusão 
do curso de técnico em decoração e do exercfcio 
profissional, nos termos do inciso VI do art. 2" 

Parágrafo único. A comprovação da habitação 
profissional nos tennos deste artigo se fará no prazo 
de cento e oitenta diaS, contados da publicação da 
presente lei, de acordo com os procedimentos admi
tidos em sua regulamen1ação. 

Art. 6" Será da competência do órgão da clas
se o estabelecimento dos nfveis para o exercfcio da 
atividade profissional na condição de decorador ou 
como técnico em decoração, segundo o grau de for
mação do profissional. 

Art. 7" FICa criado o Conselho Federal dos De
coradores, dotado de personalidade jurfãlca própria 
e forma federativa, com sede e foro em Brasfiia, com 
o objelivo de !=fisciplinar e defender, em todo o terri
tório nacional, o exercfcio da profissão de decorador, 
instilufda por esta lei. 

Parágrafo único. O Conselho Federal dos De
coradores não mantém com órgãos da Administra
ção Pública qualquer vinculo funcional ou hierárqui
co. 

Art. 8" Compete ao Conselho Federal, na quali
dade de órgão normativo de grau superior: 

I -representar, em jufzo e fora dele, os interes
ses gerais e indMduais dos decoradores, no cumpri
ment:l desta lei; 
-""""""'I -<:frientar, disciplinar, fiscalizar e defender o 
exercfcio da profissão de decorador, em conjunto 
com os conselhos regJOnais; 

III - velar peia dignidade, independência e va
lorização da atividade de decorador; 

IV - editar e alterar o regulamento geral, o có
digo de ética e disciplinar e os provimentos que jul
gar necessários; 

V - adotar medidas para assegurar o regular 
funcionamento dos conselhos regionais e ass~ 
rá-los sempre que se fizer necessário; 

VI - aprovar os regimentos internos dos conse
lhos regionais no foro máximo de deliberação; 

VIl - aprovar o código de ética profissional dos 
decoradores, juntamente com os conselhos regio
nais,.no foro máximo de deliberação; 

VIII - julgar, em última instância, os recursos 
contra· as sanções impostas pelos conselhos regio-
nais; · 

IX - estabelecer os sistemas de registro dos 
profissionais habilitados; 

X - fixar, em conjunto com os co_nselhos regio
nais e por procedimentos a serem determinados em 
seus reQ!mentos internos, as anuidades, taxas e 
emolumentos a serem cobrados pelos conselhos re
gionais; 

XI - apreciar o relatório anual e deliberar:~bre 
o balanço e as contas de sua diretoria; > 

XII - aprovar anualmente o seu orçamentó; 
XIII - prestar assessoria técnico-consultiVa aos 

organiSmos públicos ou privados em matérias afetas 
às atividades de decorador; 

· · XIV _;. funcionar como tribunal superior de ética 
profissional; 

XV - esclarecer dúvidas levantadas pelos con
se!hós regionais; 

XVI- resolver os casos omissos. 
Art. 9" Em cada capital de Estado e no Distrito 

Federal, ,llaverá um conselho regional, denominado 
segundo. a sua jurisdição, a qual alcançará, respecti
vamente, a do Estado e a do Distrito Federal. 

Parágrafo único. Enquanto não houver, em al
gum Estado, possibilidade de se instalar um conse
lho regional, deverá ser constilufda uma delegacia 
subordinada ao conselho regional que oferecer me
lhores condições de comunicação, fiscalização e 
orientação, ouvido o órgão regional e com homolo
gação do Conselho Federal. 

Art. 1 O. Os Conselhos Regionais dos Decora
dores são dotados de autonomia administrativa e fi
nanceira, em prejufzo de sua vinculação ao Conse
lho Federal, nos tennos da legislação em vigor. 

Art. 11.._ Compete aos conselhos regionais, em 
suas respectivas áreas de jurisdição, na qualidade 
de órgãos executivos de primeira instância: 

I - organizar e manter o registro dos profissio
nais e o cadastro das instituições que os empregam; 
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11 - executar as diretrizes estabelecidas pelo 
ê:õn5elho Federal; · · 

III - fiscalizar e disciplinar o exercfcio da profis-
são na respect.iva região; · · 

IV - expedir carteiras profissionais de decora
dores, fixando a respectiva taxa; 

V - zelar pela observância do código de ética 
profissional, funcionando como tribunais regionais 
de ética profissional; 

VI - aplicar as sanções previstas no código de 
ética profissional; 

VIl - fixar, em conjunto com o Conselho Fede
ral, as anuidades que devem ser pagas pelos deco
radores; 

VIII - elaborar o seu regimento interno e sub
metê-lo a exame e aprovação do foro máximo de de
liberação do conjunto formado pelo Conselho Fede
rafe con'selhos regionais. 
. . • 'Art. 12. Para os fins desla lei, o foro máximo de 
deliberação das profissões· de decorador se dará 
nas reuniões conjuntas dos conselhos federal e re
gionais, que inclusive fixarão os limites de C0f1116-
tência e sua forma de convocação. 

Art. 13. A inscrição nos conselhos regionais su
jeita os profissionais ao pagamento das contribuiçõ
es compulsórias anuais, de taxas e demais emolu
mentos que forem estabelecidos em regulamenta
ção baixada pelo Conselho Federal, em deliberação 
conjunta com os conselhos regionais. 

Art. 14. Aos infratores dos ãiSpOsitivos desla lei 
os conselhos aplicarão as seguintes penalidades: 

1 - multa no valor de um a cinco vezes a anui
dade vigente; 

' 11 - suspenSão de um a dois anos de exerclcio 
da profissão ao profissional que, no âmbito de sua 
atuação, deixar de cumprir o código de ética profis
sional, tendo em vista a gravidade da falta;· 

III - cancela111ento definitivo do registro, nos 
casos de extrema !(lravidad(l ou de reincidência con-
tumaz. - ' ·· -

§ 1• As empresas, entidades, instituições, fir
mas indMduais ou seus profissionais que infringirem 
dispositivos desta lei serão passfveis das multas 
aqui estabelecidas, na proporção de sua responsabi
lidade, sob pena das medidas judiciais cabfveis. 

§ 2" No caso de reincidência na mesma inlra
~,prazo de dois anos, a multa será elevada ao 
dobro. 

Art. 15. A carteira de identificação profissional 
expedida pelos conselhos regionais de decorador 
servirá de prova para fins de exercfcio profissional e 

de carteira de identidade pessoal e terá fé pública 
em todo o território nacional. 

Art. 16. O Conselho Federal dos Decoradores 
será mantido por: 

1 - contribuições, taxas e emolumentos arreca
·aados pelos conselhos regionais, em percentual a 
ser definido pelo foro máximo institufdo pelo art. 12 
desla lei; 

11 -doações e legados; 

III - outras rendas. 

Art. 17. O Conselho Federal e os conselhos re
gionais contarão cada um com nove membros efeti
vos: presidente, vice-presidente, dois secretários, 
dois tesoureiros e três membros do conselho fiscal e 
nove suplentes, eleitos dentre os decoradores, por 
via direta, pora um mandato de três anos, de acordo 
com as normas estabelecidas em código eleitoral 
àprovadO:pelo fórum instituído no art. 12 desta lei. 

Parágrafo único. As delegacias seccionais con
tarão com um delegado, um secretário e um tesou
reiro, como membros efetivos, e três suplentes, elei
tos dentre os decoradores da área de sua juiisdição, 
nas condições previstas neste artigo. o 

Art. 18. O Conselho Federal e os conselhos re
gionais terão legitimidade para agir contra qualquer 
pessoa que infringir as disposições que digam res
peito às prerrogativas, à dignidade e ao prestfgio da 
profissão. 

Art. 19. Aos servidores do Conselho Federal e 
dos conselhos regionais aplica-se o regime traba
lhista. 

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará a 
presente>léi no prazo de cento e oitenta dias conta
dos do infcio de sua vigência. 

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

A organização dos espaços interiores, residen
ciais, de trabalho ou lazer, vem ganhando ênfase a 
cada dia que passa, impondo novos padrões de 
qualidade, seja quanto aos materiais utilizados, seja 
quanto à maneira de dispor deles. 

O decorador de interiores é um profissional ha
bilitado para_tratar-da organização dos espaços inte
riores residenciais, comerciais, culturais e institucio
nais, de acordo com padrões de conforto ambiental, 
que consideram a relação_ do home_m C?m o espa~, 
em tennos çulturais, estéticos, func1ona1s. Essa ·atM-
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dada demanda não apenas capacidade de criação 
-cerno habifidade operacional, pois decorar, mais do 
que uma arte, é também expressão de conhecimento. 

Vários estabelecimentos de ensino superior já 
vêm, há algum tempo, ministrando cursos de deco
ração ou artes decorativas de interiores, cabendo ci
tara Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Univer
sidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de 
Ubet1ãndia, a Universidade do Estado de Minas Ge
rais, a Universidade Federal de Goiás, entre outras. 

De modo a valorizar o profissional de decora
ção em especial o portador de diploma de 3" grau, 
foi fundada em Belo Horizonte, em 1984, a Associa
ção Mineira de Decoradores de Nfvel Superior, que 
vem reMndicando, junto ao Congresso Nacional, a 
edição de normas que reconheçam oficialmente a 
profissão e regulamentem o seu exercicio. 

O projeto de lei que apresento à discussão 
nesta C<lsa objetiva atender a esse antigo pleiio dos 
decoradores, ao regulamentar a profiSSão de deco
rad()r' e <tO criar conselhos específicos para discipli
nar e defender o seu exercfcio. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996. - Se
nador Jonas Pinheiro. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 109, DE 1996 

Dispõe sobre a instituição do • Dia 
Nacional do Imigrante Italiano• e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° FJCa instituído o Dia Nacional do Imi

grante Italiano a ser anualmente comemorado no dia 
21 de fevereiro, em todo território nacional. 

, Art 2" O Poder Executivo tomará as providên
cias para que os estabelecimentos de ensino público 
e particular, nos nfveis fundamental médio, incorpo
rem eventos ou atividades alusivas à data a seus ca
lendários comemorativos. 

Art 3° O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. s• Revogam-se as disposições erri contrário. 

Justificação 

A providência determinada pelo Projeto de Lei 
que ora apresentamos abre espaço, no calendário 
bra~J!_ai!J. o justo tributo que cada cidadão deve 
ren-der ao imigrante estrangeiro em nosso Pais, e, 
em particular, ao imigrante italiano. 

1. Um pouco de História - O primeiro grupo de 
imigrantes italianos para o Espfrito Santo veio sob a 
concessão dada a Pietro Tabacchi, pelo Decreto lm-

perial n" 5.295 de 31 de maio de 1872. Por este ins
trumento, Tabacchi se comprometia a introduzir 700 
(setecentos) imigrantes italianos e tiroleses na locali
dade de Santa Cruz (hoje rnunicipio de Fundão), em 
terras a ele concedidas e que as denominava de 
Nova Trento, em homenagem à cidade de seu nas
cimento. 

Os grandes fazendeiros, com o fim iminente da 
escravatura, já como haviam sido validados os atos 
imperiais proibindo o tráfico de escravos e a Lei do 
Ventre Livre, entenderam, conforme documentos 
históricos comprovam, que deveria ser importada 
mão de obra italiana, para substituir os braços dos 
escravos. 

Assinalou-se então o impulso da imigração 
para o Espfrito Santo, de 187 4 em diante, sobretudo 
com o entusiasmo do empresário citado (Pietro Ta
bacchi) que, viajou à Itália a fim de selecionar e con
tratar gente laboriosa e própria para a lavoura. 
• Assim é que no dia 21-2-1874 chegava a V"rtó
ria a bordo do vapor Sofia, com os primeiros italia
nos em número de 380 (trezentos e oitenta) famOias 
e destinadas à Fazenda Tabacchi, em Santa Cruz. 

Notadamente se verifica e se comprova q~ a 
data especificamente escolhida corno o dia oolmi
grante italiano, deve ser o dia 21 de fevereiro pois 
nesta mesma data, em 187 4, pisaram pela primeira 
vez em solo Espirito-santense. 

2. O objetivo do presente projeto é prestar a 
devida homenagem ao imigrante italiano que, vindo 
de terras tão distantes, aqui se instalou e se fez gen
te nossa. Contribuindo com seu trabalho engajou-se 
nas nossas lutas, proliferou-se, tez prosperar cida
des inteiras, construiu escolas, igrejas, restaurantes, 
hospitais e cultivou a terra. 

Fammas inteiras deixaram seus sonhos, seus 
amigos, seus vizinhos na velha Itália e vieram em 
busca de>Oàvos horizontes. Trouxeram consigo seus 
hábitos, seus costumes, sua religiosidade, a sua for
mação psicossocial e moral que enriqueceram so
bremaneira a nossa cultura. 

Seus traços ai estão, hodiemamente, muito vi
vos, perpetuando-se de geração em geração: na co
zinha, na moda, na música, literatura, enfim, numa 
infinidade de segmentos que compõem nossa perso
nalidade coletiva e indMdual. 

O Imigrante Italiano, na verdade, se constituiu 
ao longo da sua caminhada por terras brasileiras em 
verdadeira pedra angular que nossa porção do Bra
sil Federativo edificou uma base forte e resistente ao 
tempo, sendo um dos principais fatores de constru
ção da nacionalidade e de impulso e desenvolvimen-
to do Brasil:-- · -

Assim, acreditamos que o presente projeto terá 
toda acolhida e aprovação dos Senhores Deputados 
da Assembléia Legislativa do Estado do Espfrito 
Santo. 
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Sala das Sessões, 22 de maio de 1996. -Se
nador Gerson camata. 

(A Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os projetos 
serão publicados e remetidos às Comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 1• Secretário em exercí
cio, Senador Valmir Campelo. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 26, DE 1996 

Allera o inciso IV do art -,. da Constib.lição FederaL 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se

nado Fec!eral, nos termos do § s• do arL 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen

' da ào-Texto Constitucional: 
Artigo único. O inciso IV do art. 7" da Constitui

ção Federal passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

Arl .,. ·····-····················-··············-······ 

IV - salário mfnimo ou básico, capaz 
de atender às suas necessidades vitais bási
cas e às de sua famffia com moradia, ali
mentação, educação, saúde, lazer, vestuá
rio, higiene, transporte e previdência social, 
com reajustes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo, sendo que: 

a) o salário mfnimc, unificado nacional
mente e fixado em lei, terá validade para os 

' - empregados domésticos, -para os beneffcios 
de prestação continuada da Previdência So
cial e para a remuneração dos servidores 
públicos da administração direta, autárquica 
e fundacional da União, Estados, Municfpios 
e Distrito Federal; 

b) o salário básico, de validade para os 
demais trabalhadores, será composto me
diante acréscimo ao salário mfnimc de adi
cional, sujeito a revisões periódicas e lixado 
em convenção, negociada na forma da lei 
pelas entidades sindicais de empregados e 
empregadores de âmbito nacional;" 

--:_ . - - JÜSÍifieí~Ção 

O salário mfnimc, na forma come se encontra 
atualmente discipfinado no texto constitucional, res
sente-se de uma excessiva rigideZ. O grupo de tra
balhadores abrangido pelo dispositivo é muito nume-

roso e qualquer alteração no seu valor traz impactos 
consideráveis sobre toda a politica econômica. Na 
prática, o seu valor não consegue atender às neces
sidades básicas dos trabalhadores, principalmente 
porque a ele estão atrelados os beneffcios de pres
tação continuada da Previdência Social e a remune
ração dos servidores públicos. Certamente são as 
prefeituras municipais, juntamente com o Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS, as entidades 
que mais resistem a qualquer aumento no valor do 
mínimo, as primeiras em razão da miserabilidade or
çamentária de muitos municípiOs e o segundo em 
razão das notórias dificuldades de caixa enfrentadas 
pelo sistema previdenciário. 

Nesta situação, apesar qa louvável pretensão 
de termos um salário mínimo nacionalmente unifica
do e igual para todos, a norma constitucional tem 
sido prejudicial aos trabalhadores da iniciativa priva
da. Estes vêem-se, muitas vezes, submetidos ao re
~mento. de uma baixa remuneração, em função 
da resistêRCia de diversos órgãos públicos contrários 
a qualquer aumento do piso remuneratório. 

Nossa iniciativa pretende corrigir este aspecto 
negativo da aplicação do texto constitucional. Neste 
sentido, estames propondo o desmembramento do 
salário mfnimc em dois valores. O primeiro, para o 
qual mantivemos a denominação de salário m{Jlimc, 
passa, nos termos de nossa proposta, a valer para 
os benefícios de prestação continuada da Previdên
cia Social, servidores públicos e empregados do
mésticos. O segundo, que denominamos de salário 
básico, valerá para os demais trabalhadores e será 
objeto de negociação entre as entidades sindicais de 
empregados e empregadores, que fixarão um valor 
adicional a ser acrescido ao salário mínimo. 

Incluímos os trabalhadores domésticos na pri
meira hipótese, tendo em vista que estes recebem 
parte de selJS rendimentos em utilidades come ali
mentação, habitação, etc. Assim, a remuneração de
les tem o poder aquisitivo, pelo menos em relação a 
estas parcelas, mantido. 

Flexibilizando-se a norma constitucional certa
mente estaremos incentivando a negociação coletiva 
e permitindo reajustes mais consentâneos com a 
realidade das condições de trabalho na iniciativa pri
vada Não consideramos razoável a forma rfgida 
come todos os trabalhadores. no serviço público e 
na iniciativa privada, estão submetidos a um mesmo 
limite mínimo salarial. 

A mudança propugnada, por outro lado, permi
tirá um aumento na arrecadação das contribuições 
previdenciárias, sem implicar elevação equivalente 
no custo de-mànuténção dos benetrcios, eis que os 
trabalhadores da iniciativa privada terão a base de 
cálculo de suas contribuições aumentada · 

Ainda mais, a existência de um adicional nego
ciado permitilá que, em eventuais crises econõmí-



00334 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

cas, o valor do salário básico possa ser inclusive 
-ajustado para menos de conformidade com as ex
pectativas do mercado. Do mesmo modo, um au
mento nos lucros e na produtividade poderá serre
passado em beneficio dos trabalhadores da iniciati
va privada, sem aumento dos gastos públicos e sem 
a influência da rigidez de um quantum fixado em lei. 

Em face das razões de ll)érilo aqui expostas, 
entendemos que a presente iniciativa merece ser 
apreciada e, eventualmente aprimorada. Para a sua 
aprovação e seu trâmite, esperamos contar com a 
aprovação dos nobres pares. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996. - Se
nador Ney Suassuna - Joel de Hollanda - Lúcio Al
cântara - José Eduardo Outra - Geraldo Melo - Ra
mez Tebet- Marina Silva- Nabor Júnior- José Fo
gaça- João Frariça- Ronaldo Cunha Uma- Eduar
do Matarazzo Suplicy- Benedita da Silva- ~ni Va
ras- Bello Parga- E mOia Fernandes -João Rocha 
- L!WY Dias - Jonas Pinheiro - Gilvam Borges -
. Gerslm Camata - Emandes Amorim- Arthur da Tá
volâ. - Regina DAssumpção - José Roberto Arruda 
- Romeu Tuma -Antonio Ca~os Valadares- Pedro 
Simon. 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

CAPÍTULO li 
Dos Direitos Sociais 

Art 72 São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: 

I - relação de emprego protegida contra despe
dida .arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensa-
tória, dentre outros direitos; · -

11 - seguro-<lesemprego, em caso de desem
prego involuntário; 

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV - salário mfnimo, fiXado em lei, nacional

mente unificado, capaz de atender às suas necessi
dades vitais básicas e às de sua famflia com mo
radia, alimentação, educação, saúde, lazer, ves
tuário, higiene, transporte e previdência social, 
com reajustes periódicos que lhe preservem o po
der aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim; 
.............................. .._.···-·····~------···-···~----.. ·-·····-.-.- -----:::. .. ~ -~--- _-::..._" - - - --~- - ---,- - ~-

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

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Proposta 
de Emenda à Constituição, que acaba de ser lida, 

está sujeita às disposições especificas consti>.ntes 
dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de ConstitUição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Valmir Capelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 499, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 258, do Regimento Interno, 
requeiro tenham tramitação em conjunto ós Projetes 
de Lei da Câmara n"s 139, de 1995 e 63, de 1993, 
por tratarem de matérias que versam sobre o mes
mo assunto. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996 . .,. Se
llador JoSé Eduardo Outra, Líder do PT • 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requeri
mento lido será publicado e, posteriormente, inciufdo 
em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, c, 8, do 
Regimento Interno. o 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Valmii- Cam
pelo. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N" 500, DE 1996 

·Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50, § 2" da Cons

tituição Federal e do art. 216, do Regimento Interno 
do Senado Federal, seja encaminhado ao Senhor 
Ministro dos Transportes a seguinte solicitação de 
imormações: 

Qual o montante dos recursos repassados pelo 
Ministério dos Transportes ao Governo do Estado de 
Roraima para asfaltamento da BR - 174, nos anos 
de 1995e 1996? 

Justificação 

Obra prioritária para a Região Amazónica, a 
BR-17 4 é de particular importância para a vida eco
nómica de Roraima. 

A falta de recursos, no entanto, tem atrasado o 
andamento das obras com grande prejufzo para o 
Estado e para o Pafs. 

O Senado Federal, em sua função fiscalizado
. ra, tem o dever de acompanhar a execução do cro

nograma finariceiió da referida obra 
Sala das Sessões, 22 de maio de 1996.- Se

nador Romero Jucá, PFL- RR. 

_ (À Mesa para decisão.) 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requeri
lnento lido será despachado à Mesa para decisão, 
nos lermos do inciso III do art 216 do Regimento ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • A Presidên
cia recebeu Offcio n"17, de 1996, de 17 do corrente, 
do Presidente do Grupo Brasileiro da União lnterpar
lamentar, encaminhando o relatório dos trabalhos da 
nonagésima quinta Conferência lnterparfamentar, 
realizada em Istambul, de 15 a 20 de abril de 1996, 
da qu!ll participaram os Srs. Senadores Guilherme 
Palmeira, Geraldo Melo e Edison Lobão. 

É o seguinte o offcio recebido: 
GRUPO BRASILEIRO DA 

UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

OF. N" 17/96 

- . .. Brasma, 17 de maio de-1996 
Senhor Presidente, 

- Jenho a honra de encaminhar a Vossa Exce
lência, em anexo, o relatório dos trabalhos da 95° 
Conferência lnterparfamentar, realizada em Istam
bul, de 15 a 20 de abril de 1996. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os protestos de minha mais alta estima e 
distinta consideração. - Deputado Henrique E. Al
ves, Presidenta. 

95° CONFER~CIA INTERPARLAMENTAR 

Relatório 

No período de 15 a 20 de abril de 1996, reali
zou-se, em Istambul, a 95• Conferência lnterparfa
mentar. 

A CerimOnia inaugural foi às 11 :30h, do dia 15, 
segúiida-feira, na presença do Sr. S. Demirel, Presi
dente da República da Turquia. Na ocasião foram 
proferidos pronunciamentos do Presidente do Grupo 
Turco, Sr. I. Koksalan, do Diretor do CentrO de Infor
mação das Nações Unidas em Paris, Sr. H. Folha, 
representante especial do Secretário Geral da ONU, 
do Presidente do Conselho lnterparfamentar, Sr. A. 
F. Sorour, do Presidente da Grande Assembléia Na
cional da Turquia, Sr. M. Kelemli e do Presidente da 
República da Turquia, Sr. S. Oemirel. 

Um total de 118 pafses e 20 organismos inter
nacionais fizeram-se representar na Conferência, 
com mais de mil participantes. 
_ ~'<fetegação do Brasil foi assim constitufda: 
Deputado Henrique E. Alves (Presidente do Grupo 
e Chefe da Delegação), Deputado Leur Lomanto e· 
Depulado Nilson Gibson (membros do Conselho 
lnterparlamentar), Senador Guilherme Palmeira, 

Senador Geraldo Melo, Senador Edison Lobão, De
putado Aécio Neves, Deputado Antônio dos Santos, 
Deputado Átila Uns, Deputado Heráclito Fortes, De
putado Paes de Andrade, Deputado Paulo Bomhau
sen, Deputado Rubem Medina e Deputado Robson 
Tuma. 

Visando melhor facilidade no desdobramento 
dos trabalhos, achamos por bem destacar o relatório 
em duas partes: na primeira focalizamos os traba
lhos do Conselho lnterparfamentar e na segunda os 
trabalhos da Conferência. 

I -158" Sessão do Conselho lnterparfamentar 
Sob a Presidência do Sr. Ahmed Fathy Sorour, 

o Conselho lnterparfamentar realizou a sua 158" 
Sessão, nos dias 15 e 20 de abril, no Palácio Çira
gan, apreciando e decidindo sobre os temas que se 
seguem:_ 

A. ~rtlclpação 
O Conselho é composto de dois membros de 

cada Grupo nacional regularmente fifiado à União. 
Os dois membros do Conselho do Grupo bf!!Sileiro 
são os Deputados Leur Lomanto e Nilson GibOOn. 

De acordo com o Artigo 2 do Regime.nto do 
Conselho, um membro pode ser substitufdo, em 
seus impedimentos, por outro membro do seu Gru
po, munido da respectiva autorização. 

B. Ordem do Dia 
1. Adoção da Ordem do Dia 
2. Aprovação da Ata da 157" sessão do Conselho 
3. Propostas relativas à eleição do Presidente 

da 95" Conferência 
4. Pedidos de filiação e de refiliação à União 

Relatório do Comitê Executivo 
5. SitUação de alguns Grupos nacionais 

Relatório do Comitê Executivo 
6. Relatório do Presidente 

a) Sobre as atividades desde a 157" sessão 
do Conselho 
b) Sobre as atividades do Comitê Executivo 

7. Relatório provisório do Secretário-Geral so
bre as atividades da União desde a 157" 
sessão do Conselho 

8. Emendas nos Estatutos e nos Regulamentos 
da União 
a) Emenda do artigo 5.2 dos Estatutos 
b) Emendas nos Estatutos e Regulamentos 
pai!_ elimiRar todo o vocabulário que possa 
sugerir qualquer superioridade de um sexo 
sobre o outro 

9. Resultados financeiros do exercfcio de 1995 
Relatório dos Auditores 
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1 O. Cooperação enbe a União e as Nações 
Unidas 
Relatório do Comitê Executivo 

11. Resultados da 11 Conferência lnterparla
mentar sobre a Segurança e a Cooperação 
no Mediterrâneo (la Valette, 1° a 4 de no
vembro de 1995) 

12. Resultados do Seminário Parlamentar da 
África do Oeste e Central (Ouagadougou, de 
12 a 15 de março de 1996) 

13. Atividades dos comitês e de outros 6f9ãos 
a) Comitê dos direitos humanos dos parla
mentares 
b) Reunião das mulheres parlamentares 
c) Comitê do desenvolvimento durável 
cl) Reunião dos representantes das partes 
no prooesso da CSCM 
•> Comitê sobre as questões relativas ao 

• Oriente Méã10 
- f) Comitê encanegado de acompanhar a si

tuação de Chipre 
g) Comitê encanegado de promover o res
peito ao direito internacional humanitário 

14. 96" Conferência interparlamentar 
(Pequim, de 16 a 21 de setembro de 1996) 
a) Estabelecimento da On:lem do Dia 
b) Aprovação da lista dos organizadores in
ternacionais e outras entidades a ser convi
dadas a acompanhar, como observadores, 
os trabalhos da Conferência 

15. Próximas Conferências 
a) Conferências estatutárias 
b) Conferências especializadas 

16. Eleição de um membro do Comitê Execu-
'- tivo para o lugar do Sr. M. Szúõs (Hungria) 

cujo mandato expira por ocasião da 95• 
Conferência (Artigo 23 dos Estatutos; arti
gos 37, 38 e 39 do Regulamento do Con
selho). 

Observações: 

Foi suspensa a filiação do Grupo da Nigéria. 
Após essa decisão a União fiCa com 133 parlamen
tos membros e 3 membros associados. 

Aprovada a On:lem do Dia da 96" Conferência 
lnterparlamentar, em Pequim, de 16 a 21 de setern-
bro:f!.e.J 9.9.6: . . .. . . . _ . 
- 1. Beição do Presidente -e dos VK:e- Presiden
tes da 96" Conferência; 

2. Exame de eventuais pedidos de inscrição de 
um ponto suplementar na On:lem do Dia; 

.J-
3. Debate geral sobre a situação polftica, eco

nõmica e social no mundo; 

4. Promoção de um maior respeito e de maior 
proteção dos direitos da pessoa, e, em particular das 
mulheres e das crianças; 

5. Politicas e estratégias para assegurar o di
reito à alimentação em face da globalização da eco
nomia e da liberação do comércio mundial. 

Próximas Conferências lnterparlamentares: 
a) Conferências estatutárias 
Convites aceitos pelo Conselho: 
- 96" Conferência, Pequim 16 a 21 de setem-

bro de 1996 
- 97" Conferência Seoul, abril de 1997 
- 981 Conferência, Cairo, setembro de 1997 
b) Outras reuniões 

1996 
3 a ' 6 de junho - Conferência conjunta da 

União lntêiparlamenter e da Unesco sobre o tema a 
educação, a ciência, a cultura, e a comunicação no 
começo do século XXI, Sede da Unesco, em P~ris. 

1997 :; 
Simpósio lnterparlamentar: Por uma pait:eria 

enbe homens e mulheres na politica, Nova Delhi (ln
dia) de 1 o a 14 de fevereiro. 

Foram apresentados relatórios do Presidente 
sobre as atividades desde a 157" sessão do Conse
lho e sobre as atividades do Comitê Executivo. 

O Secretário Geral apresentou seu relatório 
provisório sobre as atividades da União desde a 
157" sessão do Conselho. 

JL 95". Conferência lnterparlamentar 
Ordem do Dia 
PontO 1 - Eleição do Presidente e dos VIC&

Presidentes da Conferência 
A 95" Conferência lnterparlamentar começou 

seus trabalhos no Palácio Ciragarn em Istambul, na 
tarde do dia 15 de abril de 1995, elegendo, por acla
mação, o seu Presidente, o Sr. M. Kalemli, Presiden
te da Grande Assembléia Nacional da Turquia 

Ponto 2- Emendas nos Estados da União e no 
Regulamento 

Ponto 3 - Exame de eventuais pedidos de ins
crição de um ponto suplementar na Ordem do Dia 

Na tarde do dia 15 de abril eram quatro os 
pedidos de inscrição de um ponto suplementar (o 
Uruguai retk_ou o-seu, a favor do Grupo do Egito). 
A proposta do Egito obteve a maioria dos dois ter
ços e o maior número de votos positivos. Assim 
esse Ponto suplementar foi para a On:lem do Dia 
com o número 8. 
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Ponto 4 - Debate Geral sobre a situação politi
Ca, econOmica e social no murido 

O Deputado Rubem Medina preparou um pro
nunciamento sobre esse tema. 

Ponto 5 - Proteção das minorias, questão uni
versal e condição indispensável para a estabilidade, 
a segurança e a paz. 

Os Deputados Nilson Gibson e Atila Uns pre
param pronunciamentos sobre esse tema. O Ponto 4 
foi examinado pela Primeira Comissão e os debates 
toram conduzidos pelo seu Presidente, Sr. Martinez 
(Espanha). Após os debates a Comissão designou 
um Comitê de Redação, do qual o Brasil fez parte, 
tendo a frente o Deputado Nilson Gibson. 

Ponto 6 - Preservação dos estoques mundiais 
de peixe a fim de assegurar uma importante quanti
dade de protefnas e manter a perpetuidade e a esta
bilidade ... econOmica da indústria da pesca em todo o 
mundo. 
· - êl" Deputado Paulo Bomhausen preparou e pro
feriu um pronunciamento sobre esse tema 

Ponto 7 - Emenda dos Estatutos e Regula
mentos da União para eliminar todo o vocabulário 
que possa sugerir qualquer superioridade de um 
sexo sobre o outro 

Proposta da Reuniao das mulheres parlamen 

III- Encerramento da Conferência 

No encerramento, representantes de diferentes 
regiões do mundo agradeceram o trabalho do grupo 
turco na organização da Conferência e a generosa 
hospitalidade dos anfritiões. 

Como Presidente do Grupo Brasileiro da União 
lnterparlamentar deixo registrado nos Anais desta 
Ca!m.-os agradecimentos da delegação brasileira ao 
Grupo Parlamentar turco pela deferência com que 
tratou a nossa delegação, bem como quero cumpri
mentá-la pela perfeita organização dos trabalhos da 
Conferência. 

Consigno, os agradecimentos ao Ministério das 
Relações Exteriores pela colaboração prestada na 
pessoa do Embaixador João Carlos Fragoso, desig
nado para acompanhar a delegação. Consigno, 
igualmente, os agradecimentos da Delegação Brasi
leira ao Senhor Embaixador do Brasil na Turquia, Sr. 
Luiz Antonio J. Gagliardi e, ao Consul Honorário do 
Brasil em Istambul, Dr. Silvyo Bembassat, pela dedi
ca.Çiio, apoio e eficiência com que se houveram du
-rante'õs trabàlhos da Conferência. 

Deputado Henrique E.Aives, Presidente. 

Anexos: PronundainEnrtos dos- Deputados: Rubem Meclna, Nllson 
Glbson, Atfla Uns e Paulo Bomhausen. 

00337 

Debabte Geral sobre a Situação Polf!ica, 
EconOmica e Social no Mundo proferido pelo 
Deputado Rubem Medina (PFl!BrasiiJRJ). 

Senhor Presidente, 
Senhores Senadores, 
Senhoras e Senhores Deputados, 
Senhoras e Senhores, 
Com a Chegada do novo milênio, a humanida

de terá passado por forte diferenciação, uma acen
tuada revolução tecnológica e comportamental e 
uma recuperação econOmica generalizada depois de 
um perfodo já ultrapassado de recessão. 

Tudo indica que estamos em transcrição para 
um período em que muitos ·conceitos e instituições 
aluais ficarão ultrapassados, com notáveis vanta
gens para o desenvolvimento social. o aumento da 
produtividade da economia em geral, na medida do 
possfvel permitirá gerar maior renda, viabilizar inves-

. iimentos para o resgate das dMdas sociais penden
tes e melhorar as relações de trabalho tomando-as 
mais justas. 

As economias estão se recuperando. ~ em 
razão dos novos padrões de automação esta recu
peração não significa a criação de novos post'ls de 
trabalho. Ao contrário: as empresas fi.cam mais pro
dutivas, na medida em que as novas tecnolgias fa
cultam o uso de menor número de empregados. 

A crise de desemprego faz vf!imas em todas as 
regiões do mundo e em todo os nfveis sociais e pro
fissionais. Além da revolução tecnológica, outros 
dois fatores também influenciam o agr<jvamento do 
desemprego, nesta fase de transição: I 

- a revolução nas técnicas gerencias, reduzin
do camadas nos oraganogramas das grandes orga
nizações~dispensando assim intermediários entre as 
esferas mais eivadas de decisão e as áreas opera-
cionais, e . . . . 

- a globalização, que abre as fronteiras, esta
belecendo a concorrência e acelerando a dissemi
nação das revoluções tecnológicas e gerencial. 

O mundo do trabalho jamais será o mesmo 
após esta fase de transição. O proprio conceito de 
emprego começa a sofrer impacto. As mudanças no 
modo de produzir estão demonstrando às grandes 
empresas, que atingirão maior nfvel de produtivida
de, na medida em que concentrarem todos os seus 
esforços no seu negócio principal, naquilo em que 
acumularam maios: competência. Em conseqüência, 
devem deiXãr de realizar muitas das fases do seu 
processo atual de produção, terceirízando-as para 
outras organizações - em geral com menores custos 
e melhores resultados. 
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Neste contexto, as grandes empresas verticali
za-das estão sendo substituídas por um conjunto de 
grandes, médias e pequenas organizações ou con
sultores e profissionais autônomos, especializados 
em diferentes etapas do processo unidos solidaria-
mente na produção. · 

Ao fim deste processo de transição, não só as 
relações de trabalho entre pessoas e organizações 
estarão diferentes, mas também a mentalidade de 
cada um e de todos perante a produção. 

Essas novas condições estão motivando as 
Nações a se agrupar, reforçando a solidariedade re
gional através de mercados comuns e integração 
econômica. 

A Nação que não considerar no seu planeja
mento estratégia estes novos fatores, poderá come
ter equívocos fatais no seu desenvoMmento politico, 
econôintéo e social. 

Dentre esses equívocos podemos citar a au
~ sêncllrda transformação do sistema educacional, 

considerada o ponto crucial para a consolidação 
dessa nova tendência mundial. 

Como prever as mudanças de valores e de 
conceitos após a presente transição? Qual o risco 
que a humanidade corre, diante de ênfase no prag
matismo e na busca de produtividade, em fase de 
outros valores humanistas? Quais as características 
que serão mais valorizadas na sociedade que dará 
suporte à nova economia? 

Numa primeira abordagem, somos levados a 
considerar que a nova revolução tecnológica vem a 
favor dos valores humanos no contexto da produção 
pois eliminará funções repetitivas - a odiosa linha de 
montagem - que passarão a ser exercidas por má
quitra-s. 

Aquela grande massa de trabalhadores das fá
bricas começa a se transformar em pequenos em
presários ou profiSSionais autônornos es'pecializa
dos. Eles mesmos, cujos contratos anteriores de tra
balho exigiam uma repetição de movimentos, pas
sam a conviver com o desafio de se capacitar .e 
aperfeiçoar continuadamente, usando inteAsamente 
sua imaginação, sua persistência e sua iniciativa. 

Pode-se imaginar o gigantesco desafio dos sis
temas educacionais, para muda: a mentalidade hoje 
vigente nos modos de produção. Entretanto, não há 
razão para pessimismo no que se refere ao Muro, 
.lll.ãS"temos, que atenuar as dores da transição. E, 
para tanto, será necessário que os países de um 
modo geral se empenhem em algumas direçôes: 

- reduzir o impacto da redução dos postos de 
trabalho; 

- estimular novos investimentos; 
- fomentar o desenvolvimento regional e rural; 
- reduzir ao máximo as taxas e encargos que 

oneram as folhas de pagamento; 
- dar prioridade ao sistema educacional, no 

sentido de preparar o indivíduo para os novos tem
pos, ou seja, um período de transformação, de revi-
são, de conce~os e valores. -

Neste sentido, são tarefas de todos os gover
nos, reduzir as dores da transformação e adotar me
didas que preparem o indivíduo para o futuro nesta 
fase que arrecede u_m novo milênio, que traz espe
ranças de redenção,. mas também sacrifícios para 
milhões de pessoas. 

Muito Obrigado. 

PONTOS 

Proteção elas minorias, questão universal 
e conêiição Indispensável para estabilidade, 

segurança e paz 

No atual panorama mundial, ressalta a.~nfase 
das questões relacionadas aos direitos huinanos, 
principalmente no que se refere à proteção das mi
norias de todas as natuiezas, tema em que a Orga
nização das Nações Unidas tem desempenhado pa
pel relevante. 

A resolução adotada pela Subcomissão de 
Prevenção a Discriminações e Proteçôes das Mino
rias, em 18 de agosto de 1995, a Declaração do Pre
sidente da Comissão de Direitos Humanos, em seu 
51° período de sessões, e as observações de quatro 
comitês convencionais da ONU, durante o ano de 
1995, representam as manifestações mais recentes 
da crescente preocupação da comunidade interna
cional sobre essa situação. 

Em todas as partes do mundo e em todas as 
épocas, a estabilidade social, a paz e a segurança 
das Nações foram seriamente comprometidas quan
do minorias desassistidas e não aceitas nas socie
dades rebelaram-se buscando o reconhecimento de 
seus direitos. A queda do muro de Berlim e o pro
cesse de globalização deslocaram o eixo focal das 
atenções mundiais para o problema desses grupos 
sociais. 

A proteção das minorias, em conseqüência, 
pode ser considerada como um dos objetivos alUais 
do processo_ civilimtório do homem. Os grupos étni
cos, raciais e sociais diversos - como crianças e 
adolescentes, carentes de toda ordem, deficientes fí
sicos e outros - lutam para ter acesso aos meios de 
comunicações e, por meio deles, o reconhecimento 
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de suas peculiaridades e o atendimento a seus direi
~ "básicos. 

O meu país, o Brasil, vem emprestando espe
cial atenção a esse assunto. 

A Constüuição da República Federativa do Bra
sil, de 5 de outubro de 1988 trata, em artigos diver
sos, da proteção de grupos de pessoas que configu
ram minorias: 

• a criança e o adolescente; 
• o idoso; 
• os deficientes; 
• os índios; 
• os carentes de toda a ordem. 
A Constituição diz textualmente: 

"Art. 227. É dever da tamma, da socie
dade e do Estado assegurar à criança e ao 

· .adolescente, com absoluta prioridade; o di
, reito à vida, à saúde, à alimentação, à edu
·- cação, ao lazer, à profissionalização, à cul

tura, à dignidad.e, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negli
gência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. • 

E prossegue no art. 231 : 

"São reconhecidos aos índios sua or
ganização social, línguas, crenças e tradiçõ
es, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam •• ." 

O nosso Governo vem desenvolvendo conti
nuados esforços para implementar políticas para so
COI1l!l:. a essas minorias. Fez constar, no Plano Plu
rianual 1996 - 1999. o 'Programa Comunidade Soli
dária" (PCS), peça fundamental para a ação de go
verno na área social, atendendo, principalmente, às 
minorias desvalidas. O PCS está incluído na estraté
gia do governo denominada Redução dos Desequilí
brios Espaciais e Sociais à qual estão associadas di
retrizes de ação do governo voHadas para os se
guintes aspectos: 

• a Reforma Agrária criando novas oportunida
des para os sem terra e fortalecimento a base de in
tra-estrutura das regiões menos desenvolvidas; 

· • a proteção à criança e ao adolescente, com 
ênfase na redução· da mortalidade infantil e na me
lllornR:lo!n!íveis de educação; 

• o amparo aos deficientes físicos, que estão 
sendo atendidos em suas necessidades básicas, 
particulannente no acesso ao emprego, e na melho
ria de suas condições particulares de vida; 

• a proteção aos índios buscando fixá-los aos 
territórios atualmente ocupados com espaço sufi
ciente para a manutenção de seus usos e costumes, 
além da sobrevivência, não lhes negando, contudo, 
a possibilidade de aculturação; 

• a ampliação do alcance dos serviços básicos 
de saúde de forma a atender aos carentes de todas 

· as ordens, incluídos, também, os idosos . 

O acesso universal à escola e a melhoria da 
qualidade do ensino básico são fatores fundamen
tais para a promoção da cidadania A capacitação 
de recursos humanos se apresenta como uma das· 
novas exigências do desenvolvimento do sistema 
produtivo e esse desenvolvimento deve incluir as mi
norias. 

Em última análise, a preocupação com as mi
norias no Brasil é uma evidência em todas as esfe
ras do Ppder Público. Não apenas o legislador a 
êontemplou na ConstituiÇão Federal de 1988 e em 
outros diplomas legais intra-constitucionais como, e 
principalmente, o governo brasileiro tem desenvolvi
do ações específicas nessa área. Deve-se, cootudo, 
destacar o cuidado em não dar tratamento diferen
ciado e discriminatório a grupos sociais minoritários. 

Com esse propósito, a atuação governamental 
vem se desenvolvendo no âmbito das diferentes 
agências já existentes no governo, que tratam de im
plementar as politicas públicas, o que configura uma 
profunda transformação nos métodos tradicionais de 
gerenciamento dessa questão. 

Acreditamos que um passo importante, no sen
tido de aperfeiçoar os mecanismos existentes será o 
de promover trocas de experiências sobre as políti
cas e as .f1stratégias que diferentes governos vêm 
desenvolqendo no sentido da integração social de 
diferentes grupos minoritários. Este fórum, creio, po
derá exercer um papel significativo em possibmtar a 
ocorrencia de eventos com esse propósüo. 

Senhoras e Senhores ••• 
Devo confessar que falar sobre minorias no 

Brasil é uma tarefa difícil, pois este é um país que, 
desde o período colonial, sofreu um processo de 
miscigenação racial. Segundo o eminente sociólogo 
Gilberto Freyre, esta miscigenação ocorreu no País 
porque houve uma real assimilação da filosofia de 
vida dos povos ibéricos. 

Somente as nações indígenas que se mantive
ram distantes . da .civilização branca, constituem-se, 
hoje, em minoria étnica Ao contrário dos negros e 
de outros imigrantes que se integraram à sociedade, 
essa população nativa preservou suas próprias lín
guas, costumes e crenças. 
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Atualmente, estima-se em 300 mil o total de in
C!Tgenas brasileiros. São cerca de 200 sociedades 
distintas, falando âinda hoje cerca de 170 línguas di
ferentes. Apesar dessa população estar em proces
so de crescimento, os índios representam apenas 
0,2"/o da população brasileira. 

Esse contingente ocupa, hoje, uma área total 
de terras estimada em 947 287km2. Para se ter uma 
idéia de quanto este número representa, basta lem
brarmos que essas áreas têm dimensão maior do 
que toda a região Sudeste do País, onde vivem 64,6 
milhões de habitantes, ou 42,63% da população bra
sileira. Se tomarmos como referência a Europa, as 
nossas áreas indígenas correspondem aproximada
mente à soma das extensões dos seguintes países: 
Islândia, Irlanda, Reino Unido, Portugal e Espanha. 

Desde os primórdios da colonização, os nati
vos lorai'Íl alvo da exploração e da escravização. Por 
possuírem, no entanto,· uma cultura especialíssima, 

' nãÕ seadaptaram aos trabalhos que lhes foram im
postos pelos brancos. O período de convivência pa
cffica entre índios e europeus durou muito pouco. A 
partir de 1532, já se registravam conflitos entre as 
duas etnias. Não demorou muito tempo para que as 
autoridades instaladas na Colônia se apercebessem 
da necessidade de oferecer algum tipo de proteção 
aos nativos. 

Data de 1850 os primeiros instrumentos legais 
para viabilizar a proteção às posses ocupadas pelos 
índios. Em 1934, a questão indígena era incluída em 
um texto constitucional, novamente para resguardar 
o respeito às posses dos nativos. Somente a partir 
da promulgação da Constituição de 1967 é que as 
terras ocupadas pelos silvícolas passaram a ser in
cluídas entre os bens da União. 

A Constituição de 1988, que está em vigor, foi 
além da questão estritamente fundiária, rE!C9nhecen
do aos índios •sua organização social, cosb.Jmes, lín
guas, crenças e tradições" além dos "direitos origi
nários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens". 

Entretanto, os conflitos de terras ainda se 
constituem no principal obstáculo para a pacificação 
e convivência entre os povos indígenas e os não-ín
dios. Está na demarcação e registro das terras indí
genas o instrumento maior da política govemamen-

• taJ.Vãitada-para a solução deste desafio. 

Em 1991, foi editado o Decreto n• 22, respon
sável pela regulamentação do processo de demar
cação das terras indígenas. Não obstante os seus. 
indiscutíveis méritos, o Decreto pecava ao não pre-

ver o instituto do contraditório para os não-índios, 
que por algum motivo se sentissem prejudicados. 
Acontece que os ocupantes de boa fé que, há várias 
gerações, ali viviam eram forçados a se retirar sem 
direito de defesa. E este direito lhes é amplamente 
assegurado pela Constituição Federal. 

Diante disto, foram impetradas ações de in
constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Fede
ral, o que pôs em risco de anulação todas as demar
cações realizadas desde 1988, ano da promulgação 
da nova Constituição. Este risco só foi afastado com 
a edição, em janeiro deste ano, do Decreto n• 
1.775196, que aperfeiçoou o processo de demaroa
ção. 

O mencionado decreto recebeu inúmeras críti
cas das Organizações não-governamentais ligadas 
às questões indígenas, por temerem a procrastina
ção das $marcações que ainda se encontram em 
àndamento. No entanto, estes temores são infunda
dos. Podemos afirmar que o novo decreto inspira-se 
na idéia da segurança jurídica, garantindo a incon
testabilidade do processo. Doravante, a demaroação 
das terras indígenas será mais eficaz e mais."justa 
para com todas as partes envolvidas. · 

A situação jurídica das terras indígenas, em fe
vereiro deste ano, era a seguinte: as terras regulari
zadas são constituídas por 223 áreas, com uma ex
tensão de 45 milhões de hectares. Aguardam ·regis
tro 27 áreas, com 2 milhões de hectares. Existem 22 
áreas, com 4 milhões de hectares, a ser homologa
das; 11 áreas com 5 milhões de hectares, a ser de
marcadas; 26 áreas com 11 milhões, aguardando 
portaria declaratória. E 187 áreas em fase de identi
ficação ou ~ ser identificadas. 

senlioras e Senhores, nativo que sou da Ama
zônia, me considero um defensor inabalável da cul
tura e dos povos indígenas do Brasil. Estou convicto 
de que a proteção e a preservação desses povos só 
será obtida mediante atos jurídicos perfeitos. Por 
esta razão, defendo o novo Decreto com a .convic
ção que defenderei quaisquer outras medidas que 
venham a garantir a estabilidade, a segurança e a 
paz dessas minorias. 

O pescado é a principal fonte munãlal de pro
teínas de origem animal, cerca de 100 milhões de 
toneladas/ano, atingindo quase o dobro da segunda 
fonte, a carne bovina. . 

A produção pesqueira representa a somatória 
da pesca extrativa (estagnada em cerca de 60 mi
lhões de toneladas/ano) e da agricultura, em franco 
crescimento e com potencialidades ainda a ser ex
ploradas para que a projeção da demanda até o ano 
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2010, para o consumo humano, seja atendida em 
partes iguais pela pesca extratiVa e pela produção 
de cultiVo. 

Os recursos pesqueiros mundiais já atingiram 
seus limites de exploração. As frotas pesqueiras 
mundiais tiveram importantes perdas econômicas 
em 1989, quando as capturas estavam em seu mais 
alto nível. Essas perdas se deveram basicamente ao 
excessivo tamanho da frota, obrigando alguns paf· 
ses a fortes subsfdios. 

· Para que possam ser aplicadas medidas efeti· 
vas de conservação e de ordenamento, os pafses 
terão que melhorar a situação econômica pesqueira, 
com a adoção das seguintes medidas: 

a) rigoroso controle sobre a operação das fro
tas· 

' b) execução de programas de renovação do 
número ... de embarcações, ajustando o esforço de 
pe\lC3 aos recursos exploráveis; 

-cy reorientação dos subsldios para estimular a 
desativação de frotas; · 

b) Redução dos custos operacionais da captu
ra com o aumento da produtividade. 

A Organização das NaÇões Unidas e principal
mente o seu organismo específico para a alimenta· 
ção e agricultura - a FAO - estão ultimando a elabo
ração de um Código Mundial de Pesca sustentável, 
dando maior objetividade à convenção mundial do 
Direito do Mar, aprovada na Jamaica, 1982, pelos 
principais pafses pesqueiros. 

O Brasil teve participação ativa na elaboração 
e aprovação da convenção da ONU e no projeto de 
Código de Pesca da FAO. E internamente está tra· 
tando da situação pesqueira cem a maior seriedade, 
pois o Governo acaba de constituir um grupo execu
tivo do setor pesqueiro, vinculado à Presidência da 
República, com a missão de promover o desenvolvi
mento sustentável da pesca brasileira, nos 8.400km 
de costa atlântica; nos 3.400.000km2 da zona eco
nómica exclusiva (ZEE) e nas bacias hidrográficas, 
que detêm 20% da água doce da superffcie terres
tre. Somando-se essas grandezas ffsicas aos 5.400 
hectares de águas represadas; as condições ecoló
gicas altamente propicias em todas as regiões do 
Brasil para a criação de animais aquáticos; bem 
como a existência de cerca de 700 mil pescadores 
artezanais: de uma frota pesqueira de cerca de 50 

-IIiir<mlbarcações e de 2000 empresas pesqueiras -
conclui-se que o Brasil dispõe de potencialidades ini
gualáveis para se transformar futuramente num dos 
maiores produtores rnunã~ais de pescado, com o ob
jetivo de melhor alimentar sua população (em gran-

de parie ainda carente de protefnas de origem ani
mal) de gerar empregos e riquezas para o Pafs. O 
atual governo brasileiro pretende aumentar a produ
ção pesqueira, de cerca de 800 mil toneladas/ano, 
para um patamar que possibilite o aumento do con
sumo de pescado de menos de 6kg per caplalano 
para cerca de 25kg/ano, aproximando-se assim da 
média mundial recomendada pelas organizações 
responsáveis pela seguridade alimentar. Tal esforço 
de incremento da produção pesqueira e principal
mente agrfcola deverá ser Concretizado observando 
a preservação e a suscetibilidade dos recursos natu
rais renováveis e do meio ambiente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM 1)0 DIA 

REQUERIMENTO N" 434, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 434, de 1996, do Senador Lãuro 
Campos, solicitando, nos termos regimen
tais, a tramitação conjunta dos Projeto& de 
Lei do Senado n"s 236, de 1995, e 84, de 
1996, por tratarem de matérias que versam 
o mesmo assunto. 

Votação do requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os Projetas de Lei do Senado n" 236, de 1995, 

e n" 84, de 1996, passam a tramitar em conjunto. 
Os projetas retomam às Comissões a que fo

ram distribufdos. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Hem 2: 

SUBSTITUTNO AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N• 281, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n•1.551, de 1995) 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n" 
281, de 1995, de autoria do Senador Júlio 
Campos, que diSPÕe sobre a leitura de jor· 
nais e revistas como alividade curricular, 
tendo 

- Parécer sob n• 225, de 1996, da Co
missão 

- Dlretora, oferecendo a redação do 
vencido. 
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. A Presidência esclarece ao Plenário que pode
-rão -ser oferecidas emendas à proposição, até o en
cerramento da discussão. 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão, sem apresentação de 
emendas, o Substitutivo é dado como definitivamen
te adotado, sem votação, nos termos do art, 284, do 
Regimento Interno. · 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a matéria aprovada: 
SUBSnTUllVO AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO N° 281, DE 1995 

.., Dispõe sobre a leitura de jornais e 
revistas como ativldade curricular. 

· ··-e-Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A atMdade de leitura de jornais e de re

vistas passa a integrar o currículo pleno tanto das 
quatro séries finais do ensino fundamentai quanto do 
ensino médio. 

Parágrafo único. A atividade a que se refere 
este artigo será implantada, preferencialmente, em 
caráter interdisciplinar, respeitando os objetivos e a 
rear.dade específica de cada escola, e de acordo 
com os seus recursos dispon rveis. 

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

Art. a• Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 3: 
,...- - . . - - - -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 96, DE 1992 

Discussão, em turno úníco, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 96, de 1992 (n" 79191, 
na Casa de origem), que modifica o valor da 
pensão especial de que trata o art. r• da Lei 
n• 7.099, de 13 de junho de 1983, e dá ou
tras providências, tendo 

Parecer sob n• 901 , de 1995, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais, favorável, com 
emenda de redação que apresenta. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 26 de março _último, quando 
fol- iitiõ' eapiovado o Requerimento n" 282196, do 
Senador José Eduardo Outra, solicitando o adiamen
to da discussão, a fim de que fosse cumprida a dili
gência. 

A Presidência comunicou ao Plenário, na ses
são deliberativa ordinária de ontem, que a diligência 
foi atendida pelo Sr. Ministro de Estado, Chefe do 
Estado Maior das Forças Armadas, através do Aviso 
n• 1.667/96, e fez incluir a matéria que se. refere na 
Ordem do Dia da presente sessão. 

O referido requerimento e as informações pres
tadas foram devidamente publicados e estão nos 
avulsos da Ordem do Dia, como anexo do Parecer 
n• 901/95. 

Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto 
e da emenda, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. · 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emen-
da. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
perrnanec,er sentados. (Pausa.) · 
• Aprovado. 

Em votação a emenda de redação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam aueiram 

permanecer sentado. (Pausa.) 
Aprovada. ,; 
A matéria vai à Comissão Diretora pa~ a reda-

ção final. : 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 4: 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA N" 232, DE 1993 

(lni::lufdo em Ordem dO Dia, nos termos 
do Requerimento n• 12, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 232, de 1993 (n• 
2.525/92, na Casa de origem), que inclui os 
incisos X e XI no art. 4° da Lei n" 8.389, de 
30 de dezembro de 1991, que institui o Con
selho de Comunicação Social, tendo 

Parecer sob n" ~7, de 1995~ da Co- _ 
missão· ~ -- · · 

-de Educação, favorá~l. com emen
da n" 1-CE, que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação sobre a emenda n• 2, de Plenário) 

Nos termos do art. 140, letra 'b', do Regimento 
Interno, designo o nobre Senador Coutinho Jorge 
para proferir parecer sobre a emenda n" 2, de Plená
rio, em substituição à Comissão de Educação. 

O SR. COuDNHO JORGE (PSDB-PA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S~. e Srs. Senadores, o art. 224 da Consti
tuição Federal, inserido no capitulo V que trata da 
Comunicaçã~ Social, definiu: 
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• Art. 224. Para os efeitos do disposto 
neste capitulo, o Congresso Nacional insti
tuirá, como órgão auxiliar, o Conselho de 
Comunicação Social, na forma da lei. • 

O capítulo V define claramente aspectos rele
vantes relativos à liberdade de manifestação do pen
samento, da criação, da expressão e da informação; 
propaganda comercial de tabaco, bebidas, etc; di
versões e espetáculos públicos; produção e progra
mação das emissoras de rádio e televisão; monopó
lio ou oligopólio dos meios de comunicação social; fi
nalidades educativas, artfsticas, cuHurais e informati
vas da programação das emissoras de rádio e televi
são; defesa da pessoa e da famma de programas ou 
programações de rádio e televisão que contrariem o 
disposto na Constituição Federal; propriedade de 
empresa'jomalfstica e de radiodifusão; outorga e re
novação de concessão, permissão e autorização de 

~ serviçes de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. 

Portanto, este capítulo é muito importante e 
muito mais importante é o Conselho de Comunica
ção Social, que terá a grande responsabilidade do 
processo de tomada de decisão sobre esses aspeo
tos relevantes na área de comunicação social. 

V. Ex"s estão de posse do meu relatório e da 
lei original de 1991. A Constituição de 1988 definiu a 
necessidade de criação do Conselho e, somente em 
1991, através da Lei n• 8.839, foi institufdo o Conse
lho de Comunicação Social, na forma do art. 224 da 
Constituição Federal. Esta lei, aprovada em 1991, 
sancionada ainda no Governo de Fernando Collor, 
trata exatamente daquilo que a Constituição Federal 
considerou prioritário na área de comunicação so-
cial. o art. 1• define a instituição do Conselho. O 
art. 2" repete as competências na área de comunica
ção social, previstas na Constituição braSileira. O 
art. 3° define que o Conselho de Comunicação So
cial vai elaborar seu relatório interno, que será apro
vado pelo Senado Federal. 

Os arts. 1•, 2" e 3" não sofreram qualquer 
emenda posterior ou proposta de aHeração. A partir 
do art. 4°, a Câmara Federal propôs aHerações, por
que, do art. 4" ao art. 8°, o assunto tratado é a com
posição do Conselho, a sua eleição e a sua opera
cionalidade. Este Conselho, apesar de aprovado em 
1~1a.reterida lei, até hoje não foi implementa-
do, sobretudo por dificuldades operacionais. · 

Nesse sentido, o Senado Federal recolheu, em 
sua Comissão de Educação, proposta, aprovada 
pela Câmara, de inclusão de mais uma categoria 

econômica~ A grande estratégia da concepção do 
Conselho é quE! cada categoria econômica inserida 
na área do empregador teria, em contrapartida, um 
representante da área dos empregados. Além disso, 
propunha que a sociedade civil participasse da con
cepção do Conselho. Essa é a essência da filosofia 
do art.4•. 

Em função disso, foi proposta pela Câmara a 
inclusão de mais uma categoria, que é a de propa
ganda. 

A Comissão de Educação, por sua vez, não só 
acatou a ampliação da composição do Conselho de 
Comunicação Social, mas também exigiu exatamen
te a alteração dos membros representantes da so
ciedade civil. 

Posteriormente, veio a esta Casa, com propos
ta do Senador Lúcio Alcântara, no sentido de aHerar 
o aspecto redacional do referido substitutivo. 

Des!lJnado o relator, analisamos as propOstas 
bem como o projeto. Qualquer atteração aprovada 
no Senado Federal, o projeto vottaria à Câmara, e a 
apresentação de um substitutivo impõe pelo rl1!3nos 
um perfodo de trinta dias para a apresentação de 
emendas. Estamos, por isso mesmo, tranqüilçs ao 
apresentar este substitutivo às Sr"s e Srs. Senado
res. 

A partir de agora, em Ieee das modificações 
fundamentais na lei original - já que V. Ex"S recebe
ram o voto -. vou tentar, de forma bastante sucinta e 
didática, explicar as alterações mais significativas. 

li-Voto 
O transcurso do perfodo compreendido entre a 

apresentação da emenda pelo nobre Senador Lúcio 
Alcântara, em 27 de abril do ano passado, e a pre
sente data tornou evidente as enormes dificuldades 
que existem para a instalação do Conselho de Co
municação Social, apesar da iniciativa e dos esfor
ços realizados pela Presidência desta Casa, nesta e 
nas legislaturas anteriores. 

Esse relevante problema - que diz respeito à 
própria existência do órgão - precisa, urgentemente, 
ser contornado, razão pela qual optamos por apro
veitar esta oportunidade de exame de uma proposi
ção que modifica a Lei n• 8.389, de 1991, para apre
sentar um Substitutivo que crie mecanismos legais 
mais simples para a escolha e constituição do Con
selho. 

Deve-se esclãrecer, por oportuno, quea via do 
Substitutivo está amparada no § 6" do art. 133, do 
Regimento Interno, transcrito a seguir, e ensejará a 
realização do turno suplementar (RISF, arts. 282 a 
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284), no qual a matéria poderá ser amplamente dis
ê:Uiida e receber emendas: 

'Art.133 ......................... , .................. .. 

§ s• A comissão, ao se manifestar so
bre emendas, poderá reunir a matéria da 
proposição principal e das emendas com pa
recer favorável num único texto, com os 
acréscimos e alterações que visem ao seu 
aparfeiçoamento. 

As atterações efetuadas na Lei n" 8.389, de 
1991, nos termos do Substitutivo, são as seguintes: 

Art. 4° .............................................................. . 
- além de se acrescentar o representante das 

agências de propaganda e o dos profissionais de 
propaganda, criam-se as vagas de representantes 
das-empresas de televisão por assinatura e, em con
trapartida, de representante dos trabalhadores em 
empresas de televisão; 

- os representantes da sociedade civil passam 
a ser treze (atualmente são cinco e a Comissão de 
Educação propôs elevar para sete); 

Art. s• ............................................................ . 
-corresponde ao § 2' do art 4° da Lei e ciz respei

to ao processo de eleições dos membros do Conselho; 
- a Lei prevê a escolha dos membros em ses

são conjunta do Congresso Nacional, o Substitutivo 
propõe e votação em cada Casa, separadamente; 

- sugere-se a adoção do mesmo sistema em
pregado - com sucesso - para a escolha de Minis
tros do Tribunal de Contas da União, qual seja a al
ternância da iniciativa do processo eleitoral; 

, ~ na primeira eleição, o Senado funcionará 
como casa iniciadora; 

- as entidades Qile poderão sugerir nomes de 
candidatos classistas deverão ter caráter· nacional, 
considerado como tal a organização em pelo menos 
cinco unidades da Federação; 

- os candidatos representantes da sociedade 
civil serão indicados pelas Mesas do Se,nado e da 
Câmara; 

- a matéria tratada no art. .,. da Lei passa para 
o § 6" do art. 5": a casa que iniciar o processo elei
toral arcará com as despesas do Conselho nos dois 
anos de mandato. A Lei dispõe que o Senado é o 
reseen~vel pelos gastos do órgão; 
- Arts. 6" e.,. 

- correspondem aos arts, 5" e 6" da Lei, res-
pectivamente, com pequenas adaptações nos núme
ros em razão das alterações produtivas no art. 4°. 

A principal mudança sugerida encontra-se no 
processo de escolha dos membros (art. 5" do Substi
tutivo). A divisão da tarefa entre as duas Casas do 
Congresso e a realização de sessão conjunta repre
sentam um obstáculo de diffcil superação, uma vez 
que, para viabilizar a instalação do Conselho, seria 
necessário criar mecanismos de negociação entre 
as Mesas e as Uderanças Partidárias de ambas as 
Casas. 

A solução sugerida -que adota o modelo em
pregado com pleno êxito na escolha dos Ministros 
do TCU - transferE! para cada Casa. individual e al
ternadamente, a iniciativa da eleição. A dinâmica de 
funcionamento de cada Casa, com seus canais per
manentes de entendimento entre a Mesa, as Uc:te
ranças e os Parlamentares, certamente tomará mais 
ágil a eleição, o que resultará, finalmente, na instala
ção desse órgão que hoje coloca o Congresso em 
mora co~itucional. · 

Além disso, não se elimina o caráter bicameral 
da escolha Após a eleição na casa iniciadora, a no
minata será submetida ao exame da outra, preven
do-se, inclusive, ·mecanismos para a realização de 
processo co~lementar para a substituição de can
didatos rejeitados. 

Ainda sobre o processo eleitoral, adotam-se 
critérios facilitadores para a inãJCação de canditados: 
as entidades ctassistas deverão ter caráter nacional 
e os representantes da sociedade civil serão indica
dos pelas Mesas de ambas as Casas. Com essa 
p~ncia se evita o elevado número de indicaçõ
es, que representa um e~ilho para a formulação 
de urna nominata simplificada e enxuta a ser subme
tida ao voto dos Parlamentares. 

Outnf importante mudança refere-se às despe
sas do órgão e decorre da atteração do processo 
eleitoral: a casa iniciadora arcará oom os gastos du
rante os dois anos do mandato correspondente. 
Desse modo, à prerrogativa corresponderá também 
um ônus decorrente. 

Quanto à composição do órgão (art. 4° do 
Substitutivo) acresce-se, além das duas vagas origi
nalmente propostas para o setor de propaganda, a 
de representantes das e~resas de televisão por 
assinatura e, em contrapartida, a do representante 
dos trabalhadores em televisão. 

A inclusão do representante das empresas de 
televisão por assinaturas justifica-se pela evolução 
desse segmento de comunicação social, que, em 
pouqufssimo tempo de existência no Pafs, já atingiu 
urna significativa camada da opinião pública e está 
revolucionando o setor de televisão,·· ao permitir a 
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democrática pluralidade da programação, por meio 
-era ãJVersfficação de seus canais. 

O represen1ante dos trabalhadores em televi
são corresponde à contrapartida, no bloco das cate
gorias profissionais, à nova vaga criada no bloco 
empresarial. Constitui, ainda, um reparo necessário, 
uma vez que os profissionais de rádio já haviam me
recido uma vaga, enquanto os de televisão não es1a
vam representados. 

Em termos de composição, todavia, a maior e 
mais impor1ante mudança consiste em elevar de cin
co para treze o número de representantes da socie
dade cMI. Essa providência encontra fundamento 
nos argumentos desenvoMdos pelo eminente Sena
dor José Fogaça, nos trabalhes da Comissão de 
Educação, de que se deve assegurar que as corpo
rações de empresários e trabalhadores não . dete
nham a1Íegemonia nas decisões do Conselho.-
. . ..Por fim, tendo em vista a formulação do Substi
tutivo-:ã emenda do Senador Lúcio Alcántara, ade
quadamente proposta, ·fica incorporada no espfrito 
do texto proposto. 

Isso posto, opinamos pela aprovação do PLC 
n• 232, de 1993, nos termos do Substitutivo que se 
segue. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA N" 232, DE 1993 

Altera artigos da Lei n" 8.389, de 
1991, que "Institui o Conselho de Comu
nicação Social, na forma do art. 224 da 
Constituição Federal, e dá outras provi
dências". 

, .O Congresso Nacional decre1a: 
Art. 1• A Lei n• 8.389, de 1991, passa a viger 

com as seguintes alterações: 

• Art. 4• o Conselho de Comunicação 
compõe-se de: 

I - um representante das empresas de 
rádio; 

li - um represen1ante das empresas de 
televisão; 

III - um representante das empresas 
de televisão por assinaturas; 

-~" - W - um representante das ~êmpreSa:S 
da imprensa escri1a; 

V- um represen1ante·das agências de 
propaganda; 

VI - um en~nheiro com notórios co- -
nhecimentos na área de comunicação so
cial; 

VIl - um representante da categoria 
profissional dos radialistas; 

VIII - um representante da categoria 
profissional dos jomalis1as; 

IX - um representante da categoria 
profissional dos artis1as; 

X - um representante da categoria dos 
trabalhadores em empresas de televisão; 

XI - um representante das categorias 
profissionais de cinema e vídeo; 

XII - um representante da categoria 
dos profissionais de propaganda; 

XIII - treze membros representantes 
d:i sociedade civil. 

§ 1• A duração do mandato dos mem
bros do Conselho será de dois anos, peiiTliti-
da uma recondução. · 

§ 2" Cada membro do Conselho :terá 
um suplente exclusivo. 

§ ao Os membros do Conselho deve
rão ser brasileiros, maiores de idade e de re
putação ilibada. 

§ 4° Os integrantes do Conselho terão 
estabilidade no emprego durante o período 
do mandato. 

Art. 5" Os membros do Conselho de 
Comunicação Social e seus respectivos su
plentes serão eleitos por ambas as Casas 
do Congresso Nacional, cabendo ao Senado 
Federal e à Câmara dos Deputados, attema
damente, a cada pleito, a iniciativa do pro
cesso eleitoral. 

§ 1• Para a primeira composição do 
Conselho, a eleição iniciar-se-á no Senado 
Federal. 

· § 2" A eleição dos integrantes do Con
selho será disciplinada pelas normas regi
mentais próprias de cada Casa do Congres
so. 

- § ao .Quando algum nome aprovado na 
casa a que couber a iniciativa da eleição for 
rejeitado pela outra, a primeira escolherá um 
substituto que, igualmente, será submetido à 
ap~ção da outra e assim proceder·se-á, 
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sucessivamente, até a eleição da nominata 
integral do órgão. · 

§ 4° As entidades representativas de 
caráter nacional dos setores mencionados 
nos incisos I a XII do caput do artigo ante
rior, assim consideradas aquelas organiza
das em pelo menos cinco unidades da Fe
deração, poderão sugerir nomes ao Presi
dente do Congresso Nacional. 

§ s• Os candidatos às vagas dos rep
resentantes da sociedade civil serão indica
dos pelas Mesas do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados. 

§ s• A Casa a que couber a iniciativa 
da eleição responderá, no perfodo de dois 

.,anos de duração do mandato dos membros 
do Conselho, pelas despesas com o funcio-

.• _ :_ namento_ desse órgão, mediante dotação or
çamentária especifica. 

--

Art 6" O Presidente e o Vice-Presiden
te serão eleitos pelo Conselho dentre os tre
ze membros representantes da sociedade 
civil. 

Parágrafo único. O Presidente será 
subslitufdo, em seus impedimentos, pelo 
Vice-Presidente. 

Art 7" O Conselho, presente a maioria 
absoluta dos seus membros, reunir-se-á, or
ginariamente, na periodicidade prevista em 
seu Regimento Interno, na sede do Con
gresso Nacional. 

Parágrafo único. A convocação ex
traordinária do Conselho far-se-á: 

I - pelo Presidente do Senado Federal; 
ou 

11 - pelo seu Presidente, ex-offlclo, ou 
a requerimento de oito de seus membros. • 

Art 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. - -

Art 3° Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Durants o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Levy Dias, 3° Secretário, deixa 

- _a-caDeira da presidência, que é ocupada 
- pelo Sr. Júlio Campos, ~ir/Ce-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - A Presi
dência esclarece aos Srs. Senadores que o parecer 
do Relator se encontra distribufdo nas bancadas. 

O parecer conclui favoravelmente, nos termos 
do substitutivo que oferece. 

Completada a fase de instrução da matéria, 
passa-se à discussão em conjunto do projeto, das 
emendas e do substitutivo. {Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pala
vra, encerro a discussão. 

Em votação. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Peço a pa

lavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Lfder do PT 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a primeira ques
tão que me salta aos olhos é que o Senado da Re
pública, ou melhor, o Congresso Nacional de Úm 
modo geral está modificando uma lei que ainda não 
surtiu efe.!tos práticos, já que a criação do Conselho 
está prevista na Constituição de 1988, mas sua im
plementação não foi, até hoje, efetivada. 

É de se supor que as modificações propostas 
nas leis visem a ter efeito sobre questões piáticas 
que a realidade mostra não estar dando ceito. No 
caso desse Conselho, embora tenha havido críticas 
na própria formulação da lei original, particularmente 
no que diz respeito a questão corporativa, creio que 
o mais correto a se fazer, do ponto de vista do Con
gresso, é instalar-se o Conselho, e que o mesmo 
seja aperfeiçoado com o tempo. 

Estou tendo conhecimento agora do substituti
vo do Senador Coutinho Jorge. Numa leitura dinâmi
ca, pert:ebo alguns aspectos positivos, principalmen
te no que diz respeito à ampliação da representação 
das sociêdades civis, o que, sem dúvida, contribui 
para a retirada de alguns aspectos corporativos da 
lei original que, inclusive, já foram objeto de criticas 
nesta Casa. 

Como foi apresentado um substitutivo, vai ser 
necessário votação em turno suplementar. Portanto, 
abre-se uma possibilidade de apresentação de 
emendas. 

O que espero sinceramente é que a tramitação 
desse projeto de modificação - que é da Câmara, 
veio para o Senado, tem substitutivo e voltará à Câ
mara - não passe a ser mais uma justifiCativa para a 
não-instalação do Conselho de Comunicação Social. 

-ValllO.§_ contribuir no sentido de aperfeiçoar o 
substitutivo, vamos apresentar emendas, esperando 
que a tramitação dessa matéria - não sabemos que 
destino tomará quando voltar à Câmara dos Deputa
dos - não impeça a instalação do Conselho, com a 
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composição prevista na lei original. Inclusive, esse 
1anclonamento, no meu entendimento, virá municiar 
os Parlamentares - talvez na Câmara - no sentido de 
realizarmos modificações relativas à implementação 
desse Conselho, que, voltamos a registrar, é funda
mental para dar vazão a preocupações já apresenta
das por ocasião da elaboração da Constituição de 
88, visando a democratização maior da comunica
ção em nosso Pafs e maior par1icipação da socieda
de civil nesse controle. 

Embora tenha feHo uma leitura dinâmica, repi
to, quero parabenizar o Senador Coutinho Jorge 
pelo substitutivo que contribuiu efetivamente para 
aperfeiçoar o projeto. Registro também que vamos 
continuar cobrando a instalação do referido Conse
lho, independentemente da tramitação da matéria. 

MuHo obrigado. . • 
- O"$R. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a 

palavra. 
. . .. O SR. PRESIDENTE (JGiio campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Fogaça para 
encaminhar a votação. 

S. Ex" dispõe de cinco minutos para o seu en
caminhamento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, quero cumprimentar o nobre Senador Couti
nho Jorge. Seu substHutivo mostra consistência por
que é, sobretudo, um trabalho ponderado. Não há 
inovações que possam desmantelar o sentido e os 
objetivos do Conselho Nacional de Comunicação e 
nada há que altere a legitimidade de sua repre
sentação; há esse ponto importante e crucial - e diria 
que, é o ponto nodal desse projeto - que é a amplia
ção da representação da sociedade civil. Há quem, 
possivelmente, pense que o melhor seria tratarmos 
de constituir o Conselho e não esperar que o Sena
do aprove o substHutivo em primeiro e em segundo 
turnos e que a Câmara aprove e volte para cá e isso 
redunde, quem sabe, em demora e, possivelmente, 
em postergação desse importante Conselho. Enga
na-se quem pensa assim. A modnicação vai viabili
zar e, finalmente, tomar possfvel a instalação do 
Conselho. Isso é fazer com que as coisas tenham 
maior brevidade. 

Portanto, Sr. Presidente, quero, primeiramente, 
manifestar agradecimento ao Presidente da Casa, o 
~ador José Samey, que, a partir de ques
tão de ordem levantada por mim, encaminhou a for
mação dessa comissão; em segundo lugar, quero 
agradecer também ao nobre Senador Coutinho Jor
ge pelo excelente trabalho na elaboração do texto 

que, claro, como S. Ex" mesmo disse, está sujeHo a 
modificações e todas elas virão para melhor. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti

nua o encaminhamento de votação. (Pausa.) 
Em votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será rido pelo Sr. 

1• Secretário em exerofcio, Senador Valmir CarllJelo. 
É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 501, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, alfnea d, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para apreciação do 
Substitutivo, apresenfedo em Plenário, ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 232, de 19g3 (n• 2.525192, na 
casa de origem), que inclui os incisos X e XI no art. 
4° da Lei.,n• 8.389, de 30 de dezembro de 1991, que 
instHui o Conselho de Comunicação Social. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996.- Cou
tinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vota
ção o requerimento de preferência para o substitutivo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
Em votação o substHutivo em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o 

projeto e as emendas a ele oferecidas. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de re

digir o ven<?ido para o turno suplementar. 

' É a seguinte a matéria aprovada: 
SUBSTlTUTIVO AO PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA N"232, DE 1993 

Altera artigos da Lei n" 8.389, de 
1991, que "Institui o Conselho de Comu
nicação Social, na forma do art. 224 da 
ConstiHuição Federal, e dá outras provi
dências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A Lei n• 8.389, Cfã 1991, passa a viger 

com as seguintes alterações: 
'Art. 4• O Conselho de Comunicação 

compõe-se de: ' 
-1 - Úm representanfe das empresas de 

rádio; \ 
11 - um representante das empresas de 

tele~são; 
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III - um representante das empresas . 
-- -de televisão por assinaturas; 

IV - um representante das empresas 
da imprensa escrita; 

V - um representante das agências de 
propaganda; 

VI - um engenheiro com notórios conhe
cimentos na área de comunicação social; 

Vil - om representante da categoria 
profissional dos rac!ialistas; 

VIII - um representante da caJegoria 
profissional dos jornalistas; 

IX - um representante da categoria 
profissional dos artistas; . 

X - um representante da categoria dos 
trabalhadores em empresas de televisão; 

XI - um representante das categorias 
- pro1issionais de cinema e vfdeo; 

XII - um representante da categoria 
-Clõs profissionais de propaganda; 

XIII - treze membros representantes 
da sociedade civil. 

§ 1• A duração do mandato dos mem
bros do Conselho será de dois anos, permiti
da uma recondução. 

§ 2" Cada membro do Conselho terá 
um suplente exclusivo. 

§ a• Os membros do Conselho deve
rão ser brasileiros, maiores de idade e de re
putação ilibada. 

§ 42 Os integrantes do Conselho terão 
estabilidade no emprego durante o perfodo 
do mandato. 

Art. S" Os membros do Conselho de 
Comunicação Social e seus respectivos su
plentes serão eleitos por ambas as .Casas 
do Congresso Nacional, cabendo ao Senado 
Federal e à Câmara dos Deputados, alterna
damente, a cada pleito, a iniciativa do pro
cesso eleitoral. 

§ 1• Para a primeira composição do 
Conselho, a eleição iniciar-se-á no Senado 
Federal. 

§ 2" A eleição dos integrantes do Con
selho será cfiSciplinada pelas normas regímen

- ~~pn5prias de cada Casa do Congresso. 

§ a• Quando algum nome aprovado na 
Casa a que couber a iniciativa da eleição for 
rejeitado pela outra, a primeira escolherá um 
substituto que, igualmente, será submetido à 

apreciação da outra e assim prOceder-se-é, 
sucessivamente, até a eleição da nominata 
integral do órgão. -

§ 4° As entidades representativas de 
caráter nacional dos setores mencionados 
nos incisos I a XII do caput do artigo ante
rior, assim consideradas aquelas organiza· 
das em pelo menos cinco unidades da Fe
deração, poderão sugerir nomes ao Presi
dente do Congresso Nacional. 

§ s• Os candidatos às vagas dos rep
resentantes da sociedade civil serão indica
dos pelas Mesas do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados. 

§ s• A Casa a que couber a iniciativa 
da eleição responderá, no perfodo de dois 
anos de duração do mandato dos membros 

. do C:onselho, pelas despesas com o funcio
namento desse órgão, mediante dotação or
çamentária especifica. 

Art. s• O Presidente e o VJCe.Ptesiden
te serão eleitos pelo Conselho dentre os tre
ze membros representantes da sociedade 
civil. 

Parágrafo único. O Presidente será 
substitufdo, em seus impedimentos, pelo 
Vice-Presidente. 

Art. 7" O Conselho, presente a maioria 
absoluta dos seus membros, reunir-se-á, or
dinariamente, na periodicidade prevista em 
seu Regimento Interno, na sede do Con

-gresso Nacional. 

~Parágrafo único. A convocação ex
traordinária do Conselho far-se-á: 

I - pelo Presidente do Senado Federal; ou 
11 - pelo seu Presidente, exofflclo, ou 

a requerimento de oito de seus membros.' 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
pUblicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Hem 5 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N°138, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
Requelimento n• 311, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 138, de 
1995, de autoria do Senador Humberto Lu
cena e _putros senhores Senadores, que cria 
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área de livre comércio no Municfpio de Ca
bedelo, no Estado da Paralba. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômlcos) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Valmir Campelo para 
proferir parecer em substituição à Comissão de As
suntos Econômicos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para pro
ferir parecer.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, o projeto de autoria do nobre Senador Humberto 
Lucena visa a criar área de livre comércio no Municí
pio de Cabedelo, no Estado da Paralba. 

A proposição sob exame é um mecanismo que 
vem sendo utilizado em diversas regiões do País 
para promover, em especial, as atividades c;te co
mércio~erior, os serviços relacionados com essas 
atividades, bem como. o desenvolvimento turfstico, 

· aiflda:'em função do estabelecimento do pólo comer
cial enfeixado pela área 

A estrutura do projeto de lei é das mais simples 
e objetivas, caracterfstica que emerge claramente do 
seu art. 2•, conforme o qual se aplicariam à área de 
livre comércio de Cabedelo. 

Passo ao voto, Sr. Presidente, dizendo que a 
área escolhida visa a abrigar uma área de livre co
mércio, cuja irradiação de efeitos indutores de de
senvolvimento possa estender-se em outras regiões 
do Estado da Paralba. Tem-se em vista atingir esse 
objetivo por meio da instituição da área naquela ci
dade portuária, não só devido às dificuldades por 
que passa • o que toma prioritárias medidas de fo
mento local a atividades econõmicas -, mas também 
em-fanção de sua posição geográfica, suscetível de 
ser melhor utilizada por meio do desenvolvimento de 
suas instalações e serviços portuários, bem como 
apropriada a oferecer atrativos turísticos característi
cos da orla marítima. 

Como se infere do art. 3° do Projeto de Lei, ca
berá à regulamentação, de competência do Poder 
Executivo, estabelecer as normas administrativas, 
bem como a aplicação da fiscalidade federal - a que 
pertence o campo do comércio exterior -, necessá
rias à operação da área de livre comércio de Cabe
dele. 

Não !aram oferecidas emendas à proposição. 

_ $Em-face do exposto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, manifesto-me favoravelmente à aprova
ção do referido projeto. 

O SR. PRESIDENTE (JCilio Campos) - O pare
cer conclui favoravelmente ao projeto. 

00349 

A matéria ficará sobre a mesa durante 5 dias 
(iteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, 11, d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) • Hem 6 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 296, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n• 309, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 296, de 
1995, de autoria do Senador Júlio Campos, 
que attera dispositivos da Lei n• 6.494, de 7 
de dezembro de 1977, estendendo o direito 
à participação em atividade de estágio. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) · 

Nos termos do art. 140, item b,.do Regimento 
_Interno, designo o nobre Senador Lauro campos 
para proferir parecer, em substituição à Comissão 
da Educação. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para proferir 
parecer) • Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem a 
esta Casa para exame o Projeto de Lei do Senado 
n• 296, de 1995, que "altera. dispositivós. da lei n• 
6.494, de 7 de dezembro de 1977, estendendo o di
reito à participação em atividades de estágio". 

Justifica o autor do projeto que se faz necessá
rio atualizar a legislação, que trata dos estágios de 
estudantes do ensino público e· particular, procuran
do criar melhores condições para o desenvolvimento 
de projetes conduzidos por organizações não-gover-

. namentais. · · 
Afirma o autor, então, ser "internacionalmente 

reconhecido que as pessoas jurídicas de direito pri
vado, ao colaborarem com o Poder PCiblico, na for
mação, tendem a receber incentivos ou compensa
ções". Salienta ainda que o projeto em questão intro
duz várias restrições com o objetivo de evitar o apro
veitamento inescrupuloso do trabalho dos adoles
centes a partir dos 12 anos de idade. 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
A proposição legislativa acima especificada 

pretende, entre outras modificações, a supressão do 
§ 1• do art. 1• da Lei n• 6.494, de _7 de dezembro de 
1977, nos termos em que foi atterada pela Lei n" 
8.859, de 23 de março de 1994. 

Entendemos que uma das mais importantes 
modificaçê!!s . intmduzidas pelo projeto de lei apre
sentado pelo Senador J(ilio Campos consiste justa
mente na eliminação da restrição estabelecida no § 
12 da Lei n• 8.859, que determina a obrigatoriedade, 
para a realização de estágios, de os alunos estarem 
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comprovadarnente frenqüentando cursos de n fvel 
-superior, profissionalizante de 2" Grau ou escolas de 
educação. especial. Na redação proposta no projeto, 
os órgãos da administração pública e as instituições 
de ensino poderiam aceitar os alunos de 'cursos vin
culados ao ensino público e particular', o que inclui 
não apenas estudantes de nível superior, profissio
nalizante de 2" Grau e de escolas especiais como 
também das escolas de 1° Grau. · 

Poder-se-ia argumentar qué o projeto de lei em 
apreço atende a uma importante parcela do estu
dantado brasileiro, matriculada em escolas de 1• 
Grau, que não tem, conforme a legislação em vigor, 
acesso às oportunidades de realização de estágios. 
Há, no entanto, alguns pontos a considerar quanto à 
propriedade de tal medida. 

_ É _yerdade que a função precípua do estágio 
consiste na facilitação da inserção do jovem no mer
cad_o" de trabalho. Portanto, o estágio deve consistir 
em uma situação transitória, de preparação, entre 
uma determinada formação escolar de cunho profis
sionalizante ou universitária e o efelivo engajamento 
na alividade profissional. 

Ora, se os estágios, como está previsto com 
· muita propriedade no § :3° do art. 1• da Lei n• 8.859 
{mantido na nova redação, proposta pelo projeto de 
lei do Senado em tela), 'devem. propiciar a comple
mentação do ensino de aprendizagem', considera
mos indevida a supressão da restrição à realização 
de estágios aos estudantes de cursos de nível supe
rior, profissionalizante .de 2" Grau ou escolas de edu
cação especial, porque a conseqüente ampliação do 
alcance da norma legal em questão propiciará, na 
prá)ica, a institucionalização do exercício de ativida
de sub-remunerada do adolescente, num momento 
de sua formação escolar em que não se pode falar 
em utiftZação dos conhecimentos adquiridos na es
cola para o desempenho de uma profissão, em virtu
de da generalidade característica do ensino funda
mental. 

Mesmo reconhecendo a importãn::ia de uma 
iniciativa que pretende incorporar os projetos execu
tados por entidades beneficentes, educacionais e 
promocionais com adqlescentes a partir dos 12 anos 
de idade - inclusive estabelecendo condições para 
uma melhor colaboração entre pessoas jurídicas de 
direito privado e instituições de ensino -, considera
~prépria a extensão do conceito de 'estágio' 
às atMdades desenvolvidas com adolescentes que 
ainda cursam o ensino fundamental. Isso porque, 
como indica a própria expressão 'ensino fundamen
tai', trata-se de uma formação de base, sem caráter 

profissionaliZante·- ·a qúal apenas· deve ocorrer a 
partir do 2° Grau -, essencial para um posterior dire
cionamento às atividades profissionais. 

Não se pode falar então parà_estudantes desse 
nível do ensino regular em 'treinamento prático' ou 
em 'aperfeiçoamento técnicó-cultural' ou 'cientHico', 
ainda que a realidade dos fatos nos mostre 'que tle
qüentemente o ingresso no mercado de trabalho e 
no universo das atividades ilegais ocorre em prejuí
zo da formação escolar, estando inclusive entre as 
principais causas da evasão escolar. 

Não obstante, cumpre preServar .o importante 
instituto do estágio, que não pode se confundir com 
uma simples oportunidade de se exercer - paralela
mente à realização dos estudos e, muitas vezes, 
precocemente -, ainda que sob supervisão, alguma 
atMdade de cunho profissional. · 

Este é o meu parecer, Sr. Presidente, Sr"s e 
srs. Senadores. 

O SÃ. PRESIDENlC. {Júlio campos) - O pare
cer conclui favoravelmente ao projeto. 

A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos tell'(!Os do 
art. 235, 11, 'd', cio Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENlC {Júlio campos) -Item ~ 7 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"313, DE 1995 

{Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Requerimento n• 308, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n• 313, de 
1995, de autoria do Senador Júlio Campos, 
que regulamenta o uso da língua vernácula, 
para denominações de estabelecimentos in
duStriais, comerciais e de serviços e dos 
seus produtos e dos respectivos manuais de 
instruções, guias de informações, mapas, 
cartas, folhetos, letreiros, painéis e toda e 
qualquer modalidade de informação destina
da ao consumidor brasileiro. 

{Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) 

Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, 
designo o eminente Senador lris Rezende para pro
ferir parecer em substituição à Comissão de Educa
ção •• 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR;--PRESIDENlC (Júlio campos) • V. Ex" 
tem a palavra. • 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)· Sr. Presidente, o 
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projeto de lei de sua autoria, que é polémico, não 
-sará discutido exaustivamente na Comissão de Edu
cação? Esse projeto não será enviado sequer à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania? 

Sr. Presidente, desculpe-me, mas, já no art. 2" 
deste projeto, estou detectando uma flagrante in
constitucionalidade. Neste artigo, que versa sobre os 
casos nos quais a Lei se aplica, temos no inciso VIII 
- 'Tftulos de obras literárias, •. .'. Isso fere grande
mente a liberdade artfstica. Nada neste mundo vai 
impedir que eu dê ao meu livro um tftulo estrangeiro, 
não há lei que possa impedir isto. · · · 

Esta é apenas uma das muitas outras restriçõ
es que tenho a fazer ao projeto. Louvo a intenção de 
V. Ex" e não a discuto. Mas gostaria de saber se 
será discutido e votado hoje aqui? Não será discuti
do na Comissão de Educação, com parecer votado 
e clíscirt1'do lá, exaustivamente? 
. . . -() SR. PRESIDENTE( J.úlio Campo$) - Veja 
bem;l\obre Senador Jefferson Péres, por requeri
mento do eminente Presidente dá ·comissão de Edu
cação, Senador Roberto Requião, baseado nos ter
mos do art. 172, inciso I do Regimento I ntemo, foi 
pedida a inclusão na Ordem do Dia do I>LS 313195, 
por não haver sido apreciado por aquela Comissão 
no prazo regimental. 

O referido projeto foi distribufdo no dia 21 de 
novembro de 1995, e vem agora para o Plenário, 
onde será discutido e, após o prazo regimental, po-
derá receber emendas. · 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Com a 

palavra o Senador lris Rezende, para proferir pare
cer. 

'-0 SR. IRIS REZENDE {PMDB-00 ·-Para pro
ferir parecer.) Sr. Presidente, o parecer é d~ plenário 
em substituição à Comissão de Educação .. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, é sub
metido a esta Casa o Projeto de Lei do Senado n" 
313, de 1995, de autoria do Senador Júlio Campos. 
Trata-se de uma Proposição que objetiva especifica
mente normalizar o uso da Lfngua Portuguesa. 

A regulamentação prevista no Projeto abrange 
a denominação de estabelecimentos industriais, co
merciais e de serviços, de produtos industrializados 
e manutaturados e de seus manuais instrucionais, 
folhetos, bem como guias, mapas, cartazes, painéis, 

Jetr'"eii'Ós,-enfim, 'toda a sorte de informação destina
da ao público brasileiro ou exposto em lugar de visi
tação pública'. 

O Projeto discrimina as situações de exceção 
em que idiomas outros podem ser utilizados e esta-

belece taxas 'de uso' dos termos ou expressões es
trangeiras afora aquelas que são próprias do registro 
nos órgãos competentes correspondentes. 

O Projeto prevê ainda uma taxa pela veicula
ção de propagartdas ou publicidades nos meios de 
comunicação em lfngua distinta da portuguesa 

Finalmente, é proposta uma distribuição per
centual da renda arrecadada, de modo a garantir a 
aplicação de 30% dela no desenvolvimento da cultu
ral municipal, estadual e nacional. 

Em sua justificação, o ilustre Colega reconhece 
e admira a miscigenação caracterfstica do povo bra
sileiro e ressalta a importância que atribui ao conhe
cimento e ao aprendizado de outros idiomas, entre
tanto, preocupa-se com o uso exagerado e indiscri
minado de termos e expressões estrangeiras nos 
mais diversos domfnios da vida do brasileiro. 

Pa111- o autor, o que está ocorrendo não corres
Ponde a .um processo normal de incorporação des
ses termos e expressões à Ungua Portuguesa. Há, 
na ·verdade, uma imposição·, 'muitas vezes sem 
consciência e conhecimento do que está sendd-dito 
ou ouvido.' 

A preocupação do ilustre Senador Júlio Cam
pos · é procedente e demonstra elevado Sentimento 
de patriotismo e de civilidade, na medida em que va
loriza e defende nosso idioma natal, referência maior 
de nossa identidade e de nossa Nação. Todavia, é 
necesSário que abordemos alguns aspectos da pro
posição que dificultam sua tramitação. 

1. A situação atual da nossa lfngua, mais espe
cificamente da nossa fala, repleta de barbarismos, 
certamente tem causas diversas já. apontadas em 
estudos· de especialistas na matéria. Foge ao esco
po deS!a·>ahãlise uma enumeração detalhada. Entre
tanto, é ·posslvel dizer que ela se insere no contexto 
maior da realic;!ade da educação brasileira.-Todos 
somos unfssonos com relação ao estado precãrio do 
ensino, em qualquer nfvel, nas escolas do Brasil, do 
qual a aprendizagem da Língua Portuguesa e o seu 
uso inadequado são apenas um reflexo. 

Por outro lado, não podemos esquecer-nos de 
movimentos acontecidos não tão antigamente - o 
dos hlpples, por exemplo -, que extravasaram um 
desejo de transgressão ao estado então presente da 
sociedade. Hoje, é a 'cultura do lixo' que se coloca 
como elemento de contestação do povo, e o abuso 
dos barbarismos p_ode ser uma expressão disto, afo
ra outras extSientes. 

2. Um outro aspecto importante da questão en
volve as peculiaridades mesmas do povo brasileiro. 
O autor do ~rojeto em anãliSe destacou em sua justi-
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ficação corno somos um povo alegre, hospitaleiro, 
-esportivo, resultado de uma miscigenação que certa
mente nos faz acolher com extrema facilidade o 
novo, o dHerente, o que é alienígena. Se, por um 
lado, isto nos leva a um certo descaso com nossas 
próprias coisas, por outro nos possibilita enfrentar 
com criatividade as situações adversas. 

Tentar coibir de modo tão aniplo o uso de ter
mos e expressões estrangeiras é, certamente, uma 
tarefa diffcil, tendo em vista que contraria exatamen
te esta feição própria do brasileiro. 

3. A Proposição apresenta ainda algumas difi
culdades relativas à técnica legislativa. 

3.1 - A Ementa diz que o Projeto 'regulamenta 
o uso da língua vernácula ... •. O art. 1° determina -
que 'A Lfngua Portuguesa, considerada oficialmente 
língya ~mácula da Nação brasileira, terá o seu uso 
normalizado( .•. ), na forma da presente lei.' Entretan
.to~ nbs artigos seguintes não está claro que norma 
seg-Üiiá o-uso do nosso idioma. Na verdade, é a utili
zação de termos e expressões estrangeiras que é 
regulamentada. 

3.2 - O art. 6" impõe taxas aos produtos e aos 
estabelecimentos industriais, comerciais e de servi
ços que tiverem denominação em idioma distinto do 
português. Haveria uma taxa para sua inscrição e 
outra •por cada ano subseqüente, em que for manti
da a denominação.' 

Segundo Bernardo Ribeiro de Moraes, a taxa 
tem sido usada de modo abusivo e com diferentes 
sentidos 'na doutrina, na legislação ou na jurispru
dência de todos os países' o que pode, 'ocasionar 
perda de seu significado preciso ~ especffico' (Com
pêndio de Direito Tributário). 

'Ã Constituição Federal brasileira coloca a taxa 
corno um tipo de tributo que poderá ser instituído 
• •.. em razão do exercício do poder de políc_ia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, ae serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestado ao contribuinte ou 
postos a sua disposição;" (Art. 145, inciso 11). 

Deste modo, pensamos que a imposição da 
taxa feita no artigo acima citado, especificamente a 
da "taxa anual", merece uma análise mais aprofun
dada por especialistas em Direito Tributário. 

Por outro lado, o mesmo artigo, ao regulamen
. !ar o uso dos termos estrangeiros, deixou de fazer 
referência às situações previstas no art. 2°, inciso 
~s de obras fiterárias, de artes pfástieas-ci
nematográficas, •• .' 

3.3 - O art. 7" diz que • As propagandas e publi
cidades veiculadas nos meios de comunicação so
cial, em outro idioma que não a língua vernácula, 

não sofrerão qualquer proibição, apenas o veiculo 
recolherá uma taxa de 5% do valor de contrato, sem 
prejuízo das taxas normais pagas para a veiculação 
da propaganda em Língua Portuguesa' (grifo nos
so). 

Novamente entendemos que pode estar ha
vendo uma confusão quallto ao uso do termo taxa, 
mais precisamente porque o texto diz que o veículo 
de comunicação recolherá uma taxa. Contudo, para 
Bernardo Ribeiro de Moraes, taxa é tributo a ser 
pago ao Poder Público, em virtude de uma ativida
de deste direcionada ao contribuinte (p.257). 

3.4 - O art. 9", que trata da destinação da refi
da arrecadada, só o faz no que concerne ao art. 6", 
sendo omisso no caso do art. 7". 

4- Ainda examinando os arts. e• e 7", achamos 
que o aspecto de constitucionalidade poderá ser 
questionado porque: 

4.1 : O art. 6" vincula a taxa cobrada ao sàlário 
mínimo, õ" que não é permitido pela Constituição Fe
deral (Art. 7", inciso IV). 

4.2 - A taxação sobre a veiculação de propa
gandas e publicidades, que consta no art. 7", poderá 
ser interpretada como uma limitação à liberdade de 
emissoras de rádio e televisão, posto que i~licará 
num controle sobre as mesmas, o que redundará em 
uma forma velada de censura. Nossa Carta Magna 
determina: 

• Art. 220. A manHestação do pensa
mento, a criação, a expressão e a informa
ção, sob qualquer forma, processo ou veícu
lo não sofrerão qualquer restrição, observa
do ao disposto nesta Constituição. 

"' § 2" É vedada toda e qualquer censura 
de natureza política, ideológica e artística.' 

5. Finalmente, não podemos esquecer que a 
iniciatiVa em análise, se transformada em norma le
gal, trará restrições que poderão significar constrar~
gimentos no ãmbito da economia brasileira. 

É de conhecimento geral que a economia mur~
dial se encontra em um momento caracterizado pelo 
esforço de globalização, de integração de mercados 
e, conseqüentemente, da busca de homogeneiza
ção, que culminará, como já está por acontecer na 
Comunidade Européia, com a utilização de uma úni
ca moeda. 

O Brasil, caminhando nessa direção, faz hoje 
parte do Mercado c()inum do Sul (Merc:Osi.ii),- junta
mente com Argentina, Uruguai e Paraguíli. No Trata
do de Assunção, que lhe deu origem, ficou institurdo 
que os prod..utos originários dos países participantes 
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terão tratamento igualitário em "matéria de imposto, 
l!!Xlrs e outros gravames internos•. Não será penniti
do qualquer tipo de prática discriminatória que possa 
restringir o coméroio dentro do Meroosul. 

Não podemos esquecer, também, a situação 
de empresas muHinacionais no Pafs. O registro de 
marcas estrangeiras é regulamentado pelo ~igo 
de Propriedade Industrial - Lei n• 5.772171 -, arnda 
em vigor, e se vincula ao que está disposto em Acor
dos Internacionais dos quais o Brasil participa ou 
seja signatário. A reciprocidade de direitos para o re
gistro de rnaroas estrangeiras no Brasil e de marcas 
brasileiras nos outros pafses deve ser assegurada. 

De acordo com o Código acima citado, •o re
gistro de maroas ou de expressão ou sinal de propa
ganda vigorará pelo prazo de 1 O anos, .•• •. A cobran
ça de urna taxa anual prevista na Norma e'!' elabo
raÇão ~nificará aumento de regulamentaçao e au
mento de burocracia que contrariam o pensamento 
·dc>S·nllSSos legisladores no momento. 

Em sfntese, reconhecemos que as preocupa
ções do nosso eminente colega são justas, e admi
ramos sua sensibilidade para com a questão, porém, 
entendemos, dado o exposto acima, que o PLS n• 
313195 não é oportuno, razão pela qual opinamos 
por sua rejeição. . 

É este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Jrllio Campos) • O pare
cer conclui pela rejeição da matéria. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE {Jrllio Campos) • É para 
encaminhar, nobre Senador José Fogaça? É sobre 
este projeto? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA • Sr. Presidente, é so
bre o projeto. 

O SR. PRESIDENTE {Jrllio Campos)· Senador 
José Fogaça, o_projeto voltará oportunamente para 
a discussão, segundo a Assessoria da Mesa; no mo
mento, ele veio somente para ser instrufdo pelo Re
lator. 

O SR. JOSÉ F~ÇA - Sr. Presidente, eu 
queria aproveitar a oportunidade, em função do pa
recer, para manifestar meu ponto de vista ~bre a 
-mateiía~ - . . . .. . 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) • Nobre 
Senador, não é o momento oportuno, e o Regimento 
o não pennite. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - A matéria não está 
em discussão, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não, a 
matéria veio ao plenário para receber o parecer do 
Relator; voltará oportunamente no prazo de cinco 
dias úteis, nos tennos regimentais. 

A matéria ficará sobre a mesa durante dois 
dias úteis, nos tennos do art. 254, parágrafo único, 
do Regimento Interno. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Tem a 
palavra V. Ex". 

O $R. JOSÉ FOGAÇA {PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dese
jo apenas fazer um registro a respeito dessa maté
ria: ela não foi submetida à Comissão de Educação, 
mas o Presidente requereu que ela fosse votad!l em 
plenário. No entanto, ela não está tramitando em re-
gime de urgência. ~ 

O SR. PRESIDENTE {Jrlfio Campos) • A maté
ria foi encaminhada no dia 21 de novembro de 1995. 
Em 03 de abril de 1996, o Presidente da Comissão, 
Senador Roberto Requião, requereu, baseado no 
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, que o proje
to viesse diretamente para o plenário a fim de rece
ber o parecer do Relator. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado, Sr. 
Presidente~ 

O SR. ROBERTO REQUIÃO • Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - É sobre 
o assunto? 

O SR. ROBERTO REQUIÃO • Sim, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Jrlfio Campos) - Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Peta 
ordem. Sem revi§ão do orador.) - Sr. Presidente, 
essa matéria ficou na Comissão de Educação além 
do prazo regimental. E o interesse despe~do ~ 
ela não é grande visto que há urna ausência conti-
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nuada e persistente de Senadores às reuniÕes. da 
-eomissão de Educação, com exceção do Senador 

Jefferson Péres, suplente, e do Senador Lúcio Ai
cântara. Há um desinteresse absoluto pelas maté
rias da Comissão. 

O Senador I ris Rezende estava com esse pare
cer pronto há muHo tempo. E a solução encontrada 
para que essa desfdia çfa Comissão de Educação 
não paralise os trabalhos partamentares foi mandar 
diretamente a matéria para o plenário do Senado. 

No entanto, como Presidente da Comissão, 
vou inverter esse processo: não enviarei projetes ·ao 
plenário do Senado, e a Comissão vai paralisar se 
não houver quorum. -

Aproveito a oportunidade para informar que, 
amanhã, quinta-feira, às 1 O horas, haverá reunião 
da Comissão de Educação. - .. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgota
da <t.Jnatéria constante· da Ordem do Dia 

Sobre a mesa, redação final de proposição 
aprovada na Ordem do Dia de hoje, que, nos termos 
do parágrafo único do art. 320 do Regimento Inter
no, se não houver objeção do Plenário, será lida 
pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Mauro 
Miranda. 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 263, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara no 96, de 1992 (no 79, de 1991, na 
Casa de origem). 

r-A Comissão Oiretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n• 96, de 1992 (n• 79, 
de 1991, na Casa de origem), que- modifica o valor 
da pensão especial de que trata o art. 1 .. da Lei no 
7 .099, de 13 de junho de 1983, e dá outras provi
dências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de maio de 
1996. - Júlio Campos, Presidente - Levy Dias, Re
lator - Eduardo Supllcy - Antônio Carlos Valada-
res. 

ANEXO AO PARECER N• 263, OE 1996 

_ _ Modifica o valor da pensão especial 
_...,..., aãquetrata o art. 1° da Lei no7.099, de 13 

de junho de 1983, e dá outras provldên
claa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• É cõncedida a Dom José Newton de Al
meida Batista uma pensão especial mensal no valor, 
em novembro de 1992, de Cr$1.440.000,00 (um mi
lhão, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros), sendo 
esse valor reajustado nos mesmos fndices e na 
mesma data em que forem concedidos aumeiÍios 
gerais aos servidores públicos da União. 

Parágrafo único. A pensão a que se refere este 
artigo não se estenderá a descendentes ou even
tuais herdeiros do beneficiado, sendo extinta com o 
seu óbito. 

Art. 2" A despesa decorrente desta Lei correrá 
à conta de encargos previdenciários da União, em 
respeHo ao determinado pela Lei n• 7.099, de 13 de 
junho de 1983. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° Revoga-se as disposições em contrário. . . 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O pare

cer vai à publicação. 
. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. _1• Secretário em exercfcio, Senador Mali[O Mi-
randa. · 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 502, DE 1996 
Senhor Presidente, . 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Lei da Câmara n" 96, de 1992 (n• 79191 , na Casa de 
origem),. de iniciativa do Presidente da República, 
que modifica o valor da pensão especial de que trata 
o art. 12 -da Lei n• 7.099, de 13 de junho de 1983, e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996. - Val
mlr Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprova
do o requerimento, passa-~ à imediata apreciação 
da redação final. i 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a -Fedação final, o projeto vai à san

ção presidencial. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem V. 
E:Xoa palavra. · · 

A SRA. JÚNIA MARISE • Sr. Presidente, peço 
que me inscreva, pois quero falar como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
poderá falar após o Lfder Ademir Andrade, que já 
está inscrito·. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Fernan
do Bezerra, para uma comunicação inadiável. 

S. Ex" disporá de 5 minutos, nos termos do art. 
14, inciso VIl; do Regimento Interno. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN. 
Para uma càmunicação. Sem revisão do orador.) • 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de 
comunicar a esta Casa que hoje se realizou o En
coA!ro l>lacional da Indústria com o comparecifnento 
expr~ssivo de mais de .2.500 industriais de todos os 

• setoi'&S e de todos os recantos do Pais. 
Os empresários elaboraram um documento, 

que foi iniciado nàs suas bases, por meio da Fe
deração das Indústrias e das associações selo
riais, e o entregaram, ao final do encontro, ao 
Presidente da República. No mencionado docu
mento, expressaram as suas preocupações, que 
transcendem as das fábricas e ainda manifesta
ram o desejo objetivo de dizer à sociedade brasi
leira que querem dar uma contribuição ao desen
volvimento nacional. 

Expressaram também as suas inquietações 
com o andamento das reformas constitucionais que 
tramitam no Congresso Nacional, com o custo Bra· 
sil, ·com o andamento das privatizações, com a ne
cessK!ade urgente das regulamentações e com as 
regulamentações dos monopólios que foram votados 
pelo Congresso Nacional. · 

Como membro do Congresso Nacional, gosta
ria de dizer que em nenhum instante pretenderam os 
empresários industriais criticar esta Casa, que é a 
grande. base de sustentação da democracia. Entre
tantcY, ·não podemos deixar de expressar nossas 
preocupações uma vez que o setor privado tem 
pago quase que exclusivamente o Onus dos ajustes 
que se processam na economia 

U, no Jornal do Senado, pronunciamento pro
ferido ontem pelo Senador Bernardo cabra!, que re
pele criticas ao Legislativo. Nenhuma crítica ao Le
-gislmi'Jo 1Jãrtiu da Confederação Naciõnal da IndU& 
!ria. Temos a mais absoluta convicção de que seria 
uma situação incOmoda para mim, que integro esta 
Casa e tenho orgulho de pertencer a ela, tecer 
quaisquer crtlicas ao Legislativo. 

Entretanto, não podemos· deixar de expressar 
ao Congresso Nacional que os empresários indus
triais do Brasil perdem, a cada momento em que o 
tempo avança, suas condições de competir no mer
cado externo, pela ausência de uma reforma tributá
ria que venha desonerar as exportações. Talvez o 
Brasil seja o único pafs do mundo que exporta im
postos. Compreendemos a necessidade de manter 
uma âncora cambial, com o dólar defasado, como 
condição fundamental da manutenção do Plano 
Real, que defendemos. 

Também defendemos a reforma administrativa 
e a previdenciária, na medida em que contribuam 
para o ajuste fiscal, pois o setor privado, mais uma 
vez, paga pelas pressões que são exercidas pelo 
Poder Público no mercado financeiro, fazendo com 
que as taxas de juros nos impossibilitem de competir 
no mercado externo. 

A S'ri. Júnla Marlse - V. Ex" permite-me um 
aparte, nobre Senador Fernando Bezerra? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não é 
permitido aparte em comunicação inadiável. ' 

S. Ex". dispunha apenas de 5 minutos, EF&gora 
só lhe restam dois. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Vou encerrar 
antes de dois minutos, Sr. Presidente. 

Essas foram as preocupações expressas pelos 
empresários. Oportunamente exporei de forma mais 
consubstanciada, em pronunciamento que pretendo 
fazer, as idéias dos industriais brasileiros, que são 
no sentido de ajudar na construção do Pafs. Obvia
mente a inflústria tem crf!icas a fazer, mas também 
tem contiibuições a dar. 

Em relação ao Congresso, posso assegurar, 
há o mais absoluto respeito. Compreendemos que 
há ritos, passos, Regimentos e não queremos atro
pelá-los. 

Entretanto, queremos manifestar a esta Casa 
as nossas preocupações com o andamento de refor
mas e de projetas de lei que são fundamentais para 
que possamos competir no mercado externo e, 
como conseqüência disso, manter os empregos e 
gerar mais emprego e renda, que são fundamentais 
para o equilfbrio social de nosso Pafs. 

Eram essas as informações que eu queria tra
zer a esta Casa, dizendo, mais uma vez, que os in· 
dustriais biãSifeiros apenas querem, de forma muito . 
clara, dar uma contribuição à construção do pais 
que todos sonhamos. 

Muito Q.brigado. 
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O SR. EDISON LOBÃO • Sr. Presidente, am
-pamdo no art. 14 ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a 
palavra, para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Vamos 
inscrever V. Ex". Na fila de inscrição já estão o Se
nador Fernando Bezerra, em segundo o $enador 
Eduardo Suplicy,_ em terceiro o Senador Edison Lo
bão, e agora, em quarto, o Senador José Fogaça. · 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, V. 
Ex". havia dito que, depois. do Senador Fernando 
Bezerra seria o Senador Ademir Andrade e depois 
eu. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex", 
que gotla de fazer discursos brilhantes, emocionan-

. !elO, nesta Casa, está inscrita coma lfder e disporá · 
de 20 minutos. · · 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -· 
Sr. Presidente, Srs. o lançamento do programa dos 
"Eixos Estruturadores de Desenvolvimento", tendo 
os "Corredores de Transporte" como parte essencial, 
demonstra que o Governo Federlll está ciente do pa
pel que lhe cabe neste final de milênio, no qual o 
mundo vive a era da globalização,. e as fronteiras 
são rompidas pelos avanços das comunicações e 
por uma nova conjuntura econômica. 

Esse programa irá formular ações de integra
ção que propiciem o crescimento econômico e so
ciaj. .tanto para as áreas potencialmente produtivas, 
quanto para aquelas com deficiências estruturais. 

É imperativo que os brastleiros também rom
pam com suas históricas fronteiras internas que, 
transcendendo os aspectos geopolrticos, separam o 
Brasil economicamente próspero daquele cujo po
tencial produtivo ainda depende de estfmulos para 
ser efetivado. 

O desafio a ser enfrentado por todos aqueles 
que sonham com um Brasil melhor é potencializar as 
condições à queda .das barreiras das desigualdades 
regionais, para que, juntos, possamos compor um s6 
país, socialmente justo. 

Integrando o programa governamental, o 
...eXeiilplo-do- "Corredor Multimodal de Transporte 
Centro-Norte" formado pelas ferrovias Norte-Sul e 
Carajás; pelas hidrovias do Araguaia, do Tocantins e 
das Mortes; por rodovias e portos, sintetiza, de for
ma inequfvoca, a grandiosidade desse programa. 

O Corredor Centro-Norte tem como objetivo 
desenvolver e implementar, em cooperação públi
co-privada, um eixo de transporte entre as regiões 
Norte e Sul do pafs, tomando-se uma alternativa 
mais econômica para transportes de longa distân
cia; uma via exportadora competitiva através do 
Atlântico Norte e um empreendimento indutor da 
ocupação econômica de uma área com 1 ,8 milhõ
es de quilômetros quadrados do Cerrado Seten
trional Brasilt!iro, cujo potencial produtivo é indis
cutivelmente reconhecido. 

O sucesso desse-projeto começa a ser delinea
do antes mesmo de sua total implantação. 

A operação, ainda em fase experimental, utili
zando as hidrovias, ainda sem as obras de derroca
menta e sinalização necessárias; 283 Km de rodovia 
sem as condições ideais de tráfego e, apenas, 
1 OOKm da ferrovia Norte-Sul, já resultou em um ga-

. 11ho par;i.os produtores de dois dólares por saCa. de 
soja transportada, graças à redução nos custos do 
frete. 

E não é diffcil de se imaginar o que será 81can
çado quando concluída sua implantação porqúe, de 
acordo com levantamentos recentes, a carga que 
hoje circula no seu eixo - eu estou me referindo à 
carga efetiva, não levando em consideração aquelas 
que naturalmente surgirão, a partir da implantação 
do Corredor - é de 45 milhões de toneladas por ano. 
No que se refere ao transporte de passageiros, as 
estimativas também confirmam o pleno cumprimento 
da função social do Corredor, tendo em vista que, 
apenas no trecho concluído da ferrovia Norte-Sul, já 
estão sendo transportados cerca de 240 mil passa
geiros por ano. 

Aléni de indutor de desenvolvimento e integra
ção, o "Corredor Centro-Norte" representa a imple
mentação de mudanças, voltadas ao afinhamento de 
sua implantação com a polllica de governo de de
sestatizar o setor de transportes, diminuir o custo
Brasil e de financiar projetas de infra-estrutura, atra
vés de mecanisrl!)os atrativos a capitais privados, im
prescindíveis no atual cenário econômico. 

Nenhum de nós aqui presente desconhece que 
a escassez dos recursos públicos impõe a existência 
de parceria entre os setores público e privado, no 
resguardo e ampliação dos seJViços de infra-estrutu
ra e utilidade pública. E sob esse aspecto, a estabili
zação da- nossa economia, somada a garantia de re
tomo - a rneaio e longo prazo - para os recursos ali 
investidos, de certa forma facilita a atração de inves
tidores para a região, particularmente no que se re
fere aos or!Fillismos internacionais. 
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Essa predisposição para investimentos intema
-cTorfais tem sido manHestada não só por multinacio
nais, que apontam o Brasil como um dos pafses 
atrativos à implantação de suas empresas, como 
também por organismos de financiamento externo, 
como o Banco Mundial, que publicou em relatório re
cente a disponibilidade de cerca de quarenta milhõ
es de dólares a serem investidos em programas e 
projetas que considerem viáveis. 

Munida da certeza da viabilidade económica do 
Corredor Centro-Norte, uma missão brasileira esta
rá, em breve, em. Washington, negociando com o 
Banco Mundial um financiamento de 1 ,8 bilhão de 
dólares, para garantir a sua implantação. 

O sucesso dessa negociação viabilizará a con
clusão de todo o sistema multimodal de transporte, 
ligando ..P porto de Belém a Centro-Leste e à malha 
da Fepasa, o que significará a sua integração com o 
. sistema hidroviário da região Norte, ampliando o po
tenCiai de exportação da produção níinerafêo-Pará 
Oriental para o parque industrial metalllrgico do Su
deste. 

Ao mesmo tempo é necessário que o Governo 
Federal garanta o destaque firme e seguro dos re
cursos financeiros que .lhe cabem, cumprindo sua 
função de Estado-promotor, que deve ser mantida e 
fortalecida em regiões como o Norte, o Nordeste e o 
Centro-Oeste, que ainda nepessitam de estfmulos 
para consolidar sua base econõmica e atingir um ní
vel de desenvolvimento atrativo ao capital privado. 

O compromisso do Governo Federal com a im
plantação do projeto foi, inclusive, ratificado com a 
inclusão no Plano Plurianual 96/99 da conclusão da 
Fet;rQvia Norte-Sul, por considerá-la uma obra viável 
e prioritária, como destacado pela COmissão Parla
mentar encarregada desse estudo. 

Nesse sentido, ele pode lançar. inão do 
BNDES, que hoje é a mais importante fonte pllblica 
de crédito a médio e a longo prazo, e ·aestinar ao 
projeto parte de seu orçamento disponfvel para em
préstimos em atividades voltadas para exportação, o 
qual •. segundo o publicado na imprensa, é de onze 
bilhões de re<~is. . . . 

Pois bem, Senhoras e Senhores Senadores, 
estamos diante de um projeto de integração nacio
nal, capaz de mudar o pelfil socio-econõmico do 
nosso Pafs e de resgatar a dfvida social que temos 

...ll0l'ft1'3.rte-significativa de nossa população. 
A sua efetivação, no entanto, dependerá de 

uma forte polftica, na qual não pode e não deve ha
ver espaço para divergências partidárias ou regio
nais. Porque esse é um programa que tem como ca-

racterlstica viabilizar as potencialidades positivas do 
Pafs. Um programa com a visão do século 21, cujos 
resultados transformarão em realidade os sonhos de 
nossa Nação. 

Estas as perspectivas otimistas do programa 
dos Eixos Estruturadores de DesenvoMmento, que 
espero se confirmem em futuro próximo. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jillio campos) • Conce
do a palavra ao Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, quero apenas fazer um registro. Per
doem-me os Srs. Senadores a emoção e o orgulho 

· · com que,, neste momento, nos revestimos para fazer 
êsse registro. 

O jornalista Jayme Sirotsky hoje está sendo 
empossado como Presidente da Federação Mundial 
de Jornais, na cidade de Washington. Foi eleito e 
hoje está sendo empossado nesse órgão que congre
ga todas as associações de jornais do mundo inteiro, 
congrega os mais importantes órgãos de comunica
ção do mundo e é uma instituição que sempre se as
sociou às lutas pelas liberdades democráticas e pelo 
direito à liberdade de expressão no mundo. 

Jayme Sirotsky é um nome respeitadfssimo no 
Rio Grande do Sul, não só porque, ao lado de seu ir
mão Mauricio, construiu uma das mais prósperas e 
modernas empresas de comunicação do Pafs, mas 
também porque é um intelectual, um pensador refi
nado, um .estudioso, um articulista, um editorialista 
dos mais~ competentes que este Pafs possui. É a pri
meira vez que um dono de jornal da América Latina 
assume a presidência da Federação Mundial de Jor
nais. 

Para nós, gallchos, isso equivale ao mesmo 
sentimento que tivemos quando Oswaldo Aranha 
presidiu a Assembléia da ONU em 1948 ou quando 
Érico Verlssimo foi reconhecido nas universidades 
americanas. 

Seguramente, para o Brasil, signHica a presen
ça maillscula e destacada de uma liderança empre
sarial e de um intelectual refinado na marcação e na 
definição dos nossos interesses e do nosso pensa
mente em âmbitojntemacional . 

Encoi'i!ia-se em Washington representando ofi
cialmente o Senado da República, nomeado pelo 
Presidente da casa, Senador José Samey, o Sena· 
dor Casildo_ Maldaner. Mas nos perdoem e nos per-
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mitam, especialmente os Senadores do Rio Grande 
-dõ Sul e de Santa Catarina, porque quero, sob~tu
do, aqui sublinhar também que a Senadora Emília 
Fernandes e o Senador Pedro Simon pediram-ma 
que em seu nome também fizesse esta alusão a fato 
tão notoriamente importante para a vida cultural do 
nosso Pafs. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
que V. Ex" substitua a minha solicitação. Ao invés 
de falar como Líder, gostaria de fazer uma breve co
municação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com o 
consentimento do primeiro orador inscrito, eminente 
Senador Ademir Andrade, vamos inverter a ordem. 
V. Exa 1alará para uma comunicação inadiável, por 

. Cillcdminutos, e em seguida nenhuma comunicação 
inaaláVeJ será permitida. -

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, eu já havia pedido para fazer uma comu
nicação. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Eu também es
tava inscrito, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com a 
palavra a Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nesta breve 
comcnicação quero fazer uma análise sobre as pes
quisas de opinião que demonstram que a população 
brasileira está reprovando o Governo de Fernando 
Henrique Cardoso. 

A sua eleição para Presidente do Brasil fez 
com que o eleitorado brasileiro vivesse uma grande 
expectativa diante das suas promessas de campa
nha, quais sejam, manter a estabilidade econõmica, 
propiciar o nosso desenvolvimento econõmicos, bem 
como atender à sua demanda social. 

Enfim, Fernando Henrique Cardoso prometeu 
muito. Permanentemente, Sr. Presidente, tenho fei
to, neste Plenário, questionamentos em relação ao 

-cumrmrnento das suas promessas. Até o presente 
momento não há nenhuma ação de governo para 
solucionar os grandes problemas sociais do nosso 
Pafs: o desemprego, a falta de moradia, a fome e a 
miséria. 

No ano passado, foram encaminhadas pelo 
Governo propostas de mudança- ao Congresso Na
cional. Diante do rolo compressor, que foi também 
uma das molas propulsoras da aprovação das re
formas constitucionais pelo -Congresso Nacional, 
não pudemos constatar nenhum resultado. O Go
verno determinou que houvesse urgência na vota
ção dessas matérias e que a Câmara dos Deputa
dos e o Senado Federal as aprovassem sem ne
nhuma modificação. O Governo impediu até mes
mo que o Senado da República fizesse algumas 
correções necessárias nas propostas de reforma 
constitucional. 

Sr. Presidente, não estamos vendo nenhuma 
ação de governo. Não foi construfda nenhuma casa 
popular neste Pafs. A saúde pública está se transfor
mando num verdadeiro caos. Não há nenhuma me,. 
dida, necessária e urgente, para conter a miséria, a 
~orne e o 'desemprego no nosso Pafs • 

Poiiànto, Sr. Presidente, essas pesquisas re
tratam a realidade de um Pafs que teve uma expec
tativa, que elegeu um Presidente da República no 
primeiro turno das eleições, acreditou nele, riias que 
hoje está perplexo, descontente e frustrado. : 

É preciso que se medite sobre esses-fatos e 
que se reflita sobre esses números, porque eles são 
a prova da realidade social do Pafs. Quem anda pe
las ruas e conversa com o povo nas esquinas, em 
qualquer lugar, constata exatamente isso. 

O Brasil tem hoje um exército de um milhão de 
desempregados, e só no meu estado são quinhen
tos mil. O nosso Pafs encontra-se em condições pra
ticamente !alimentares com relação à educação, à 
saúde, à _1!69urança e ao transporte colativo. Em re
lação a moradias, o nosso déficit é de três milhões 
de unidades habitacionais. 

Portanto, Sr. Presidente, nesta breve comuni
cação, eu quero manifestar aqui a nossa apreensão 
diante das dificuldades nacionais. Apesar de Lfder 
da Oposição, eu não gostaria de ver refletir, em pes
quisas como essa, o desencanto e a frustração da 
Nação. Gostaria que o Presidente estivesse priori
zando o social e o desenvolvimento econõmico e 
que não houvesse as manifestações que estão ocor
rendo em todo o Pafs. Por exemplo, a questão da 
reforma agrária, seguramente, não tem merecido a 
vontade polllica deste Governo. 

Quanto . ao .desenvolvimento econõmico, con
versamos hoje com empresários brasileiros que vie
ram ao Congresso Nacional fazer suas reivindicaçõ
es, suas manifestações. E lodos eles, Sr. Presiden
te, demons.!!'am frustração e perplexidade. Por quê? 
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Porque o setor produtivo nacional está realmente 
·-numa sttuação de grandes dificuldades. 

É por isso que fazemos aqui, nesta breve co
municação, uma reflexão sobre a realidade polftica e 
social do Pafs. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Conce
do a palavra, para uma breve comunicação, ao no
bre Senador Antonio Canos Magalhães. 

O ·SR. ANTONIO CARLOS· MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para breve comunicação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, on
tem, eu disse que enviei um fax ao jornalista Márcio 
Moreira Alves, pelas inverdades que ele tem afirma
do na sua coluna. E citei fatos em relação a sua ati
tude, que por ele não foram desmentidos. 

Ele, hoje, avisa que me enviou um fax. como 
resposl!l. É verdade. Apenas ele deveria ter publica
do os dois faxes. Não sei se faço Isso, mas quero di· 
·zer~ no fax que esse jornalista me enviou ele diz 
que o meu fax foi grosseiro e que, ria primeira opor
tunidade, vai transmitir aos leitores a ret~icaçãcl" a 
respeito da restauração do Mosteiro de São Bento, 
que, numa das suas crOnicas anteriores, ele diz que 
foi feita com recursos da Construtora Odebrecht, 
quando, na realidade, foi feita com re<;ursos do Go
verno do estado, em contrato por mim assinado. 
Mas isso nada tem a ver. Como eu reclamei, porque 
ele disse que eu era sócio do Sr. Ângelo Calmon de 
Sá, ele alegou que disse isso porque eu sou acionis
ta do Banco Econõmico. 

Em verdade, é uma prova de mal caráter colo
car a questão nesse ponto, porque, nesse .caso, 
devo ser sócio do Brasil inteiro, porque sou da Pe
trob"~. da Vale do Rio Doce, do·Amador Aguiar .e 
do Bradesco e de outras instituições. Conseqüente
mente, é uma demonstração da quem foge à verda-
de por falta de caráter. · 

No mais, 'O que ele diz é que eu indiquei o Sr. 
Ângelo de Sá para algumas posições no Governo 
Federal, tanto no Governo Geisel quanto no Gover
no Collor. Não é verdade. Entretanto, se fosse, não 
era crime. Mas não é verdade. Assim, o que o Sr. 
Márcio Moreira Alves deve fazer é publicar, na sua 
coluna, os dois faxes, para atender à curiosidade 
dos seus lettores e do Brasil inteiro. 

Agora, quero dizer que ontem esqueci de enu
metar e.._hoje, recebi telefonema de Rede para 

l!i!furiõiâr, também, que ele recebia dinheiro indevida
mente do Governo de Pernambuco até 1990. Igual
mente era, além de funcionário-fantasma do Banespa, 
do Governo de Pemambuco. E é esse jornalista que 

-·--· 
passa como homem que pode fazer criticas ao Con
gresso Nacional, aos Srs. Senadores e Deputados. 

Assim é que a mfdia se desmoraliza, ao invés 
de fortalecer-se aos olhos da Nação. 

Muito obrigado a V. Ex", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, por 
cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do 
Regimento Interno. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como 
Relator da Comissão Externa do Senado Federal 
que foi ao Pará, gostaria de relatar o nosso parecer. 

Antes, porém, eu não poderia deixar de fazer 
menção à· movimentação extraordinária de quase 
três mil empresários que hoje aqui estiveram, sobre
iudo da --confederação Nacional da Indústria, da 
Fiesp, e de industriais de todo o Brasil, que ressalta· 
ram a ausência de ajuste fiscal efetivo, que induz à 
politica de juros altos e càmbio valorizado, õ que 
vem impondo õnus elevado ao setor industrial. ~ 

Ressaltaram a lenta redução do custo-Srasil, 
a prioridade de se realizar a reforma tributária, a 
necessidade de se fazer a economia crescer e ge
rar empregos. Considero importante que os indus
triais, como todos os demais segmentos da popu
lação, estejam expressando os seus sentimentos e 
anseios. · 

Gostaria de registrar algo que me pareceu es
tranho na manifestação do· Senhor Presidente da 
República. Sua Excelência, perante o Senador Fer
nando Bezerra, Presidente da CNI, e de todos os in
dustriais do Pafs, disse que, de acordo com todos os 
indicadores macroeconõmicos, não há qualquer indi
cador que leve a detectar problema sério. 

Ora, Sr. Presidente, onde estará o termõmetro 
do Presidente da República? Será que está liga
do ao Brasil ou foi colocado em algum armário 
especial? Será que o termõmetro do Presidente 
não detectou a taxa de desemprego recorde de 
1 ,340 milhão de trabalhadores desempregados 
na Grande São Paulo e em tantas outras regiões 
do Pafs? Será que não detectou o anseio de tan
tas pessoas com relação ao crescimento da eco
nomia de uma forma mais acentuada, criando 
empregos?-Será-que o lermõmetro do Presiden
te da República esqueceu que, infelizmente, ain
da temos o troféu de campeões mundiais da de
sigualdade socioeconõmica? 
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É verdade que a inflação diminuiu bas1ante, 
-rTraS" os problemas de desemprego e de má distribui
ção da renda estão por ser enfrentados. 

Sr. Presidente, com respeito ao nosso relatório 
relativo ao ocorrido no Pará, solicito seja transcrito 
na Integra o que detectou a Comissão Externa, no
meada pelo Plenário do Senado, composta pelos 
Senadores Ademir And~de, Coutinho Jorge, Totó 
Cavalcante, Sebastião Rocha, por mim e, também, 
pelo Senador José Eduardo Outra, que acompanhou 
nossa viagem. 

Estivemos no Instituto Médico Legal de Mara
bá, onde vimos os corpos dos 19 trabalhadores 
sem-terra mortos; visitamos e dialogamos com os fe
ridos nos hospitais de Marabá, de Parauapebas e de 
Curionópolis; estivemos no local dos trágicos even
tos, erri Eldorado dos Carajás; mantivemos audiên
cia-coni' o Governador Almir Gabriel; conversamos 

.. com inúmeras testemunhas, jornalistas e cinegrafis
tas ·que lá estiveram; ouvimos o Dr. Nelson Massini, 
que fez um diagnóstico perante a Comissão de Di
reitos Humanos da Câmara dos Deputados, identifi
cando que muitos dos mortos receberam tiros à 
queima-roupa. Peço, inclusive, que sejam registra
dos os nomes dos 19 mortos naquele trágico evento. 

Falamos das providências tomadas pelas auto
ridades judiciárias e policiais locais, pelo Ministério 
Público do Pará, pela Procuradoria-Geral da Justiça, 
pelo Ministro de Estado da Justiça. 

Sr. Presidente, infelizmente, pelas imprecisões 
colhidas, ficou a forte convicção de que a intenção 
da ação policial não era de, pacif1Céllll9nte, promover 
a evacuação dos trabalhadores rurais sem-terra que 
pra)icavam um ato de cidadania, ao protestarem 
contra a falta de sensibilidade das autoridades na 
solução do assentamento daqueles trabalhadores. 

Desse modo, no âmbito desta Comissão, opi
m!mos que o Senado deva ser infonnado, oficial
mente, do resultado das investigações ora em anda
mento, tanto na esfera da Policia Militar como na da 
Justiça Civil, bem como ter acesso aos depoimentos 
prestados pelas autoridades civis e militares do Go
verno do Pará, responsáveis pelas ordens emitidas 
para desobstrução da Rodovia PA-150. 

Com esse objetivo, solicitamos que a Mesa do 
Senado oficie ao Ministério Público das decisões 
dessa Comissão, a fim de que esse órgão determine 

-e-fo-wiêcimemo de todas as infonnações sobre o an
damento dos processos referentes ao assuntos em 
questão, além de remeter, o mais rápido passivei, a 
cópia integral da ação que o Procurador-Geral da 
República instaurou contra o Governador Almir Ga-

briel e cópia da defesa prévia do Governador Almir 
Gabriel na citada ação. 

Solicitamos, também, que a Mesa do Senado 
Federal oficie ao Ministério da Justiça, para que seja 
enviada a esta Casa cópia dos depoimentos presta
dos à Comissão que, no âmbito daquele Ministério, 
está investigando o massacre de 8dorado dos Ca
rajás, em especial o da testemunha-chave, que de
nunciou a contratação de policiais e jagunços para 
matarem os sem-terra, bem como o depoimento do 
fazendeiro que confirmou as palavras da referida 
testemunha 

É esse o parecer que assinam os membros da 
Comissão, Senadores Sebastião Rocha, José 
Eduardo Outra, Ademir Andrade, Totó Cavalcante e 
Coutinho Jorge, além deste Relator que lhes fala. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, relatório final que vai ser lido pelo Sr. 1° Se
cretário e_!n exerclcio, Senador Valmir Campelo. · 

É lido o seguinte: 

RELATÓRIO N" 1, DE 1996 

Da Comissão Externa do Senaão Fe
deral, criada nos termos do Requerimen
to n" 365196. 

Relator: Senador Eduardo Supllcy 
No dia 18 de abril passado, a nação assistiu, 

estarrecida, as imagens divulgadas pela televisão do 
massacre dos trabalhadores rurais sem-terra, em El
dorado do Carajás, no Estado do Pará, ocorrido na 
noite anterior. No Senado da República a reação 
dos senadores foi de repúdio à violência da ação <»' 
metida pela Policia Militar, como atestam os vários 
discursos pronunciadc>s na sessão ordinária. As in
fonnaçõàs disponlveis naquele momento, embora 
imprecisas, davam conta de excessos cometidos pe
las autoridades pof!Ciais, na condução da operação 
de desobstrução da rodovia PA-150, na altura do 
quilOmetro 90, a cerca de 600 Km de Belém. 

Os trabalhadores rurais sem-terra, cuja luta 
pelo direito de poderem ser assentados na terra da 
região já é de mais de dois anos, mudaram seu 
acampamento, inf'?ialmente, em outubro de 1995, 
para uma propriedaâe da Prefeitura Municipal de 
Curionópolis. Era uma forma de pressionar os gover
nos federal e estadual, na busca de uma solução 
para o assentamento definitivo de suas famRias. 
Após lonoo espem os lideres do movimento deciõl
ram, empreender uma caminhada até Belém visan
do levar ao Governador Almir Gabriel suas reMndi
cações. Tentavam com isto negociar com as autori
dades competentes a desapropriação da Fazenda 
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Macaxeira, como parte de entendimento havido en
tre eles e o ex-presidente do Incra Sr. Francisco 
Graziano. No acordo firmado em 1995, os trabalha
dores comprometeram-se a não invadir nenhuma 
propriedade, enquanto as autoridades compromete
ram-se a tratar dos aspectos legais do problema To
davia, tendo em vista a demora na resolução de 
suas reivindicações, os trabalhadores rurais sem-ter
ra iniciaram uma marcha, a pé, desde Curionópolis 
até Belém. Quando atingiram Eldorado do Carajás, 
cansados e já sem mantimentos, resolveram blo
quear a rodovia PA-150 solicitando ônibus do Gover
no do Estado que os levasse a Marabá e de lá até a 
capitai do Estado. 

Acionada para promover a desobstrução da ro
dovia PA-150, a Polfcia Militar do Pará, inicialmente 
nell_ociou com os sem-terra o envio dos ônibus soli
citadoS ~m troca da liberação da rodovia. Os traba
.lh!!dOres cumpriram sua parte, mas, novamente, seu 

. pleitoloi ignorado e, então, por uma infeliz ordem 
superior, os policiais militares deram infcio ao pro
cesso de desobstrução, a qualquer preço, da rodo
via. O preço foi a vida de 19 trabalhadores rurais 
sem-terra, muitos feridos e uma imensa vergonha 
nacional pela chacina praticada contra cidadãos bra
sileiros que buscavam uma forma digna de trabalhar 
e viver. 

O Senado Federal, juntamente com a Câmara 
dos Deputados, adiantando-se às autoridades fede
rais e estaduais, enviou uma comissão de Parlamen
tares para verificar, ln loco, a extensão da tragédia. 
Na Sessão de 18 de abril, o Plenário do Senado 
aprovou, em regime de urgêncià, o Requerimento n" 
365/96, de autoria do representante do Pará, Sena
dor' A:demir Andrade e outros senhores Senadores, 
que propôs a criação de uma Comissão Externa, for
mada por 5 (cinco) Senadores, destinada a averi
guar, ln loco, ocorrência violenta em que foram viti
mados cerca de 40 trabalhadores rurais sem-terra, 
em Eldorado do Carajás, no Estado do Pará, a fim 
de apurar as responsabilidades e propor medidas ao 
Executivo e ao Judiciário do Estado, bem como ao 
Governo Federal, no prazo de 30 dias. Para compor 
a comissão, foram indicados os Senadores Ademir 
Andrade, PS B-PA, Coutinho Jorge, PSDB-P A, 
Eduardo Suplicy, PT-SP, Totó Cavalcante, PPB-TO, 
e Sebastião Rocha, PDT-AP. Também o senador 
José.. Eduardp Outra, Lfder do PT, acompanhou a 
Viagem-da Comissão ao Pará. 

No Pará, os membros da Comissão do Senado 
estiveram nos Municfpios de Marabá, onde viram os 
corpos dos 19 trabalhadores sem-terra mortos, no 
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Instituto Médico Legal; visitaram os feridos no hospi
tal, tiveram a oportunidade de. ouvir os depoimentos 
de trabalhadores, alguns pertencentes ao movimen
to dos sem-terra, outros não, que testemunharam o 
acontecido; estiveram no local dos trágicos eventos, 
em Eldorado de Carajás, onde conversaram com 
muitos dos que ali estavam no dia do episódio; fo. 
ram a Parauapebas e Curianópolis, onde visitaram 
outros feridos no hospital; e foram a Belém do Pará, 
onde mantiveram audiência com o Governador Almir 
Gabriel. Também conversaram com jornalistas que 
presenciaram os fatos, como o cinegrafista do SBT 
que filmou as imagens da chacina, e o jornalista da 
Rede Globo, no Pará, que cobriu os acontecimentos 
no local do massacre. A Comissão, à qual se juntou 
a Comissão formada para o mesmo fim da Câmara 
dos Deputados, foi acompanhada, por dois Procura
dores da Procuradoria-Geral da República, pelo 
VIC6-Pf6l!tdente da Associação Nacional dos Jcirna
listas, per quatro representantes da Assembléia Le
gislativa do Estado e membros do Ministério Publico 
local. 

Por iniciativa da Comissão de Direitos Kuma-
nos da Câmara dos Deputados, foi indicado o médi
co legista Dr. Nelson Massini, da Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro, para acompanhar as autóp
sias realizadas em Marabá. O ilustre méã100 legista, 
professor de Medicina Legal, em exposição feita na 
Câmara dos Deputados, após a conclusão dos tra
balhos, identiticou que muitos dos mortos receberam 
tiros à queima-roupa, configurando-se, portanto, um 
processo de execução. 

Os 19 trabalhadores sem-terra mortos pela PM 
em Eldorado dos Carajás, naquele trágico 17 de 
abril de 1996, foram: 

' 
1. Altamiro Ricardo da Silva 
2. Amâncio dos Santos Silva 
3. Abmo Alves Rabelo 
4. AntOnio Costa Dias 
5. Antônio Alves da Cruz 
6. Antônio, Irmão 
7. Graciano Olfmpio de Souza, Badé 
8. Joaquim Pereira Veras 
9. José Alves da Silva 
1 O. José Ribamar Alves de Souza 
11. Lourival da Costa Santana 
12. Leonardo Batista de Almeida 
13. Manoel Gomes de Souza 
14. Rã1mundo Lopes Pereira 
15. Robson Vrtor Sobrinho 
16. Oziel Alves Pereira 
17. Val_demir Ferreira da Silva 
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18. João Rodrigues Araújo 
-- - 19. João Carneiro da Silva 

As autoridades judiciárias e policiais locais co
meçaram a tomar ·as medidas cabfveis em suas 
áreas de jurisdição. O Ministério Público do Estado 
do Pará, através de sua Procuradoria-Gerai de Justi
ça, depois de audiência com o Senhor Ministro de 
Estado da Justiça, Nelson Jobim, designou o Procu
rador Lufs César Tavares Bibas para acompanhar 
as investigações e o Inquérito Policial Militar que fo
ram instaurados. Igualmente, segundo offcio enca
.minhado ao Presidente do Senado Federal pelo Pro
curador-Geral da Justiça do Pará, Dr. Manoel Santi
no Nascimento Júnior, foram tomadas as providên
cias para a designação dos Promotores Públicos em 
Marabá e Curionópolis para acompanhar as investi
gações do Inquérito Policial Civil, aberto para apurar 
as-re5!1ónsabilidades dos envoMdos no massacre 
que ceifou a vida de dezenove trabalhadores rurais · 
séinWTa. 

Preocupa-nos o desempenho daS autoridades. 
de investigação do referido massacre, uma vez que 
tem havido inúmeros casos de impunidade acober
tando crimes contra os sem-terra. Estarfamos mais 
seguros se já houvesse lei deteterminando que cri
mes cometidos por policiais militares fossem investi
gados e julgados pela Justiça Çivil. 

Em sfntese este é o relatório que a Comissão 
Externa do Senado, criada por força do Requerimen
to n• 365196, faz à Casa sobre o que pode averiguar 
nos contatos realizados com os sobreviventes da 
chacina e algumas pessoas que a presenciaram. ln
felizmente, pelas impressões colhidas, ficou a forte 
convicção de que a intenção da ação policial não era 
de pacificamente promover a evacuação dos traba
lhadores rurais sem terra que praticavam um ato de 
cidadania ao protestar contra a falta de sensibilidade 
das autoridades na solução do assentamento da
queles trabalhadores e suas famffias. 

Deste modo, no âmbito desta Comissão, opina
mos que o Senado deva ser informado oficialmente 
do resultado das investigações ora em· andamento, 
tanto na esfera da policia militar como da justiça ci
vil, bem como tenha acesso aos depoimentos pres
tados pelas autoridades civis e militares do governo 
do Pará responsáveis pelas ordens emitidas para a 
desobstrução da rodovia PA-150. Com este objetivo, 

-se!immos q·ue a Mesa do Senado oficie ao Ministé
rio Público das decisões desta Comissão a fim de 
que este órgão determine o fornecimento de todas 
as informações sobre o andamento dos processos 
referentes ao assunto em questã?, além de reme-

ter. o mais rápido possfvel, a cópia integral da ação 
que o Procurador-Geral da República instaurou con
tra o Governador Almir Gabriel e a cópia da defesa 
prévia do Governador na citada ação. Solicitamos, 
também, que a Mesa do Senado Federal oficie ao 
Ministério da Justiça para que seja enviado a esta 
Casa cópia dos depoimentos prestados à comissão 
que, no âmbito daquele Ministério, está investigando 
o massacre de Eldorado dos Carajás, em especial o 
da testemunha-chave que denunciou a contratação 
de policiais •e jagunços para matar os sem-terra, 
bem como o depoimento do fazendeiro que confir
mou as palavras da referida testemunha. 

É este o relatório. 
Sala das Comissões, 22 de maio de 1996. -

Sebastião Rocha - José Eduardo Outra - Couti
nho Jorge- Ademlr Andi'ade- Totó Cavalcante. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi
i:lência, ~m a apresentação do relatório final da Co
missão Temporária, criada pelo Requerimento n" 
365/96, declara a mesma extinta. 

Sobre a mesa, parecer de matéria ap~iada 
na Ordem do Dia da presente sessão, e que se 
não houver objeção do Plenário vai ser lido pelo 
Sr; 1° Secretário em exercfcio, Senador Valmir 
Campelo. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 264, DE 1996 
(Da· Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao. Projeto de lei da Câmara n• 232, de 
t993 (n" 2.525, de 1992, na Casa de ori
gem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 232, de 
1993 (n" 2.525, de 1992. na Casa de origem), que 
inclui os incisos X e XI no art. 4• da Lei n• 8.389, de 
30 de dezembro de 1991, que institui o Conselho de 
Comunicação Social. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de maio de 
1996. - Teotônlo VIlela Filho Presidente - Levy 
Dias, Relator- Júlio Campos- Ney Suassuna. 

ANEXO AÔ PARECER N° 264, DE 1996 

Altera artigos da Lei n" 8.389, de 30 
de dezembro de 1991, que "Institui o 
Conselho de Comunicação Social, na for· 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00363 
.·. ; 

- ma do art.. 244 da Constituição Fotderal. e 
--- dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A Lei n• 8.389 de 30 de dezembro de 

1991, passa a viger com as seguintes alterações: 

"Art. 4° O Conselho de Comunicação 
Social compõe-se de: 

I - um representante das empresas de 
rádio; 

11 - um representante das empresas 
de televisão; 

III - um representante das empresas 
de televisão por assinatura; 

IV - um representante das empresas 
de imprensa escrita; 

V - um representante das agênci;as de 
t~ropaganda; 

, VI - um engenheiro com notórios conhe-
. ·~-cimentos na área de comunicação social; 

VIl - um representante da categoria 
profissional dos raãlalistas; 

VIII - um representante da categoria 
profissional dos jornalistas; 

IX - um representante da categoria 
profissional dos artistas. 

X - um representante da categoria 
dos trabalhadores em empresas de televi-
são; 

XI - um representante das categorias 
profissionais de cinema e vfdeo; 

XII - um representante da categoria 
dos profissionais de propaganda; 

XII - treze membros representantes da 
sociedade civil. 

§ 1• A duração do mandato dos mem
bros do Conselho será de dois anos, permiti
da uma recoridução. 

§ 2" Cada membro do Conselho terá 
suplente exclusivo. 

§ 3" Os membros do Conselho deve
rão ser brasileiros maiores de idade e de re
putação ilibada. 

§ 4° Os integrantes do Conselho terão 
estabilidade no emprego durante o perfodo 
do mandato. 

Art 5" Os membros do Conselho de 
Comunicação Social e seus respectivos su-

-~lentes serão eleitos por ambas as Casas 
do Congresso Nacional, cabendo ao Senado 
Federal e à Câmara dos Deputados, aliena· 
damente, a cada pleito a iniciativa do pro-
cesso eleHoral. · 

§ 1• Para a primeira composição do ConSelho, 
a eleição iniciar-se-á no Senado Federal. 

§ 2" A eleição dos integrantes do Conselho 
será disciplinada pelas nonnas regimentais próprias 
de cada Casa do Congresso •. 

§ 3" Quando algum nome aprovado na Casa a 
que couber a iniciativa da eleição for rejettado pela 
outra, a primeira escolherá um substituto que, igual
mente, será submetido à apreciação da outra e as
sim proceder·se-á, sucessivamente até a eleição da 
nominata integral do órgão. 

§ 4" As entidades representativas de caráter 
nacional dos setores mencionados nos incisos I a XII 
do caput do artigo anterior, assim consideradas 
aquelas organizadas em pelo, menos cinco unida· 
des da Federação, poderão sugerir nomes ao Presi
dente do Congresso Nacional. 

. § 5" Os candidatos às vagas dos. rep
ràsentantes da sociedade civil serão indica· 
dos pelas Mesas do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados. 

§ 6" A Casa a que couber a iniciirtiva 
da eleição responderá, no perfodo de.: dois 
anos de duração do mandato dos membros 
do Conselho, pelas despesas com o funcio
namento desse órgão, mediante dotação or· 
çamentária especlfrca. 

Art 6" O Presidente e o VK:e-Presiden
te serão eleitos pelo Conselho dentre os tre
ze membros representantes da sociedade 
civil 

Parágrafo único. O Presidente será 
subslitufdo, em seus impedimentos, pelo 
VJCe-Presidente. 

Art. 7" O Conselho de Comunicação 
Social, presente a maioria absoluta dos seus 
membros, reunir-se-à, ordinariamente, na 
periodicidade prevista em seu Regimento ln
temo, na sede do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. A convocação ex
traordinária do Conselho far·se-á: 

I - pelo Presiderte do Senado Federal; ou 

11 - pelo seu Presidente, ex offlclo, ou 
a requerimento de oito de seus membros. 

- --- - - I 
Art. 2"_Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. r 

Art 3" Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PREsiDENTE (Júlio Campos) - O pare-

cer fido vai à.publi~çâo. .. 
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Com a palavra, para uma comunicação inadiá
-1791~ Senadora Beneclita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs, Senadores, eu gos
taria de, em primeiro lugar, pedir o registro, na Inte
gra, do pronunciamento referente à comemoração 
do Dia Mundial das Comunicações. 

Em segundo lugar, quero comentar o fato 
acontecido ontem no -meu Estado do Rio de Ja
neiro, que foi a privatização da Light. O Governo 
vendeu a Light, oú melhor, deu um presente de 
R$2 bilhões. E o que me chama a atenção é que 
dizem que as estatais não valem para o nosso 
Pais, que foram colocadas à venda porque não 
são boas, não rendem, não são bem administra
daS e c:t'ue, por conseguinte, Unhamos que priva
tizá-las. No entanto, passa-se a Light para uma 
, empresa francesa estatal e para grupos america
nos, e por um preço tão baixo. 

Ora, foi um sucesso, uma euforia geral. 
Isso quer dizer que a privatização valeu pura e 
simplesmente como uma questão politica. Por 
isso, eu não poderia deixar de fazer aqui este 
comentário, como representante do Estado do 
Rio de Janeiro. Não adianta dizer que a União 
continua com 39% do capital. Ora, se é uma em
presa que dá rendimentos, se é uma boa empre
sa, que tem servido e já teve a experiência de 
estar nas mãos de empresas estrangeiras, por 
que privatizá-la? Para competir com quem? E 
por quê? Quem é que comprova a qualidade da 
prestação de serviços dos grupos americanos e 
dessa empresa francesa? 

Ora, eles dizem: os vencedores vão, sem dúvi
da nenhuma, melhorar os serviços". Eles vão enca
recer a prestação de serviços, porque não têm se
quer a dimensão social da atribuição da empresa. A 
Light atendia, como já tive oportunidade de dizer na 
Tribuna, às comunidades carentes. Trata-se de uma 
empresa lucrativa. Dizem que vão melhorar a quali· 
dade da prestação de serviços. mas vão aumentar o 
custo. Dizem que vão reduzir as perdas. 

Para concluir, Sr. Presidente, pior do que isso 
é considerar que as nossas estatais não são sequer 
de confiança, porque disseram que um dos ganhos 
~alfzar essa empresa é que acabarão com os 
•gatos'. E o que são os "gatos• senão adutteração 
dos medidores para reduzir a marcação do consu
mo, ligações J:iratas, por exemplo?- Ê uiii desrespei
to à empresa nacional, a quem administrou a Ught 

até agora dizer que há que se privatizar uma em
presa que dará lucro porque os compradores têm 
o maior poder fiscalizador e, por outro lado, são de 
uma honestidade tal, de uma confiabilidade tal, 
que vão acabar com os 'gatos", porque foram exa
tamente esses "gatos" que justificaram a sua pri
vatização. 

Sr. Presidente, não poderia deixar de fazer 
esse comunicado, nesta tarde, porque tratou-se de 
um presente e não de uma venda 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Conce
do a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. S. 
Ex' dispõe de vinte minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, tenho um pronunciamento por es
crito, onqe teço considerações a respeito da iníciati
va do Jornal O Liberal. Na verdade, o maior grupo 
de comunicação da Amazônia e o jornal, na pessoa 
de seu vice-Presidente, Rômulo Maiorana Júnior, ini
ciou uma campanha denominada Acorda Pará. 

Permanentemente tem publicado editoriais de 
sua própria lavra onde chama a atenção de todos e, 
principalmente, dos polrticos, mostrando que o nos
so Estado, o Estado do Pará, é a mais alta potencia
lidade nacional, que tem contribuído com o desen· 
volvimento nacional e que tem, inclusive, gerado 
uma exportação considerável. Exportamos anual
mente US$2 bilhões, praticamente 1/18 de toda a 
exportação brasileira. 

O estado do Pará não recebe a atenção devida 
do Governo Federal naquilo que se refere aos inves
timentos >necessários à consolidação do seu desen
volvimento. 

Os polflicos do Pará até que têm feito um esfor
ço, têm buscado, superando as divergências partidá
rias e ideológicas, de toda forma e de toda maneira 
unirem-se para conseguir aquilo que é anseio de nos
sa comunidade, não só o Pará, como até mesmo os 
parlamentares da Amazônia, de uma maneira geral. 

Conseguimos consolidar no ano de 1995 a 
Bancada parlamentar da Amazônia Essa Bancada 
realizou quatro grandes encontros: em Belém; em 
Porto Velho, Rondônia; em Macapá, Amapá e em 
Brasllia. E estávamos pretendendo fazer um quinto 
encontro em Imperatriz, quando ocorreu o acidente 
com aquelêS três deputados estaduais, e o encontro 
foi suspenso. -

-Ocorre 'que, apesar de todo esforço dos parla· 
mentares dE meu Estado e dos parlamentares da 
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Amazônia de urna maneira geral, não conseguimos 
-obter os frutos do nosso trabalho. Apesar das ~ 
sas audiências com o Presidente da Repllblica, da 
presença de vários ministros nesses nossos encon
tros, não conseguimos concretizar minimamente 
aquilo que idealizávamos. Por isso, o jornal O Libe
ral vem tecendo cr(ticas consideráveis à classe poli
tica. 

Não lerei o pronunciamento, pois desejo que 
seja dado como lido, prefiro colocar algumas questõ
es de improviso ante$ de entrar nos dados do Orça
mento de96. 

A forma de desenvolvimento de nossa região 
só interessa a quem está de fora. Cito dois exem
plos para mostrar essa realidade. Em primeiro lugar, 
o Governo Federal decidiu construir a maior hidrelé
trica inteiramente brasileira no Estado do Pará, Tu
cuitif, US$6 bilhões foram ali investidos. 
. .• 'Pergunta-se: Tucurui foi feita para desen
volvêf"a amazõnia?Nãii:-É evidente que não. Os 
fatos demonstram que não. Tucurui foi construi
da unicamente para viabilizar três megaprojetos 
minerometalllrgicos no Estado do Pará: Al
brás/Aiunorte, em Bancarena, Alcoa, no Mara
nhão, e Carajás. Todos três voltados à exporta
ção. Só os projetas da AlbrásfAiunorte e da AI
coa, no Maranhão, consomem 40% da energia 
produzida na hidrelétrica de Tucurui. E com o 
preço subsidiado, com o preço mais barato do 
que qualquer industrial nacional paga em qual
quer canto deste Pais pela energia que conso
me. 

Foram capazes de gastar US$6 bilhões para 
construir essa hidrelétrica. Não há nenhum estado 
da região Norte do Pais que receba energia da hi
drelétrica de Tucuruf. Em meu Estado, o Estado 
do Pará, estamos hoje ainda com 69 municipios, 
de um total de 141, que funcionam com l.lsinas ter
moelétricas. 

É evidente que essas usinas estão completa
mente destroçadas, sem condições do atendimento 
da necessidade dessas populações. Há municfpios 
a menos de SOkm da usina hidrelétrica de Tucurui, 
que não recebem energia da referida l.lsina. Há uma 
indllstria de cimento, construfda pelo grupo João 
Santos, evidentemente com financiamento da Su
dam, em ltaituba, com capacidade para produzir 400 
m~e.cimentofdia, fechada há 10 anos, por
que ã energia da Hidrelétnca de tucuruf ã:té lá nunca 
chegou. 

Além desse aspecto, para se levar energia da 
Hidrelétrica de Tucuruf ao oeste do Pará, gastar-se-

iam apenas US$220 milhões. Para se levar ener
gia da Hidrelétrica de Tucuruf, atravessando o 
Amazonas, pegando a margem esquerda desse rio 
e levando energia até Manaus e Macapá, gastar
se-iam apenas R$500 milhões, ou seja, 1/12 do 
que se gastou para construir a Usina Hidrelétrica 
de Tucuruf. · · 

· Além disso, construíram a usina e esquec&
ram de fazer as eclusas que tomariam viável a Hi
drovia Araguaia-Tocantins. Terfamos ar as duas 
maiores vias navegáveis desse Pafs, formada, de 
um lado, pelo Rio Araguaia, de outro lado, pelo Rio 
Tocantins, e os estudos técnicos demonstram que, 
com essas hidrovias, associadas a um programa de 
incentivo à polflica agrfcola, só na região atendida 
por esses dois rios poderíamos aumentar em 20 mi
lhões de toneladas de grãos a produção agrícola 
brasileira Nada fizeram. 
• As eclusas de Tucuruf custariam, na éPoca, 
apenas á% do valor da obra, e o Governo não se 
lembrou de fazer isso. 

O Governo foi capaz de tomar 1 bilhão de dóla
res emprestado para construir uma ferrovia, de Ca
rajás até ltaqui, no Maranhão, de 900 km de exten
são, e chegou ao cllmulo de, ao projetar uma ponte 
com mais de 5 km de extensão, sobre o rio Tocan
tins, não prever sequer que sobre ela pudessem 
passar carros e caminhões. A ponte era só para o 
trem levar o ferro, o cobre, o manganês, enfim Ioda 
a riqueza que temos lá, para o exterior. 

Foi preciso empreedermos uma luta polftica 
enorme para convencer o Governo de que deveria 
anexar à ponte que passa sobre o rio Tocantins 
duas laterais, para que os carros também pudessem 
atraveSSl\1'• Se isso não tivesse sido feito, até hoje 
esiarfarnos atravessando o rio Tocantins de balsa. 

Ora, gastaram 1 bilhão de dólares para cons
truir a ferrovia. O Pará tem urna estrada federal cha
mada Transamazõnica, a BR-230, que só no meu 
Estado tem 1.560 km de extensão. Para asfaltá-la, 
seriam necessários 250 mlhões de dólares. Não há 
um metro dessa rodovia, construfda há mais de vinte 
anos, asfaltado. Lá estão milhões de pessoas. À 
margem dessa rodovia, foram construidos vinte e 
dois municfpios paraenses. 

Existe uma outra rodovia chamada Santarérn
Cuiabá, ou BR-163, que dentro do meu Estado tem 
mil quilómetros. Precisaria ser asfallada. Poderia tor
nar-se um wR-edór de exportação do Centro-Oeste, 
pelo Porto de Santarém, que é mais próximo dos 
pafses do Hemisfério Norte. Isso diminuiria o custo 
do transporte para a exportação da nossa produção 
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agrfcola. Pois bem, essa estrada também é total
-meAte intransitável no inverno. 

Estou demonstrando claramente que o Gover
no, ao fazer a sua forma de desenvolvimento na 
Amazônia, não pensa na Amazônia. Alguns seg
mentos, alguns interesses empresariais e principal
mente multinacionais determinam a forma do nosso 
desenvolvimento. Não. somos nós, não é o povo, 
não é a classe política. São os segmentos empresa
riais dirigidos que definem a forma desse desenvol
vimento. 

O Sr. Totó Cavalcante - Permite-me V. Ex" 
um aparte, Senador Ademir Andrade? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Concedo-lhe o 
aparte com muita satisfação. ... 

. ·o Sr. Totó Cavalcante - Senador Ademir An
dradã," desejo associar-me ao seu pronunciamento, 
com a sua permissão, e acrescentar, como repre
sentante do Tocantins, que o norte está vivendo a 
verdadeira politica colonialista, em que o sul toma 
conta de tudo e os grupos do sul dominam os inves
timentos que lá existem. Quere lembrar ainda que 
não lamentamos só a interrupção das obras da lJSi. 
na de Tucuruf. É também dOido ver passarem na 
Belém-Brasília carretas e mais carretas carrega
das de mogno que vão para o sul, de onde são ex
portados para o exterior. De repente, compramos 
os móveis fabricados com essa mesma madeira. 
Lá existe o Projeto Sudam. Planta-se babaçu na 
chapada a custo zero, sem trazer retomo algum, 
ap~n_as para ganhar-se mais dinheiro, sob o argu
mento de que estão povoando a Amazônia. A nos
sa gente continua à mercê da politica sulista, que 
nada quer com o desenvolvimento da nossa re
gião. Acompanhando o seu pronunciamento, ape
nas quero lembrar ao Presidente da República 
que, por força constitucional, Sua Excelência tem 
que repassar recursos para o recém-criado Estado 
de Tocantins. No entanto, estamos assistindo a 
tudo isso a que V. Ex" faz referência. Recente
mente, o Governador de Tocantins, Siqueira Cam
pos, buscando uma forma de administrar, trouxe 
empresas internacionais para construir a Usina do 
Lageado. Mas, hoje, o Governo Federal nega o 
avm:.aos-bancos privados internacionais para a 
construção dessa usina. Por esta razão, faço meu 
o seu pensamento, no sentido de que o Senhor 
Presidente da República preste mais atenção aos 
Es.ados do Norte. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - senador Totó Ca-
valcanti, agradeço a V. Ex". · 

A nossa região clama, há muitos anos, por al
gumas obras que são fundamentais para nós, tais 
como o asfaltamento das rodovias Transamazônica 
e Santarém-Cuiabá e a distribuição da energia pro
duzida pela hidrcelétrica de Tucuru! ao oeste e ao 
sul do Pará e à margem esquerda dos Amazonas. 
Ou seja, queremos levar a energia dessa hidrcelétri
ca a todos os municfpios do Estado do Pará. Entre 
outias obras essenciais, está também a melhoria 
dos nossos portos. 

O Senhor Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, quando esteve em campanha no 
Estado do Pará, prometeu, de público, que ajudaria 
o Governo Almir Gabriel com 2 bilhões de reais du
rante o seu Governo, o que representaria SOO milhõ
!!S de reais de investimentos por ano. 

Sua· Excelência prometeu também, quando 
passou em Santarém, que asfaltaria a estrada San
tarem-Cuiabá e a Transamazõnica e que lewria a 
energia de Tucurur ao oeste do Pará. CornpiÕ!nisso 
de palanque! Observamos, entretanto - e ar .:quere 
mostrar os dados que levantei -, que, apesar de todo 
o nosso esforço, do Presidente não veio nada. 

No Orçamento de 1995, elaborado pelo Presi
dente anterior, havia 34 milhões de reais para inves
timentos destinados à energia e a estradas no meu 
Estado. O Ministre José Serra e o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, poucos dias depois de te
rem assumido, vetaram 29 milhões de reais desses 
recursos. Oito milhões de reais estavam destinados 
à i~lantação das linhas de transmissão de Tucuru! 
e aproximadamente 29 milhões destinavam-se à re
cuperação de algumas estradas. Cortaram 29 milhõ
es de reais e deixaram somente 5 milhões de reais 
para as estradas. 

Depois de um imenso esforço da bancada do 
Pará, por meio do PL n• 32, de 1995, chamado Jum
bão, ainda do ano de 1995, conseguimos restituir e 
até ampliar os recursos para 40 milhões de reais. 
Foram aprovados no final do ano passado para o 
Orçamento de 1995. Portanto, esse recurso foi apro
vado quando já não se podia trabalhar mais devido 
às chuvas. 

O Orçamento de 1996, feito pela equipe do 
Presidente Femaodo Henrique Cardoso, já foi envia
do para eslãCasa. Nesse Orçamento, Sua Excelêir 
cia não cumpriu absolutamente nenhuma das suas 
promessas. A mensagem do ExecutiVo não destina
va um cen~vo sequer à distribuiçlj.o da energia da 
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hidrelélrica de Tucurur a qualquer canto do Estado 
do Patá eu ao norte do Pafs. 

Em um esforço extraordinário da bancada do 
Pará e da bancada Amazõnica, conseguimos, com 
muito sacriffcio, colocar 12,5 milhões de reais para o 
linhão do oeste do Pará e 7,5 milhões de reais para 
o linhão de Cametá. Isso não representa 1 O% da ne
cessidade da obra, mas foi o que os parlamentares 
conseguiram estabelecer. 

No que se refere às estradas, fiz um levanta
mento de 16 páginas em que apresento todos os re
cursos destinados ao Estado do Pará pelo Poder 
Executivo e todas as modificações que o Congresso 
fez, algumas para aumentar os investimentos, outras 
para diminuf-los. 

Este trabalho mostra que ao Pará foi destina
do um total de recursos, por iniciativa do Presiden
te da República, no valor de 642 milhões de reais. 
Ora, para-um orçamento de 312 bilhões de reais
e"sse vàlorengloba a rolagem da dfvida, algo em 
torno de 110 ou 115 bilhões de reais, e o restante 
é recurso efetivamente -,o Pará- com universida
de, pessoal etc. - ficaria apenas com 642 milhões 
de reais. 

Nós, Parlamentares do Pará, conseguimos am
pliar esses recursos em 105 milhões de reais. Infe
lizmente, sem que pen:ebêssemos, o relator do Or
çamento deu com uma mão e tirou com a outra: por 
meio da nossa luta, deu 105 mDhões de reais, mas, 
por outro lado, cancelou 31 milhões. 

A bancada do Pará, injustiçada como foi, con
seguiu ampliar os recursos no total de 73 milhões de 
reais, ficando, no final de toda a história, com 716 
milhões. 

Tenho um quadro demonstrativo, para que se 
tenha uma idéia. Por exemplo, em investimentos, no 
Brasil, são 9,892 bilhões de reais. O Pará ficou.ape
nas com 155 milhões, o que representa 1,57% dos 
recursos em investimentos do Orçamento da União. 
O Pará é 1127 desta Nação. Terfamos, então, que di
vidir 100 por27. 

Dos 11 bilhões de reais de aplicações e inver
sões financeiras do Orçamento, o Pará ficou apenas 
com 12 milhões, o que significa 0,1 o/o do Orçamento 
total da União. Isso é vergonhoso para todos nós e 
:lemonstra claramente que o Sr. ROmulo Maiorana 
tem toda razão em tecer as criticas que ~ a nós, 
oolfti~--Amaz6nia. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A Mesa 
::omunica que o tempo de V. Ex", Senador Ademir 
~rade, já está esgotado em três minutos. Solicito, 

portanto, a V. Ex" que conclua, CÓm a maior brevida
de, o brilhante pronunciamento que faz. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Vou concluir, Sr. 
. Presidente. 

Há um requerimento nosso, nesta casa, que 
será votado amanhã, em que solicito a formação de 
uma comissão de 11 Senadores e 11 suplentes, 
para nos reunirmos e convocarmos Ministros de Es
tado, dirigentes de autarquias, enfim, para buscar
mos os meios cientfficos, as universidades, e esta
belecermos uma fórmula de desenvolvimento da 
Amazônia, porque tentamos e não conseguimos. 

Por outro lado, comunico que o trabalho e o le
vantamento que fiz vão, evidentemente, tirar a Dusão 
daqueles que esperavam o asfaltamento da Transa
mazônica, de Santarém-cuiabá, do Unhão de Tucu
rul etc, para que eles entendam que é preciso Ulll!\ 
nova·forma dEiJuta. É preciso que nos organizemos; 
é preciso que prefeitos, vereadores, dirigentes em
presariais de todos esses municlpios busquem uma 
attemativa, uma solução para o nosso proble~ 

Precisamos de recursos para os nossos !nves
timentos. A classe polrtica, os· Deputados Federais e 
os Senadores não conseguiram o necessário. O 
Presidente da República não· teve a iniciativa de 
considerar os interesses do nosso Estado. É preciso 
ter consciência dessa realidade. 

Estarei publicando este material, que vai dar 
uma idéia clara do que o Presidente apresentou e do 
que nós, Congresso Nacional, conseguimos modifi
car, mas que não é o suficiente para atender às ex
pectativas e às esperanças daquele povo. 

Foram compromissos assumidos por mim e 
pelo ·ex-Senaoor e hoje Govemádor.Aimir Gabriel, 
que precisam ser cumpridos, mas não o serão se a 
base do nosso Estado não se unir a nós por essas 
conquistas. 

Peço ao Senado Federal que transcreva, em 
seus Anais, o meu pronunciamento por escrito. Soli
cito que o mesmo pedido seja estendido a um traba
lho, arduamente feito por nós, formado por tabelas, 
contendo 20 páginas, porque pretendo publicá-las e 
reproduzi-las, enviando-as para muitas lideranças do 
Pará, para conjuntamente somarem-se a nossa luta, 
conhecendo essa realidade. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ADEMIR ANDRADE ORADOR EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 
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III'""''.:J. PARA 
12102 ~ TRIIIIJNAL REGIONAL FEDERAL DA 1' REGIAo AQIJISlÇAo OE TERRENO 

14114-TRIIIIJNAL REGIONAL ELEITORAL 00 PARA TR>BUIW. REGIONAL ELEITORAL 

15109 - Tfti!I.OW. REGIONAL 00 TRAIW.HO DA 8fiTRO!UNAL REGIOIW. oo TRAIW.HO DA 61 
REGII.o REGIAo 

22101 - MllosltRIO DA Aall'(:ULTURA, OOIAPERfEIÇONOENTO DA INFRA-ESTR1JTIJRA oô 
IIIABMTECIMENTOEDAREFORMAAGIIARIII SOITEW. OEOEFESASAIOTAAJA- ' 

22101 - MINisl'l!R!O DA AM!CuLTURA, OOII'ROGRAI.IA OE FORTALECIMENTO DA 
,,,ABABTECM:NTO E DA REFORMA.AclR.Aiu.'. AGRICULTURA FAMILLAA 

22201 - INSTITUTO NACIOIW. OE COUlNIZAçAo E I COOOERAçAo INTERINSTITUCI<lNAI. PARA 
IIIREFORIM.~ REFORMA.AIJRARIA 

'"22201 - INSTITUTO NACIOIW. OE COLONIZAçAo Eji .... LN<TAÇAoECONSOLIOAÇAOOEPROJETOS 
REFORMA-

,,22201 - INSTITUTO NACIOIW. OE COLONilAçAn E 1 CONSTRuçAo oe EsTRADAS ALIMENTAOOAAS 
REFORW.AoRAR" EM PRCI.IETOS 

22202 - EMPRESA BRA.SR.EIAA. DE PESQUISA I'~FRA-ESTRUTURA. DA PESQYISA. 
AoROPECuARIA AGROPECuAA" 

22211-COW-NACIOIW.OEABAsTECIMENTO IAMPUAçAo E MooERNIZAçAo OE UNIIlAOES 
OPERACIONAIS 

'"25101 - I\IINtSTt!RIO DA FAZENDA I FINANCIAMENTO Pi A AAeA S<I<:IAL 

1126212 -ESCOLA ltCMCA FEDERAL 00 PARA ESCOlA UCNICA fEDERAl. 

26239- UNMRSIOAOE FEDERAL 00 PARA UNNER61DAOE fEDERAL 

26253-FACUI.DAOEOE CltNCIASAo~ooPARA I FAC. oECt~NC,..AnRAR"s 

26297 - FUNOAÇAo oe AsslsT~NC" AO EsTl!llANTE 1 ALIMENTAçAo EscoLAR NOS MuHlCIP10S oo 
EsTAOOOOPARA 

26311- ESCOLA AGROTtCNM:A FEDERAL OE ESCOLA AGROTtCMCA FEDERAL OE 
CASTANHAL CASTANHAL 

3Ó907 - FUNOO PEN•• '"""',.,I'U' ••'"-IU'fV'IoL ·--··-·•-·-..,·-·-··•· CONSTRuçÃÕ, A.MPUAÇAO E REFORMA oo 1 ".,...,.. -:.õAAI 

30907 - FUNDO PEN!TENCIARIO NACIONAL 

30907 -FUNDO PENITENCIAR!O NACIONAL 

33201-INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL 

33201-INsmuro NACKJNAL 00 SEGURO SOCIAL 

SISTEMA PENtTENCiARto 

MUTIAAO NA EXECuçAO PENAL 

CADASTRO E CotUROlE DA POPULAçAO 
CARCERARlA 

REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇOES DAS 
UNIDADES DE SERVlCO • · • . ·· .. ·,, ' · 

CONCLUsAO DE OBRAS OE UNIDADES OE 
SERVI(:O 
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33~- fUNDO NACIONAL OE AsSIST~NCIA SOCIAL GERACAO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS 
ooPARA 

33903- fUNOO NACtoNAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL AsSIST~NCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AQ 
Aoot.ESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS f>p 
PARA 

33903 -FUNDO NACtONAL oe ASSISTG:NCIA Socw. AÇÕES SOCIAIS COMIJNITARIAS NO ESTADO E 
MUNtciPIOS 00 PARA 

36211-fUNOAçAONA.CtONAlOESAUDE MANUTENÇA.O E PESQUISA DO CENtRO 
NACIONAl OE PRIMATAS 

36211 - fUNDAÇAO NACIONAL Of SAúDE REFORMA, AMPLIAÇAO E EQUIPAMENTO OE 
UNIDAD~S OE SAUOE 

36211 - f""""Ç}.O NACIONAL DE SAúi>e CONSTRUÇAO E AMPI.IAÇAO DO SISTEMA OE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

36211 - FUNOAÇA.O NAciONAL OE SAÚDE IMPLANTAÇAO OE MICROSS.ISTEMAS OE 
ASASlECIM'ENTO DE ÁGUA 

36211 - FuNDAÇAo NActofW. DE SAUOE SANEAMENTO BAste os EM PeaueNAS 
lOCALIDADES 

36211 - FUNDAÇAO NAr.!ONAL DE SAÚDE MELHORIAS SANITARIAS DOMICiliARES 

; 36211 - FUNDAÇAO NACIONAl. DE SAúDE Cot.rsTAUÇAO E AMPUAÇAo DE SISTEMAS OE 
ESGOlAMfNTO SANITARIO 

36901 - fVHDO NACIONAl. DE SAODE REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAúDE 
ooSUS 

369C)1 - FUNOO NACIONAL OE SAúDE 
. ---

ÜPERACKmAl.tlAÇAO 00 SISTEMA NACIONAL OE 
SANGUE E HEMOOERIVADOS 

36901 - fUNOO NACIONAl. OE SAúDE . ASSIST~NCIA MeDICA E SANITARIA NO ESTADO 

I 'E MuNJCfP10S oo PARA 

36901 -FUNDO NACIONAL OE SAúDe MANUTENÇAO 00 HOSP1TAL JOA.O DE BARROS 
BARRETO 

1 

3920'1- DEPARTMIENTO NACioNAl DE ESTRADAS DE ELIMINAçAO DE PoNTOS CRITICOS 
ROOAOEM 

39201- DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS 0C BR 222iPA- MARAeA- DOM EU SEU 
ROOAGEM 

39201- DEPARTAMENTO NACIONAl DE ESTRAOAS De BR-163JPA- OIVISAMT/PA- SANTARt::M 
RODAGEM 

39201- DEPARTAMENTO NACIONAl DE ESTRADAS DE BR-230/PA- SuasTilOIÇÂO DE OBRA OE ARTE 
RODAGEM ESPECIAL NA RODOVIA TRANSAMAZONICA 

, 39201- DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTftAOAS OE BR-316/PA- MARITUBA- CASTANtW. 
ROOAGEM 

39201- 0EPARTAMENTO NACIONAL OE ESTRA.DA,S OE BR-316/PA - 0UPLIGAÇAO DO THECHO PA-
RODAGEM 391 -CASTANHAL --·- ... -,. 

'39201- OéPNUAMENTO NACtONAL OE ESTRADAS OE CONSERVAÇAO PREVENTIVA, RoTINEIRA E 
ROOAGEM EMEROENCIAL 

----- -
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i 39201- rPARTN!!ENTO NAciONAl OE EStRAOÃ.S'õe BR-316/PA BEL~M- OMSA PAlMA 3.200.000 
RODME , 

., I 
139201 0EPAATAMENTO NActoNAL DE ESTRADAS OE BR-0101PA - DMSA MNPA ,7 1.000.000 
i RODAGEM ENTRONCAMENTO 8R·316 : 
1 
39201- DEPARTAMENTO NACIONAL DE EStRADAS DE BR-158/PA - OMSA Ml/PA- REDENÇ}.o- o 

, RODAGEM MARABA . 

39201- DePAATAMENTO NACIONAL OE ESTRADAS OE BR-163/PA- RESTAURAÇAO DO TRECHO DR- o 
RODAGEM 230- Ow MTIPA 

39201- DEPARTAIIENTO NACIONAL OE ESTIW>A.S OE BR·230JPA - RESTAURA.ÇAO 00 TRECHO o 
ROOAGEM AlTAMIRA-ITAITUBA . 
lt201- DEPARTAMENtO NACIONAL DE ESTRADAS DE BR-422/PA - COHSTAUÇAO DO lRECHO o 
R"""""" TUCURUI A BR·230 

I :J920.4- E-SA DE NAVEOAç.\0 OAAMA20NIA SA EMPRéSAOE NAVEGAçAo DAAMAzON.JAS A 7.103266 

44101- MI~ RIO DO MEIO AM!UJENTE, DOS AsERTIJRA DE CANAIS NA lu.. DE MARAJO o 
RECUR008 HIDRICOS E OA AMA20NIA LEGAL 

' 44201 - INsTITUTO BAASilfiRo oo Mao AMBIENTE e ESTUDOS E PROJETas p/ CRIAçAo DO o 
DOI REcURSOS NATURAIS RENOVA VEIS PROGFWM DE 0ESEN\f0t.VIMENTO INTEGRAOQ 

E SusTENTADO DE MARAJ0 

47101 - MN!stlffilo DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO MELHORIA DAS CONDtÇOES HABITACIONAIS EM 
AiteAs URBANAS E RURAIS 

9.971.584 

47101 - Mw!STI::RIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SANEAMENTO BAS!CO o 
47101 - MNST~IO 00 PLAN:EJAMENTO E ORÇAMENTO SANEAMENTO BASICO NO ÁMEYTO DOO 11.002987 

PROGRAMAS 00 REOUÇAO OA MORTALIDADE D~ 
INFANciA ' 

r ABAETETUBA ' " 

36901 ~ FUNOO NACIONAl. DE SAODE AQUISIÇAO OE UN!OAOE MóVEl DE SAúDE o 
~101-. M!NISTE.RIO DO MEIO AMBIENTE, DOS CONSTRuçAO OE MURO DE ARRIMO o 
RECURSOS HIORK:OS E DA AMAzONIA LEGAL 

47101 - MWISTeRIO 00 PlANEJAMENTO E ORÇAMENTO SANEAMENTO BAstco o 
.. -·. ABEL FIGUEIREDO 

36211 - FUNDAÇAO NACIONAl DE SAúDE 1 SISTEMA oe ABASTECIMENTo oe ÁGUA I OJ 
', , ...... AFU4 

.. 7101 - MtNfSTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO I INFRA-ESTRUTURA URBANA 1 oJ . AGUA AZUL DO NORTE'· 

47101 - MINlsTtRJO oo Pt.AHeJAMENTO e ORçAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA. I . o 
41201 - iloltnurO NAcioNAl. OE DUENVOIJI .. ENTO CONSJRUÇAO E EQUIPAMENTO DE QtiAoiiA j o 
D00UPoATO POUESPORTNA NA VJ1.A NOVA CANADA j 

, .... AUIEIRJII 

~- FUHOO NAçiONAL DO OESENVOLVWENTO 0-'~~S&ST. FIN. PI COHBTRuçAo DE E~W.Ilfi)i 
E~ _ __ ENSINOFUNOAMeNTAL _ 01 

. , .... , H~I,W 

Congresso Nacional Total 
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36211 ; FuNOAÇA.o NACIONAL OE SAúDE I SANEAMENTO BAs.teo I o 

",.·" ANANINDEUA .. 
36211 - FooOAÇAo NAciONAL oe SAúDE I SISrew.. oe ABAsTECIMENTO oe ivluA •I I OI 
47101 Muils~Rto DO PLANEJAMF.Nro e ORçAMENTo I SAN-EAMENTO hAstca l· DI 

AVEIRO .I 
36211 - FUNOAÇA.o NACKlNAL OE SAlme I SISTEMA oe ABASl ECIMENro oe ÁGUA I" DI 

BAIAO, 
36901 - FUNDO NACIONAL DE SAOOE I EautPAMENTOS PARA HOSP1TAl. • :1 DI 

BARCARENA 

39101 - M4NisTéfOO OOS TRANSPORTES __IMELHORAMENTOSOOPORTOOEV. DOCO~DE I 500001 
39101 - '-'"1Sl1:RIO DOS TRANSPORTES AMPUAÇA.o DO PORTO DE Vlt.A 00 CONOE I DI . . .. 

' BARCARENA (Coollnuoçlo) 

~202 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO OE CoMPANHIA. OE DESENVOLV!MatTO DE 666.259 
'IIAACAAE"" BARCARENA 

44202 - COMPANHIA OE 0ESENVOLVIMENTO OE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA VILA DOS 1 544.000 
IIAACAAE"" CABAAOS .. 

47101 - M!MSTéRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SANEAMENTO OAstCO o 
47202- SUPERINTEN!D@NCIA DO 0ESENVOLV!MENTO DA DESENVOLVIMENTO DO SETOR INDUSTRIAl o 
/>wJ.OW. . 

BELI!.M .. . 
211~;( - MvN!:STtRJO DA AeR.ONAuTICA - SECRETARiA. ~EFORMA E AMPUA.ÇA.o DO AEROPORTO ~ •· o 
DE E ottOMIA E FINANÇAS INTERNACIONAL OE BEt.eM 

33903- FUNDO NACIONAL oe ASSISTf:NCIA SOCIAl CONSTRUÇA.O OE CRECHE o 
3621 '- fUNDAo;AONACIONAI.DE SAúDE SISTEMA. OE ABASTECIMENTO De ÁGUA NO o 

BAIRRO TERRA fiRME 

36211 - fUNDAçAo NAciONAl DE SAúDE SISTEMA DE A!ASTEC!MENTO DE ÁGUA NO o 
BAIRRO DO JURUNAS 

36901 -FUNDO NACM>NAL De SAUDE CONSTROÇAO DO HOSPITAL DAS CLIN!CAS o 
36901 - FUNOO NACIONAL OE SAúDE REEQUfPAMENTO OE HOSPITAL o 
39101 ~ MINisreRlO DOS TRANSPORTES MELitORAMENTOS DO PORTO 390.000 

39101 - MHSTtRtO DOS TRANSPORTES DRAGAGEM DO PORTO 714.000 

1 39201- DEPMTAMENTO NACIONAl OE ESTRAOAS DE BR 316/PA - CONSTRUÇA.O DE VlAOUTOS EM o 
RODAGEM 8EL!aM 

47101 - MHsttRIO 00 PLANEJAMEN10 E ORÇAMENTO IMPl.ANTAÇAO DE TERMUWS OE INTEGRAçA.O. o 
OE TRANSPORTE COLETNO 

47101 - MNs"1'tRio 00 PLAHEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTAÇ.I.O DE TRATAMENTO OE ÁGuA· 00 , o 
!l<l<ONHA 

- -------·-··-. --··---------

Congresso Nacional 

300.01JOI 

4000001 

10 oool 

100.0001 

1500001 

DI 
5 ooo oool 

-42.268 

-5.040 

90.000 

100.000 

350.000 

8().000 

150.000 

200.000 

5.000000 

347.000 

o 
• 214.000 

460.000 

162 400 

140 000 

I R$1,00 

Total 

300000 

400.000 

70000' 

100000 

150000 

50.000 

5000 001: 

643.991 

538.96() I 

90.000 

100.000 

350.000 

60.000 

150.000 i 

' 

200.000i 

I 
5.000.000! 

347.000 I 

390.000 
I 

500.000' 

4800001 
. ' 

162.400 i 

140.000 

r;:: I 
5· 
fi' 

~ 

~ 
i!: 
"' 8 
~ 
8' 

.. I ill 
I"' ~ 

~ 
~ 



' ' 
! Unidade Orçamentária Especlllcaçlo PodJr Exll(;utlvo Congresso Nacional 

47101 L MwtiSTS:RlO 00 PLANt:JAMENTO E ORÇAMENJO SANEAMIENTO BASIC O NA BACIA DO UNA o 115000 

47101'- MINI811:RJO 00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SANEAMENTO BAstCO NAS BAIXADAS DO UNA o 140000 

47101 - MINJSTéRtO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SANEAMENTO BAstco EM BEléM o 80000 

47101 - MlfiSTtRIO ~ PlNtEJAMfHlO E ÜRÇMtENTO SANEAMENTO BA.sK:o DA 8ACtA. DA ESTRADA o 60000 
NWA . 

I 47101 - MNsltR!o DO P~..ANE..!AMENTO E ORÇAMENTO SANEAMENTO BAsleo DA ÁREA DA SACIA DO o 60.000 
TUGUNDUBA 

47101 -MINistéRIO DO PLNleJAMENTO E 0RÇAMIENTO SANEAMENTO BASteO ~PERIFERIA de BELt:~ o 100.000 

47905 - FUNOO DE CUSTEto DE PROGRAMAS DE HA.BiiTAç0ES DE INTERESSE SOCIAl. o 420.000 
HABITAÇAo POf'UlAR 

., BOM JESUS DO TOCANnNS 
47101 - MINSTIERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO I SANEAMENTO BASICO I OI 90 OOOI 

•· BRAGANÇA " 
47905 - fUNDO DE CUSTEIO DE PROGAAMAS DE HABITAÇ0ES DE INTERESSE SociAl. o 150000 
HABITAçAo POPULAR 

·> •• BRASIL NOVO 
22101 - MINISTt:Rto DA AGRICULTURA, 00 AOU!SIÇAO OE PATRULHA. AGRICOt.A o 140000 

1 A8AsTEC4MENTO E DA REFORMA AGRARlA. MECANflADA 

26298 - FUNDO NACIONAL 00 DESENVOLVIMENTO DA ASSIST. FIN. P/ CONSTRUÇAO OE ESCOLA DO . o 54.000 
, EDUCAÇAo ENSJNOfUNOAMENTAL 

BREU BRANCO 

47101 - MIHlsTG:RIO oo PLANEJAMENTO e ORçAMENTO I _CotETA e DtsPOstçAo OE Reslouos souoos I DI 109 OOOI 
... L .. .; CACHOaRA DO ARAAI ' 

I 47101 - MINISTt.:RIO 00 PLANEJA.MENYO E ORÇAMENTO I SAAEAS.4ENTO BASICO I ol 70000 

' ...•• ' . CAIIETÁ 
47101 - ~stêRIO oo PtANEJAMfNTO E ORÇAMENTO I SANF-AMENtO BAstco I ol oooool 

' 
CAPANEMA 

47101 - MIHISTêAIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO I ABASTECIMENTO OE ÁGUA I DI 250 oool 
···-·· CAPITAO POÇO 

'22101 - MfNISTi!RIO DA AGRICULTURA, 00 ELETR!fiCAÇA.O RURAL o 100.000 
A8AsTECIMENTO E DA REFORMA A ORARIA 

···--·-···· . .. -- . 
·' }>_ ' CASTANHAL 

, 36001 ~ FUNDO NAciOfW. DE SAODE I CONSTRUÇAo Of CENTRO DE SAÚI3E .1. ol 150 OOOI 
' 47101 - MtNISTt:RIO DO PI.ANEJAMENTO E ORÇAMENTO J 0ESENVOLIJjMENTO URBANO I DI 3860001 

.. CHAVES 

47101 - MINfslt:RJO oo PLANEJAMENTOE QRÇ~NTO I SANEAMENTO OA.steo . "-'--"c! f DI 87 4001 

n.- I,UI 

Total 
115 000' 

140.000 

80.000 

80000 

60000 

100000 

420.000 

90000 

150.000 

140.000 
' 

54.000 

109 000 

70000 

90000 

250 000 

100.000 

150 ()()(] 

366.000 

87 400 

~I 

-~ 
8 

~ 
i 

0:: 
~-0, 

fi'· 

i 
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1 Unidade Orçamontãria Especllicação I PJ.or E~ecullvo I Congresso Nacional 

r· ··' CONCEIÇAO DO ARAGUAIA 

22io2 - EfWRESA BRASILEIRA DE PESOUlSAIINFAA·ESTRUTURA 
AGROPEClJAR.IA AGROPECUAIUA 

PESQUJ~ DA 

36901 - FUNOO NAciONAL DE SAODE I AMPUAçAo E EQUIPAMENTO DE CENTRO OE 
SAúOE. 

44101- MI ... TÉUO 00 MEK> AMBieNTE, DOS I CONSTRUÇAO DE DIQUE 
RECURSOS HfORICOS E DA AMA.zONtA. LEGAL 

,,~: ..... CUIIIARU DO NORTE 
22101 - Mwrst~Rto DA AGRICut. TI.FRA, DO I ELETR1FIOAQAO RURAL 
1AIMTECIMENTO E OA REFORMA AGRARIA 

33·903- FUNDO NACION.~ D~ ASSISTe.NCIA SOCIAl I CONSTRUÇA.O OE CRECHE 

CURRAUNIIO 

44101- MiNsT[RM> DO MEIO AMBieNTE, oosiCONSTRUÇAoDEMURDDEARRII\00 
RECURSOS HIDRICOS E DA AMAl:ONtA.lEGAl, 

CURUÇA 

26298- FUNDO ~IONAL DO OESENVOlVIIME:NTO DAIASSIST F!N. P/ CONSTRUÇAO DE ESCOlA DO 
,EOUCI.ÇAQ ENSINO FUNDAMENTAL 

31101- MHaTeRIO DOS TRANSPORTf& AMP~ÇA.o DO PORTO Df ABADE 

DOioiEUZEU 

36211 - fUNOAÇAO NAciONAL DE SAÚDE -I S1iiEMA DE Àe:AsiECIMeNTO DE Ao liA- I 
··""-·.~:: .. ELDORADO DO CARAJA$ 

36901 - fUHOO NAciONAL DE SAÚDE I CONSTRUÇAO DE CENTRO DE SAúDE I 
FARO 

1~101- Musn~.R10 oo Meto AMBIENtE, oos 1 CONSTRuçAo oe BARRAGEM 
~CURSOS HliDRlcOS E OAAMA.zONCA.lEGAl 

I c.LJ. IGARAPé-AçU 

'47101 - MNsn:mo oo PLANEJAMENTo e ORCmE:NTO I INFRA-ESTRUTURA UR~ NO BAlftflo DA 
COliNA 

IGARAI'É-MIRI 
47101 - Mltt!STE:IOO DO PLANEJAMENTO E 0RÇAMENT~INFRA_~ESTRUTURA. URBANA I 

. . . IPIXUNA DO PARA 

36211 - F""""i;Ao NAclotW DE SAúile I SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

IRITUIA 
22101 - MH8T~R10 DA AoAJCut.Tl.lftA, DOJELETRifJCAÇ.i.oRIJAAL 
:ABMlEC.IMEMTO E DA. REFOR~Aa.RARIA 

:...:.·i.a.~ ITAITIIIIA .. 
36211 - Ft.WOAÇAO NAcioNAl. DE SAO!Je I SiSTE""' DE ESOOT-NTO 5.1NiTI.R>o 

~ 

I 

o 300.000 

o 217.900 

o 120000 

o 100000 

o 150.000 

o 150.000 

o 180.000 

o 200.000 

or 1000001 

ol 1500001 

o 130000 

o 100.000 

õT 1500001 

ol 1000001 

o 150.000 

ol 2000001 

RS 1.0 

Total 

300.000 

217.900 

120.000 

100000 

150.000 

150.000 

180.000 

200.000 

100000 

150.000 

130.000lil 

100.000 

150000 

100.000 

150000111 

200.000 

~I 
o 

"'' " :;; ' 

"' ' O> 

~ 
"' 8 

i 
I 

~ 



cl :. i 
1' Unidade Orçamentária Eopeclficaçao Poder dx~cutlvo 

JT 
44101- 'MINISTt:Rto DO MEIO A.MS:fNTE, DOSICONSTRuçAODEOIQUE 
RECURSOS HIORICOS E DA AW..ZONIA lEGAl 

ITUP1RANGA 

JACUNDA 
36901 - FUNOO NACIONAL OE SAiioe CONSTRUÇÃO DE CENfRO DE SAÜOE 

47101 - MNsTtlRIO 00 Pi.ANeJAMENTO E ORÇAMENTO JINFRA-ES TRUTURA URBANA 

LIMOEIRO DO AJURU 

47101 - Mtt«sttlRIO DO PtNtEJAMEHTO E ORÇAMENTO I SANEAMENTO HASICO 

MAEDORIO 

36211 - FUNOAÇAo NACKJNAl DE SAúOF. -r SIST"EMA OE ABASTectMENTODt ÁGUA 

~-~l IIARAIIA 

I 
I 

I 

I 
j_ 

22101 - MNsttRIO DA AGRIClll.TURA. ooiAPOto A PROJEtas DE OESENVOLVIMENroll 
AeA8TECNENTO E DA REFORMA A ORARIA RuRAL · . 

22101 - ~ISTeRIO DA AGRICULTURA, ooJEtf::TR!FICAÇAORURAL I 
A8AsTECM:NTO E DA REFORMA AGRA.RIA 

)1211 - FUMDAÇ.lo NACtONAL DI! SA.UDE DRENAOEM EM AREAS END~MIC~ __ • . 

39201- DEPM.TAMENTO NActoNAL OE EsTRADAS DEI DR 2301PA - RESTAURAÇAO 00 TRECHO Ir 
ROOAGeN TRANSAMAZI!IMCA- AeROPOflTO OE MARABA. 

44101- MINISTGRIO DO MEIO AMBI-ENTE, DOS I CAIS OE CONTEHÇAO CONTRA EROs.I.O NO 
RECURSOS H~DRICOS E DA AMAlOHIA.lEOAt. NCtcLEO E PinHEIRO 

-47101- MHsT~RJOooPLAHEJAMENToe ORÇAMENTo 1 CONSTRuçAo OE USINA DE SWIP. DE 
RECK:lAG.EM OE liXO 

:: .:J,d, . .,-~ - -- MEDICilANDIA 

36211..!. FUNDJ\ÇAO NACIONAl DE SAúDE I SISTEMA DE ABASTEctMENTo DE ÁGUA ~ 
.:L II~LGAÇO 

47101 .:_ MtN&sT~RtoOO Pl.ANEJAMENTO E 0RÇAI.tENT~ SANEAMENTO BAstcO J· 
IIOCAJUIIA 

47101 - Mw!ST~RIOOO PLANEJAid€NTO E 0RÇAMENT~ l SANEAMENTO BAslcO 

IIOJU 
36211 - FlmOAçAo NACIONAl. OE SAUOE SiSTEMA OE ABASTECIMENTO [}f AGUA 

36901 - FUNOO NAciONAL OE SAUOE CONSTRUÇA.o E EQUIPAMENTO De POSTO OE 
SAUDE ., 

MONTE ALEGRE 
36211 - fOJND,O,ÇAo NACIONAl OE 5AUDE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

44101- MNsléRlO DO MEIO AM~ENTE, oosiCOMBAfEAERos.\o 
RECUR:S08 ~DrUCOS E DAAMA.lÓNtA lEGAl 

47101 :. MNst~RIO DO Pl..Nff.JAMENTO E ORÇAMENTO I INFRA-ESTRUTURA. URBANA ,, 

I 
_!L 

Congresso Nacional 

o 150000 

o( 150 ()(]()I 

lll 120 oool 

o( 150 ooo( 

o( 100000( 

o 200.000 

o 200.000 

o :roo.ooo 
o 320.000 

o 140.000 

o 100.000 

lll 100.000 

o( 90000 

o( 150000) 

o 300.000 

o 150000 

o 200.000 

o 150000 

o 1011.000 

R$ t,OO 

Total 

150.000 

150000 

120.000 

150000 

100000 

200000 

200000 

300.000 

320.000 

140.000 

100.000 

100.000 

90.000 

150.000111 

:roo.ooo 
150.000 

200.000' 

150.000 

100.000 

81 
~ 

~ 
8 

I 
I 

3: a. 
o 
ti' 
f8 
"' 



- T Unidade Orçamentária 
. 

Especificação i 

.·J I NOVA ESPERANÇA DO PIRIA' 

47~01 - P.lliMSteRIOoo PI..ANt:.lAMENm E ORçAMENTO JINFRA·t:sJRuruRA URBANA 

' NOVO PROGRE880 
36S,01 - fUNOO NACIONAL DE SAúOf ·J CONSTRUÇAO DE HOSPITAL I 

.. NOVO REPARTIMENTO 
44101- MNST~RIO DO MEK> AMIBIENTE, oo.• C!UW.IZAÇAO OE CORREGO 
R~URSOS HIDRICOS E DAAIM.zONtA LEGAL 

4n01 - MINIST~RtOOO PLANEJ.AMENfOE ÜRCAJdENTO SANEAMENTO BAsiCO 

081008 
36001 -fuNDO NACIONAL OE SAúDe I CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTO DE HoSPITAL I 
39101 - MlNisrtRIO DOS TRANSPORTES I MELHORAJ.I.•ENTO NO PORTO I 

.... OIWUMINÂ 

· 2629a - FUNOO NActolw.. 00 DESENVOlVIMENTO DA ASSIST FIN PI CONSfR;uçAo EQ: DE ESC. 00 
Eouc,o,çAo ENS.FUNDAMENTAI.. 

26298 - fUHOO NAciONAL DO DESENVOLVIMENTO DA AsSIST. FIN P/ CONSTRIJÇAO OE EscOLA 00 
EDl-"AÇAQ ENSINO FuNDAMENTAL 

36~~11 - fUNDAÇAo NACIONAL OE SAUOE SISTEMA OE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

... ,., OURIWDIA DO NORTE 

I 362!11 - fUNOAçAo NACIONAL OE SAúDE I SISTEMA OE ABASTECIMENTO OE AGUA I 
471·01 - MI.NiSTI::IOO 00 Pl.ANEJAMENTO E ORÇAMENTO IINFRA·ESTRUTURA URBANA I 

'·· PACAJA 

362~~ 11 fllf«)AÇAo NAciONAL DE SAúDE IMPlANTAÇAO DO SISTEMA 00 ABASTECIMENTO 
OE ÁGUA 

PARAGOMINAS 

22101 L M!NISTi:RIO DA AG·RICULTURA, DO AOUISIÇA.O "" PATRUUiA AGAICOLA 
AM8TECIMENTO E OA REFORMA. AGRARIA MECANIZADA 

36~!11 - FuNDAÇA.o NAciONAL oe SA.Ooe SISTEMA OE ABASTECIMENTO OE ÁGUA 

47!ll05 - FUNDO DE CUSTEIO OE PROGRAMAS DE HABITAÇOES OE INTERESSE SOCIAL 
IWIITAÇAo PllotJlAR 

PARAUAPEBAS 
47101 - MINIST~RIO oo PLANEJAMENroe ORÇAMENTO I OesENV04..V1MENTo URBANO I 
47101 - MINlSTi:RIO 00 PLANEJAMfNTO E ÜRÇAMENTI) SANEAMENTO BA.SICO I 

PAUD'ARCO 

22101 - MINISTe:RK> DA AGRW:.UL TURA, DO ELETRIFICAÇA.o RuRAL 
ABAsTECIMENTO E DA REFORMA AGRARIA 

~~11 - fUNDAÇ~? NACI~~~E S~~- _ SiSTEMA DE ABASTECiMENTO DE ÁGUA'' •' 

' I 

Poder~xec..tJvo Congresso Nacional 

OI 3000001 

OI 150 oool 

o 120000 

o 150 000 

OI 1500001 

1 OOOI OI 

o 160.000 
' 

o 160.000 

o 100.000 

. 
OJ 1500001 

OI 1000001 

o 100.000 

o !20000 

o 300000 

o 200.000 

OI 11lll.OOOI 

OI 200.000 

o 130.000 

o 180000 

R$1,00 

Total 

300.000 
' 

150 000 i 

120.000 

150.000 

150.000 

1.000 

160.000 

160.000 

100.000 

150.000 

100.000 

100.000 

120.000 

300 000 

200.000 

188.000 

200.000 

1300001 

160000 

l::l 
~. 
o 
!l' 
:;; 
~ 

~ 
8 
~ 

~ 

i 
' ' 

~ ~~ 
~-
' . 

1. 

§ 
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' .. I 

r Unidade Orçamentária 
. 

Especilicaçao Poddr Ex~ullvo 

! .' PONTA DE PEDRAS 
26298 - fUNDO NAciONAL 00 DESENVOLVIMENTO DA. ASSJST. FIN P/ CONSTRUÇAo EQ. OE Esc. DO o 

i EOOCAÇAo ENS fUNDAMENTAl 

26298 - FUNOO NACIONAL DO 0ESEHVOI..V1MENTO DA ASSIST. fiN- P/ CONSTRUÇA.O OE ESCOLA 00 o 
·1 EoucAÇAo ' ENSINO FUNDAMENTAL 

PORTEL 
44101- MNisll!RK> DO MEto AABIENTE, DOS CONSTRuçAO DE MuRO OE ARRIMO o 

: Rl!CURSOS HIDRICOS E DAAMAl:ÓNIA lEGAl 

.>C· PORTO DE MOZ 
: .. 7101- M'HISTt:AIO DO Pl.ANEJAMENTO E ORÇAMENTO I SANEAMENTO BAStCO .I O! 

PRAINHA 
26298 - fUHOO NAc!OtW. DO O'ESENVOl.VIMENTO DA AsmST. frH. P/ C0'4STRUÇAO DE ESCOlA DO o 

! EOOCAÇAo ENSWO fUNDMIENTN.. 

! 47101 - MINtstiHUO 00 PLANE.JAMENTO E ORÇAMENTO INfRA·ESTRUTURA URBI.HA o 
REDENÇAO 

122101 - MNsti!RIO DA AGRtcULTURA. DO AQUistÇA.O DE PATAIJLHA AG RI COlA o 
i AIASlECIMEHTO E DA REfORMA AGRARIA MECANW.DA 

26101 - MHst!RIO DA EOUCA.çAO E DO DESPORTO CONSTRUÇAo DE ESCOLA AGROTéCNICA o 
fEDERAL ' 

RIO MARIA 
22101 - -Tl!RIO DA AGRICUlTURA. 00 ELETRtFICAçAO RURAl. o 
ABAsTECIMENTO E DA REFORMA AGRARIA 

.. ,,,;., . ' . ' RONDON DO PARA 
22101. - MINISTt:RIO DA AGRICULTURA, 00 ELETRifiCAÇAO RURAl. o 
ABo\6TECIMENTOEDAREFORMAAGAARIA 

261011- MIN!srtfUO DA EDUCAÇAo E DO DESPORTO CONSTRUÇAO DE ESCOlA AGROTS:CNICA o 
fEDERAL 

4!_1_~1 - MNsn:ruo oo PLANEJAMf.~!o e ORÇAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA o 
.. RUR0POLI8 

36901 - Fl.WDO NA<:torw. DE SAiiDE CDNSrRUÇAO DE CENTRO DE SAFloE NA Vtf.;o, o 
! DMNÓPOUS 

47101 - MNfsTeRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO SANEAMENTO B.A.mco o 
48201J.!NSTITUTO N.I<:IDNAI. DE DESENVOlVIMENTO COHSTRUÇAo OE QUADRA POUESPORTIVA o 
OODE: TO 

... sAo DOIIIIIGOS DO ARAGI/1 ·~~~ 

47101 - M!HtsTS:RlO oo PlANEJAMENTo E ORÇAMENTo I ABAsreclltliENTO oe AGUA OI 
47101 - MHsf~RIO DO PLANEJAMENTO E 0RÇAt.4fNTO SANEAMENTO BASICO oJ 

Congresso Nacional 

160 000 

160.000 

150:000 
. 

200 OOOI 

420.000 

60.000 

100000 

250.000 

200.000 

300.000 

300.000 

191 000 

100.000 

100.000 

400.000 

96.0001 

oooooJ 

'"'~ ....... 

Total 

I 

160000 

160.000 

! 

150.000 

200.000 

420000 

60000 

100.000 

250.000 

200.000 

300.000 

I 
300.000 I 

191.000 

100000 

100000 

400.000 

96000 

90000 

~I 

;z. 
~ 
"' 8 
~ 
8 

! 

;;:: 
5· 
!r 
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' 

funldade Orçamentária 
I 

EspeclllcaçAo 

... :J. SANTA MARIA DAIIWIREIRAS 

22101 ..! MIMSl~RIO OA AORICLN..JURA, DO AoUIS.ÇAO OE PATRULHA AGRIC<M 
ABAsTECIMENTO E DA REFORMA AGRARIA. MEcmzAOA 

22101 - -11!1!10 OA AoRtCULTURA, DO Eu!TRW'ICAçAO RUML 
AIMTECIRHIO E DA REFORMA ADRAR~ 

.,.k ,.i SANTA IIARsARA DO PARA 

36211 - FUNOAçAo NACH»>AL OE 51\llOE SISTEMA Qf::: Aa.\sTECiMENTO OS ÁGUA 

36901 -FUNDO NACIONAL DE SAVDE CONSTRUçAo E EQ_ DE HOSPITAL 

47101 - MmNtSTUK> DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO IIUFRA·ESTRUTURA URBANA 

... -,,- SANTA 1ZABEL DO PARA .; 

22101 ·- MNs.rt100 DA AGRICULJtJRA, DO ELETRIFICA.ç.Ao RURAL 
AsAsTECNENTO E DA. REFORMA AGRAAIA .. SANTA LUZIA DO PARA 

22101 - MIUTtRIO OA AGRICULTURA, DO ELETR.ICAçAo RUAAL 
A8AsTECJNeNTO E DA REFORMA AGRARIA 

·.· SANTA MARIA DO PARA 

22101 - MwtstERIO DA AGRICUUURA, DO ElETRtFICAÇAo RURAL 
AIA&TECNEHTO E DA REFORMA AG.RARIA 

47101 - MNsTtiRIODO Pt..ANEJAMEHTOE ORÇAMENTO INFRA•ESTRUtlJRA URB.I.NA NO 8MUro DA 
INVAS.I.O 

. -· 
.,, SANTANA DO ARAGUAIA 

26298 - FUNDO NAc!OtW. DO DESENVOL'WTMENTO DA ASS;lST. FtN. P/ CONSfRUÇAO DE ESCOLA DO 
EotJCAÇAo EN§!No F""""""'NTAL 

i •. :1.>.~1 SANTAIIál 
28201 -IMSMUTO 8RASM..EIRO DE TURISMO APoo AO DESENVOLVIMENTO 00 TUA.ISMO 

30101-Mooll!RIODAJUSTIÇA CONSTRuçAo DA DELEGACI.\ DE SANTAR~M 

26101-MNsll!RtoDAEOUCAçAOEDODESPORTO CONSTiwçAo DA EscOlA TeCNICA FEIJERAL 
oeSANTAR~M 

26298 - FIHXI NAciONAL DO DEBENVOI.I/1MEHTO "' AsSISTêNCIA fDNANCEIRA PARA CONCLUsAo De 
EoucAçAo, Escou.s 
36801 - FI.IHDO NACIONAL OE Sl\llOE CONSTRUÇAO DE UNWJN:>e MISTA OE SAOOE NA 

VRAMoJut 

39101 - MNsT'RJO DOS TRANSPORTES RECUPERAÇA.O OA INFRA-ESmUTURA Óó 
PORTO 

: 39101 - MNsll!IUO DOS TRANSPORTES AMPL!AÇA.O 00 PORTO 

44101- MIMsrê,RIO DO ME~ AMB~NTE, DOS COMPLE)(O ECOTURfsnco AAAPIUNsiAltt::R~ 
REeuRaos HIDR:ICOS E DA Amo2.0MA LEGAl oo-cHAO 

44101- MINisTéRIO 00 MEIO AMBlENTE, DOS 
ReeuR.sos HtDR:!Coa E DAiwA:l.Of.MA LEGAL. ' 

CONSTRIJÇAo OE BAARAOEM •• 1 ' 

' 
"oderdxécu~vo Congresso Nacional 

o 100000 

o 260.000 

o 150.000 

o 100.000 

o 110000 

o 67.000 

o 150.000 

o 150.000 

' o 300000 

"--- --· - -----

o 66000 
~ •· 

o 370.000 

100000 o 
500.000 o 

o 240.000 

o 100.000 

575.000 ·172.600 

o 5000.000 

o 250000 

o 120000 

H:II.OO 

Total 

100.000 

260.000 

150.000 

100000 

110000 

87000 

150.000 

150.000 

300.000 

66.000 

37oooo; 

100000 

500.000: 

240.0001 

100.0001 

402.500 

5.000.000 

250.000 

120000 
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Unidade Orçamentária ' Especificação .fod~ 11xedulivo I 

44101;k Mtfi.IST~RIO DO MEIO AMBIENTE, ocs OBRAS OE DRENAGEM NO BAIRRO PIWNHA . '\ o 
RECUR HIDRICOS E DA AMAzóNIA LEGAL 

44101..! M!NtSTêRIO 00 MEIO AMBIENTI:, DOS PERFURA.Ç.i.o E EQUIPAMENTO DE Poços o 
RECURSOS HIDRICOS E DA AMA.zótW.lEGA.L Púaucos 

-44101- MifMT"êRIO. 00 MEIO AMBI~NTE, DOS PEREN\ZAÇAO OE RKls o 
RECURSOS tfOftiCOS E DA luw.OMALEGA.L 

47101 - MtNIST!:RKl 00 PLANEJAMENTO E 0RÇAM·ENTO INFRA·ESTRUTURA URBANA o 
····"' . . .. · .. MO CAETANO DE OlltVELAS_ 

.<17101 - MIMsT~Rto oo PLANEJAMENlo e ORÇAMENTO I SANEAMENTO BASK:o OI 
,~ ... 

' ' &AO FRANCISCO DO PAR+ \ 
22101 - MINIST~RIO DA AGRICULTURA, 00 ELETRWICA.ÇAO RURAL o 
AMBTECHNTO E DA REFORAAA.AGRARIA. 

47101 :- MNsT.;RIO oo PLANEJAMENTo f. ORçAMENTo INFRA-ESTRUTURA URBANA OI 
.·· J. &AO GERALDO DO ARAOUAIA 

-44101- MI'HIST!:RK> 00 MEIO AMWENTE, OOS CANALtZAÇAo DE CORREGO o 
ReCURSOS HIORICOS E OA. AMAzóNIA lEGAL 

,.,._.,_._L &Ao JOAO DO ARAOUAIA 

47101 - MIN!sr~RIO DO PlANEJAMENTo E ORçAMENTo I ABASTECIMENTo oe AouA I . OI 
. r.~-.· • •..• L~ .. 8Ao IIIOUEL DO OUAMÁ 

22101 - MINISTt:RK> DA AGR.CUlTURA, 00 ElETRIFtcA.ÇAO RUAAL ' o 
.1&\STECIMENTO E DA REFORMA. A aRARIA 

36211 - FOODAÇAo NAc!Otw. DE SAOOE CONSTRUÇAo E AM.PL. oo SisTEMA oe o 
ABA.Sl'ECIMENlO DE AGUA 

... _,,,J . TRAIIIAO ' 

36211-- FI.IHDAÇ.Io NAciONAL DE SAiiOE AYPUAÇAo 00 SISTEMA OE ABASTECIMENTO DE ' o 
AGUA ' 

. .~. '. TUCURUI 

26101 - MINIST!:RK> DA EOUCA.çAO E 00 DESPORTO CONCLUsA.O DE OBRAS E AQUISIÇAO OE 500000 
EautPAMENTOS PARA A UNED OE TucURU4 

47101 - MHST~RIO DO Pl.ANIEJAMENfO E ORÇAMENTO INFRA·ESTRUfURA u • ...,.., NO o 
$AO FRANCISCO 

47101 - MINt.ST~RIO DO PLANEJAMENTO E 0RÇAMF.NTO SANEAMENTO 8ASICÇI o 
,, ·.;(;· URUARA 

47101 -MINISTéRIO DO PLANEJAMENTO E ÜRÇAMENTO_I_SANEAMfNTO BASte O .. I ol 
-·· .. .. ,.. 

·' VIGIA 

47101 - MINISTéRIO oo PlAN~JAMENTo E ORÇAMENT~ 1 SANEAMENTO BAsteo I OI 
.. b.c ... VIZEU 

22101 MINCBTt:RIO DA AGRICUl TUR.A, DO ElETRIFIÇA.O RURAl. 
.. ,, o -

ABAsTECDMENTO E DA. REFORMA AGRARIA 

Congresso Nacional 
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Congresso ~clonai I PoderE•ecutivo 

I Acréscimo Cancelamento Subtotal 

ESTADO DO PARÁ 638.243.027 M.4t7.500 -31.527.414 34.970.03e 

MUN.IC(PIOS DO PARÁ 4.ot0.251 31.213.200 . -433.1101 311.869.312 

TOTAL (ESTADO+ MUNICIPIOS) 642.303.2M 105.710.71!0. - 3. '>61.272 73.821.428 
-~~--·---- ~L-------

\ 

', 

I Poder 
Executivo 

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
Despesas por Grupo de Natureza 

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS 

Congresso Total Podór Congresso 
Nacional Executivo Nacional 

.. ......... 
Total 

873.213.083 

42.tlt.l51 

71&.132.714 

RS 100 

Total 

I R$1.00 % R$1,00 'k 

ESTADO DO 88.643.957 66.977.005 155.620.962 
PARÁ 

BRASIL 8 374.630.209 1517.385.213 9.892.015.422 

Obs.: - Investimentos:- Construção e recuperação de todos os tipos. 
- Aquisição de máquinas e equipamentos. 

1.573 2.677.841 

100 111.888.023.309 

-Aumento de Capital de empresas estatais industriais e agropecuárias. 
- Inversões Financeiras: - Compra de terrenos que não sejam para obras.' 

-Aquisição de material permanente usado. 
-Transferências para empresas estatais para rqforma e ampliação. 

9.501.500 12.179.341 0.103 

-127.620.346 11.160.402963 100 
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DI ELETRONORTE 
NO ESTADO DO PA~f' 

·- - -- ----- ---- ---- --· 

Unidade Orçamentária Especilicaçlo Poder ÊKecutivo Congresso Nacional 

ElETROHORTE USINA HJORELÉTRICA OE TUCURUi 01 A 24 4.000.000 
UNIDADES GERADORAS DE 330 MW E 2 
UNIDADES OE 20 MW 

ELETROf+OftTE SISTEMA OE TRANSMIS.SAO EM. 230 KV -
TUCURUI-ITAJTUBA- PA 

o 

ELETROffORTE SiSTEMA OE TRANSMJssAo OE ENERG.IJ\ o 
HETRICA EM MAE DO RIO - PARI\GOMINAS -
NORO€STE PARAENSE 

ELETRONORTE CONSTRUÇAO DO SISTEMA OE TRANSMISsAO oi: o 
TucuMA 

EtETRONORTE IMf'LANTAÇAO IJE SISTEMA DE fRANSMISSAO o 
ENf:RGIA Eli!TRICA TUCURUi - REGIA.O BAIXO 
TOCANTINS- PA 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS DA ELETRONORTE NO ESTADO DO PARA ' 4.000.000 

r 

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS D.l ELETRONORTE 
COMPARATIVO ENTRE REGIÃO NORT!= E ESTADO DO PARÁ 

Regllo Norte 

R$1,00. I % 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS DA ELETRONORTE 208066.1001 100 

-400.000 

12.500.000 

120.000 

120.000 

7.500.000 

19.840.000 

Pará 

R$ 1,00 I 
23840.0001 

RS 1.00 

Total 

3.500.000 

12.500.0001 

120.000 

120.000 

7.500.000 

23.840.000 

-
I 

% 

11,46 

.i 
' ,. 

81 
~ 

~ 
8 
"' 
~ 
! 

t;: 
~-
0 

ii' 
:;; 
~ 



! 
~I ' I I 

I l ' 
I . " 

INVESTIMENTOS NO ESTADO DO PARÁ 

ESPECIFICAÇÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

TRIBUNAl. REGIONAL 00 TRABALHO DA 8' REGIÃO 

ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PAR./1 

ii UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

' 
FACULDADE DE CI~NCIAS AGRARIAS DO PARA 

ESCOLA AGRO TÉCNICA FEDERAL DE CASTANHAL 

EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZÓNIA S.A. 

SAUDE 

SANEAMENTO BASICO 

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

INFRA-ESTRUTURA URBANA ' 

EDUCAÇÃO 

SOCIAL 

ESTRADAS 

ELETRIFICAÇÀO RURAL 

OUTROS 

TOTAL 

VALOR 

445.563 

1.225.084 

305.521 

3.660.270 

223.451 

86.593 

107.739 

11.992.646 

22.008.817 

11.858.900 

10.391.809 1 

3.412.000 

1.937.700 

74.380.500 

2.387.000 

11.197.369 

155.620.962 
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RECURSOS DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
DESTINADOS À REGIÃO NORTE E AO PAiS EM 4NIDADES ORÇAMENTÁRIAS 

COM DOTAÇÕES NO ESTADOIDO .,ARÁ 

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

Unidade Orçamentârla Especlflcaçao . '~ Poder Executivo Congresso Nacional 

NACIONAL 
28212- ESCOLA TÊCNICA fEDERAL 00 PARA ESCOLA Tê.CNICA fEDERAL 11~843~028 o 
28238- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÃ. UNIVERSIDADE FEDERAL 47.731.638 o 
26253- fACULDADE DE CttNctAS AGRÂRlA.S 00 PARÁ FAC. OE CltNCIAS AORÂAIAS 3.910.360 o 
26311- ESCOLA AGROTÊCNICA. fEDERAl DE ESCOLA AGROTECNICA. FEDERAL DE 433.984 o 
CASTANHAL CASTANHAL 

39204- EMPRESA OE NAVEGAÇAO DA AMAZóNIA S.A. EMPRESA OE NAVEGAÇÃO DA AMAZÓNIA SA 493.025 o 
REGIONAL 

38204- EMPRESA OE NAVEOAÇÂO DA AMAZONIA SA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZÓNIA SA I 2.3011121 - 9.5011 

TOTAL .I 66.713.1451 -9.601 

R$1,00 
--

Total 

11~843~028 

47.731.636: 

3.910.380 

433.984 

493.025 

2.291.611 

66.70).644 

ot.e..: J- Ot. riWI'IOS COM IIII In desl• quiO'tO. com tffiçlo 6 EKQ!il tKnica Fwer11 do Plf4, Unive~&Kiade fedefll do P,r6. FaculdiNM de Citncias Agráriai do Par~ o Escola Agrotknlca F~rat de Cuten~L sao 
~or~filt; dos segiMI~$ sutlprogr.wnas •ff\Utgo:l com tnatrvot e Pensianntu" o ·conlubulÇio pala a Foflnaçlo do Pa.!rtm6mu do Servidof PUblico"_ 

- Ot rtcUliOt. di EITipftSI di! Naveg;tçlo da Amuôma S A a nlvel nKtonll &lo para o subprOQ(illna "Amoc11Zaçlo a Ehl'liiD'~ de fkliii\CtiltnYtto• e a ntvel regiooal. Regrlo Norte. sao Pilll 0$ liUbpl~nunas 
~ • ()ptfaçlo dia Llhhu de NilvlfttiÇlo" & "Mtrrul:ençlo e O~açlo do Elilill!lfO e Centros lN Reparos·. . 

' 

Estes recursos são adicionais aos já anteriormente demonstrados (nos quadros anteriores) 

gl 
w 
13 

~! 
~: 

"' 8 

I 
I 

:;:: 
~. 
o 
fl' 

* 



Maio de 1996 ANAIS DO SENAOO FEDERAL 00383 

Duranta o discutsO do Sr. Ademir An
drede, o Sr. Júlio Campos, 2" Vtee-Presiden
te, deixa a cadeira da presidéncía, que é 
ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, Suplente 
de Secretário. 

Durante O diSCUISO do Sr. Ademir An
drecle, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidéncía, que 
é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • V. Ex", 
na forma regimental, será atendido na publicação do 
seu discurso e seu respectivo anexo. 

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu
cena (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior. 
~~~ . 

,Concedo a palavra ao Senador Guilhenne Pai-
~ l'lleira$,. (Pausa.) · 

S. Ex" declina da palavra 
Concedo a palavra à Senadora Emilia Ferrian

des. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli

cy.~) 
Concedo a palavra ao· Senador Sebastião Ro

cha. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos. 

(Pausa.} 
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 

(P~} . 
Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. 

(Pausa.} 
S. Ex" declina da palavra. 
Consulto o Senador Gilvam Borges, que acaba 

de adentrar este·plenário, se deseja fazer uso da pa
lavra. 

O SR. GILVAM BORGES- Pois não, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet} • Conce
do a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges. 

S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
-Sr..1iresk:tente, Sr"s e Srs. Senadores, acompanhan
do pelos jornais, observamos que o Governo se mo
biliza para fazer o último esforço concentrado do 
ano, em busca das refonnas tão cobradas pelo Pafs 
afora. 

O Congresso Nacional tem a honra de receber 
um segmento poderoso, importante, que, sem som
bra de dúvida, merece o respeito de todo o Pafs: os 
empresários. 

Muitas vezes eles são criticados como os Vilõ
es, como aqueles que só visam o lucro. No entanto, 
Sr. Presidente, há de se convir que são eles, são es
ses lfderes, são esses agentes da economia, do pe
queno ao médio e ao grande, a alavanca da econo-
mia. 

Em todos os setores, em todos os segmentos, 
as lideranças são fundamentais. São elas que dão 
corpo, que conduzem, que imprimem, que buscam, 
que dão luz, que abrem as perspeclivas. Esses lfde
res, que assumem as responsabilidades de manter 
pequenos, grandes, enormes grupos de funcionários 
em suas atividades, sem dúvida, merecem o respei
to do Pafs •. 
• Desta tribuna, Sr. Presidente, gostaria de rece
ber com "àlegria todos os empresários que aqui se 
fazem presentes. De um lado, a oposição já se ma
nifesta, dizendo que isso foi uma grande armação do 
Governo, em combinação com as fi~nças ~patro
nais, para que houvesse uma pressão no· COngresso 
N_acional, para que se acelerassem, se efetivãssem 
e se concretizassem as refonnas que estão em cur
so. 

Sr. Presidente, o pleito é maiS :do que justo. 
Penso que eles estão chegando tarçle. Já recebe
mos outros segmentos com vistas a pressionar este 
Parlamento, o Congresso Nacional; o Senado e a 
Câmara dos Deputados, que juntos constituem os 
pilares da demcicracia É para onde vem toda sorte 
de clamor e de reivindicações. · 

ReQ!;lbemos hoje mais de dois mil einpresários, 
que vêm pedir a queda dos juros, fazer as suas rei
vindicações. Trazem suas pautas e mostram que es
tão vivos, que são um segmento importante. Portan
to, congratulo-me com a direção do movimento. O 
Senador Fernando Bezerra, inclusive, faz parte da 
CNI. Congratulo-me, também, com S. Ex". Há tem
pos que não se via um movimento assim. Parece
me que houve até urna inversão. As entidades patro
nais estão-se organizando muito melhor. 

Entendo que os trabalhadores têm que organi
zar a sua marcha também. 

Sr. Presidente, sei que V. Ex" comunga com . 
este ponto ~ vi§ta, porque tem se comprometido 
muito comas interesses do Pais. São mais do que 
justas essas pressões. 

Quero congratular-me, também, com o Gover
no, pois tei!)OS que agilizar as refonnas. Temos que 
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ter praticidade e objetividade, embora o PSDB. em 
-certos momentos, encontre muita dificuldade em fa
zer isso. 

Temos uma intelectualidade muito acadêmica, 
muito voltada para as profundas discussões, e este 
Pafs precisa de planejamento, precisamos ter ação 
completa. 

Congratulo-me, também, com o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso por estar junto com to
dos seus agentes e líderes políticos organizando-se 
para que tenhamos condições de, no próximo mês, 
implementarmos e efetivarmos as mudanças neces
sárias, ou seja, as reformas. 

Encerro, portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, as minhas palavras, comprometendo-me 
a retomar a esta tribuna. 

Muito obr;gado, Sr. Presidente. 
- · .. Durante o discurso do Sr. Gilvam Bor-

• · ges, o Sr. Ramez Tebet, deixa a cadeira da 
· · ·-- ·presldéncia, que é ocupada pelo Sr. Romeu 

Tu ma. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Senador 

Gilvam Borges, olhava para V. Ex" com meus senti
dos voltados pela importância deste seu pronuncia
mento. 

Os Srs. Senadores Martuce Pinto e Pedro Piva 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados 
na forma do disposto do arl 203 do Regimento lnter-
no. 

S. Ex"s serão atendidos. 
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a visita ao Brasil 
do Presidente da Venezuela, o Dr. RAFAEL CALDE
RA, ~cende nas populações e Governo de Rorai
ma e do Amazonas, a esperança de que questões 
de mútuo interesse, cujas soluções se arrastam há 
vários anos, venham ter um final feliz. 

A firmeza do mandatário venezuelano, nane
cessidade da intensificação do comércio da Amazô
nia Ocidental com a Venezuela, da inserção deste 
país no Mercosul, da construção do linhão de Guri, 
desde Ciudad Bolivar até Manaus, com sangria em 
Boa Vista, para energizar o Estado de Roraima; a 
manrrestação da vontade política de uma associação 
mais estreita entre a Petrobrás e PDVSA; em suma, 
toda uma agenda de. interesses comuns, que Sua 
Excelência deseja ver dinamizada e implementada 
~leremente, agregando benefícios aos dois 
países. 

Os Estados de Roraima e Amazonas têm na 
Venezuela um grande e crescente mercado para os 
produtos de suas economias e também para aquisi-

ção de manufaturados e insumos industriais, cujas 
vantagens comparativas aquele país detém. O ci
mento, o ferro, alumínio, adubos, calcários, deriva
dos de petróleo, diversos manufaturados, são ofere
cidos pelo pafs vizinho a preços altamente competiti
vos, em relação aos preços nacionais. De outra par
te, o pólo ótico eletrônico, relojoeiro, de bicicletas e 
outros produtos da Zona Franca de Manaus, além 
de produtos primários de Roraima, encontram no 
mercado venezuelano importantes vàíitagens de ne
gociação. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não po
deria deixar passar esta oportunidade sem referir
me, de maneira especial, enfática, à linha de trans
missão da energia elétrica de Guri, para Roraima e 
Manaus. 

A energia elétrica que Roraima consome, custa 
aproximadamente R$ 150,00 o kilowatt-hora. Em 
Manaus Ghega a custar um pouco mais. A Venezue
la oferecê· essa mesma energia por um preço inferior 
a R$ 30,00 o kilowatt-hora. 

Convém salientar, para o conhecimento desta 
Casa, que o custo operacional do kilowatt-hóra é 
equivalente a R$ 50,00. ' 

O eminente Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, expressou em seu pronunciamento no lta
maraty, a necessidade da interligação energética 
Brasil-Venezuela, na área setentrional do Brasil. Não 
foi diferente o posicionamento do Presidente Rafael 
Caldera, algumas vezes manifesto. 

Quando se entreabre uma oportunidade dessa 
natureza, de solução imediata e definitiva, entra a 
Petrobrás, permeando as negociações, com a pro
posta do gás de Urucu, no rio Juruá, para servir de 
combustfvel às usinas tenno-elétricas no Amazonas 
e em Rofàima. 

Cabe aqui duas perguntas: por que a Petrobrás 
não implementou há mais tempo essa alternativa? 

Por que somente agora, quando se abre ampla 
e iluminada solução de alta economicidade para o 
problema energético de Roraima e do Amazonas, a 
estatal brasileira surge com uma nova solução? 

Outras questões Sr. Presidente, também ne
cessitam de respostas: quanto custará o kilo
wattlhora produzido pelas usinas movidas a gás? 

Quanto tempo demandará para ser operacio
nalizada essa solução? Dois anos, três anos, vinte 
anos? _ 

- Sem energia e sem transportes o meu Estado 
não terá futuro. A BR-17 4 está sendo pav;mentada e 
até meados do próximo ano estará concluído seu 
asfaltamen!Q. O mesmo se dá em relação à Guyana, 
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com a BR-401, com um trecho também asfaltado e 
-várias pontes de madeira substitufdas por pontes de 
concreto. 

Resta apenas, a energia de Guri para fechar o 
binómio: energia-transporte e com ele o ciclo virtuo
so do desenvolvimento económico do programa. 

Roraima, outras vezes já o disse, é um Estado 
privilegiado por suas càracterísticas e posição geo
gráfica estratégicas. Possui invejável potencial ainda 
inexplorável, tanto pelas riqufssimas jazidas mine
rais que repousam incólumes no subsolo quanto por 
suas vastas e férteis terras que apenas aguardam 
preparo e semeadura para gerar toneladas e tonela
das de alimentos. A pecuária, outra atividade de por
te no Estado quintuplicaria sua produção instantes 
após a energização tão esperada. A indústria am
pliaria sua potencialidade produtiva; o comércio 
atende~ à demanda interna e à exportação en
quanto ambos proporcionariam uma geração de em- , , 
'pregos-jamais vista. 

Sr. Presidente, desta tribuna quero conclamar 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente Fernando 
Henrique Cardoso no sentido de que mantenha sua 
decisão e postura quando afirmou ser necessária a 
interligação energética Brasil-Venezuela. Que seja o 
seu Governo aquele que,, em definitivo, resolverá 
essa questão tão vital para os brasileiros do Norte. 
Roraima não pode ser colocada à margem de um 
processo num governo que se comprometeu em 
equacionar os desequillbrios regionais. Resolver o 
problema energético de Roraima é restabelecer seu 
direno de igualdade com os demais Estados da Fe
deração. É promover os meios de que necessita sua 
população para gerir seu próprio destino. Não pedi
mos "favores, nem clamamos privilégios: apenas re
queremos nossos direitos na mesma proporção em 
que nos são cobrados nossos deveres. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP)- Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores. 

A questão do financiamento da saúde pública 
está na ordem do dia do Brasil. É objeto, diariamen
te, de manchetes de jornais, reportagens, entrevis
tas, noticiários e debates em rádios e televisões. 

Do mesmo modo, pesquisas feitas por institu
tos respeitados - como o Datafolha, por exemplo -
~le8fll-que-a opinião ·p~li~ ,acompanha atenta· 
mente o debate e vai fo!TI1élll<!,o suas convicções. 

Dada a importância e a urgência da discussão, 
venho hoje à tribuna para comentar o assunto e de
fender uma proposta. 

De inicio, quero me referir aos danos à saúde 
provocados pelo hábito de fumar e consumir bebidas 
alcoólicas, sobejamente conhecidos e que há muito 
têm sido objeto das preocupações do Ministério da 
Saúde. 

Sabe-se que os gastos hospitalares, ambulato
riais e de prontos-socorros com doenças e acidentes 
provocados por esses produtos devoram parcela 
significativa do orçamento do Ministério da Sallde, 
que no presente pode chegar a 20 bilhões de reais. 

Estima-se que, em média, morrem anualmente 
no Pafs 150 mil pessoas com doenças carãJOvascu
lares, vários tipos de câncer e COI"llllicações respira
tórias, associadas ao cigarro. 

São dados estalfsticos que se repetem pelo 
mundo afora. Na IX Conferência de Fumo e Saúde, 
realizada em Paris, em outubro do ano passado, o 
representante do Banco Mundial afirmou que aquela 
agência de desenvolvimento não financia culturas de 

' tabaco, Pôr considerar o cigarro um produto que tem 
um custo-benefiCio negativo para qualquer comuni-
dade. , 

Nos Estados Unidos, pesquisas econcmétricas 
mostram que, para cada maço de cigarro vqndido 
por um dólar, é gerado um custo de dois dólares pe
los maleffcios causados à saúde pública. Naquele 
pafs são gastos por ano cerca de 50 bilhões de dóla
res em sallde, como custo relacionado com o hábito 
de fumar. Não é sem motivo, portanto, que as autori
dades sanitárias daquele pafs insistem em classifi
car oficialmente o cigarro como droga. 

Já no Brasil, o alcoolismo, que atinge 8% da 
população, é a oitava causa de auxfiio-doença pago 
pela Previdência Social. Dados recentes divulgados 
pela impreiisa indicam que 32% dos leitos hospitala
res são destinados à psiquiatria e 40% das consult
as médico-psiquiátricas são utilizados por pacientes 
vitimados pelo alcoolismo. Além disso, 75% dos aci
dentes automobilfsticos fatais e os 39% das ocorrên
cias policiais são provocados por pessoas alcooliza
das. 

Essa situação só tende a se agravar com o in
gresso em larga escala de adolescentes no mundo 
do vfcio. Recentemente a Sociedade Brasileira de 
Pediatria levou ao Ministro da Saúde · Adib Jatene 
um estudo feito pelo Centro Brasileiro de Informaçõ
es sobre Drogas Psicotrópicas, que revela números 
estarrecedores sobre o consumo de álcool por ado
lescentes. OBrasll é hoje o lfder mundial do consu
mo de álcool por crianças entre 1 O e 12 anos. De 
acordo com a pesquisa feita em cinco capitais, cerca 
de 80% dos.menores de 18 anos, alunos dos primei-
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ro e segundo graus das escolas pública e particula
-res;- já tinham experimentado bebidas alcoólicas. 
Desses, 15"/o bebiam com freqüência. 

De posse desses números assustadores, o Mi
nistro Jatene criou urna comissão eSpecial, ·integrada 
por representantes dos Ministérios da Saúde, Justiça e 
Agricultura, por produtores de bebidas e agências de 
publicidade, para estudar novas medidas de regula
mentação da propaganda de bebida alcoólica. 

O alcoolismo e o tabagismo, como vimos, 
constituem uma verdadeira tragédia para a saúde 
pública no Brasil e no mundo. E pior, vêm se trans
formando também em sério problema económico, 
tanto para o setor público como para as grandes em
presas privadas. A economia do Pafs se ressente 
com os problemas gerados pelo consumo excessivo 
de álcool e outras drogas. _,.,. 

Estudos recentes, desenvolvidoS pela área de 
.m~i{:ina do trabalho, iridicam que 30% das faHas ao 
serviço são motivadas pela ressaca de excessos de 
bebidas alooólicas. Além disso, estima-se que 54%. 
dos acidentes de trabalho no Pafs são provocados 
por trabalhadores sob efeito de drogas, sobretudo 
do áloool. Por fim, há cálculos de que o rendimento 
de um trabalhador alooolizado cai em 65%. 

Senhor Presidente, 
Como podemos ver, são altos os custos gera

dos pelo consumo do álcool, fumo e outras drogas 
para a economia do Pafs. Um levantamento feito por 
várias entidades de prevenção do alcoolismo em 
empresas, usado como base para o Programa Na
cional de Alcoolismo do Ministério da Saúde, mostra 
que anualmente as empresas privadas e os cofres 
públioos gastam cerca de 3 bilhões de reais para oo
brir os prejufzos decorrentes do ccinsumo excessivo 
do álcool. 

Em vista disso, as grandes empresas nacionais 
e multinacionais com sede no Brasil estão investindo 
cada vez mais em programas de ,prevenção de uso 
de drogas pelos trabalhadores, sobretudo do álcocl 
e fumo, as mais largamente utilizadas. 

Não quero deixar aqui, porém, a impressão de 
que ao fazer essas considerações esteja me empe
nhando em alguma espécie de cruzada moralista, 
antitabagista e antialooólica. 

Não, senhores Senadores. Causa mais nobre 
me traz à tribuna: a defesa da saúde pública no 
..J2a~a- que deve ser de todos os brasileiros 
que sonham com uma Nação melhor. Uma causa 
justa e urgente. 

Mário de Andrade, há meio século, pôs o céle
bre brado na boca de Macunarma, o herói sem ne-

nhum earáter: Poucà.saúdee muíià"'""sã:~. os males 
do Brasil são. De lá para cá, o que houve de novida
de entre os nossos males foi o extermfnio da saúva. 
Mas a nossa saúde continua uma vergonha. 

O descalabro da saúde pública do Pafs virou 
um quadro de horrores que de um lado constrange a 
nossa consciência de cidadania e, de outro, cria 
preocupações com relação à nossa capacidade de 
deslanchar um processo de desenvolvimento auto
sustentado nos próximos anos. 

Que orgulho nacional poderá ter o cidadão oo
mum que assiste quase todos os. dias, na televisão, 
os noticiários sobre o tratamento deprimente que é 
dado a milhões de doentes, sobretudo crianças e 
idosos, nos hospitais e ambulatórios? 

Ou que investidor estrangeiro se anim;~rá a 
aplicar aqui os seus recursos, depois de analisar os 
nossos· indicadores sociais, sobretudo os de saúde, 
educaçãq_ e distribuição de renda? Valerá a Jiena, 
perguntará antes de qualquer decisão, investir mi
lhões de dólares onde a força de trabalho e o merca
do são deprimidos pela doença, pelo analfabetismo 
e pelo baixo nível de renda per capita? e 

Precisamos com ·urgência aprender a lição ja
mais desmentida pela história e que só os verdéiddl
rcis estadistas compreendem inteiramente: o que faz 
uma grande nação é a saúde, o saber e o trabalho 
do seu povo. 

E nesse sentido é rriuito interessante analisar 
alguns dados do Instituto Datafolha. Ali Se vê cla
ramente que, ao lado da saúde, a população de
monstra grande preocupação exatamente com a 
educação e o emprego, bem como com a fome a 
miséria. Cabe a nós ajudar o Pafs a suprir essas 
carências: 

Mas, além di!. defesa da nossa saúde pública, 
o segundo motivo que me traz aqui é colaborar e dar 
apoio a uma das figuras mais dignas desta Repúbli
ca, o Dr. Adib Jatene. É um cientista de renome in
ternacional e profiSSional de competência médica in
questionável. Ao lado dos saudosos Dr. Zerbini e do 
Dr. Pazzanezze, foi pioneiro no Brasil das modernas 
cirurgias cardfacas, que salvaram a vida de tantos 

·brasileiros- área em que ainda brilha hoje junto com 
outros )lotáveis especialistas, de que é exemplo o 
Dr. fúlvio Pilleggi. . 
~·Ao Dr. Jatene une-me antiga e sincera amiza

de, fruto de longa convivência no lncor, de cuja Funda
ção mantenedora tenho a honra de ser presidente. 

Afora me solidarizar com o nosso Ministro da 
Saúde, há outro motivo para eu vir a esta tribuna: 
quero defeQ.der uma proposta aHemativa e objetiva 
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de financiamento à saúde, que já apresentei ao Se-
-nadõ Federal em forma· de projeto. · · 

Se é verdade que são akíssimos os custos de
correntes do tratamento de doenças provocadas 
pelo excesso de bebidas alcoólicas e fumo, não é 
justo que esses custos sejam pagos indistintamente 
por todos, mesmo pelos que não fumam nem be
bem. Não é justo igualmente que toda a sociedade 
seja privada de melhor atendimento médico por falta 
de recursos, enquanto são gastos anualmente bilhõ
es de reais no tratamento das vítimas do excesso de 
álcool e fumo •. 

Justo é, Senhores Senadores, que os fuman
tes. e os apreciadores de bebidas alcoólicas pa
guem mais por seus hábitos ou vício e deêm con
tribuição maior ao sistema de saúde pública, já 
que eles, como usuários mais freqüentes & mais 
custooo"S, aumentam significativamente a demanda 
nÇ_s serviços médicos nos centros de saúde e de lei-
tos hospitalares. ·· 

Em vista disso, e para socorrer a saúde pública 
que no momento atravessa crise das mais graves 
registradas na história do País, apresentamos o Pro
jeto de Lei Comlementar de n• 221. Trata-se de uma 
proposta que visa a. bu~r recursos mediante adi
cional. à contiibuição para financiamento da Seguri
dade Social (COFINS) incidente sobre bebidas al
coólicas e cigarros. 

. RessaHo o caráter emergencial da medida, que 
poderia vigorar aié que aprovemos uma reforma tri
butária que atenda de forma suficiente todas as de
mandas da· sociedade por serviços públicos, nas 
áreas de saúde, saneamento básico, educação, 
transporte, comunicações, segurança, justiça etc ••• 

,-Na minha opinião, a solução de longo prazo 
para as finanças públicas passa necessariamerite 
pela reforma tributária. E esta me parece ser urna: 
convicção que vai se generalizando na sociedade e 
nos meios pol ilicos. Por isso não há sentido na cria
ção de novos impostos ou contribuições antes que 
essa reforma seja votada. 

Mas até lá, por vários motivos optamos pela 
elevação da alíquota da Confins, mediantre projeto 
de Lei Complementar nos termos do Inciso I e pará
grafo 4°, do artigo 195, da Constituição Federal. A 
principal razão é que esta medida gerará recursos 
de imediato, uma vez que produz efeito no mesmo 
exeÇçiO-fiscal, respeitado o prazo de noventa dias 
da data de sua publicação, segundo o parágrafo 6" 
do mesmo artigo 195. 

Uma outra vantagem da nossa proposição na 
forma de Projeto de Lei Complementar é que a sua 

tram~ação ·nas duas ·CaSas do· Con.gresso "exige 
apenas maioria absoluti para a sua aprovação. - · 

Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, 
acreditamos que a nossa proposta, uma vez aperfei
çoada e se aprovada pelas duas Casas do Congre&
so Nacional, dará ao Poder Executivo os meios adi
cionais, e significativos para o custeio das deman
das da sociedade por serviços de saúde, neste mo-
mento. · 

Estima-se que as indústrias de cigarros e be
bidas alcoólicas !aturem de 1 O a 15 bilhões de 
reais/ano. Com a incidência de uma alíquota de 
20% sobre esse volume de vendas, conforme es
tamos propondo, poderíamos chegar a um reforço 
de caixa para a sáude próximo de 3 bilhões de 
reais ao ano. 

Tais recursos nas mãos competentes do Mini&
tro Jatene por certo poderiam assegurar ao povo 
brasileiro 'uma melhora significativa do seu acesso à 
saúde pública, que é um direoo de cidadão. · 

Ressalto mais uma vez que a elevação da taxa 
da COFINS atinge apenas os consumidores de bebi
das alcoólicas e de cigarros, o que é justo, pqls são 
eles que mais contribuem para a elevação doj; cu&
tos dos serviços de sáude. Como afirmou ecfrtorial 
da Folha de S. Paulo, ao comentar as propostas 
deste Senador, um aumento dos impostos sobre o 
vício poderia fazer algum bem à saúde dos cidadãos 
e melhorar bem a saúde financeira do Ministério da 
Saúde. 

Acredito que no exame do projeto de Lei Com
plementar n• 221/95, esta Casa poderia com a con
tribuição de seus talentos aperfeiçoar a proposta, 
talvez até englobando outros produtos supérfluos ou 
de luxo, l!Ue nada significam para a maioria da po
pulação e cuja taxação não recaia sobre o conjunto 
da sociedade. 

Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, 
cabe ao Congresso Nacional procurar soluções viá
veis para resolver a situação de descalabro em que 
se encontra a saúde pública no País. Está é uma 
responsabilidade nossa, como bem tem lembrado o 
Miistro Adib Jatene. Não podemos deixar a sáude 
pública sem recursos sufiCientes para dar atendi
mento condigno à nossa população. 

Mais do que nunca o País, que se prepara para 
dar um salto no seu desenvolvimento, precisa da 
boa sáude do. sey_povo. Pois, sem uma força de tra
balho sadiãê com disposição para grandes esforços 
não é possível deslanchar um processo de desen
volvimento duradouro e com justiça social, que é o 
nosso destino histórico. 
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - A Presi
-dência designa para a sessãó deliberativa ordinária 
a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a 
seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 35, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de 
Resolução n• 53, de 1995) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 489, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 35, de 1996, de iniciativa conjunta das 
Comissões de Assuntos Econômicos, de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional e de Fiscalização e 
Control'lí, que aHera as Resoluções n•s 91, 93, 95, 
96 e- 97, todas de 1994, que tratam do Projeto SI

. V Ãwr;ê dá outras providências, tendo 
Pareceres, em conjunto, das Comissões de 

Assuntos Econômlcos, Relações Exteriores e 
Defesa Nacional e de F"rscalização e Controle: 

- n• 154, de 1996 (sobre a Mensagem n• 
284195), que apresenta o Projeto de Resolução n• 
35, de 1995, e pela prejudicialidade do Projeto de 
Resolução n• 53, de 1995; com voto vencido, em se
parado, do Senador Gilberto Miranda; votos em se
parado dos Senadores Ronaldo Cunha Uma, Ber
nardo Cabral, Eduardo Suplicy e outros; declaração 
de voto do Senador Humberto Lucena; vencidos os 
Senadores Jefferson Peres, Júnia Marise, Osmar 
Dias, Laura Campos, Marina Silva, Emflia Fernan
des e Sebastião Rocha; e 

--- n• 259, de 1996 (sobre as emendas de Plená
rio), pela rejeição das emendas de n"s 1 a 3, 4, 6 e 
7, pela aprovação parcial das de n"s 5 e 8, na forma 
de subemenda que apresenta; com voto ém separa
do do Senador Antônio Carlos Valadares; declara
ção de voto do Senador Casildo Maldaner; e venci
dos os Senadores Gilberto Miranda, Osmar Dias, 
Laura Campos, Eduardo Suplicy, Roberto Requião, 
Sebastião Rocha, Emflia Fernandes, Bernardo Ca
bral e Josaphat Marinho. 

(Dependendo da deliberação sobre as seguin
tes matérias: 

1- Requerimento n• 1.502, de1995, do Senador 
~o_Beguião, de audiência da Comissão de 

"-EauêaÇão; ~ · -
2- Requerimento n• 474, de 1996, do Senador 

Antônio Carlos Valadares, de tramitação conjunta 
com o Projeto de Resolução n• 48, de 1996; e 

3 - Parecer n• 11, de 1996, sobre o Requeri
mento n• 3, de 1996, do Senador Antônio Carlos Va
ladares, contra decisão acerca da convocação do 
Senhor Francisco Grazziano) 

-2-:-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 53, DE 1995 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de 

Resolução n• 35, de 1996) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 489, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 53, de 1995, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy e outros Senhores Senadores, que 
revoga as Resoluções n•s 91, 93, 95, 96 e 97, de 
1994, do Senado Federal, e dá outras providências, 
tendo 

Parêceres, em conjunto, das Comissões de 
Assuntos Econômicos, Relações Exteriores e 
Defesa Nacional e de Fiscalização e Controle: 

- n• 154, de 1996 (sobre a Mensagem n• 
284/95), que apresenta o Projeto de Resolu~o n• 
35, de 1996, e pela prejudicialidade do Projeto de 
Resolução n• 53, de 1995; com voto vencido, ern se
parado do Senador Gilberto Miranda; votos, em se
parado, dos Senadores Ronaldo Cunha Uma, Ber
nardo Cabral, Eduardo Suplicy e outros; declaração 
de voto do Senador Humberto Lucena; vencidos os 
Senadores Jefferson Peres, Júnia Marise, Osmar 
Dias, Laura campos, Marina Silva, Emflia Fernan
des e Sebastião Rocha; e 

- n• 259, de 1996 (sobre as emendas de Plená
rio), pela rejeição das emendas de n"s 1 a 3, 4, 6 e 
7, pela aprovação pareia! das de n"s 5 e 8, na forma 
de subemenda que apresenta; com voto em separa
do do Senador Antônio Carlos Valadares; declara
ção de votó do Senador Casildo Maldaner e venci
dos os Senadores Gilberto Miranda, Osmar Dias, 
Laura Campos, Eduardo Suplicy, Roberto Requião, 
Sebastião Rocha, Emma Fernandes, Bernardo Ca
bral e Josaphat Marinho. 

, (Dependendo da deliberação sobre as seguin
tes' matérias: 

1- Requerimento n• 1.502, de 1995, do Sena
dor Roberto Requião, de audiência da Comissão de 
Educação; 

2- Requerimento n• 474, de 1996, do Senador 
Antônio Canos 'ialadares, de tramitação conjunta 
com o Projeto de Resolução n• 48, de 1996; e 

3 - Parecer n• 11, de 1996, sobre o Requeri
mento n• 3, de 1996, do Senador Antonio Carlos Va-
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fadares, contra decisão acerca da convocação do 
""Senhor Francisco Grazziano) 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 26, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 488, de 1996) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de 1996 
(n• 201/95, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Internacional do Açúcar, de 1992, 
assinado em 30 de dezembro de 1992, na sede da 
Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional) 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
·-<' N°42, DE 1996 . 

• (Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 495, de 1996) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 42, de 1996 
(n• 263196, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Convênio de SubsCrição de Ações, assi
nado em 30 de novembro de 1995, por meio do qual 
a RepOblica Federativa do Brasil, representada pelo 
Banco Central do Brasil, tomou-se acionista da Cor
poração Andina de Fomento -. CAF. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Assuntos Econômicos e de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional) _ 

5 
_ 

REQUERIMENTO N°258, DE 1996 
Votação, em turno único, do Requerimento n" 

258, de 1996, do Senador JOiio campos, solicitando, 
nós -termos regimentais, a inclusão em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1995, de 
sua autoria, que aHera dispos~ivos da Lei n• 8.004, 
de 14 de março de 1990, que dispõe sobre transfe
rência de financiamento no âmbiTo do Sistema Ft
nanceiro de HabOOçâo e dá outras providências. 

-6-
REQUERIMENTO N° 403, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
403, de 1996, do Senador Roberto Freire, solicitan
do, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Leldo Senado n• 41, de 1996, de autoria do Sena-

--ctoi"'FtaVianõ Melo, que introduz alterações na Lei n• 
8.629, de 25 de fevereiro de 1993. 

-7-

REQUERIMENTO N° 450, DE 1996 

Votação, em tumo único, do Requerimento n2 

450, de 1996, do Senador Valmir Campelo, solic~n
do, nos termos do art. 256 do Regimento I ntemo, a 
retirada do Projeto de Lei do Senado n• 19, de 1996, 
de sua autoria, que inclui inciso VIl I no art. 35 da Lei 
n• 9250, de 26 de dezembro de 1995. 

-e-
REQUERIMENTO N° 456, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
456, de 1996, da Senadora Bened~ da Silva, solici
tando, nos termos regimentais, a retirada do Projeto 
de Lei do Senado n• 21, de 1995, de sua autoria, 
que inst~i Programa de Educação para a Preserva
ção do Patrirnônio Ecológico. 

-9-
REQUERIMENTO N° 475, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requeri_mento n• 
475, de f996, do Senador Ademir Andrade e otrtros 
senhores"'senadores, solicitando, nos termos ·regi
mentais, a criação de uma Comissão Tempoiária, 
composta por onze murares e igual número de su
plentes, destinada a definir uma polftica para o de
senvolvimento econômico e social da Amazônia. 

-10-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°81, DE 1994 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 81, 
de 1994 (n• 3.434192, na Casa de origem), que aHe
ra a Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo 
sobre o Jus postulandl, a assistência judiciária e a 
representação dos menores no foro trabalhista, ten
do 

Pa.t.Cer sob n• 244, de 1996, da Comissão 
- Dlretora, oferecendo a redação do vencido. 

-11-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 1, DE 1996 

Primeiro dia de discussão, em segundo turno, 
da Proposta de Emenda à Con~ição n" 1, de 
1996 (1)0 48195, na Câmara dos Deputados), que dá 
nova reaação ao inciso 11 do art 192 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada 

mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h58min.) 
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Ata Da 75!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 23 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Renan Calheiros, Ernandes Amorim 

Antônio Carlos Valadares e Totó Cavalcante. 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhã
es- Antônio Carlos Valladares- Artur da Távola 
- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni Veras
Bemardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wil
son ~ Coutinhp Jorge_ - Edison Lobão - Eduar
do· Suplicy - Elcio Alvares - Emandes Amorim -
Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano 
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Ge
raldo Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges -
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humber
to Lucena - I ris Rezende - Jader Barbalho - Jef
ferson Peres- João França- João Rocha-- Joel 
de Hollanda - Jonas. Pinheiro - Josaphat Mari
nho - José Agripino - José Alves - José Bonifá
cio - José Eduardo Outra - José Eduardo Vieira 
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda- Júlio Campos- Júnia Marise
Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio Portella -
Lúcio Alcãntara - Lúdio Coelho - Mauro Miranda 
- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares 
- Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva -
Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina Assump
ção - ·Renan Calheiros - Roberto Freire - Ro
berto Requião - Romero Jucã - Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sér
gio Machado- Teotonio Vilela Filho - Totó Ca
valcante - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing -
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista 
de presença actisa o comparecimento de 72 Srs. 
Senadores. Havendo n(imero regimental, declaro 
aberla a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

- --t> Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Emandes Amorim, procederá à leitura do Éxpe
diente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

MENSAGEM N2172, DE 1996 
(N2 447196, na origem) 

' 
Senhores Membros do Senado Federal, 
Informo Vossas Excelências de que deverei 

ausentar-me do País no período de 26 a 30 de maio 
de 1996, para a realização de visita de Estado à 
França. ' 

Durante a visita, deverei manter conversações 
com o Presidente Jacques Chirac, com o Primeiro
Ministro Alain Juppé e outras autoridades francesas, 
além de participar de cerimOnia na Assembléia Na
cional e de atividades que reunirão _representantes 
de círculos empresariais, culturais e acadêmicos. 

A programação contemplada inclui também vi
sitas à sede da Unesco e à Sorbonne, bem como 
deslocamento a Lyon, onde manterei encontro com 
o Prefeito Raymond Barre e receberei o tftulo de 
Doutor Honorls causa em cerimônia na Universida
de de Lyori. 

Nos dias 30 e 31 de maio, viajarei à Sufça, 
para encontro com o Senhor Juan Antonio Sama
ranch, Presidente do Comitê Olímpico Internacional, 
para tratar, entre outros temas, da candidatura da ci
dade do Rio dé Janeiro para sediar os Jogos OJfmPi
cosde2004. 

Brasília, 21 de maio de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

AVISOS 

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

N2 413/96, de 17 de maio de 1996, referente 
ao Requefimento-n2 197-A, de 1996, de informaçõ
es, do Senador Gilberlo Miranda. 

As informações parciais foram encami
nh~das, em cópia, ao requerente. 
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O requerimento aguardará na Secretaria-Geral 
-era Mesa as infonnações c:Omplementares. 

N• 41 4/96, de 17 de maio de 1996, referente 
ao Requerimento n• 162, de 1 996, de informações, 
do Senador Ademir Andrade. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

Ao arquivo. 
NOs 425 e 426, de 20 de maio de 1996, comuni

cando a impossibilidade de prestar as informações re
ferentes aos Requerimentos n"s 359 e 342, de 1996, 
de intonnações, do Senador Gilberto Miranda, por tra
tar-se de matéria protegida pelo sigilo bancário, nos 
tennos do art 38, § 4°, da Lei n" 4.595, de 31-12-64. 

Os avisos foram encaminhados, em 
cópia, ao requerente. 

- - "" Os reqüerimentos vão ao arquivo. 

PARECERES 

PARECER ~265, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, JustJ. 
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 
165, de 1996, (n" 372196 na origem) do Se
nhor Presidente da República, submeten
do à aprovação do Senado Federal, o 
nome do Sr. José Firmo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Ciciada· 
nia, em votação secreta realizada em 22-5-96 apre
ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
Francelino Pereira (em anexo ao parecer), sobre a 
Mep~gem n• 165, de 1996, do Senhor Presidente 
da República, opina pela aprovação da escolha do 
Senhor José Finno, para exercer o cargo de suplen
te de Ministro Classista temporário, no Tribunal Su
perior do Trabalho. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
Íris Rezende, Presidente, - Francellno Pereira, Re
lator - Ramez Tebet - Roberto Requiáo - Júnla 
Marise - Romeu Tuma - Regina Assumpção -
Ney Suassuna- Ronaldo Cunha Lima- José Fo
gaça - Antônio Carlos Valadares - Jefferson Pe
res, (abstenção)- José Eduardo Outra (abstenção) 
- Edison Lobão. 

_Relator: Senador Francelina Pereira 
- -Submete-se a estrt eol11issão a Me~~gem n• 
Hl5, de 1996 (n• 372196, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, que apresenta à consideração 
do Senado Federal o nome de José Firmo, para 

compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo 
de Suplente de Ministro Classista Temporário, como 
representante dos trabalhadores, no triênio de 1996 
a 1999. 

O indicado tem instrução ginasial, exerce a 
profissão de lnspetor de Qualidade e é dirigente sin
dical junto a Federação dos Metalúrgicos do estado 
de São Paulo e à Confederação Nacional dos Traba
lhadores Metalúrgicos. 

O longo currículo apresentado pelo interessa
do, cobrindo o período de 1945 a 1995, fornece à 
Comissão todos os elementos para defiberar sobre a 
indicação proposta. 

Sala da Comissão, 22 de maio de 1996.
Íris Rezende, Presidente - Francellno Pereira 
Relator. 

PARECER ~ 266, DE 1996 

· - Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 
164, de 1996, (n" 371196 na origem) do 
Presidente da República, subm~ à 
aprovação do Senado Federal, o nclme do 
Sr. Lourenço Ferreira do Prado. .:, 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 22-5-96, apre
ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
Francelino Pereira (em anexo ao parecer), sobre a 
Mensagem n• 164, de 1996, do Senhor Presidente 
da República, opina pela aprovação da escolha do 
Senhor Lourenço Ferreira do Prado para exercer o 
cargo de Ministro Classista Temporário, no Tribunal 
Superior do Trabalho. . , 

Sala !las Comissões, 22 ~maio de 1996. -lrfs 
~ Presidente- Francelino Pereira, Relator
Ramez Tebet- Júnla Marise - Romeu Tuma- Re
gina Assunção -Jefferson Péres (abstenção) - Ro
naldo Cunha Uma - Roberto Requlio- Ney SUee
suna - José Eduardo outra (abstenção) - Antanlo 
carros Valadares- Edlson Lobão. 

Relator: Senador Franceiino Pereira. 
Submete-se a esta Comissão a Mensagem n• 

164, de 1996 (n• 371196, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, que apresenta à consideração 
do Senado Federal a recondução do Dr. Lourenço 
Ferreira do Prado, para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, no cargo de Ministro Classista Tempo
rário, representanTe dos trabalhadores, no triênio de 
1996 a 1999. 

Diplomado bacharel de DireHo em 1970, o indi
cado participou de diversos cursos de especializa-
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ção em Direito do Trabalho, inclusive o Mestrado em 
1)1relto de Estado. 

Dentre suas inúmeras atividades jurídicas 
merecem destaque: Membro da Comissão de En
quadramento Sindical do Ministério do Trabalho; 
Juiz Classista representante dos trabalhadores na 
~ Junta de Çonciliação e Julgamento de Brasma; 
Membro do Conselho Curador do FGTS e Ministro 
Classista do Tribunal Superior do Trabalho. 

Com a apresentação dessas qualificações, 
considero que esta Comissão está em condições de 
deliberar sobre a recondução proposta. 

Sala da Comissão, 22 de maio de 1996. -
lris Rezende, Presidente - Francelino Pereira, 
Relator. 

PARECER N" 267, DE 1996 
-··~ 

Da Comissão de Constituição, Justl
.. - _ ça e Cidadania, sobre a Proposta de 
··-emenda à ConstituiÇão-n• 57, de 1995, 

tendo como 1• signatário o Senador Pe
dro Simon, que "altera dispositivos cons
titucionais relativos aos limites máximos 
de idade para a nomeação de magistra
dos e ministros de tribunais e para a apo
sentadoria compulsória do servidor pú
blico em geral". 

Relator: Senador Ney Suassuna 
Relatório 

O projeto de emenda à Constituição que esta 
Comissão examina, de autoria do Senador Pedro 
Simon, objetiva ampliar de 65 para 70 anos o limi
te IJI~imo de idade para nomeação de magistra
dos e ministros dos tribunais superiores {artigos 
73, § 1°, I; 101, caput; 104, parágrafo único; 107, 
caput, e 111 , § 1°) e de 70 para 75 anos o limite 
máximo de idade para aposentadoria compulsória 
dos servidores públicos e dos magistrados {arts. 
40, 11, e 93, VI). 

Essas alterações deverão -beneficiar tam
bém os membros do Ministério Público, pois con
forme dispõe o art. 129, § 4°, da Constituição, 
aplicam-se ao Ministério Público as normas do 
art. 93 relativas aos procedimentos para promo
ção e à aposentadoria compulsória {por invalidez 
ou idade). 
_ ~ não intenta obrigar os servidores a 
permanecerem por mais tempo em seus postos. Ao 
contrário, conforme salienta o autor, "constituisse 
apenas numa faculdade para aqueles que querem 
permanecer no serviço público por satisfação pes-

soai, da mesma forma que, atualmente, outros cida
dãos com idade superior a setenta anos podem se 
submeter a árduas campanhas eleitorais para ocu
par concorridos cargos eletivos•. 

O projeto não recebeu emendas perante esta 
Comissão, no prazo regimental. 

Voto do Relator 

A aposentadoria compulsória de funcionário 
público por idade foi introduzida no Direito brasileiro 
pela Constituição de 1934, que estabeleceu como li
mite 68 anos, ao dispor, no art. 170, inciso 3°: 

"Art. 170. O Poder Legislativo votará o 
Estatuto dos Funcionários Públicos, obedecen
do às seguintes normas, desde já em vigor: 

3", salvo os casos previstos na Consti
tyição, serão aposentadas compulsoriamen
te-os funcionários que atingirem 68 anos de 
idade;" 

Antes do advento desse dispositivo, os funcio
nários públicos só poderiam se aposentar em caso 
de invalidez a serviço da Nação, conforme diSpunha 
a Constituição de 1891, em seu artigo 75: .. 

"A aposentadoria só poderá sei- dada 
aos funcionários públicos em caso de invali
dez no serviço da Nação. • · 

A aposentadoria compulsória por limite de ida
de é, portanto, o primeiro tipo de aposentadoria de 
funcionário público admitido no Direito brasileiro, 
mesmo assim muito tardiamente. Com efeito, apesar 
dos esforços dos funcionários públicos para ter uma 
legislação que os amparasse, sequer dispunham de 
estatuto próprio, quando a Constituição de 1934 foi 
promulgada. 

Para suprir essa lacuna, a Constituição de 
1934 continha um dispositivo, na parte final do artigo 
170, determinando que as normas referentes ao fun
cionalismo público vigoravam desde sua edição: 
"desde já em vigor. • 

Todavia, importa ressaltar aqui o espfrito do le
gislador constituinte de 1934, que arbitrou a idade 
de 68 anos para a aposentadoria compulsória dos 
funcionários públicos e abriu uma exceção para os 
juizes federais, ao adotar, para eles, o limite de 75 
anos. Exceção absurda, no entender i:le Pontes de 
Miranda, que encarava a idade como invalides, pre-
sumida, ao-afiimaf, sobre o assunto: -

·o que a Constituição quis foi que não 
se excedesse, nunca, a idade de 68 anos, que 
é ~. congentemente, por ela, corno presun-
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ção absoluta de invalidez. Mito ãderente é a 
sua atitude (aliás, absurda), quando, no art. 
64, a, somente permitiu a compulsória dos jui
zes federais aos 75 anos de idade, como <irei
to e garantia deles. Quanto aos juizes locais, a 
Constituição permitiu que o limite de 75 anos 
fosse reduzido até 60 anos (art. 104, § 5")". 
(Comentários à Constituição da Repúbi'JCa dos 
E.U. do Brasil - tomo 11, Eã~ora Guanabara, 
Rio, 1937, p. 479). 

Mantida na Constituição de 1937, idade limite 
para a aposentadoria compulsória foi ampliada para 
70 anos a partir da Constituição de 1946 e pennane
ceaté hoje. 

Diferentemente da concepção defendida na 
Constituição de 1934, em que a aposentadoria 
compul8ória era também vista como uma coilquis
ta dp funcionário público, hoje se admite a sua 

· permanência em razão da necessidade de renova
ção de quadros no serviço público. O argumento é 
pertinente, mas não invalida a idéia de que aos 75 
anos o servidor público ainda se encontra em con
dições de exercer plenamente todas as suas ativi
dades. 

No campo do Direito essa situação abriga uma 
contradição ainda maior, pois, conforme salienta o 
autor da proposta, não se entende como renomados 
juristas com mais de setenta anos, que exerceram 
com eficiência suas funções no Setor Pllblico, mui
tos como Ministros dos Tribunais Superiores, sejam 
contratados para emitir pareceres para a Administra· 
ção Pllblica, porém sejam impedidos de permanecer 
formalmente em seus quadros. 

'-A história da humanidade está plena de exem
plos, em todas as áreas do trabalho e do saber hu
mano, de pessoas de mais de 75 anos exercendo 
com maestria as mais complexas atividadàs, na poli
tica, nas artes plásticas, na literatura. Citarei apenas 
um, Jorge Luis Borges, escritor argentino que aos 
setenta anos de idade, no auge de sua criação lite
rária, afirmava, no prólogo de seu livro de poemas 
intitulando • A moeda de ferro•. 

"Bien cumplidos los setenta anos que 
aconseja el· Espfritu, un escritor, por torpe 
que sea, ya sabe ciertas cosas. La prima
ra, sus lfmites. Sahe con razonéible espe-

~ r:aoza lo que puede intentar Yclo cual sin 
- ~ duda és más importante - lo que le está 

vedado. Esta comprobación, tal vez melan
cólica, se aplica a las generaciones y ai 
hombre. ( ••• )" 

Destaque-se, finalmente, que, ao se am
pliar o limite máximo de idade para a apos.Jnta· 
doria compulsória (conforme alterações sugeri
das aos artigos 40, 11, e 93, VI), é adequado es
tender o limite máximo de idade para ingresso 
nas carreiras, como propõe o autor par os arti
gos 73, 1°, I (idade máxima para nomeação de 
Ministro do Tribunal de Contas da União), 101, 
caput (idade máxima para nomeação de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal), 1 04, parágrafo 
llnico (idade máxima para nomeação de Ministro 
do Superior Tribual de Justiça), 107, caput (ida
de máxima para nomeação de jufzes dos Tribu· 
nais Regionais Federais), e 111, caput (idade li
mite para nomeação de Ministro do Tribunal Su
perior do Trabalho). 

A proposta atende aos requisitos formais de 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legis
iativa. Q~;mto ao mérito, é extremamente releVante, 
pelas razões já apresentadas. 

Deste modo, voto pela aprovação da Proposta 
de Emenda Constitucional n• 57, de 1995, nos ter-
mos em que foi apresentada. ·-

Sala da Comissão, 22 de maio de 1996~- lrls 
Rezende, Presidente - Ney Suassuna, Re~tor -
.Júnfa Marlse - José Fogaça- Jefferson Péres -
Pedro Simon - Regina Assumpção - Francelino 
Pereira - Ramez Tebet- Edlson Lobão - Romeu 
Tuma- Antônio Carlos Vafadares. 

O SR. PRESIDENTE (Jillio Campos) - O ex
pediente lido vai a publicação. 

sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Emandes 
Amorim. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 110, DE 1996 

lnsthul o Conselho Curador dos Re
cursos das Cadernetas de Poupança, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° FICa o Poder Executivo autorizado a insti

tuir, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho 
Curador dos Recursos das Caderneta de Poupança. 

Art. · 2" O ConSelho Curador dos Recursos das 
Cadernetas de Poupança, terá a seguinte composição: 

I - M"misiériÕ da Fázenda; - · 
11 - Ministério do Planejarnento e Orçamento; 
III - Ministro do Trabalho; 
IV- Presidente da Caixa Económica Federal; 
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V - um representante da Associação Brasileira 
Oãs--entidades de Créd~o Imobiliário e Poupança -
ABECIP; 

VI - um representante das entidades nacio
nais ligadas a Indústria da Construção Civil; 

VIl - um representante das entidades nacio
nais representativas dos interesses dos investido
res em cadernetas de poupança; 

VIII - dois representantes de entidades na
cionais dos beneficiários de financiamentos com 
recursos da caderneta de poupança; 

IX - um representante !los Governos Esta-
duais; · · · -

X - um representante dos Governos Munici
pais. 

§ 1° Os membros do Conselho, titulares e su
. plantes, serão nomeados pelo Presidente dii Re
pública;<' para mandato de 2 (dois) anos, podendo 
ser reconduzidos para o exercfcio de mais um 
·rnãndato, sucessivo ou não, observado, no que 
couber, o disposto no parágrafo seguinte. 

§ 2" AS representações com assento no Con
selho, relacionadas nos incisos V, VI e VIl desse 
artigo, serão escolhidos pelo Presidente da Repú• 
blica, mediante lista trfplice encaminhada em con
junto ou separadamente pelas entidades respecti
vas, e, sêxtupla, no caso do inciso VIII. 

§ 3° As deliberações do Conselho serão to
madas com a presença mfnima, de 7 (sete) de 
seus membros, tendo o Presidente o voto de quali
dade. 

§ 4° O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, 
bimestralmente, por convocação de seu Presiden
te. Esgotado esse perfodo sem convocação, qual
quér-de seus membros poderá fazê-la, no prazo 
de 10 (dez) dias. Em caso de necessidade, reuniõ
es extraordinárias poderão ser convocadas, desde 
que requeridas por pelo menos dois membros, na 
forma a ser regulamentada pelo Conselho Cura
dor. 

§ s• A Presidência do Conselho Curador será 
exercida pelo Ministro da Fazenda, ou sua ausên
cia ou impedimento, pelos Ministros do Planeja
mento e Orçamento, e do Trabalho, respectiva
mente. A suplência de Ministro de Estado será 
exercida pelo respectivo Secretário Executivo. 

§ 6° As despesas porventura exigidas para 
-'l-~parecimento às reuniões do Conselho 
constituirão õnus das respectivas entidades rep
resentadas. 

§ 72 As ausências ao trabalho dos repre
sentantes das entidades não governamentais, de-

correntes das atividades das'se órgão, serão 
abonadas, computando-se como jornada efetiva
mente trabalhada para todos os fins e efeitos le
gais. 

§ a• É assegurada estabilidade no empregá 
aos membros do Conselho Curador, repre
sentantes de entidades não governamentais, efeti
vos e suplentes, até um ano após· o· término 'do 
mandato de representação, salvo por motivo de 
falta grave, após processo judicial que a compro
ve. 

§ 9° Competirá ao Ministério da Fazenda pro
porcionar ao Conselho Qurador os meios necessá
rios ao exercfcio de sua competência, para o que 
constituirá uma Secretaria Executiva. · · · · · .. · 

Art. 3° Compete ao Conselho Curador dos 
Recursos das Cadernetas de PoupanÇa: 

1 - aluar como órgão deliberativo da polftica 
i:te aplicação dos recursos oriundos da captação 
através das cadernetas de poupança; definindo in
clusive, critérios de distribuição dos recursos dis
ponfveis em consonância com a polftica nacional 
de habitação, observada a legislação pertinente ao 
Sistema Financeiro da Habitação; · 

11 - avaliar e fiscalizar o cumprimento, 'Pelos 
agentes do Sistema Financeiro da Habitação, das 
normas do Sistema· Financeiro da Habitação ~ 
SFH e de suas Resoluções, relativas à aplicação 
dos recursos captados através das cadernetas de 
poupança, adotando as providências cabfveis nos 
casos de comprovada irregularidade; 

III - representar às autoridades competen
tes contra a atuação dos agentes financeiros e 
demais órgãos integrantes do SFH, a partir de 
atos ou fatos que prejudiquem o desempenho e o 
cumprimento a que se destinam os recursos da 
caderneta de poupança; 

IV - divulgar, no Diário Oficial da União, to
das as decisões proferidas pelo Conselho, bem 
como relatórios sobre a aplicação dos recursos 
oriundos da caderneta de poupança e o cumpri
mento da polftica nacional de habitação; ' 

V - estabelecer limites para a concessão de 
empréstimos e financiamentos habitacionais com 
recursos da caderneta de poupança; 

VI - sugerir ao Presidente da República o en
caminhamento de projeto de lei ao Congresso Na
cional sobre matéria relacionada com sua compe
tência; 

VIl - acompanhar e fiscalizar, de forma con
corrente, a aplicação dos recursos da caderneta 
de poupa!~@ em financiamentos habitacionais; 
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VIII -dirimir dúvidas e deliberar sobre os ca
sos omissos, no âmbito de sua competência; 

IX - elaborar e aprovar seu regimento inter-
no; 

X - deliberar sobre outros assuntos de interes
se do Conselho; 

Art. 4° O Conselho, em suas reuniões, poderá 
convidar ou convocar qualquer cidadão ou autorida
de para prestar esclarecimentos e infonnações so
bre a captação, utilização e aplicação dos recursos 
da caderneta de poupança. 

Art. 5° O Banco Central do Brasil prestará as
sessoramento aos membros do Conselho no cumpri
mento de suas atribuições e competências. 

Art. 6° O Conselho Curador, após diagnóstico 
que indique irregularidades na aplicação e destina
ção dos recursos da caderneta de Poupança poderá 
requereMio Banco Central do Brasil intervenção na 
instituição financeira respectiva. 

- · Ar!. 72 O Poder Executivo, no prazo de 30 (trin
ta) dias contados da publicação desta lei, regula
mentará os dispositivos pertinentes à composição, 
bem como os processos de indicação e nomeação 
dos membros do Conselho Curador dos Recursos 
da Caderneta de Poupança. 

Art. 8° O Conselho Curador dos Recursos da 
Caderneta de Poupança será instalado no prazo de 
60 (sessenta) dias a contar da publicação desta lei. 

Art. 9" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. - -- -- -

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

Justificação 

Em entrevista publicada no jornal O Globo 
de 45-de junho de 1993, o presidente da Associa
ção dos Dirigentes das Empresas do Mercado 
Imobiliário- ADEMI, do Estado do Rio de Janeiro. 
Fernando Wrobel, defende a criação de um Con
selho Curador das cadernetas de Poupança, vi
sando, principalmente, à elevação do volume dos 
financiamentos destinados à construção habitacio
nal. • Seria um órgão com a representação de to
dos os segmentos interessados na produção -de 
moradias, onde os números da caderneta de pou
pança seriam analisados com vistas à correção 
dos rumos e de distorções dos objetivos pretendi
dos com a captação desses recursos•, argumenta 
o dirigente em favor da tese. 

• -~origem da proposta, está certamente a pou
ca fluência, que se tem observado nos úttimos anos, 
dos recursos captados pelas cadernetas de poupan
ça para o financiamento da produção e da comercia
lização de habitação. De fato, a despeito das nor-

mas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e 
pelo Banco Central, que exigem a destinação míni
ma de 70% dos depósitos para financiamentos ha
bitacionais, a retração promovida pelos agentes fi
nanceiros atinge significativo montante, que deve
ria estar destinado à construção de moradias, ao 
invés de migrar para aplicações financeiras estra
nhas à destinação primeira das cadernetas de 
poupança. 

A explicação comumente oferecida ao pú
blico pelos agentes financeiros para tal atitude, 
fundava-se na falta de definição de regras para 
o cálculo de prestações que permitissem, igual
mente, ao mutuário, a manutenção de níveis su
portáveis de comprometimento de renda ao lon
go de todo o contrato e, aos agentes financeiros, 
a efetiva amortização dos financiamentos, devi
damente remunerados. A sanção da Lei n• 
8.692193,~.ao definir critérios para o reajuste ·das 
mensalidades dos financiamentos no âmbito do 
Sistema Financeiro da Habitação, parece ofere
cer condições para o retomo dos agentes priva
dos ao fomento da produção imobiliária destina
da à parcela da classe média ainda capaz de ar
car com tais encargos. 

A possível volta a uma aparente normalidade, 
contudo, não deve necessariamente inibir a aprova
ção do presente projeto de lei que institui o Conse
lho Curador dos Recursos da caderneta de Poupan
ça. Ainda que as cadernetas de poupança não cons
tituam propriamente um fundo social, como o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, regido 
por nonnas e diretrizes estabelecidas por um Conse
lho Curador -, é evidente o interesse da sociedade 
com relaçãÕ- ao destino dos recursos captados pelas 
empresas de poupança. A solvência e a eficácia do 
Sistema Financeiro da Habitação - que envolve tan
to os recursos do FGTS quanto os do chamado 
SBPE - Sistema Brasileiro de Poupança e Emprésti
mo-, constituem matéria de elevado conteúdo so
cial, vez que a questão habitacional diz respeito dire
tamente aos quase 120 milhões de brasileiros, três 
quartos da população do País, que vivem hoje em 
núcleos urbanos. 

O sistema de poupança deve, ao mesmo tem
po, remunerar adequadamente os aplicadores e per
mitir aos tomadores de empréstimo condições de
pagamento ~atíveis com salários pennanente
mente aviltados. Por igual, as cadernetas de pou
pança devem prover os recursos reciamados pelo 
mercado imobiliário enquanto convivem com a pro
crastinação de questões essenciais como o rombo 
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do Fundo de Compensação de Variações Salariais -
-FCI7S. 

Desse modo, um Conselho Curador - integra
do por representantes do poder público; do empre
sariado dos setores imobiliário e financeiro; e de pe
quenos aplicadores e mutuários - poderá ensejar 
profunda e determinada análise de todos os fatores 
intervenientes no sistema. O revigoramento dessa 
fonte imprescindfvel de recursos, ao lado do sanea
mento que se espera seja promovido no âmbito do 
FGTS, certamente constituirá contribuição valiosa 
para o atendimento da enorme, e crescente, deman
da social por habitações. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996. - Se
nador Júlio Campos, PFL-MT. 

---·.-!' LEGISLAÇÃO CITADA 

. -LEI N° 8.692, DE 28 DE JULHO DE 1993 

Define planos de reajustamento dos 
encargos mensais é ·dos saldos devedo
res nos contratos de financiamentos ha
bitacionais no âmbito do Sls!ema Finan
ceiro de Habitação, e dá outras providên
cias. 

(A Comissão de Assunfos Econ6mi
cos, decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pro
jeto será publicado e remetido à comissão compe
tente. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1° 
Seérêtário em exercfcio, Senador Emaildes Amorim. 

É lido o seguinte: 

OF. GLPMDB N" 400196 

Brasma, 23 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para comunicar a indicação do Senador Ney 
Suassuna, na qualidade de membro titular, em vaga 
existente, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania- CCJ. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e apreço. - Se
natllig.Jáder Barbalho, Uder do PMDB. 
--·· O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi
dência designa o Senador Ney Suassuna membro 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
pela Bancada do PMDB. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercfcio, Senador Emandes Amorim. 

São lidos os seguintes: 

Brasma, 22 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Brasileiro -

PPB, indico os nobres Senadores Lucfdio Portella e 
Epitácio Caleteira, corno titular e suplente, respectiva
mente, em substituição aos senadores anteriormente 
indicados, para integrar a Comissão Mista incumbida 
de emitir parecer sobre a admissibiUdade da Medida 
Provisória n• 1.458, de 16-5-96, que "attera os arts. 2", 
4°, 5" e..,. da lei n" 8.745, de 9-12-93, que dispõe so
bre a contratação por tempo determinado para atender 
à necessidade temporária de excepcional interesse 

. . público, e dá outras providências". 
Nailportunidade, renovo a V. Ex" os meus pro

testos de estima e consideração. - Senador Esperi
dlão Amln, V~ce-Uder no exercfcio da Uderança. 

OF/A/PSB/60/96 
Brasma, 20 de maio de-1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os nomes dos Deputados João Colaço (titula!? e Ri
cardo Heráclito (suplente) corno membros da Comis
são Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medi
da Provisória n• 1.456, de 16 de maio de 1996, do 
Poder Executivo, qi.le "autoriza a redução do percen
tual de adição de álcool anidro combustfvel à gasoli
na, de que trata o art. goda Lei n• 8.723, de 28 de 
outubro de 1993, e dá outras providências, em subs
tituição aos Deputados Fernando Lyra e Alexandre 
Cardoso .. 

Atenciosamente, Deputado Femando Lyra, Lf-
der. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Oficio n• S/36, de 1996 (n• 1.534/96, na origem), 
encaminhando, nos termos da Resolução n• 69, 
de 1995, do Senado Federal, manifestação daque
le Órgão, relativa à solicitação do Governo do Es
tado de Pernambuco, para que possa emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado - LFTPE, cujos 
recursos S<!rão ciêstinados à liquidação da sétima 
e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem 
como dos complementos da primeira a sexta par
celas. 
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A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
mK:õs. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n• 1.526196, de 22 do corrente, encaminhando a re
lação das operações de Antecipações de Receitas 
Orçamentárias (ARO) autorizadas no mês de abril 
do ano em curso e informando o indeferimento de 
dezasseis operações da espécie no referido período. 
(Diversos n• 44, de 1996) 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presi
dência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso 
n• 4, de 1996, interposto no prazo regimental, no 
sentido de que continue a ter tramitação o Projeto de 
Lei do Senado n• 313, de 1995, de autoria do Sena
dor Júli() Campos, que regulamenta o uso da língua 
_vernácula, para denominações de estabelecimentos 
indiismaiS, oomerCiais e de serviços e dos seus pro
dutos e dos respectivos manuais de instruções, 

· guias de informações, maj)as, cartas, folhetos, letrei
ros, painéis e toda e qualquer modalidade de infor
mação destinada ao consumidor brasileiro. 

A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco 
dias úteis, para recebimento de emendas, de acordo 
·com o disposto no art 235, 11, •e•, do Regimento ln
. 'temo, combinado com o art 4" da Resolução n• 37, 
de 1995, do Senado Federal. 

É o seguinte o Recui"S() recebido: 

RECURSO N° 4, OE 1996 

Nos tennos do art 254, parágrafo único, do 
Re(jiinento. Interno, apresentamos recurso no senti
do de que continue a ter tramitação, nesta Casa, o 
Projeto de Lei do Senado-n• 313, de 1995, de auto
ria do Senador Júlio Campos, que regulamenta o 
uso da língua vernácula para denominações de es
tabelecimentos industriais, comerciais e de serviços 
e dos seus prOdutos e dos respectivos manuais de 
instrução, guias de informação, mapas, cartas, folhe
tos, letreiros, painéis e toda e qualquer modalidade 
de informação de$tinada ao consumidor brasileiro. 

Sala das Sessões; 23 de maio de 1996. - Júlio 
Campos- Totó Cavalcante- José Agrlplno- Pe
dro Plva - Àdemlr Andrade - Geraldo Melo -
JOIÍ-~• ::-José Fogaça- Esperldlão Amln. _ 
-- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há ora-
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

' . 
V. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador Emandes Amorim, Sr"s e 
Srs. Senadores, penso que seria importante fazer
mos uma reflexão no sentido de sabermos em que 
ponto a política desenvoMda pelo Governo Fernan
do Henrique Cardoso, através dos seus diversos ins
trumentos, vem contribuindo para melhorar ou piorar 
a distribuição da renda e da riqueza. 

Ocupamos o galardão - que não nos honra -
de campeões mundiais da desigualdade econômica 
e social. 

O relatório de 1995, do Banco Mundial, detecta 
o Brasil como aquele onde os 10% mais ricos detêm 
51,3% da renda nacional e os 40% mais pobres ape
nas 7%. Nenhum pais exiSte onde 10% dos mais ri
cos detêm mais; e_ nenhum pais existe onde 40"/o 
dos mais' pobres detêm menos que isso. Seria o 
case de êlàrrnos urgência a medidas que viessem a · 
compatibilizar a estapilidade de preços, o' crescimen
to da economia; o crescimento das oportunidades.de 
emprego, a melhoria· da disinbuição da renda e o 
ataque frontal à miséria, . . . f 

Há uma notícia, publicada hoje no jornal Folha 
de S. Paulcí, rujo titulei é. "BarícO dó Po~· sat da ga
veta do governo•, segundO ·a qual o "Banctf do Povo• 
começará a funcionar no segundo semestre. Será 
um banco financiado pelo BNDES, majoritariamente, 
e pelos Estados e Municípios. Queremos conhecer 
mais profundamente o projeto do "Banco do Povo•, 
que a equipe económica do BNDES, inclusive com a 
recomendação feita pela Presidente do Conselho do 
Comunidade Solidária, Ruth CardOso, realizou. 

lnfQI!Tl8, ainda, o jornal Folha de S. Paulo: 
"Para começar a fazer os empréstimos, 

já no próximo semestre, o fundo deite come
çar com um capital de R$30 milhões. · 

O banco vai emprestar dinheiro a 
quem dificilmente teria acesso ao sistema fi
nanceiro. Não serão exigidas garantias. Ele 
vai se espelhar em três experiências bási
cas: o Banco Gramem, de Bangladesh, os 
bancos criados em países andinos, como a 
Bolívia e o Chile, e o Banco do Povo do DF 
(Distrito Federal)". 

Esse último do Governo Cristovam Buarque. 
Aqui deveria e~ também o banco, em Porto Ale
gre, do Prefeito Tarso Genro, que tem comporta
mento nessa mesma direção. 

Diz a notfcia de Rui Nogueira, no jornal Folha 
de S. Pau~ que o Programa Comunidade Solidária 
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vinha pressionando pela urgência na criação do ban
co-para atender a suas metas de geração de empre-
gos e de capacitação de mão-de-obra. · 

Ora, eu gostaria, Sr. Presidente, de comparar 
essa noticia da criação do Banco do Povo, com ca
pital de R$30 milhões, reservados pelo BNOES, com 
outra, qual seja, que o BNOES emprestou para a 
Companhia Siderúrgica Nacional R$184 milhões
recursos que fazem parte de um empréstimo bem 
maior, porque essa companhia pediu empréstimos 
ao BNOES de R$1, 1 bilhão para os próximos cinco 
anos, tendo sido a primeira etapa dos empréstimos 
assinada em setembro óltimo. Menos de duas sema
nas arrtes de gastar R$160 milhões na compra de 
a900s da Ught em leilão promovido pelo BNOES, 
este libera R$184 milhões para a Companhia Side
rúrgica Nacional, que está hoje sob o controle de 
proprie!Írios privados. · 

. _E_ de. conhecimerrto público que para se adquirir 
a Companhia Siderúrgica Nacional os proprietários pri
vados obtiVeram · formàs de financiamerrto pelo 
BNOES. Temos ressaltado que muitas das eri1Jresas 
estatais têm sido adquiridas utilizando-se tftulos gover
namentais denominados moedas podres, que levam 
em corrta grande deságio. Nesse caso, especificamen
te, gostaria de fazer a seguirrte reflexão: 
· O Sr. Lauro campos- V. Ex" me permite um 
aparte? . · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Vou pedir ao 
Senador Lauro Campos para refletir sobre a se
guinte comparação que colocarei a seguir: Imagi
no que o Governo deveria estar preocupado com a 
distribuição de renda e de riqueza, de patrimõnio 
dos )~rasileiros e tem instrumentos para isso. Ora, 
o Governo, de um lado, diz que vai criar o Banco 
do Povo para emprestar recursos em pequena es
cala para a população. Muito bem, isso _pode ser 
positivo. Por outro lado, lemos noticia de que a 
principal agência financeira para empréstimos de 
médio e longo prazo liberou, há duas semanas, 
para a Companhia Siderúrgica Nacional, R$184 
milhões - não tenho a precisão aqui, estou tentan
do obter-, e imagino que esse empréstimo tenha 
sido realizado a taxa de juros de longo prazo, com 
perfodo de carência, como tipicamente são feitos 
os empréstimos pelo BNOES. 

Vou dar entrada hoje em requerimento de infor
~s -pedindo o detalhamento dos termos do em
préstimo do BNDES para a Companhia Siderúrgica 
Nacional. Sabemos que o BNDES empresta a taxas 
de juros de longo prazo, que, hoje, estão menor do 
que 20% ao ano- variam em tomo de 17%, 18%, 

19%. Corno as taxas de juros no mercado estão va
riando, vou citar nómeros, Senador Lauro Campos, 
para enriquecer sua reflexão. 

O Estado de S. Paulo Informa traz alguns 
dados. Para empréstimo pessoal, os juros, que 
têm tido ligeira redução, estão atualmente da se
guinte forma: a menor taxa para empréstimo pes
soal é da Caixa Económica Federal, 5% ao mês; a 
maior, 8,5%, do Banco ltaó; 6,79% é a média para 
empréstimos pessoais no mercado. Para consumo 
direto ao consumidor, a menor taxa oferecida pelo 
ltaú é de 5,5% ao mês; a maior, 8,10%, do Banes
pa; a média é 6,63"k. A taxa do cheque especial, a 
menor é a do Banco do Brasil, 8,20%; a maior, 
14,30%, ao mês, do Unibanco; média de 1"0,41% 
ao mês. Se formos considerar a modalidade che
que especial, essa taxa média de 10,41%, anuali
zada, corresponderia a 228, 17o/o. O dado concreto 
é que o .BNDES emprestou R$184 milhÕes para 
quem já tem razoável património, pcissibilitando a 
aquisição do controle acionário da CSN, com re
cursos um -tanto subsidiados, a taxa de 1S% · ao 
ano. . . 

Com muita honra, concedo o aparte ao nobre 
Senador Lauro Campos, porque me preocupa essa 
disparidade que está acontecendo. Gostaria de sa
ber se alguma luz amarela está piscaildo. pára a di
ração do BNDES, para os Ministros do. Planejar:nen
to e da Fazenda, para o Presidenta Fernando Henri
que que, na sua despedida do Senado Federal, em 
dezembro de 1984, falou de seu compromisso com 
o resgate da justiça em nosso Pafs. 

O Sr. Lauro Campos- Nobre Senador Eduar· 
do Suplicy, realmente, de algum tempo pare cá, pas
sei a duvidar até mesmo da minha mediocridade; mi
nha pouca inteligência não é capaz de acompanhar 
os passos mágicos desses gênios ·que ar es!Ao; En
tre outras coisas, parece ter deixado mais sombre 
do que luz na sociedade brasileira o leilão da Ught, 
que, como mostram V. Ex"s, foi adquirida, em parte, 
pela Companhia Siderúrgica Nacional, por meio do 
empréstimo de R$184 milhões feito pelo BNDES; 
também o Bndespar, que é o próprio BNDES, com
pra urna parte significativa das ações da Ught OU 
seja, os irrteligerrtfsslmos gênios do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Económico e Social vendem e 
compram ao mesmo tempo. Além disso, gostaria de 
colocar como .conJ!ibuição ao discurso de V. Ex" que 
nada mudOIT- parece - significativamente nos últl· 
mos 16 anos neste Pafs. Afirmo isso porque, indaga
do pela Folha de S. Paulo se era a favor ou contra 
a privatiza~o~ o então Presidente João Baptista de 
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Rgueiredo respondeu o seguinte: "Não,· não sou 
-éõnlia a privatização. Sou contra a doação das em
presas estatais. Vendidas assim, na realidade, estão 
sendo doadas para grupos que conseguem emprés
timos e, depois de três ou quatro meses, vão atrás 
do Delfim Netto a fim de lhe pedir dinheiro do 
BNDES para gerir as empresas estatais que eles ga
nharam•. Não é preciso dizer mais nada; V. Ex• aca
ba de mostrar que a Companhia Siderúrgica Nacio
nal consegue um pacote de empréstimos em nove 
segmentos e agora consegue esse dinheiro às vés
peras do leilão, que, naturalmente, foi canalizado 
para sustentar o leilão da Ught, que eles próprios 
temiam não poder ser levado adiante se não fosse a 
presença dos vendedores como compradores e dos 
compradores oomo financiados pelo BNDES. Para
benizo V. Ex", porque é importantíssimo o seu pro
nunciàrfiento, que mostra a completa falta de mu
dança real nos procedimentos de privatização ou de 
·dOã-çao de empresas que se verificam no Brasil. Sa
bemos que, dos cerca de 15 bilhões de patrimOnio 
alienado, apenas 2,4 bilhões foram recebidos até 
hoje em moeda real, ou seja, 20 vezes menos do 
que se gasta com o Proer. Ainda se afirma que a 
quantia de R$1 milhão, proveniente da venda da 
Ught, destinar-se-la ao pagamento da divida exter
na, dfvida essa que já se encontra por volta de 130 
bilhões. Portanto, esse "milhãozinho" não será sufi
ciente para pagar os juros de uma Semana 5<3quer 
dessa fantástica dfvida pública que estamos acumu
lando. Muito obrigado a V. Ex". . · · 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Agradeço o 
aparte de V. Ex", Senador Lauro campos. 

V. Ex" detecta muito bem o comportamento es
drúXUlo do Governo, que está contribuindo, com em-· 
préstimos a taxas muito mais baixas, com aqueles 
que estão adquirindo o patrimônio da população. 

O Governo não parece ter critérios de eqüida
de, não panece ter em vista objetivos que deveriam 
ser prioritários para o Pais, como o de alcançarmos 
uma sociedade cwacterizada pela eqüidade, pela 
justi"Ça. 

O Sr. José Eduardo Outra- V. Ex" me conce
çfe um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra, Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José. Eduardo Outra -Senador Eduardo 
-&j51ley, quero apenas registrar um outro compOrta
mento do Executivo que considero esdrúxulo em re
lação a esse programa de privatização. As autorida· 
des econOrnicas têm reiterado que o Brasil está en
trando na modernidade e que modernidade significa 

o afastamento do Estado de toda e qualquer ativida
de econOmica-;- no sentido de investir nas áreas que 
lhe são atribufdas: educação •. saúde. etc. Engraçado 
é que essa modernidade, no que se refere ao afas
tamento do Estado de qualquer atividade econOmi
ca, só vale para o Brasil, porque a Ught foi vendida 
para uma estatal francesa; aliás, seguindo o mesmo 
caminho da Argentina, que vendeu sua empresa de 
telecomunicações para um consórcio entre as esta
tais espanhola e francesa. AI argumentam que as 
estatais na França têm uma legislação diferente, que 
lhes dão mais agilidade, mais capacidade de compe
tição. Então, por que não copiar dos fíanceses essa 
legislação. relativa às estatais, que lhes daria maior 
agilidade e capacidade de competição? No entanto, 
faz-se o discurso de que o Estado. é que se ·deve 
afastar. Enquanto isso,. o Estado e as empresas es
tatais de outros palses vêm e compram ~is do 
Brasil. lnÇ!usive, um dos posslveis compradores da 
Companhia Vale do Rio Doce é. a Nipíion Steel, em
presa japonesa, que, por acaso, também é estatal. 
Muito obrigado. · · · 

O SR. EDUARDO SUPUCY- V. Ex" registra 
com muila propriedade a incongruência do Governo ao 
ázer que está promovendo a privatização da IJght 
quando, na verdade. vende o controle da. mesma prin
cipalmente para uma empresa 1!S1ataJ francesa. 

Seria o caso de se refletir por que razão a em. 
presa estatal francesa funciona melhor, para visuali
zarmos a possibilidade de a empresa, aqui, no Bra
sil, administrar bem a Ught. Considerei estranha 
também a observação do Ministro José Serra, se
gundo a qual agora a Ught será admnistrada por 
quem entende de eletricidadEi. · 

O~ será então que os administradores 
atuais da Llght, designados seja pelo Governo do 
Estado do Rio di! Janeiro, que é a base de susten
tação do Governo Fernando· Henrique Cardoso, 
seja pela Eletrobrás, não sabem administrar em
presa de eletricidade? Isso me parece extrema
mente estranho! 

Sr. Presidente, fico pensando qual será o cami
nho. Os diietores da CSN afirmam que não usaram 
o dinheiro do BNDES propriamente para essa com
pra do controle acionário da Ught. Mas uma vez 
que o dinheiro entrou, há duas semanas, no caixa 

· da Companhia Siderúrgica Nacional, e sendo R$184 
milhões, mais dó-que os R$160 milhões que foram 
usados no leilão - como informa o Senador Jeffer
son Péres, dinheiro não tem carimbo-, obviamente 
que aqueles recursos viabilizaram a participação da 
CSN na compra da Ught. 
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Desta iiibuna:·meü"propóstto é chamar a aten
\'ã<>-das autoridades. Será que, com procedimentos 
dessa natureza, o Governo conseguirá melhorar a 
distribuiçã.o de renda e de riqueza? Meu diagnóstico 
é o de que, através de procedimentos como esse, o 
património do País está se concentrando ainda mais 
nas mãos de quem já detém grande parte dele. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, .o Sr. Júlio Campos, 2• ·vice-Presiden
te, deixE! a cadeira da p~idéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Emandes Amorim, 4• Se-
cretário." · · · · · · · · -

O SR. TOTÓ CAVALCANTE- Sr. Presidente, 
peço a palavra· para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE· (Emandes Amorim) -No
bre....Se!Jiidor, na· prorrogação do horário do Expe
diente, V. Ex' terá assegurado o uso da palavra, por 
cinc~Úninuti>s, para uma comunicação inadiável, nos 
termos do art. 158,-§ 2", do Regimento Interno-. 

Concedo a palavra ao nobre Senador .Pedro Si
m9n. 

. S. Ex' dispõe de 20 minutos para o seu pro
nll!)Ciamento •... 

··O_ SR. PE;P~O SIMQN.(PMDB-BS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr, 
Presidente, Srs. Senadores, o jornal Folha de S. 
Paulo Rublico:Ju um<\ iTi!!téiia· muito ·estranha, na Qual 
chamou de lobby uma atitude referente à medida 
provisória que; erri tese,· tratou de salvar o Banco do 
Brasil; haVia quatro .!!rtigos; c:!e n"s_ 5~ 6, 1 e 8, que 
nada tinham a ver com o conjunto do projeto. 

· · A Folha de s. ·pauto,· ria 5ua" publicação,. Cita 
carT)9_age o lobby no Congresso Nacional e, maís 
adiariie, rnenéiona o meu· nome. · · 

Aprereritei emendas eidiríguindo aqueles arti
gos, porque me pareceu que elés nada tinbam a ver 
com aquele projeto; Se o Go-verno quisesse discutir 
e debater aquela matéria teria que ser num outro 
projeto. · · - · · · · 

Fui procurado e falei com um cidadão de Porto 
Alegre, chamado Dr. Ivo Fernandes, que faz parte 
dos quadros da Farsul, do Rió Grande do Sul, meu 
colega de escritório de advocacia - onde há muitos 
anos não entro -, meu colega de turma, meu amigo, 
meu irmão, com quem tenho íntima convivência. 
Perguntei-lhe sobre a matéria, e a explicação que 
~me-satisfez, razão pela qual apresentei as 
emendas. Daí ao que aconteceu há grande diferen
ça. Chamei as pessoas e coloquei-as em cantata 
com o Senador Vilson Kleinübing para que debates
sem a matéria. O Senador Vilson Kleinübing leu, 

_conversou ~m el~ e disse que iria discutir O ~un
to eom a área financeira do Governo. 

Por essa razão, estranho a maneira oela qual a 
Folha de S. Pauto publicou o que chamou de "crono
logia do lobby". Seguem-se os cantatas, com as res
pectivas datas, que os lobistas teriam feito com advo
gados, Pariamentares, associações. A certa altura, diz 
o jornal: "falaram com Pedro Simon; Pedro Simon 
apresentou emendas; Pedro Simon teiefonou para o 
Sr. Ivo Rodrigues Fernandes em Porto Alegre". 

-- Graças a Deus, recebo as pessoas mais varia
das, diScuto, estou aberto a qualquer debate. Procu-· 
raram-me, mostrando as emendas, o que me pare
ceu absolutamente correto. Fui com eles ao Senador 
Vilson Kleinübing, que, após examinar, .também con
siderou correto. Falei com o meu colega, que é um . 
protundo conhecedor da matéria, em quem tenho a 
mais absoluta confiança,_ e ele me disse: "É. um ab
surdo o <l.!!_e está acontecendo". o Mi~!s.IJ:o. e ex-Se- · 
nadar Paulo Brossard fez na Zero Hora matéria de. 
urna dureza que achei até exagerada:. manifestou o . 
protesto e a revolta em relação ao que aquel~ Pe7 .. 
quena soma significaria para pequenos e mádios 
produtores, ao mesmo tempo em que se destinàram · 
absurdos aos bancos. E~!!. ~lação ao l"l)e"!mo. t~rna •.. 
o Senador Esperidião Arnin ontem veio à tribuna e . 
formulou o seu mais veemente protesto: Da( à talar· 
em lobby •.. Peço a esse grande órgão da imprensa 
que é a Folha de S. Paulq que faça ó devido escla-· : 
recimento. 

Não vim a esta tribuna para discutir o assunto 
apenas por essa razão; não vim a esta tribuna ape
nas para dizer que não participei de IObby algum; 
não vim a esta tribuna apenas para dizer que achei 
que o GGvemo cometeu o absurdo de editar urna 
medida provisória que mistura alhos com bugalhos: 
uma coisa é regularizar, facilitar, ajudar o Banco do · 
Brasil, e outra coisa é inserir ali quatro outras maté
rias que, independentemente do mérito, não esta
vam no lugar devido; vim aqui, isso sim, para anali
sar o momento que estamos vivendo, ou seja, a vo
tação de ontem na Câmara dos Deputados e o de
bate que vem ocorrendo sobre as questões do. Con
gresso Nacional. 

Sr. Presidente, acho que o Governo exagerou 
na organização da sua frente partidária. O Senhor 
Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, 
equivocou-se ao organizar o seu grupo de poder. A 
meu ver, esse grupo foi amplo demais. Ainda assim, 
Sua Excelência ampliou-o mais do que o màis, prati
camente em todos os nfveis de opinião. Basta dizer 
que, em um mesmo dia, assumiu o Ministro da ln-
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dústria e Comércio, do PFL, um ilustre cidadão, e 
assumiu o Ministro da Reforma Agrária, do antigo 
PCB, hoje PPS, um ilustre cidadão. 

Dentro dessa ampla frente heterogénea,. que 
se movimenta para lá e para cá, é muito diffcil para o 
Governo conseguir maioria tranqüila em relação ao 
que quer ver aprovado, porque as maiorias são va
riáveis: mudam de assunto para assunto, de questão 
para questão. 

Mas surgiram manchetes sobre barganha polí
tica, sobre o fato de um bloco x exigir, dizer que só 
vota favoravelmente se receber em troca isso ou 
aquilo. Isso é um absurdo, isso é algo que não pode
mos aceitar. Reparem que o ilustre Senador Antonio 

· Carlos Magalhães propôs uma frente contra a barga
nha. O Sr. Antonio Carlos, com toda autoridade que 
tem.. di~ que se trata de assuntos do intereSse da 
Pátria e que em relação aos quais não pode existir 
-~nha. · _ _ -~ _ 

· Acho, com sinceridade, que o Governo errou 
quando da votação do primeiro turno da reforma da 
Previdência Social. Foi longe demais nas promes
sas. Houve a turma da Agricultura, a Bancada de Mi
nas Gerais, e outras. O Governo foi longe demais. A 
Câmara dos Deputados foi ainda mais longe. Como 

. conseqüência, aconteceu a troca de votos: o Parla
mentar só votaria favoravelmente caso seus interes
ses fossem atendidos. 

Acho, Sr. Presidente, que temos direitos; acho 
que cada um de nós defende interesses os mais le
gítimos. Eu, por exemplo, estou chorando por dentro 
por causa da maldade de se privatizar o Banco Meri
dional. O Banco vai bem, obrigado; dá lucro. Poderia 
então transformar-se no Banco de Integração do 
MeiCõsul, mas vai ser trocado por urna grande quan
tidade de moeda podre. Nem por isso, nós, do Rio 
Grande do Sul, vamos trocar nossos votos por um 
comportamento diferente que merece o Meridional. 
Acho que a Bancada de Minas Gerais tem o direito 
absoluto de debater e discutir a questão da emprei
teira de Minas Gerais, a Mendes Júnior. Trata-se de 
uma questãa até complicada: deve ou não deve? O 
Banco do Brasil diz que não deve. Não sei. Acho 
que é um debate importante, que dá ao Governador 
e à Banc:<ada de Minas Gerais todo o direito de deba
ter o asSunto. Mas barganhar votos favoráveis à re
forma da Previdência.. Isso não soma para nin
_g_tJél:e;-nãe- soma para o Governo; não soma para o 
Congresso Nacional, não soma para o Parlamentar 
e não soma para a democracia. 

Não gostei das votações de ontem na C[lrnara. 
A meu ver, a matéria é muito delicada. Perdoem-me 

. . 1- • 1 ; ' • 
' .~ .. 

a sinceridade, mas rejeitar a aposentadoria aos 55 
anos é algo que não consigo entender, sobretudo 
em um país em que a perspectiva de vida está au
mentando. Nessa questão, é possível se oferecerem 
attemativas racionais para a Previdência Temos 
que dar condições para que essa Previdência possa 
funcionar. A rejeição dessa proposta não consegui 
entender. Vai haver eleição? Há eleitores que não 
vão gostar? A mim não interessa. Aposentar profes
sor universitário com idade maior do que a do pro
fessor primário? Não entendo o porquê dessa vanta
gem, numa épOca como essa. Eu não tinha que es
tar falando isso aqui, porque a votação aconteceu lá 
na Câmara e porque posso estar perdendo votos. 
Mas não mudo. 

O Sr. Edlson Lobão - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço o nobre Sena-
dor Edison Lobão. - -

O SR. Edlson Lobão - Senador Pedro Si
mon, penso que V. Ex" toca no ponto crucial 
dessa matéria. Não importa, neste momento, 
examinar se a Previdência foi malgovemãda ou 
não ao longo dessas décadas. O fato é q~ che
gou a nossos dias quebrada. E de duas, ullla: ou 

- o Governo e o Congresso tomam. uma atitude 
responsável no sentido de corrigir rumos e de 
encontrar soluções, ou amanhã teremos uma 
previdência que não atende a um mínimo daqui
lo que se espera dela. O que se fez na Câmara, 
tem V. Ex" toda razão, não foi uma atitude mar
cada pelos cuidados, pela prudência que deve 
ter uma matéria dessa envergadura. Com isso, 
então, se _tivermos no Senado a oportunidade de 
conrigir à que lá não foi bem feito, muito bem! De 
outro modo estaremos contribuindo para afundar 
a Previdência, e não para salvá-la. 

O SR. PEDRO SIMON -Muito obrigado, Sena
dor Edison Lobão. 

O Sr. Jefferson Péres- V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex" com prazer. 
O Sr. Jefferson Péres - Senador Pedro Si

mon, o que aconteceu ontem na Câmara foi real
mente execrável, não há outra palavra. V. Ex" se re
feriu agora à aposentadoria dos professores univer
sitários. Sou professor universitário e ainda não me 
aposentei, mas considero absurdo este privilégio 
odioso: n6$;professores universifãrios, nos aposen
tarmos com 30 anos. Não há por quê! Eu, que sou 
professor, vejo assim. Então muitos dos que esta
vam na Câmara e votaram contra não visavam ao 
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interesse público, nem à defesa de ninguém. Foi 
Tealmente, para muitos deles, uma reles chantagem. 

O SR. PEDRO SIMON - E saiba V. Ex" que o 
Relator já fez a concessão de aposentadoria aos 55 
anos para ser aprovada a reforma - falava-se em 60 
anos- e não passou. O Governo não está conduzin
do como deveria. O Congresso não está se compor
tando como deveria. 

Dentro da tristeza do assunto, fiquei feliz quan
do vi· o porta-voz da Presidência da República, no 
"Jornal Nacional", dizer o seguinte: primeiro - la
mento, mas é verdade-, que a Câmara votou a favor 
da manutenção dos interesses de corporações; se
gundo, que o Presidente da República, o Peder Exe
cutivo não vai barganhar e não vai agir, em hipótese 
alguma, na busca de votos. Penso que isso é funda· 
mental. 

- Do( certa forma, até foi bom que isso tivesse 
acontecido, pàra o Governo parar, trancar. Repito: 

• .qúân® houve a prillleira votação da Previdj}ncia, 
em que se falou tanto em promessas- não sei se V. 
Ex"s se lembram -, páginas ·e páginas nos jornais, 
eu -Jissà: mas além de-prometerem - o que eu acho 
urr> absurdo -, além de trocarem .:. o que acho um 
a~surdo -, inflacionararnl Já prometeram tudo isso 
n'a primeira votação, faltando trezentos destaques; 
veio a segunda votação; depois vai para o Senado e 
tem mais duas votações. Quando chegar ao final, 
não sei o que teremos que prometer! 

Caiu ontem, e o Governo recuou. Penso que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso tem autori
dade para não participar de barganha, para exigir 
que se cumpra aquilo que se deve fazer. 

~ _votto a repetir: penso que a Bancada do Nor
deste se reunir para debater, para defender seus in
teresses está correto! Penso que a Bancada, seja 
qual for, a da Bahia, para falar sobre o Eco.nOmico; a 
do Rio Grande do Sul, para falar sobre o Meridional; 
a de São Paulo, para falar do Banespa Correto! 
Mas barganhar, não! Coagir, não! Pressionar, não! 
'É dando que se recebe", também não. 

Um jornalista da Rede Globo me contou algo 
ontem, e vou contar aqui agora, porque vou falar 
agora er:n reeleição. Sei que o Presidente não vai 
gostar, e Sua Excelência vai ter que ter cuidado, 
porque esse tema da reeleição apaixona e, em apai
xonando, daqui ,a pouco, vamos nos lembrar dos cin
~ -e-is@,terminou com uma injustiça ao Presi
dente Samey, porque, na verdade, a Constituição 
estabelecia os seis anos; diminuiu-se um ano, e fica
ram os cinco anos. Mas a maneira como-o Presiden
te agiu foi tão incompetente que, em vez de parecer 

. ·- -. 
o que era- eram seis anos e o Samey abriu mão de 
um ano e ficaram cinco -, o que se v~ndeu é '<'lEI 
eram quatro anos e ele exigi!! !;Dí$.:s \lm e iicaram os 
cinco anos. 

Contam que o Presidente da República reuniu 
a sua equipe, reuniu as pessoas mais tigadas a ele tt 
disse-lhes o seguinte: •- Olha, eu quero me preoou
par J-ª com o lugar onde vou ser enterrado depois 
que morrer." O pessoal ficou olhando e disse-lhe: •
Mas V. Ex" vai durar muito tempo, Presidente." ·
Não, é bom eu interessar-me por isso. O Getúlio não 
ligou para isso e terminou sendo enterrado lá em 
São Borja e ninguém sabe direito onde. O Tancredo 
também não ligou e está lá em São João Cal Rei. O 
Sarney já decidiu: vai ser enterrado lá no Mara
nhão." Então começaram a discutir sobre o Panteão, 
que está ao lado do Palácio do Planalto. O Presiden
te teria dito que queria ser enterrado fora do Brasil. 
Então disseram-lhe: • - Que tal o túmulo de Napo
[eão, na Erança?" E o Fernando respondeu: •-Não, 
porque o-túmulo de Napoleão já é um monumento 
fantástico. Há as vitórias dele. O mundo inteiro já o 
conhece como o túmulo de Napoleão e pode pare
cer que estaríamos misturando/ AI alguém disse: • 
- Que tal enterrar no Vale de los Caldos, em Madri?" 

. Ao que o Presidente respondeu: • - Mas aquilo ali é 
um monumento fantástico e foi construido ~ co
munistas. Quando Franco ganhou a guerra,: exigiu 
que os comunistas o construíssem. Também não vai 
ficar bem." • - Então, quem sabe, se enterra em 
Washington? Existe o monumento de Washington, o 
de Lincoln, tem o de Jefferson." "-Não, nos Estados 
Unidos não dá, Vão dizer que eu me vendi para os 
Estados Unidos. Também não quero." AI alguém teve 
uma idéia iluminada: que tal o Santo Sepulcro, em Je
rusalém?"- Essa idéia é ótima! O Santo Sepulcro, em 
Jerusalém, é muilo bom!" Alguém ficou encarregado 
de fazer a SOndagem e vottou dizendo que estava tudo 
resolvido. Foi meio complicado, porque tinha a Igreja 
Ce1ólica. tinha a Ortodoxa Grega, tinha não sei mais o 
quê, mas estava acertado. Por US$400 mil, o Presi
dente poderia ser enterrado no Santo Sepulcro. •- Por 
US$400 rrul? Mas é muilo caro!.Ser enterrado no San
to Sepulcro por US$400 mil? É muito caro!" • - Mas 
por que é muito caro?" • - Ou$0Cenlos mil dólares só 
por três dias? I" (Risos) ·· ;, 

Quando velamos -eu votei na época- a dimi
nuição do mandato do Presidente da República de 
cinco para quatro anos tfnhamos o compromisso da 
reeleição. Foi para ter reeleição. Só que deu uma 
grande confusão e não saiu a votação, não se votou 
mais nada na- revisã.Q. Mas não é possíyel, seja em 
matéria. de reeleição, seja em matéria de reformas 
ou de iranstonnações, deixar que a barganha acon
teça dentro do Congresso Nacional. Nesse aspecto, 
foi bom o que ;aconteceu ontem, porque parece que 

·' 
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o .Pr8Sidenié ·da República desautorizou: quem qui
Ser \>otar, vota, muito obrigado; quem não quiser vo
tar, não vota, mas ninguém vai trocar voto. 

Pam encermr, Sr. Presidente, eu estava lendo, 
no Jornal do Senado, que o Senador Roberto Frei
re disse que esteve no Piaur, e a Bancada desse Es
tado quer entregar pam o Governo Federal o estádio 
de futebol "Aibertão" e o Parque Zoóbotãnico de Te
resina como pagamento de metade da divida do Es
tado com a União. Pergunta o Senador Roberto Frei
re como vai agir o Senado Federal e pede que se dê 
tmtamento similar ao dado a São Paulo. Se, de São 
Paulo, o Governo aceitou o aeroporto e a VIaÇão 
Férrea em troca da metade da dívida, o Piauf quer 
que se aceitem essas obras em troca de metade da 
suadfvida 

Avisei que isso iria acontecer, que o preceden
te estàvli aberto. Portanto, temos que dar aos outros 
ESJados o mesmo tmtamento dado a São Paulo. 

~i:ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavm como Uder. 
O SR.. PRESIDENI'E (Emandes Amorim)- Tem 

V. Ex" a palavra, como Uder, por cinoo minutos, pam 
comunicação urgente de interesse partidário, nos ter
mos do art. 14, 11, "a", do Regimento Interno. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -sE. 
Como Líder. Sem revisão do omdor.) -Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, pedi a palavm, porque de
sejo fazer alguns comentários sobre essa questão 
da previdência Como observei que o tempo do Se
nador Pedro Simon já havia se esgqta.do, não pedi 
aparte. 

, .Uma coisa que salta aos olhos nesse episódio 
é a profunda empáfia e auto-suficiência do Governo 
em não querer discutir, de forma aprofundada e sé
ria, reconhecendo contribuições importantes dos 
mais diversos setores, a questão da Previdência. 

O Senado vai ter urna tarefa muito importante 
nessa matéria, pois o que vem da· Cãrnam é um 
monstrengo, um Frankstein - ou um "Franksterner". 
Já o em até antes desses destaques, porque o 
substitutivo foi aprovado com modificações feitas às 
pressas, escritas à mão. No primeiro turno, grande 
parte dos pariamentares nem sabiam o que estavam 
votando. 

_Não vou entmr no mérito da questão dos pon
tes qõe fõram modificados ontem. Partieularmente, 
também sou contra a aposentadoria especial pam •. 

· professores de nfvel superior. Porém, o engmçado é 
que, como ontem foi aprovado um destaque no qual 
o Governo não tinha interesse, este criticou o Con-

grasso por ter mantido privilégios. No entanto, em 
outros destaques que haviam sido derrotados em 
sessões anteriores, os quais retimvam privilégios do 
projeto do Governo, a derrota do destaque não em 
apresentada como manutenção do privilégio - por 
exemplo, a questão da acumulação de aposentado
rias, proibida pam todo mundo, mas permitida pam 
os pa~amentares. Havia um destaque da Oposição 
pam retimr esse privilégio, que foi derrotado, e, no 
entanto, o Governo não apresentou isso como um 
erro do Congresso Nacional. 

· Se o Governo estivesse realmente interessado 
em fazer uma reforma séria, que tocasse nos pontos 
principais da Previdência, podaria considemr um 
projeto em tmmitação na Cãmam dos Deputados, 
inclusive reeonhecido pelo Ministro da Previdência 
Social como o melhor, do Deputado Ed~ Jorge, 
do PT, que propõe- esse sim - reformas radicais da 
PrevidênCia; acabando com privilégios, estabelecen
do o -Sistema único da Previdência, pam militares, 

. civis, servidores públicos e outros, até o teto de 1 O 
salários mfnimos; ·a partir desse valor, quem quiser e 
pudar·dave procumr uma previdência complerni!ntar, 
pública ou privada -i 

No entanto, ·o parécer do Deputado Michál Te
mer, que foi votado, é um monstrengo, que nãO aca
ba com privilégios coisfssirna algumal Na verdade, o 
que chegará aqui é simplesmente uma modificação, 
pam pior, em relação aos trabalhadores da iniciativa 
privada: a substituição do tempo de serviço por tem
po· de contribuição. 

· Portanto, sé houvesse entendimento por parte 
do Governo Federal, acrecfrto que seria o momento 
de os setores efetivamente · comprometidos com a 
modemidàde, com· a oociedade; sem arrogância, 
sem se ·utilizarem do fato de serem maioria circuns
tancial ·no Congresso - ontem ficou provado que 
8SS$ maioria não é tão. confortável assim, até porque 
sujeita a chantagens fisiológicas -realizarem urna re
forma radical da Previdência Isso até podaria ser 
feito nesta casa, no Senado, já que existe uma pro
posta de' emenda à Constituição do Senador Rober
to Freiré, que. com algumas ~renças, é basica
mente semelhante à linha geral da proposta do PT 
na Câmara, do Deputado Eduardo Jorge, que apon
ta pam uma reforma efetiva da Previdência 

A grande questão é que temos de fazer uma 
reforma mdical dlrPrevidência, mas estab81ecendo
se um perfodo de transição mais longo, até pam 
contornar os famosos direitos adquiridos. Particular
mente, nunca me utilizo dessa figum, até porque 
não sou advogado e não tenho obrigação de fazer 
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isso. Parto do principio de que, nessa história de di
rel!õS adquiridos, a classe dominante tem muito 
mais direitos adquiridos do que os dominados. De 
qualquer forma, essa é uma questão que deve ser 
contornada. 

O projeto do Deputado Eduardo Jorge reforma 
efetivamente a Previdência; acaba com os privilé
gios e prevê a sustentação da Previdência, porque 
não é um projeto irresponsável, meramente do ponto 
de vista de direitos; também prevê as fontes de cus
teio para isso. 

Portanto, esta seria uma oportunidade, se o 
Governo socialdemocrata quisesse, efetivamente, 
fazer uma reforma modema da Previdência, voltada 
para os interesses da maioria. Mas, talvez por ser 
uma proposta originária. do PT, tenha que ser carim
bada como proposta nociva aos interesses da socie
dade, "p1'eferindo o Governo não discuti-la de forma 
séria~ dé!r!do prioridade àqueh~_ monstrengo que foi 
3pióVãão - aqui ·chegará um . monstrengo ainda 
maior. 

Espero que nesta Casa tenhamos, pelo menos, 
condiçÕes de diseulir de forma .melh.or.essa questão 
da Previdência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
. . Durante o discurso do Sr. José Eduar

do Outra, o Sr. Emandes Amorim, 4R Secre-· 
tário, deixa a cadeira da presidéncia, ·que é 
ocupada pelo Sr. Ant6nio Càrfos Va/adares,. 
. suplente de SecretáJio. . · - • · · 

Durante o discurso do Sr. ·José Eduar-· 
do Outra, o Sr. Ant6nio Carlos Va/adares, 
suplente de Secretário, deixa a cadeira da 
presidéncia, que é Ot;Upada pelo Sr. Júlio 

~- Campos. 2" V"ICe-Presidente •• 

O SR. EDISON LOBÃO,:. Sr. Presidente, peço 
a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -'Tem V. 
Ex" a palavra _ 

O SR. EDISON LOBAO (PFL-MA. Como Uder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. 
Senadores, nos últimos dias; os adversários do Go
verno têm comemorado pesquisas aparentemente 
contrárias à ação administrativa do Presidente da 
República. Dizem tais pesquisàs que a popularidade 
do Presidente está em queda, em razão de uma má 
ação administrativa. 
- ~ sabemos que não se combate uma infla
ção duradoura e elevada sem uma forte dose de so
frimento econOmico, em alguns casos, até com algu
ma recessão. É claro que essa recessão não pode 
se manter por longo tempo, em nome do combate à 

inflação, sob pena de gerar novos e mais graves 
problemas à economia e, por conseqüência, à pró
pria sociedade brasileira. 

Não se tem falado, todavia, dos números alta
mente favoráveis à ação administrativa do Governo. 

Passo a ler, para transcrição nos Anais desta 
Casa, o que foi publicado hoje pelo jomai O Globo, 
na coluna 'Opinião': 

'BONS NÚMEROS 
Aos números relativos das pesquisas, 

contrapõem-se números absolutos do de
sempenho da economia. 

São animadores. O défict das contas 
internas acumuladas desceu de R$8 bilhões 
em fevereiro para R$7,7 bilhões em março. 
Enquanto no primeiro trimestre do ano pas-

. sado a fuga de capital externo foi de US$3,3 
bilhões, os primeiros três meses deste· ano 
assistiram à chegada de US$4,3 bilhões. 
Somando dados de abril, as reservas inter

. nacionais passam de US$55 bilhões. E as 
exportações crescem. A média diária era de 
US$203,4 milhões em abril, e está em 
US$214,3 milhões este mês. 

Nem só com números se faz a prospe
ridade de uma país e a feficidade de seu 

· povo. No entanto, quando eles são muitos e 
· coerentes entre si, podem jogar para longe 

· · ·as nuvens pretas do negativismo • 
É evidente que nem tudo vai bem, nes

te pafs em construção. Porque o processo 
de construção é naturalmente lento - e tam
bém porque os homens públicos nem sem
pre_ são tão competentes quanto dizem, ou 
pensam. É prova disso a desmontagem da 

· reforma da Previdência nas últimas votaçõ
es do Congresso Nacional. 

Mas nem estas derrotas nem o pessi
mismo cfclico devem prevalecer ante a reali
dade que os números nos contam. • 

Sr. Presidente, trago esses fatos ao conheci
mento do Senado para que não se tenha aqui, na 
Alta Casa do Congresso Nacional, impressões nega
tivas que não correspondem à realidade da econo
mia brasileira. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Mesa 

vai pro~r a HCM8 do Expediente por 10 minutos, 
a fim de atendermos duas inscrições: dos Senado
res Totó Cavalcante e Jader Barbalho. Cada um dis-. 
porá de 05 minutos improrrogáveis. 

Concedo a palavra ao Senador Totó Cavalcante. 
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O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB-TO. Pro
nunCia o seguinte discurso. Sem revisão do orad()r:) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, poucos 
sentimentos alegram o coração de um homem quan
to a certeza do dever cumprido. 

Assim me sinto, nesta semana em que come
moramos o 7'> aniversário da Cidade de Palmas, a 
Capital do meu Estado, Tocantins. Palmas, nobres 
Colegas, constitui-se, hoje em dia, uma das grandes 
idéias da juventude do Prefetto Eduardo Siqueira 
Campos, que inspirou a sua construção na capital 
do ano 2000. Ela é uma minibrasilia. 

Sinto-me envolvido na atmosfera festiva daquele 
povo, da mesma forma com que participei da pol ílica 
pela criação do meu Estado, ao lado do companheiro 
idealista, o Governador Siqueira Campos. 

As lutas, os sacrifícios, o trabalho, as expectati
vas, osi!lferentes ângulos pelos quais se pode enfo
car. a-epopéia da implantação e creScimento de Pal
mas-roram sintetizados !leio Padre Rui Cél.valcante 
Barbosa, Coordenador de Ensino Religioso na Se
cretaria de Estado de Educação e Cultura, que, na
queles tempos, no roncar das máquinas que se con
fundiam com o cantar das seriemas, participou dos 
primeiros momentos da sua edificação. 

Razão pela qual, Sr. Presidente, requeiro à 
douta Mesa que passe a constar nos Anais desta 
Casa o teor do artigo intitulado "Palmas, a cidade 
que nos seduz", publicado no Jornal do Tocantins, 
do corrente mês. · 

Eram as considerações que gostaria de fazer, 
Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR- TOTÓ CAVALCAN1E EM SEU 015-

,_ CURSO: 

PALMAS, A CIDADE QUE NOS SEDUZ 

Rui cavalcarite Barbosa 
Quem acompanhou todo o dosonrolar da luta pala criação 

do Estado do Tocantins o do mutirão cívico que foi a lmplan1ação 
de Palmas, há de convir que temos sobejos motivos para nos ale
grar no seu aniversário. Ainda temos bem viva na lembrança o 
canto das serfemas qua se misturavam ao ronco dos tratares 
abrindo os caminhos de 1.111 novo tempo. Depois a chegada de 
pessoas das mais variadas quadrantes da Pátria que aqui fazem 
a experiência de una convivência sadJa e hannonklsa, de uma 
convfvêncla de trabalho, pessoas que aqui acorruram para buscar 
um lugar ao sol dentro de uma convivência de lula, saalffcio, tra
balho - certamente criou em todos. aquele amor por este chão -
este chila é nosso. _-a-elas i>xporiêndas mais fasdoantas para o ser humano 
é certamente aquela que laz parte de sua essênda: o homo fil
bel'- o homem e a multar que fazem. que transformam, que edi
ficam. Plantar uma cidade num sertão klóspHo. sem recurso, en
fran1ando as adversidades da doscronça de uns. do Imobilismo da 
outros e do compiO orquestrado de forças ocultas ou dedaradas 

do obscurantismo. da desagregação e do estrabismo poUtico. não 
é tarefa fácil. Só mesmo a força de um ideal encarnado em ho
mens sem ódio e sem medo foi capaz de criar esse fato real e so
cial que já desencadeou tanto entusiasmo e tantos beneffcfos 
para tantas possoes ... 

As Escrituras Sagradas sempre quando falam na lulddade 
da famíUa humana aludem a um lugar, a tma terra promeUda, Lm 
local situado e dotado onde as possoes podam exerdtar a expe
riência de comunidade, do dar e do receber, onde cada um res
peita e é respeitado -lugar onde corre o leite da fé e da justiça e 
o mel da doce convivênda tratema. O Estado do Tocantins pode
rá ser esta terra prometida se cada um fizer a sua parta e comurt-
gar com esta Ideal de justiça e fratemidado. 

Bem no centro da cidade está o marco inicial da implanta
ção de Palmas- a cruz feita de pau brasl que de alguma maneira 
lembra também os primórdios de nossa história pátria quando os 
descobridores apertaram nesta terra de Santa Cruz. Aqui em Paf.. 
mas o passado se abraça com o presente e lança luzes para o fu
turo. Cremos que a vocação do Tocantins também já está expres
sa neste maroo inicial: as belas tracfiÇÕes de fé de um povo que 
valoriZadas e restauradas dão aquele suporte na busca do pro. 
grasso material. 
~ Sabemos que céus novos e terra nova são hoje a aspira

ção que faz.bater o coração da todos os homens e mulheres em
penhados em superar a atual ordem scclal tão chola do Injustiças 
e explorações. ·ss que faço nova todas as ~ é a grande es
perança cristã: um mundo novo. Mas não é o homem com seu es
forço sofdário que conslrulrá esta mundo 110110. É o homem junto 
com Deus, em colaboração com Deus. Todos os humàtlsmos 
que julgam podar dispensar Deus estão destinados a um ámargo 
fracasso. Se Deus não vai à fnlnlo dos nossos projelos ·de pro
gresso e desenvoMmento material é em vão que labutamos. 

Assim no tanscurso do 7' aniv9!Sárlo de Palmas coloca
mos no altar de Deus nossas esperanças e pedimos ao nosso 
Deus do bondade mais força. coragem. prudência e sabedoria 
para que unidos, somados, possamos levar avante as nossas me
tas de construir sempre mais o Tocantins dos nossos sonhos e fa
zer Palmas o modelo de cohvivência fraterna e solidariedade que 
possa ter aplausos o as palmas de Ioda a Nação. 

Pe. Rui Cavalcante Barbosa é coordenador de ensino religioso 
na Secretaria de Estado da Educação o Cultura. 

O Sfl: PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, que 
dispõe de os minutos. 

O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a concei
tuada jornalista Dora Kramer, em sua coluna diária, 
publica hoje que o Presidente da República e o 
PSDB estariam interessados em encontrar uma fór
mula para uma intervenção na Segurança Pllblica 
do Estado do Pará, por conta do episódio de Bdora
do do Carajás. 

Na análise feita, a referida jornalista afirma que 
o Presidente da RfllPública está profundamente inCo
modado com a apuração das autoridades policiais 
do Pará e o risco de que não haja punição para os 
responsáveis por aquele episódio. Afirma ainda que 
teria havido entendimentos com a cúpula do PSDB - . 
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no sentido de instar o Governador Almir Gabriel a 
a-ceitar a intervenção e a substituição das autorida· 
des da Segurança Pública por Oficiais do Exército 
brasileiro, que teriam condições de apurar o ocorrido 
e chegar à punição dos culpados. 

Em certo trecho do artigo, a jornalista diz o se
guinte: 

• Além de se sentir ultrajado em sua au
toridade, Almir Gabriel também teme • na 
avaliação da cúpula partidária • que seus ini
migos locais explorem politicamente a entra
da do Exército no Estado como sinal de fra
gilidade do Governador. Quanto ao Prefeito 
de Belém, Hélio Gueiros, os tucanos acredi· 
tam que os temores do Governador possam 
ter fundamento. Mas, em relação a Jader 

- - .2arbalho, já houve conversas que garántem 
• ao PSDB a segurança de que o Senador se 

·-__ manteria neutro em atenção ao Presidente 
da República." · 

Sr. Presidente, tenho sido discreto em relação 
a esse episódio no meu Estado •. Fui Governador 
duas vezes e entendo que devo esperar que as au
toridades do meu Estado apurem o episódio para 
que haja, anião, uma manifestação da minha parte. 

Portanto, Sr •. Presidente, não aceito que tenha 
sido dada uma informação dessa natureza, no senti
do de que da minha parte não haveria nenhum gesto· 
contrário à intervenção do Governo Federal no Pará, 
Por isso mesmo, acabo de remeter à jornalista Dora
Krarner a seguinte manifestação: 

"Prezada Dora, 
U, hoje, em sua conceituada coluna, 

informações que você teria recebido, de que 
não haveria restrições de minha parte, a 
uma possfv!ll)ntervenção do Gove.mo Fede
ral na Segurança Pública do Estado do 
Pará. 

Tal informação· afirmo· não é proce
dente. Nunca fui instado sobre esse deside
rato e,-~~ aguaidandõ enérgiêâ apura .. 
ção e punição dos culpados do episódio de 
Eldorado do Carajás, jamais apoiaria tal in· 
tenção, que destigura a Federação." 

Sr. Presidente, não posso aceitar tratamento 
dessa natureza porque não aceitaria se pleiteassem 
.JL.ala:õ(LRiG de Janeiro, face o episódio de Vigário 
Geral, face o episódio da Candelária; não aceitaria 
em relação a São Paulo, face o episódio do Carandi
ru; não aceitaria em relação a Rondônia, face o epi
sódio de Corumbiara; não aceitaria em relação a 

Pernambuco, face o episódio de Caruaru. Portanto, 
não aceitaria em relação a nenhum Estado da Fede
ração brasileira tal intervenção e não aceitaria em 
relação ao meu Estado, mesmo sendo governado 
não por um inimigo, mas por um ex-correligionário e 
apenas meu adversário hoje, a quem desejo suces
so no seu governo. 

Sr. Presidente, o que nós aguardamos do Pará 
e fora do Pará é que o Governo do Estado tenha a 
capacidade de apurar as responsabilidades, porém 
jamais buscar uma fórmula esdrúxula de intervenção 
naquele Estado. 

-- Era o registro que desejava fazer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exercício, Senador Ronaldo Cunha Uma 

É lido o seguinte: 

f!!OOUERIMENTO N" 503, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 256, § 2°, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n• 499, de 1996. l. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996. -'José 
Eduardo Outra. . , 

O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) - 0 re
querimento lido é deferido pela Presidência 

Sobre a mesa, requerimento que será lido· pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Ronaldo Cu
nha Uma. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N" 504, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 50, § 2" da Consti· 

tuição Federal e do arl 216, do Regimento Interno 
do Senado Federal sejam solicitadas à lnfraero, 
através do Ministério da Aeronáutica, informações 
pormenorizadas sobre a licitação das obras de am
pliação do Aeroporto de Boa Vista, bem como a es
trutura de custos e detalharnento dos referidos proje
tas. 

Justificação 

A existência de deniJncias levantadas acerca 
da licitação das obras de ampliação do Aeroporto de 
Boa Vista - RR é que me leva a solicitar essas in· 
formações, a fim ~e que esclareça o assunto e não 
paire nenhoma d(Jvida sobre a lisura de uma obra da 
maior importância para o Estado de R:>raima, evitan· 
do-se com isso, inaceitáveis prejuizOs aos cofres piJ· 
blicos. 
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Sala das Sessões, 23 de maio, de 1996.- Se
nãllõr Romero Jucá. 

(A Mesa para Decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O reque
rimento será despachado à Mesa para decisão nos 
termos do art. 216 inciso III, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ronaldo Cu
nha Uma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 505, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, com fundamento no art 119, do Regi

mento Interno, a dispensa do parecer da Comissão de 
~ Ecõmicos sobre o Projeto de Lei do Sénado 
n" 259, de 1995 em virtude de ter sido a matéria eles-

~ ~ a mais de uma ·comissão e ter-se esgotado o 
prazo na primeira delas, sem a devida maniles1ação. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996. - Se
nador Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido será publicado e oportunamente in
cluído em Ordem do Dia, consoante o disposto no 
art. 255, inciso 11, alínea c do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido peta 
Sr. 1° Secretário em exercício Senador Ronaldo Cu
nha Urna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 506, DE .1996 
Senhor Presidente, 

~.Requeiro nos termos dos artigos 49, inciso X e 
50 da Constituição Federal, combinados com o arti
go 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas ao Ministério do Planejamento as 
seguintes informações: 

1. Quais foram as pessoas jurídicas comprado
ras da Ught Serviços de Eletricidade S.A.? 

2. Qual o volume de ações adquirido por cada 
comprador? 

3. Qual o valor total desembolsado por cada 
comprador, especificar o montante em dinheiro e em 
títulos (detalhando quais títulos e seu valor)? 

4. O BNDES concedeu financiamento a algum 
dos compradores da Ught tendo como objetivo sua 
-aqut!lção?" Eril caso positivo especificar o tomador 
do empréstimo, o valor da operação e as taxas con
tratadas. 

5. Foi noticiado que a CSN, Companhia Side
rúrgica Nacional, duas semanas antes do leilão da 

Ught recebeu do BNDES a quantia de R$184 milhõ
es e que teria gasto R$160 milhões para adquirir 
7,25% da Ught Esta afirmação é verdadeira? Por
que o BNDES liberou estes recursos exatamente 
duas semanas antes do leilão? A que taxa foi con
tratada esta operação? 

6. Qual a avaliação do Ministro do Planejamen
to faz com respeito aos objetivos de distribuição da 
renda e da riqueza do Brasil considerando que as 
agências oficiais de crédito andam liberando recur
sos à taxas favorecidas para grupos detentores de 
grandes patrimOnios, os quais utilizam estes recur
sos na aquisição do património público. que muitas 
vezes é vendido a preços abaixo do de mercado? 

Justificação 

A imprensa noticiou que o Governo anecadou 
. . em dinheiro um montante próximo a R$1,5 bilhão 

com a vebda da Ught Serviços de Eletricidade ·s.A. 
Tentei conseguir, de forma detalhada a quanto cada 
comprador adquiriu, quanto pagou e com que tipo de 
moeda ou tftulo. Infelizmente não me foi possível ob
ter tais informações. Considerando que ainda tramita 
no Congresso a medida provisória que estabelece 
as condições o Programa Nacional de deseslatiza
ção. Considerando que o Governo vem alegando 
não dispor de recursos para investimento, nem se
quer, em áreas como saúde e educação. As infor
mações aqui solicitadas são de grande impor1ãncia 
para que possamos cumprir o disposto nos artigos 
49, 2 e 52 da Constituição Federal. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996. - Se
nador Eduardo Suplicy. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio C3.1T1J:os) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do art. 216, inciso III, do Regimento 
Interno. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

à SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Sobre a 
mesa •. r.equerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exercfcio, Senador Ronaldo Cunha Urna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 507, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 

Interno, req!,!Eliro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
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que a matéria constante do item n• 4 seja submetida 
ãõ Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessaes, 23 de maio de 1996. - Jef
ferson Peres. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação o requerimento. -

Os Srs •. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a inversão 

solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Ronaldo Cunha U~ ... 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 508, DE 1996 ·· 
-·~ 

Senhor Presidente, 
-_}tos termos do art 175, alínea d, do Regimenfu 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fill1 de 
que o item 2, da pauta, seja submetido ao Plenário 
em segundo lugar. · · . : : . · · 

Sala das Sessíles, 23 de maii> d~. 1!!96.~-:-
Eduardo Supllcy. . . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio CampOs).- AleÍl
ção, Srs. Lfderes de Bancada, o Senador Eduardo 
Suplicy solicita inversão da p"auta: que o itÉmi 2 Seja 
apreciado em segundo lugar. . . · · · · · -· · 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. SenadoreS que o àprovain :queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) · • 
Rejeitado. _ 
O SR. JOSÉ EDUARDO Ólli'RÀ - Sr. Presi

den)& peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador J~ Eduardo outra, 
pela ordem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -s'E. Pela 
Ordem. Sem revisão do orador.) - Sr •. Presidente, 
gostaria de saber por que quando o requerimento é 
de autoria de um Pariamentar da Oposição a Mesa 
fala •atenção, Srs. Uderes de Bancada". E o mesmo 
não é feito quando o requerimento é de outro Sena-
dor?: .. -

Gostaria que a Mesa esclarecesse se Consta 
do Regimento esse tratamento dHerenciado na con-
dução dos trabalhos. -

_--::::;o. SR. .PRESIDENTE (Júlio Campos) - É que 
todos os Líderes estavam conversando e o requeri
mento trata de assunto de importância vital. 

V. Ex", como Lfder, foi advertido pela Mesa 
para se manifestar. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Grande 
Líder do PT, Senador José Eduardo Outra! 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Hem 4: 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO 
N2 42, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 495, de 1996) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 42, 
de 1996 (n• 263196, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do "Convênio de 
Subscrição de Ações", assinado em 30 de 
novembro de 1995, por meio do qual a Re
pública Federativa do Brasil, representada 
pelo Banco Central do Brasil, tomou-se acio
ni_sta da Corporação Andina de Fomento -
cAl=. . . 

(Dependendo de pareceres das Comrs
sões de Assuntos Econômicos e de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional). 

Nos termos do art. 140, alínea •a•, do:-Regi
rnento Interno, designo o nobre Senador Jefferson 
Péres para proferir parecer, em substituição ~à Co
missão de Assuntos Econômicos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores, encontra-se sob apreciação o Projeto de De
creto Legislativo n• 42, de 1996 (n• 263, de 1996, na 
origem), oriundo da Câmara dos Deputados, que 
"aprova o texto do Convênio de Subscrição de Açõ
es, assinado em 30 de novembro de 1995, por meio 
do qual a República Federativa do Brasil, repre
sentada 'Pàlo Banco Central, toma-se acionista da 
Corporação Andina de Fomento CAF, submetido 
pelo . Senhor Presidente da República à considera
ção do Congresso Nacional. 

Nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, é competência exclusiva do Congresso Na
cional resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atas internacionais que acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacional, 
hipótese em que se enquadra o caso em tela. 

Acompanha o projeto a exposição de motivOS 
do Senhor Ministro da Fazenda, bem como o texto 
do COnvênio de Subscrição de Ações do Capital Or
dinário e o AcordQ. de Sede. 

SediaCà em Caracas, Venezuela, a CAF é um 
organismo financeiro multilateral, organizado como 
pessoa jurfdica de Direito Internacional Público, cujo 
objetivO é E desenvolvimento econõmico e social 
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dos povos, e cuja atividade se desenvolve como 
Baneo Múltiplo e como agente financeiro. A Corpora
ção é integrada pelos cinco pafses do Pacto Andino 
(Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia e Equador), 

. além de 22 bancos comerciais privados. A CAF con
ta também com a participação, como membros ex
tra-regionais (categoria em que se enquadra a can
didatura brasileira), do México, Chile e Trinidad Y 
Tobago. 

O Convênio de Subscrição de Ações prevê que 
o Banco Central do Brasil subscreva 2.700 (duas mil 
e setecentas) ações da Série •c• do Capital Ordiná
rio da Corporação, cada uma ho valor de US$ 
9.200,00 (nove mil e duzentos dólares dos Estados 
Unidos). O preço total a ser desembolsado pelo 
Banco Central deve chegar a US$ 24.840.000,00 
(vinte e quatro milhões, oitocentos e quarent,a mil 
dólares !lbs Estados Unidos). O pagamento será fei
to ern 3. parcelas iguais de US$ 8.280.000,00 (oito 
milhOOs; duzentos e oitenta mil dólares), a primeira 
na data de entrada em vigor da subscrição das açõ
es; a segunda parcela, um ano depois, e a terceira 
parcela, dois anos depois. 

Nos termos do Convênio Constitutivo da Cor
poração, os acionistas da Série •c• (caso do Brasil) 
serão representados por um Governador TI!Uiar e 
um Suplente na Assembléia de Governadores. 

Passando agora ao exame do mérito, temos a 
observar que o Projeto em tela se encontra bem fl.m
damentado tecnicamente e vem ao encontro da 
meta de aprofundar a integração da economia brasi
leira com a dos países vizinhos do Pacto Andino. A 
integração regional comercial e financeira é, nos 
dias de hoje, uma tendência irreversfvel do capitalis
mo • .Estando o Projeto elaborado em boa técnica le
gislativa e sendo opoi!Uno, somos por sua aprova
ção nos termos originais. 

Sr. Presidente, creio que a matéria é pacffica 
por se tratar de assunto do maior interesse para o 
País, principalmente para a Região Norte. E creio 
que todos os Líderes e a maioria do Senado sabem 
disso. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui favoravelmente à matéria. 

Nos termos do art. 140, alínea •a•, do Regi
mento Interno, designo o nobre Relator Bernardo 

• Ca"lffi!l-para proferir parecer em substituição à Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

. O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores, encontra-se sob apreciação, nesta Casa, o 

Projeto de Decreto Legislativo ni 42/96 (n" 263196, 
na Casa de origem), oriundo da Câmara dos Depu
tados, que "aprova o texto do Convênio de Subscri
ção de Ações, assinado em 30 de novembro de 
1995, por meio do qual a Repúbfica Federativa do 
Brasil, representada pelo Banco Central, toma-se 
acionista da CAP, submetido pelo Senhor Presiden
te da República à consideração do Congresso Na
cional. 

A Constituição atribui competência exclusiva 
ao Congresso Nacional para, nos termos do art. 49, 
I, resolver definitivamente sobre tratados, acordos 
ou atos internacionais, que acarretem encargos ou 
COflllromissos gravosos ao património nacional, hi
pótese em que se enquadra o caso em tela. 

Com sede em Caracas, Venezuela, a CAF 
como organismo financeiro multilateral é pessoa jurí
dica de Direito Internacional Público, desenvolvendo 
sua ativi~de como Banco Múltiplo e agente finan
ceiro. 

Convém destacar que a sua finalidade precf
pua é o desenvolvimento econOmico e social dos po
vos, dela sendo integrante os cinco pafses do Pacto 
Andino: Venezuela, Peru, Colômbia, Equador e Bolí
via. Com eles, a CAF conta com 22 bancos càrner
ciais privados e mais três membros extra-regionais: 
México, Chile e Trinidad Y Tobago. E é nessa cate
goria em que se enquadra a candidatura brasileira. 

Acompanha o projeto em epigrafe a exposição 
de motivos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, 
na qual são exaustivamente analisadas a5 raiões do 
Convênio, bem como o acordo de sede e o Convê
nio de Imunidades e Privilégios que lhe seguem 
como consectários, com cs seguintes termos intro
dutórios: ~ . 

"Tenho a honra de informar a Vossa 
Excelência que a República Federativa do 
Brasil, representada pelo Banco Central do 
Brasil, tomou-se acionista da Corporação 
Andina de Fomento CAF, mediante a assi
natura do "Convênio de Subscrição de Açõ
es•, em 30 de novembro de 1995, tendo sido 
firrnapo, no dia 1• de dezembro de 1995, 
pelo 'Ministério das Relações Exteriores, o 
"Convênio e Imunidades e Privilégios", con
forme previamente autorizado pela Exposi
ção de Motivos lnterministerial n• 20, de 04 
de 1J!!!io de 1995, publicada no Diário Oficial 
da União em 21 de junho de 1995. • 

O projeto sob exame é oportuno e conveniente 
aos interess~s nacionais, sendo ainda constitucional 
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e legal, versado em boa técnica legislativa, pelo que 
semes por sua aprovação, nos tennos originais. 

Sr. Presidente, agradeço a compreensão dos 
eminentes Lideres que, por unanimidade, portanto 
sem nenhuma coloração polllico-partidária, empresta
ram o seu apoio, com as respectivas assinaturas, para 
que hoje o eminente Colega Jefferson Péres e eu pu
déssemos estar discutindo uma matéria que, já na 'ZT" 
Assembléia Ordinária de Acionistas da Corporação 
Anclina de Fomento, realizada em março de 1996, 
aprovou a resolução que permitirá no particular o pro
jeto de pavimentação da BR-173, Manaus-Caracaraf. 

Por isso, Sr. Presidente, sendo uma matéria que 
não requer maiores diligências e distanciada de qual
quer dificuldade ideológica, o projeto é oportuno, é 
conveniente aos interesses nacionais, sendo ainda 
constitucional e legal, está versado em boa técn!ca ~ 
gislativa,<tazão pela qual opino pela sua aprovação. 

É o parecer 
---&-SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare

cer conclui favoravelmente à matéria. 
Concluida a fase de instrução, a Presidência es

clarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emen
das à proposição até o encanamento da discussão. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda- . 

çáo final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 

ofereeendo a redação final, que será lida pelo Sr. 12 

Secretário em exerc!cio, Senador Ronaldo Cunha 
Lima 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 268, DE 1996 
(DA COMISSÃO DIRETORA) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 42, ele 1996 ( n2 263, ele 
1996, na Câmara dos .Deputados). 

A Comissão Dlretora apresenta a redação fi
nal do Projeto de Decreto Legislativo n• 42, de 1996 
( n" 263, de 1996, na Câmara dos Deputados), que 
.aprll'l'a'01exto do Convênio de Subscrição de Açõ
es, assinado em 30 de novembro de 1995, por meio 
do qual a República Federatica do Brasil, repre
sentada pelo Banco Central do Brasil, tomou-se 
acionista da Corporação Andina de Fomento- CAF 

Sala da Reunião da Comissão, em 23 de maio 
de 1996. - Júlio Campos, Presidente - Emancles 
Amorim, Relator- Eduardo Suplly -Antonio Car
los Valadares. 

ANEXO AO PARECER N° 268, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos 
termos do at. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 

Aprova o texto do Convênio ele 
Subscrição ele Ações, assinado em 30 ele 
novembro ele 1995, por meio do qual a 
República Federativa do Brasil, repre
sentada pelo Banco Central do Brasil, 
tornou-se ac::lonista da Corporação Andl
na ele Fomento- CAF. 

O cOngresso Nacional decreta: 
Art. 1• É aprovado o texto do Convênio de 

Subscrição de Ações. assinado em 30 de novembro 
de 1995, por meio do qual a República Federativa 
do Brasil, representada pelo banco Central do Brasil, 
tomou-se acionista da Corporação Andina de Fo
mento-CAF. 

Parágrafo único. Estão sujeitos á aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Convênio, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos tennos do 
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patriônio nacional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua public::ação. 

O S,R; PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- ftem 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 35, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Resolução n• 53, de 1995) 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n• 489, de 1996) 

Disc::ussão, em turno único, do Projeto 
de f!esolução n• 35, de 1996, de iniciativa 
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conjunta das Comissões de Assuntos Eco-
-- - --- nõmícos, de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional e de Fiscalização e Controle, que 
altera as Resoluções n"s 91, 93, 95, 96 e 
97, todas de 1994, que tratam do Projeto SI
VAM, e dá outras providências, tendo 

Pareceres, em conjunto, das Comissõ
es de Assuntos Económicos, Relações 
Exteriores e Defesa Nacional e de Fiscali
zação e Controle: 

- n• 154, de 1996 (sobre a Mensagem 
n• 284195), que apresenta o Projeto de Re
solução n• 35, de 1995, e pela prejudicíali
dade do Projeto de Resolução n• 53, de 
1995; com voto vencido, em separado, do 
Senador Gilberto Miranda; votos em separa
do dos Senadores Ronaldo Cunha Uma, 

- - -eemardo Cabral, Eduardo Suplicy e outros; __ 
• declaração de :voto do Senador Humberto 

·---Lucena; vencidos os Senadores Jefferson 
Péres, Júnia Marise, Osmar Dias, Lauro 
Campos, Marina Silva, Emília Fernandes e 
Sebastião Rocha; e 

- n• 259, de 1996 (sobre as erJlElndas 
de Plenário), pela rejeição das emendas de 
n"s 1 a 3, 4, 6 e 7, pela aprovação parcial 
das de n•s 5 e 8, na forma de subemenda 
que apresenta; com voto em separado do 
Senador Antonio Carlos Valadares; declara
ção de voto do Senador Casildo Maldaner; e 
vencidos os Senadores Gilberto Miranda, 
Osmar Dias, Lauro Campos, Eduardo Suplí
cy, Roberto Requião, Sebastião Rocha, Emí
lia Fernandes, Bernardo Cabral e Josaphat 

,- Marinho. · 
(Dependendo da deliberação sobre. as 

seguintes matérias: · 
1 - Requerimento n• 1.502, ·de 1995, 

do Senador Roberto Requião, de audiência 
da Comissão de Educação; 

2 - Requerimento n• 47 4, de 1996, do 
Senador Antonio Carlos Valadares, de trami
tação conjunta com o Projeto de Resolução 
n• 48, de 1996; e 

3 - Parecer n" 11, de 1996, sobre o Re
querimento n" 3, de 1996, do Senador Antonio 
Carlos Valadares, contra decisão acerca da 

_ coovocação do Senhor Francisco Graziano) 
-~'-~.-,_-~----- --• -- •-•r_-' -- •-

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para urna questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jilio ~) -Concedo a 
palavra, para urna questão de ordem, ao Uderclo PT. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Art. 173 do Re
gimento Interno diz: 

Art. 173. Nenhum projeto poderá ficar 
sobre a mesa por mais de um mês sem figu
rar em Ordem do Dia, salvo para diligência 
aprovada pelo Plenário. 

O Senador Roberto Requião apresentou um re
querimento no dia 24 de novembro de 1995, publica· 
do no Diário do Congresso no dia 25 de novembro 
de 1995, no sentido de que o Projeto Sivam fosse 
analisado pela Comissão de Educação. 

O Senador Antonio Carlos Valadares apresen
tou ·recurso ao Plenário contra decisão acerca da 
convocação do Dr. Francisco Graziano. O referido 
r:l)Cilrso foi analisado pela Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, recebendo parecer contrá
rio:.No entanto, no dia24 de janeiro de 1996, o pare
cer lc!i _aprovaclo. 

· ' · Eu gostaria de saber por que essas duas maté
rias, a primeira datada de 24 de novembro de 1995, 
e a segunda, de janeiro de 1996, foram inclufdàs na 
Ordem do Dia apenas no dia de hoje, controntàndo
se claramente com o Regimento, que diz que as ma
térias. têm que ser inclufdas na Ordem do Dia num 
perfoclo máximo de trinta dias. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Respon
dendo a V. Ex", a Mesa informa que o projeto foi en
caminhado à Comissão de Assuntos Econõrnicos e, 
em seguida, redístribufdo à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional e a de Fiscalização e 
Controle, oão havendo, naquela oportunidade, mani
festação /lesse Sentido. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, o requerimento do Senador Roberto Requião 
era no sentido de que fosse ouvida também a Co
missão de Educação. Esse requerimento foi lido, e 
publicado no Diário do Congresso no dia 25 de no
vembro. Portanto, deveria ter sido inclufdo na Ordem 
do Dia dentro do prazo regimental de trinta dias. 
Vejo que apenas no dia de hoje, 23 de maio de 1996, 
as matérias a que me refiro - ou seja, o requerimen
to do Senador Roberto Requião e o recurso do Se
nador Antonio Carlos Valadares - constam aqui ape
nas corno dependendo de deliberação. Por que tais 
matérias não foram inclufdas na Ordem do Dia den
tro do prazo de trinta dias? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Quando 
da redistribuição, não houve reclamação. Por isso, 
deixamos para receber a reclamação neste instante. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Quando da 
redistribuição? A redistribuição é anterior a este re
querimento, Sr. Presidente. A formação da Superco
missão é anterior ao requerimento do Senador Ro
berto Requião e ao recurso do Senador Antonio Car
los Valadares. Não faz sentido falar-se que, quando 
da redistribuição, não houve reclamação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Na épo
ca oportuna o eminente Senador Roberto Requião, 
autor do requerimento, não reclamou. Estamos, nes
ta oportunidade, recebendo a reclamação de V. Ex". 
Por isso, a matéria foi incluída na pauta de delibera
ção do Plenário, no tempo e hora oportuna. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Então, sig
nifica que tem-se que reclamar para que se faça 
cumprir o Regimento? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não, no 
tempo Efhora oportuna. 

.() SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti
'nuir!!m discussão a matéria: 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Qual matéria? 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário. 

Convoco o Suplente de Secretário Antonio Car
los Valadares, eminente Senador de Sergipe, para 
assumir suas funções na Mesa Oiretora. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, informo à Mesa que o 4° Secretário se 
encontra presente, autoridade superior. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Convo
coo 2", ou 3", ou 4° Secretário para assumir as suas 
devidas funções. 

o Regimento não permite que o VK:e-Presiden
te leia o expediente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Emandes 
Amorim. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 509, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, alfnea a, do Regimento 

Interno, requeremos preferência para o Projeto de 
Resolução n• 35, de 1996, a fim de ser apreciado 
antes das demais proposições relacionadas com a 
matéria 

---saradas Sessões, 23 de maio de 1996.- sér
glo Machado- Valmlr Campelo- Hugo Napoleão 
- Jader Barbalho- Esperldlão Amln. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo-
tação o requerimento. (Pausa.) · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, peço a palavra para um 
esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
não é o autor do requerimento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, solicito um esclarecimento para votar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
tem a palavra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Quero saber, se 
aprovado esse requerimento, ficariam prejudicados 
todos os outros pontos que estão colocados como 
dependentes de deliberação: os requerimentos dos 
Senadores Antonio Carlos Valadares, Roberto Re
quião,etc? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Se 
aprovado o Projeto de Resolução n• 35, da qual está 
sendo pedida preferência, prejudicará todos os de-
mais. ·-

o SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA -Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -, Para 
éncarnirihar, concederei a palavra a um repre
sentante de cada Partido politico. 

Pelo PT, tem a palavra o seu Uder José Eduar
do Outra. S. Ex" dispõe de 5 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, estamos para votar um requeri
mento de preferência que, caso seja aprovado, pre
judicará, entre outros, um recurso do Senador Anto
nio Carlos Valadares no sentido de que seja ouvido 
o Sr. Francisco Graziano. 

Eu 'gÕstaria de rememorar alguns fatos aconte
cidos, nesta Casa, que dizem respeito ao Projeto Si
vam. 

Quando surgiu o tamoso escândalo da escuta 
telefilnica, existia um clima no Senado e no Con
gresso para a instalação de urna Comissão Parla
mentar de Inquérito com a finalidade de investigar 
todas as questões relativas ao Projeto Sivam. 

Naquele momento, não estava em discussão o 
que hoje a Uderança do Governo procura caracteri
zar, ou seja, a votação de um projeto de resolução 
que trata da retirada do nome da Esca na resolução 
aprovada no ano de 1994. Estava em discussão a 
investigaçiio, .por .parte do Congresso, em relação ao 
Projeto siVãin. Tanto que para evitar a instalação da 
CPI criou-se a supercomlssão, embora já existisse 
parecer na Comissão de Assuntos EconOmicos do 
Senado Federal que tratava exclusivamente da reso-
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lução propondo sua revogação, era de autoria do 
Senador Gilberto Miranda - que não é de Partido da 
Oposição - e estava em vias de ser votado na Co
missão de Assuntos Econômicos. Mas, o Governo, 
para evitar a instalação da CPI, formou uma super
comissão. Naquela ocasião diziam que essa super
comissão iria investigar todos os fatos relacionados 
com o Projeto Sivam. Para isso convocou-se o Em
baixador; se fosse apenas para votar o projeto de re
solução da retirada da Esca não haveria necessida
de de tal convocação; para isso convocou-se o poli
cial federal; se fosse votar apenas um projeto de re
solução não haveria necessidade também dessa 
convocação; para isso ouvimos aquela fita em ses
são secreta do Senado Federal. 

Aliás, lembro-me que, naquela sessão, o Sena
dor José Fogaça disse que considerava um ~rdo, 
classifiol!tva como uma curiosidade doentia escutar
se aquela fita. Até aquela ocasião, eu tinha um en-

~ lerfdimento drrerente, achava fundamental ouvir a 
fita para a investigação da matéria. Hoje, chego à 
conclusão de que o senador José Fogaça tinha ra
zão e que ouvimos a fita apenas para satisfazer a 
curiosidade doentia de alguns Senadores que que
riam fiCar por dentro das fofocas da Corte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador An
tônio Carlos Valadares apresentou requerimento que 
foi, de offcio, aceito pelo Presidente da Comissão 
para ouvir o Sr. Francisco Graziano, pessoa funda
mental naquele episódio. Quem era o Sr. Francisco 
Graziano? Não era um Zé das Couves qualquer, 
mas um homem que era extremamente figado ao 
Presidente da República - acredno que continue 
sendo-; tão ligado que, quando foi indicado para a 
Preti"Bência do Incra, diversos analistas politicos da 
Oposição, do Governo e da imprensa e vários dis
cursos no Senado diziam que aquele fato significava 
uma vontade do Presidente da República ile fazer a 
refonna agrária, porque estava colocando ali uma 
pessoa que era de sua absoluta confiança. 

Pois foi esse homem que, ao sair do Governo, 
disse que o fazia com a consciência tranqüila, por
que o futuro registraria que ele havia dado uma con~ 
tribuição para impedir a conupção neste Pafs. Essa 
Comissão, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, bem 
como este Plenário não querem ouvir o homem que 
teve papel fundamental naquele episódio e que dis
~ uma contribuição para evitar a conupção 
no Brasil. Não querem saber sua contribuição, nem 
onde estava a conupção! 

O parecer do Senador Jefferson Péres, contrá
rio ao recurso na Comissão de Constituição e Justi-

ça, se restringiu à discussão regimental. S. Ex" con
clui, inclusive, que o Plenário daria a decisão final. 

Essa não é uma discussão em que tenhamos 
que ficar presos a filigranas regimentais; essa é uma 
questão politica. Estamos cobrando declarações que 
foram dadas na ocasião pelo presidente da comis
são, pelas Lideranças do Governo segundo as quais 
tudo seria investigado, que a comissão teria um pa
pel de investigação, talvez, igual ao de uma CPI. No 
entanto, ouvimos a fna, o embaixador, o dono da Lí
der e o representante da Raytheon no Brasil; enfim, 
ouvimos as pessoas que estavam sob suspeita, mas 
não ouvimos o homem que disse ter dado uma con
tribuição para evitar a conupção neste Pafs. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
quero encaminhar contra esse requerimento de pre
ferência, porque se ele for aprovado, na prática, es
taremos soterrando os outros requerimentos e abrin
do mão de investigar um assunto que é muno impor
tante. se·ãprovarmos esse requerimento não pode
remos dizer, como disse o Sr. Francisco Graziano, 
que demos uma contribuição para evitar a conupção 
neste País. • 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti-
nua o encaminhamento. ' 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Vala
dares, por cinco minutos. São 16h05min. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr.Presidente, obrigado pela precisão 
horária cOm que V. Ex" se conduz à frente da Mesa. 

Apresentamos duas proposições que- visam, 
antes de tudo, aprofundar a discussão do projeto Si
vam e tomá-lo digno de um País democrático que 
quer ver a proteção da Amazônia, em obediência 
não só aos trâmites legais, mas também à moralida
de pública. 

A primeira proposição que apresentamos ba-
-'seou-se, principalmente, nas discussões que foram 
efetivadas na supercomissão do Sivam e aqui no 
plenário, em virtude da necessidade de se proceder 
a licitação pública, visando à escolha da empresa 
fornecedora de equipamentos do Projeto Sivam e da 
empresa coordenadora do mesmo projeto. Além dis
so, a discrimmação dos gastos e d<\5 despesas que 
serão fenos, 'da 'ordem de R$1 ,4 bilhões- discrimi
nação essa que foi sugerida não apenas no projeto, 
em sua prii)Jeira etapa, quando foi aprovado em de-
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zembro de 1994, mas também, agora, na comissão, 
-per-intermédio de proposição de iniciativa do Sena
dor Josaphat Marinho. Essa proposição ateride a to
dos os gostos e desejos, porque libera para o Go
verno Federal R$1 ,4 bilhões; atende a segmentos 
da opinião pública e do Senado Federal que dese
jam haja uma, licitação para a execução desse proje
to e também inclui a obrigatoriedade do sigilo do 
software que será utilizado - aliás, urna sugestão 
do nobre Relator, Senador Rarnez Tebet, em seu 
parecer sobre o Projeto Sivam. 

Quero crer que a aprovação desse projeto de 
· resolução substitutivo que submetemos à comissão 
melhoraria substancialmente a finalidade a que se 
propõe o Governo com o Projeto Sivam. 

De outro lado, Sr. Presidente, apresentamos 
um recurso perante o Plenário a fim de que. o ex
Presiderne do Incra Francisco Graziano, figura cha
ve do escândalo Sivam, seja ouvido e esclareça em 

~ ·poTI!leflores o porquê do esquema da escuta telefó
nica que montou, conforme ficou evidenciado em in
formações trazidas à imprensa. 

O esquema de escuta, considerado ilegal por 
determinados setores do Governo, até o presente 
momento, só puniu algumas pessoas, como o Em
baixador Júlio César, Chefe do Cerimonial da Presi
dência da República, o Ministro da Aeronáutica e o 
próprio Graziano. 

Disse o Sr. Francisco Graziano, no dia de sua 
saída do Governo- jornal O Globo de 29 de novem
bro de 1995: 

"Saio triste, é verdade, mas saio de ca
beça erguida e posso dizer aos meus filhos 
que um dia ajudei a combater a corrupção 

..-- no meu PS.is.• - ~ -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nobre 
Senador, V. Ex" dispõe de 1 minuto. São 16h1 Omin. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Gostaria de dizer que esse assunto é realmente 
constrangedor para o Governo, tanto que esta dis
cussão tem que se resumir tão-somente a esse re
querimento de preferência, que é atentatório às prer
rogativas do legislatiVo. 

Não teremos o direito de urna discussão apro
fundada sobre a questão do Sivam porque eles não 
querem discutir o requerimento sobre a convocação 
do Sr. Francisco Graziano, não querem fiCitação pú
blica oe qtrereni aprovar a matéria no peito e na raça. 
Nesta Casa, já ficou provado que "quem não tem 
mesa come no chão", que a maioria manda de qual
quer forma e que democracia é a da força e do po
derio do Palácio do Governo. 

Sr. Presidente, termino minhas palavras dizen
do que estou decepcionado, mas continuarei na luta. 
Sei que estou clamando no deserto, sei que estou 
falando para os moinhos de vento e que somos o 
próprio moinho de vento, mas um dia haverei de 
convencer esta Casa. 

Ontem, a Câmara dos Deputados teve perso
nalidade de não atender às ordens do Palácio do 
Governo e, numa atitude altaneira, conseguiu derru
bar urna parte da reforma proposta. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" e peço à 
Casa que deixe o projeto de resolução que apresen
tamos, que, como disse, melhora substancialmente 
o Projeto Sivam, ser discutido em conjunto com o 
parecer do Senador Ramez T ebet. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e desculpe-me 
a emoção. Não é frustração, é emoção, porque te
nho certeza de que esta Casa vive um grande mo
mento de afirmação do Poder Legislativo. Ela não 
pode baiiêàr a cabeça, em momento algum, à vonta
de dos poderosos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Çonce-

do a palavra à Senadora Júnia Marise. ; 
S. Ex" dispõe de cinco minutos. , 
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT -MG. Parci enca

minhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, inicialmente, eu 
gostaria de levantar algumas questões de grande 
importância na história desse processo da aprova
ção do Projeto Sivam. 

Em primeiro lugar, não ouvi nenhuma voz nes
ta Casa contrária à implantação do referido projeto. 
O que estamos discutindo exatamente é o reflexo 
das denúncias de irregularidades, de superfatura
mento e de envoMmento de tráfico de influência, 
ocorridas em dezembro de 1995, que deram origem 
à criação da Supercomissão, para que não se pu
desse instalar a CPI do Sivam. 

Naquela oportunidade, ouvimos Senadores 
que apóiam o Governo declararem à imprensa- te
levisão, rádio, jornais - que o Sivam estava sepulta
do. E por que, Sr. Presidente, isso oconreu? Porque 
a imprensa devassou todas as irregularidades que 
foram cometidas no programa e no processo da im
plantação do Sivam. 

Hoje, estamos discutindo o quê? O parecer e o 
projeto de resolução apresentados pelo Relator, Se
nador Ramez Tebet. Nesse momento, o que se pre
tende numa manobra regimental? Evitar-se a convo, 
cação de urna das figuras desta República, que tam
bém foi alvo das denúncias que foram proferidas 
com relação..às irregularidades do Projeto Sivam. 
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Pois bem, Sr. Presidente, essa manobra de im
-pedir a aprovação desse requerimento de convoca
ção do Sr. Francisco Graziano, sem dúvida alguma, 
pode ser regimental; mas, sem dúvida alguma, não 
é uma manobra ética. 

O que estamos discutindo neste momento é a 
responsabilidade do Senado Federal, a responsabili
dade de debater e aprovar um projeto importante 
para o Brasil, importante para a Amazônia e contra o 
qual nenhum de nós, Senadores, se manffestou. 
Mas queremos fazê-lo com toda a transparência 
Queremos ouvir, sim, todos aqueles que, de um 
modo ou de outro, denunciaram as irregulares e o 
tráfico de influência. 

Impedir a aprovação desse requerimento, de 
autoria do Senador Antonio Ca~os Valadares, vai 
signif~car, Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ mais 
uma-ver, um momento de grande frustração para a 
sociedade brasileira e para a história do Senado da 

~ República. 
Temos que discutir o Projeto, temos que discutir 

as suas finalidades, mas não podemos fazê-lo evitan
do a convocação, que já foi uma tentativa frustrada na 
Supercomissão, que a negou. Interposto o requeri
mento perante a Comissão, agora vem novamente a 
Plenário para que este possa aprovar e defiberar sobre 
a convocação do Sr. Francisco Graziano. 

Será que o Governo tem algum receio de que 
S. Ex" venha a esta Casa para ser ouvido? Será que 
há algo por trás disso? Será que o Presidente da 
República tem receio de algo que o Sr. Francisco 
Graziano possa dizer? 

É isto, Sr. Presidente, que está em debate: o 
porquê de não se ouvir o Sr. Francisco Graziano; o 
porqaê de não se ouvir todos aqueles que possam, 
de uma maneira ou de outra, contribuir para clarear 
todas essas informações. 

São estas as indagações que deixo no ar, 
transcritas nos Anais deste Senado. 

É por isso, Sr. Presidente, que não concorda
mos com a aprovação desse requerimento. 

Muito obrigada 
O SR. PRESIDENTE Oúlio Campos) - Não ha

vendo mais quem queira encaminhar, passo à vota
ção da matéria. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

~sentados. (Pausa.) Aprovado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço verifiCação de quorum, com o apoia
manto dos Senadores José Eduardo Outra, Sebas
tião Rocha, Júnia Marise e Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Srs. 
Senadores, queiram ocupar os seus lugares para a 
verificação de quorum solicitada pelo nobre Sena
dor José Eduardo Outra. 

Solicito aos Srs. Senadores que estão em seus 
gabinetes ou nas salas das comissões técnicas que 
se dirijam ao plenário,- pois faremos verificação de 
quorum, uma vez que teremos votação nominal. 

Os Srs. Senadores que ainda não marcaram o 
seu nome no painel queiram fazê-lo, porque, daqui a 
pouco, faremos nova verificação. 

Vamos proceder à nova verificação de quo
rum. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente a U
derança do Governo reitera o apelo de V. Ex" no 
sentido de que todos colegas que se encontram nos 
seus gabinetes, ou nas imediações do plenário, que 
aqui compareçam, porque teremos votação nominal. 

Como Uder do Governo, apelo para que todos 
os compãnheiros compareçam ao plenáriO para que 
possamos votar então o requerimento de preferência 
para o parecer o nobre Senador Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Çonvo
co os Srs. Senadores que estão em seus gabjnetes, 
bem como nas salas de comissões, que venham ao 
plenário, pois vai haver votação nominal. · 

Se os Srs. Lideres quiserem orientar suas Ban
cadas, podem fazê-lo. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES) - A Ude
rança do Governo encaminha favoravelmente ao re
querimento, ou seja, pela preferência ao relatório do 
Senador Ramez Tebel 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - O PFL 
vota •sim•. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O 
PSDB vota "sim". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- O PlB 
vota •sim•. 

O SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG) - O PDT 
vota •não•. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -5E) - O 
PT vota "não". 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA)- O PSB 
vota •não•. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-5C)- O PPB 
vota •sim•. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - O 
PMDB vota "sim"._ 

O Slr.ROBERTO FREIRE (PP5-PE) - O PPS 
vota •não•. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-5P) - O PSL vota 
•sim•. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)-- Escla
reça-aos Srs. Senadores que o voto "sim" aprova o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Artur da Távola- BeiJo Parga- Beni Varas
Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Coutinho Jorge -
Edison Lobão - Élcio Alvares - Emandes Amorim -
Esperidião Anin - Flaviano Melo - Francelina Pereira 
- Frei1as Neto - Geraldo Melo - Gerson Carnata -
Guilherme Palmeira - Humberto Lucena - Jader Bar
balho - Jefferson Peres - João França - João Rocha 
- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro -José Agripino -
José Alves - José Bonifácio - José Ewardo VIElira -
José- Fo!laça - José lgnácio Ferreira - José RÓberto 
Anuc:tí1 - l...ucfcio Portel_la - Lúcio Alcântara - Lúcio 

~ CoeJI:Ia Nabor Júnior- Ney Suassuna- Pedro Piva
Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calheiros 
- Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
Uma- Sérgio Machado- TeotOnio Vilela Filho - Totó 
Cavalcante - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing -
Waldeck Omelas. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - AntOnio Carios Valadares -
Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - Josaphat Ma
rinho - José Eduardo Outra - Júnia Marise - Lauro 
Campos - Osmar Dias - Pedro Simon - Roberto. 
Freire- Roberto Requião -Sebastião Rocha. · 

ABS~-BE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

~-Antonio Carlos Magalhães. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa· 

se à apuração. 
Votaram SIM 48 Srs. Senàdores; e NÃO 13. 
Houve 01 abstenção. 
Total de votos: 62 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à ÕISCUS

são, em conjunto, do Projeto e das emendas, em 
turno único. (Pausa.) 

Para discutir, concedo a palavra ao nobre e bri
lhante Senador da Bahia Josaphat Marinho. 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Josaphat 
Marinho, ocupe a tribuna. lá, o microfone é mais po-
-temr.'"- - . . -

O SR. PRESIDENTE (Jiilio Campos) - Aten
dendo ao pedido do Senador Pedro Simon, o Sena
dor Josaphat Marinho ocupa a tribuna à esquerda da 
Presidência. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO PRO
NUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A 
REVISÃO DO ORADOR, . SERA PUBLICA· 
DO POSTERIORMENTE. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra a V. Ex". 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pela ordem.) - Sr. Presidente, gostaria 
que V. Ex" me inscrevesse para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
será atendido. 

Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos 
por dez minutos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT·DF. Para discu· 
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
?rs. Senadores, como acaba de salien1ar o eminen
te Senador Josaphat Marinho, a vitória do Projeto Si
vam significa a vitória do silêncio, do silenciamento, 
inclusive de nossa parte, nós que pretendemos falar. 
Sabemos que a vitória não é alcançável por nossas 
vozes nem pela nossa consciência. c 

A histOria se repete como farsa. O proceSso de 
globalização das relações econOmicas, polilicãs, ju
rfdicas e sociais só poderá ter êxito do ponto de vis
ta das sociedades que comandam o processo de 
modernização se as transformações forem favorá· 
veis ao capitalismo cêntrico (Advanced Capilalist 
Countries- A.C.C.). 

É absolutamente necessário que os pafses pe
riféricos - que não comandam o processo de mu
dança da divisão internacional do trabalho, da técni
ca, do capital, do poder, da exploração, do consumo 
e da crisà - possuam urna visão clara dos objetivos 
que os parses capitalistas cêntricos, principalmente 
os Estados Unidos, têm em vista. 

As mudança mone1á.rias que instilufram o dólar 
como moeda nacional, a mudança na estrutura da 
propriedade do subsolo, do solo, das matérias-pri
mas, dos recursos vegetais e animais, que serão 
reapropriados pela engenharia genética; a concen
tração e a centralização do poder bélico nos Estados 
Unidos, após a queda do Muro de Berlim, e só este 
último problema citado, de acordo com Jeremy Rif
kin, vai ocasionar 2.600 milhões de desempregos 
nos Estados Unidos. 

Esse J?_rojeto-- Sivam- foi urdido nos Estados 
Unidos. Suas imperfeições, as incongruências que 
o inquinam, os objetivos velados e silenciosos que 
eles possuem foram todos urdidos nos Estados Uni
dos. 
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Por isso, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente 
"Fernando Henrique Cardoso pressurosamente se 
comunicou com o grande chefe Clinton para comuni
car-lhe que 20 mil novos empregos seriam criados. 
Fiquei muito satisfeito, já que o Brasil está completa
mente assolado pelo desemprego. 

Mas completa o Sr. Presidente, esses empre
gos serão criados nos Estados Unidos da América, 
dando emprego aos trabalhadores que vão produzir 
os implementes e os equipamentos que a Raytheon 
vai colocar no Brasil. É de estarrecer! Foi por isso 
que o Eximbank, que há cinco anos não fazia em
préstimo desse tipo, resolveu, para atender aos inte
resses norte-americanos, fornecer o empréstimo, ca
rimbado, de US$1,340 bilhão para que o Brasil im
portasse o.s equipamentos da Raytheon. Por que 
nã.Q..I!P!!l'e concorrência pública? Porque a escolha 
já havia sido feita nos Estados Unidos. O emprésti
mo_ do ~Eximbank impõe, exige e determina que a 
empresa Raytheon seja a fornecedora dos equipa
mentos. Por isso não houve a concorrência. A lei 
brasileira foi desrespeitada, porque um acordo havia 
sido firmado anteriormente nos Estados Unidos, a 
fim de beneficiar aquela empresa exportadora com 
esse grande mercado novo que representamos. 

A CIA, de acorde com informações publicadas na 
imprensa norte-americana, agora tem como urna das 
suas finalidades principais, depois que a guerra fria foi 
superada, encontrar clientes desse tipo, pelo mundo 
afora, a fim de que as fornecedoras nos ramos bélicos, 
espaciais, de informação, ele., não sejam prejudicadas 
quando o grande comprador, o Governo dos Estados 
Unidos, reduz as suas encomendas. 

r -f>ortanto, já estava amanado o pacote da Rayt
heon com a ESca. Estava tudo pré-determinado. Sa
bemos muito bem que, quando foi pilhada a Esca 
pela escuta teletonica feita a mando do Sr. Francis
co Graziano, Secretário da Presidência da Repúbli
ca, em vez de aprofundarem as investigações, para 
ver quais seriam aqueles que estavam tramando 
contra os interesses da Pátria, o que se fez foi sim
plesmente demitir aqueles que lutavam pelos inte
resses nacionais. 

Sérgio Amaral, no dia 30 de maio do ano pas
sado, nega que tenha havido uma ligação telefõnica, 
a respeito dessas questões do Sivam, entre o Presi
d~ Fernando Henrique Cardoso e Bill Clinton. No 

-enta"litõ", a Imprensa dos Estados. Unidos publica 
com tranqüilidade a informação direla da Casa Bran
ca de que, naquele dia e naquele momento, havia, 
sim, existido uma ligação internacional entre Bill 
Clinton e Fernando Henrique Cardoso. 

Não se pode negar que essa operação possui 
poderosos padrinhos nas Américas. Padrinhos en
vergonhados, que escondem e negam a troca de te
lefonemas sobre a saúde financeira da afilhada. 

Se a moda pegar, se o Brasil, que já está com 
US$150 bilhões de dfvida externa, for obrigado a au
mentar sua dfvida agora em mais US$1 ,4 bilhão, gra
ças a esse acorde feito para beneficiar a Raytheon .•. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
Presidência comunica a V. Ex' que seu tempo está 
esgotado. 

O SR. LAURO CAMPOS- É realmente angus
tiante esse tempo tão escasso para tratar de assun
to tão amplo. 

O endividamento com o Eximbank poderia ser 
evitado se a alternativa Brasil fosse adotada. Forças 
brasileiras, inteligência brasileira, técnica brasileira 
já se organizavam para, lenta, tranqüila e não endivi
dadameiJi.e, concretizar esse projeto que hoje é feito 
pelo Sivam. O ffsico Luiz Carlos Miranda, do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais se entristece. Em 
vez de considerar a inteligência um patrimõnio na
cional, o Governo deixa setores estratégicos morrer 
à mfngua. O sucateamento das indústrias e o 8ban
dono dos projetos deixou 75 mil clesempresjados 
apenas em São José dos Campos. :· 

Percebemos que o projeto tal corno agora se 
nos apresenta atropelou o processo embrionaria
mente originário da Aeronáutica e que marchava a 
passos tranqüilos, seguros, na direção de realizar 
essa importante tarefa, que é a de vigilância da 
Amazônia. 

O ex-Presidente Itamar Franco declarou à Im
prensa que tem conhecimento da existência de atas 
secretas 'fêveladoras de fatos importantes e sigilo
sos sobre o caso Sivam-Raytheon. Diante de tais 
declarações. percebe-se que o Senado Federal e a 
supercomissão não dispõem de dados sufiCientes 
para formular um julgamento abalizado sobre o caso 
Sivam-Raytheon. 

Sabemos também que esse projeto de US$1.340 
bilhão será obsoleto no ano 2005 e será substitufdo 
por um sistema de salélftes mufto mais baralo e mufto 
mais eficiente do que esse. Portanto, a obsolescência 
tecnológica vai fazer com que, dentro de pouco tempo, 
esse dinheiro seja consumido, seja pulverizado, ou 
seja, a quantia de US$1.340 bühão que alualmente 
não significam muito diante do Proer, mas que signifi. 
cam o salário mfnimo pago a um milhão de trabalhado
res brasileiros durante um ano. 

Portanto, esses recursos serão, em poucó tem
po, transformados em nada, em decorrência do ele-
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vado custo de manutenção e da -obsolescência do 
-sistema, que, de acordo com infonnações de órgãos 
oficiais dos Estados Unidos, será substituído pelo 
FANS, que empregará satélites e radares, entre 
2005 e2010. 

A Organização de Aviação Civil Internacional -
ICAO- prevê que o novo sistema, denominado FANS, 
estará sendo implantado e operando parcialmente 
dentro de quatro anos, ou seja, até o ano 2000. 

O silêncio que, com exceção de dois ou três 
Senadores, além do Relator, pesa sobre a maior 
parte dos defensores deste projeto mostra a faHa de 
argumentos que se contraponham numa discussão 
de nfvel, numa discussão elevada, e o que resta aos 
defensores do Sivam é apenas o silêncio dos vitorio
sos, o silêncio dos maus vencedores. 

__ . ..,. Durante o discurso do Sr. Laura ·Cam-
pos, o Sr. Júlio Campos, 2• Vice-Presidente, 

_ • ·deixa a cadeira da presidência, que é ocu
-- pada pelo Sr. Renan Calheiros, 2• Secretá

rio. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, por 1 O 
minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Re
nan Calheiros, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, 
em 21 de dezembro de 1994 tivemos aqui um pri
meiro capitulo sobre a presente proposição, a men
sagem do Executivo relativa ao Projeto Sivam. 

Naquela ocasião, procurávamos· alertar para o . 
fato de que deveríamos debater em maior profundi
dade a autorização para um empréstimo de US$1 ,4 
bilhãg, um gasto que, ao longo de 15 anos, significa
ria US$2,8 bilhões para a realização dó Projeto do 
Sistema de Vigilância da Amazônia. 

Se, de um lado, havia necessidade de melho
raro controle sobre o espaço aéreo e ffsico da Ama
zônia, por outro, tínhamos que levar em conta a me
lhor forma de gastar, de controlar o território amazô
nico, a melhor fonna de beneficiar aqueles que habi
tam os estados da Amazônia. 

Este projeto não transforma a qualidade de 
vida dos que ali vivem. Trata-se de um projeto que 
irá transfonnar, isso sim, conforme- aqui mencio
nou o Senador Laura Campos, a vida daqueles 
que vão fornecer os equipamentos, os radares, os 
-SG!~cf<l"s aparelhos a serem construídos, sobre
tudo nos Estados Unidos, pela Raytheon, pelas 
empresas que comporão o consórcio, e que signifi
carão cerca de 20 mil empregos nos Estados Uni
dos da América. 

No Brasil, não há propriamente uma estimativa 
de impacto tão grande sobre as empresas que pode
liam fornecer os equipamentos para o Projeto Si
vam. Ao contrário, cientistas da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência, como Rogério Cezar 
de Cerqueira Leite, procuraram demonstrar que se
ria possível realizar um Projeto Sivam com finalidade 
semelhante, com aproveitamento e estímulo para o 
desenvolvimento da induSíria tecnolÓgica avançada 
no País, seja em slio José dos Campos ou em ou
tros-lugares do Brasil. 

Sim, alguns equipamentos serão produzidos no 
País, como oito aviões que serão fabricados pela 
Embraer. Mas isso é. uma parte relativamente pe
quena. 

Consideramos que o estudo sobre esta ques
tão deveria ser aprofundado. Dever-se-ia considerar 
as observações, as recomendações da comunidade 
científica j>rasileira. O Presidente Fernando Henri
que Cardoso, que tantas vezes,· durante o tempo do 
regime militar, teve grande acolhida na SBPC, que 
tantas vezes ali fez pronunciamentos em defesa da 
democracia, da anistia, dos direitos· à cidadania, 
agora resolveu não ouvir as recomendações da co-
munidade cientifica brasileira. ·: 

O projeto Sivam foi caracterizado por muitos pro
blemas, já citados pelos oradores que me antecede
ram. Mas algo não está esclarecido até hoje. O diálogo 
havido entre o chefe do Cerimonial da Presidência, Jú
lio César, e o Sr. José Afonso Assunção, Presidente 
da Líder e representante da Raytheon, obviamente era 
indi0<1dor de tráfico de influência que ocorria no centro 
das decisôe5 do Palácio do PlanaHo. 

Houve por bem agir o então Secretário Pessoal 
do Presictente da República, Sr. Francisco Graziano, 
posterionnente Presidente do INCRA, ao indicar a 
necessidade de se tomar cuidado com o que estava 
ocorrendo. Saiu Francisco Graziano, confonne sa
lientou o Senador Antonio Carlos Valadares, de ca
beça erguida, podendo dizer aos seus filhos que um 
dia contribuiu para que se contivesse a prática da 
corrupção no Brasil. 

O Senador Ramez Tebet, Relator desta maté
ria, considerou a necessidade, como havíamos pro
posto já em dezembro de 1994, de que inClusive 
para as obras civis dever-se-ia realizar a licitação 
pública. Gostaríamos que o Senador Ramez Tebet, 
seguindo o_mesmo- propósito para as obras civis -
que irão consumir em tomo de U$120 a U$150 mi
lhões - indicasse também para a parte principal do 

·projeto, a parte referente ao fornecimento de equipa
mentos, agora reservado à Raytheon, nesse contra-
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to, mesmo que vinculado ao financiamento do Exim
-bank, a necessidade de licitação pública. Foi por 
essa razão que nós assinamos a proposição do Se
nador Osmar Dias no sentido de que seja realizada 
licitação publicação para a escolha da empresa for
necedora de equipamentos. Temos a convicção· de 
que seria perfeitamente possível ao Governo se o 
Eximl:iank não viesse a confirmar a disponibilidade 
do financiamento em quinze anos. Poderia o Exim
bank novamente, seja com a Raytheon, seja com 
qualquer outra combinação de empresas que se 
apresentassem em consórcio, competindo eventual
mente com instituições financeiras da França, da 
Rússia, da Inglaterra e juntamente com outros con
sórcios, estarem apresentandc, em licitação pública, 
uma nova proposta. 

Estamos, quem sabe, perdendo a possibilidade 
deie!TTMIS a oferta, já que se passou um ano e meio 
desde novembro de 94, de novos equipamentos 

• mais-modernos,· de uma nova tecnologia, até porque 
nessa área o progresso tecnológico avança de for
ma extremamente rápida. Poder-se-ia pensar numa 
combinação onde a licitação pública levasse em 
conta as recomendações de participação nacional 
mais intensa, à luz das recomendações dos cientis
tas da SBPC, com a colaboração estrangeira e dà
queles que desenvolveram equipamentos e tecnolo
gia ainda não desenvolvidos aqui no Brasil. 

Assim, Sr. Presidente, opinamos em favor da 
necessidade da licitação pública para a realização 
do Projeto Sivam. . 

Não estamos de acordo com o conteúdc do pa
recer do Senador Rarnez Tebel Podemos votar na 
proposta do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
combinou as diversas proposições às propostas dos 
Srs. Senadores Josaphat Marinho e Osrnar Dias, 
que também são as do Partido dos Trabalhadores. 
Apoiamos integralmente a necessidade de licitação _ 
pública para o Projeto Sivam, não apenas para a 
realização de obras civis, mas também para a esco
lha dos ·equipamentos. Nesse caso, estão contem
plando a Raytheon, atrelada ao financiamento do 
Eximbank. 

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

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Renan Ca/heíros, ~ Secretário, 

-=-· d.eixa. a cadeira da presidêncü3, que é cicu-
- - cpada pe!Ó sr: António Carlos Va/adares, Su-

plente de Secretário. · 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
p/icy, o Sr. António Carlos Valadares, su-

plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Ca~ 
pos, ~ Více-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador AI)!Onio Carlos Vala
dares. 

S. Ex" dispõe de 1 O minutos. 
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES 

(PSB-SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, reportagem 
da revista lstoÉ, publicada no dia 22 de novembro 
do ano passado, gerou no seio do Governo um dos 
maiores escândalos de que se tem notfi:ia. 

O então Presidente do Incra, Francisco Graz· 
ziano, tomou a iniciativa de empreender uma investi
gação por conta própria, montando um esquema de 
escuta telefónica na residência do então Chefe do 
Cerimonial da Presidência da República, Emb;lixa
dor Júlio ,César Gomes. Na conversação gravada, fi
cou mais do que evidenciado que, pelo menos em 
referência ao projeto Sivam, houve influências ne
fastas, lobbies e, por assim dizer, o t~ de in
fluência, que, em termos de administração poolica, é 
considerado um ato de improbidade adminístrativa 
ao funcionário público que vier, no exercício ele suas 
funções, destoar delas e agir em benefício próprio 
ou em benefício de terceiros. F100u mais do que 
comprovado que havia urna íntima relação entre 
esse funcionário privilegiado da Presidência da Re
pública e o então representante da Raytheon em 
nosso País, José Affonso Assumpção, confonne 
gravação, que, traduzida, foi depois entregue por 
Francisco Grazziano ao próprio Presidente da Repú
bfica. 

O escândalo atingiu proporções tão gigantes
cas que o próprio PFL, partido que, por excelência, 
defende o Governo no Congresso Nacional e apóia 
todas as suas medidas, chegou a propor a criação 
de urna CPI, pela palavra do seu então lfder na Câ· 
mara dos Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira, 
conforme publicou o jornal O Estado de S.Paulo de 
21 de novembro de 1995, terça-feira, um dia após a 
eclosão do noticiário escandaloso envolvendo o Si· 
vam: 

Líder do partido afirma que instalação 
de comissão para investigar o Projeto Sivam 
evitaria prejuízos às reformas constitucio
naitl>ropostas pelo Governo ( ... ). 

O lfder do PFL, Inocêncio Oliveira 
(PE), roubou o discurso da oposição e de
fendeu ontem a abertura de urna Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) formada por 
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Deputados e Senadores para investigar o 
Projeto Sivam em 60 dias. 

A cúpula pefelista compara o efeito do 
episódio sobre o Governo ao pecado origi
nal. ·o Governo não é mais imaculado", re
sumiu um cardeal do partido. 

Se não abrirmos a CPI é que podemos 
contaminar o FEF e as reformas", argumentou 
Inocêncio no final da tarde, pouco antes de le
var sua tese ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso. O Presidente do Congresso, 
Senador José Samey (PMDB-AP), também 
contestou a tese de que a criação da CPI pre
judicaria a votação das reformas ( .•. ). 

Então, Sr. Presidente, o Governo orientou, no 
Senado, as suas lideranças no sentido de qUJ'! evi
tassem,.e. todo custo, a formação de uma CPI. En
viou-me. até uma carta,. comunicando que tudo esta-

' va·COR'e!o, que tudo estava legal, que tudo estava 
em ordem e que, ao invés disso, idealizava que três 
Comissões - Comissão de Fiscalização e Controle, 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
e Comissão de Assuntos Económicos - fiizessem 
uma supercomissão para de!er-se de forma investi
gatória sobre o Projeto Sivam. 

Hoje, aqui estamos depois de longos meses de 
espera a fim de ouvirmos a decisão que será toma
da pela Casa. Em nenhum momento, no Senado Fe
deral, nós, do Governo ou da Oposição nos manifes
tamos contra a realização de um projeto de controle 
e monitoramento da região Amazônica. É uma área 
que, pela sua dimensão continental, de 5,2 milhões 
de km•, precisa ser protegida em defesa da sobera
nia .nacional, correspondendo a 61% do território na
cional. É a maior bacia de água doce do mundo. A 
maior fonte de produtos naturais, farmacêuticos e 
bioquimicos. 

É, portanto, inquestionável que o Governo está 
certo, quando diz que deve existir um sistema de vi
gilância nessa região, visando atuar sobre ela e evi
tar não só o contrabando, como também proteger a 
nossa soberania 

Agora, Sr. Presidente, não é possfvel votarmos 
um projeto de tal magnitude, com o qual se vai gas
tar 1,4 bilhão de reais, sem nenhuma licitação, sem 
obedecer a um dos principias basilares da adminis
traÉo púbfJCa, que é o principio da moralidade. Sr. 
-Premeríte-; rrern tudo que é legal é moral, nem tudo 
que é legal é legrtimo. Pode-se cumprir a lei num de
terminado caso religiosamente, mas, ao mesmo 
tempo, atropelá-la de forma abrupta, não atendendo 
aos requisitos da moralidade e ferindo, portanto, não 

só esse principio clássico do Direito Administrativo, 
o principio da moralidade, como a própria Constitui
ção Federal prevê em seu art. 37, das Disposições 
Gerais, que diz: 

Art. 37. A administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedeeerá aos principios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade. 

Então, Sr. Presidente, com relação ao Projeto 
Sivam existem várias dúvidas que não foram devida
mente esclarecidas. Uma delas, além de ferir um 
principio constitucional, que deve ser obedecido em 
todas as administrações que se dizem transparen
tes, houve tráfico de influência que não foi devida
mente investigado. 

O Sr. Francisco Grazziano pode ter até agido 
por moti9ação menor, para prejudicar um compa
nheiro de trabalho, para fazer intriga junto ao Presi
dente da República. No entanto, seu ato teve uma 
conseqüência enorme, do qual poderia resultar i1um 
grande benefício para o Governo - e que não:· ocor
reu. Se tivéssemos aproveitado, detidamente; esse 
pendor de Francisco Grazziano para imitar ShElrlock 
Holmes, se tivéssemos nos detido nas informações 
que ele guarda em sua cabeça, ouvindo-o - não só 
no Sivam, até mesmo no Plenário desta Casa -, cer
tamente muita coisa desabaria neste País. 

Sr. Presidente, não somos imunes a nenhuma 
informação, a nenhuma convocação investiga!Ória. 
Mas um amigo do Presidente da República, que 
exerceu um cargo tão importante e que tem informa
ções preciosas para encaminhar à discussão desse 
projeto, foi proibido de vir a esta Casa. Fica esta in
terrogação: será que alguém tem algo a temer? 
Quem não deve não teme. 

O SR. PRESIDENTE (JúliO campos) - Conce
do a palavra ao relator. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, estou 
inscrito. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex' 
vai-se inscrever agora, porque havia uma lista de 
inscrição. 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
O SR. OSMAR DIAS • Sr. Presidente, também 

gostaria de discutir. Inscrevo-me em seguida. 
O SR._fRESIDENTE (Júlio Campos) • Senador 

Osmar Dias, v. Ex' está inscrito para discutir. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, peço desculpas aos prezados com-
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panheiros se vou atrapalhar a conversa pessoal que 
O;stão travando. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos. Fazendo 
soar a campainha.) - A Mesa assegura a palavra ao 
Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON · Sr. Presidente, esta
mos votando o Projeto Sivam, e sei que o Governo 
já ganhou. Sei que o resultado vai ser aquele que 
estava ali, mas parece-me que o mínimo que temos 
de fazer, numa matéria dessa natureza, é respeitar 
os que estão falando. Um cidadão como o Senador 
Josaphat Marinho, que veio a esta tribuna, fazendo 
um pronunciamento escrito com a mais absoluta im
parcialidade, analisando números e apresentando 
fatos, e ninguém tomou conhecimento. Votou-se 
com a maior tranqüilidade a inversão, no sentido de 
se votar o parecer do relator, sem se discutir oem o 
projeto "'tio Senador Josaphat Marinho, nem a pro
posta de chamar para depor aqui, nada. 
· ---na verdade, na verdade, quero avisar aos Srs. 
Senadores que a votação é nominal. 

Os Estados Unidos são um país que tem al
guns defeitos e milhares de qualidades. Uma das 
grandes qualidades do Congresso americano é a de 
cinco em cinco anos criar uma CPI para investigar 
as multinacionais que corrompem Governos estran
geiros. Fantástico isso, não é, Sr. Presidente? Fan
tástico! 

O Congresso americano cria uma CPI para in
vestigar as empresas muHinacionais que "compram 
governos e parlamentares• de congressos estrangei
ros. A última CPI fez uma denúncia e o Primeiro Mi
nistro do Japão foi para a cadeia; três deputados do 
Col)91"esso americano foram parar na cadeia; três 
ministros italianos foram parar na cadeia; dois minis
tros da Inglaterra foram parar na cadeia. Um prínci
pe consorte, de grande influência, não foi para a ca
deia, mas nunca mais apareceu em público ao lado 
da Rainha. 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, es
cutem o que estou dizendo: daqui a quatro ou cinco 
anos o Senado Americano vai criar uma CPI e fala
rão sobre essa empresa americana e sobre o Sivam. 
Eles vão dizer que a empresa que deu dinheiro para 
a eleição do Presidente da República influenciou a 
implementação do Sivam no Brasil. 

Quando isso acontecer, Sr. Presidente, apare
-Gefi!i'õnome ·de cada um que votou aqui, e cada um 
vai ter que responder pelo seu voto. Não vai adiantar 
argumentar que o Senado brasileiro votou favoravel
mente à retirada da Esca do projeto. A Esca não 
existe mais! Para cima de nós? É um acinte, um de-

boche. uma ofensa ao Congresso Nacional afirmar 
que se criou uma supercomissão para retirar a Esca; 
dizer que o Sr. Antonio Carlos Magalhães convocou 
o homem da polícia que trouxe uma gravação, para 
retirar a Esca; dizer que convidou o Embaixador Jú
lio César Gomes dos Santos, Assessor Especial do 
Presidente da República, para retirar a Esca. 

Sr. Presidente, que triste papel! Hoje está pro
vado que a instalação da supercomissão foi uma 
manobra para evitar a CPI. Houve um determinado 
momento em que a CPI estava criada. A imprensa 
noticiou, as manchetes dos jornais ressaltaram que 
a CPI estava criada. Para evitar a CPI, inventaram a 
supercomissão, que se transformou em minicomis
são. Dolorosamente constato que foi a super mais 
mini que já vi. Criaram a supercomissão para evitar 
aCPI. 

E agora estamos aqui votando. Podem ir tran
qüilos, Sr's. Senadores, para casa se V. Exls estão 
de acordÔ. com a retirada da Esca dO projeto e apro
vam a sua substituição. 

- Não temos nada que ver com isso. Isso é 
como Tribunal de Contas da União. O Se'"'do Fe-
deral não existe para essa finalidade. ' 

- Mas saiu no jornal, gravaram, publicaram e 
sabemos que está aprovado. 

- Não é missão nossa. Não é missão nossa. A 
nossa missão é retirar a Esca. 

Ora, Sr. Presidente! 
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex" 

um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador. 
O Sr. Josaphat Marinho - A Esca saiu por 

uma porta ~ os técnicos dela entraram por outra. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, consta 

do dossiê o documento em que a Esca assina com a 
empresa americana e com a Líder. As três empre
sas têm um documento de atuação conjunta. A Esca 
é o braço político da empresa americana junto ao 
Governo brasileiro. 

Esse é o problema. O documento diz que com
pete à Esca agir politicamente, tomar as providên
cias junto ao Governo e às autoridades brasileiras 
para que o projeto seja aprovado. E essa Esca que 
tem um contrato com os americanos dizendo isso! 

Dos nove membros que escolheram a empresa 
americana, seis estavam no Caixa 2 da Esca. Seis 
·dôs que e51;91tíeram a empresa americana declara
ram no imposto de renda que ganhavam 3 mil reais 
da Aeronáutica e 5 mil reais da Esca. 

Mas iss<i não quer dizer nada. Estou falando 
aqui, mas sei que não mudo voto. Os companheiros 
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continuam conversando, a situação conti_rlua igual. 
-Este-é o nosso Senado. 

É uma pena, porque democracia depende de 
nós também. É uma pena, porque democracia nós 
também fazemos; ou fazemos ou deixamos passar. 

Este Governo vem governando por medidas 
provisórias, uma atrás da outra. Medida provisória é 
muito pior do que decreto lei. Há uma medida que já 
está na 33" edição; há dois anos e meio, de trinta 
em trinta dias, é reeditada. E o Congresso não faz 
nada. Quando faz, Sr. Presidente, vota de maneira 
dolorosa, como fez a Câmara ontem: derrotou o Go
verno na reforma da Previdência, quando o Governo 
estava certo. Ou faz o que faz aqui: dá uma vitória 
estrondosa para o Governo quando o Governo está 
errado e deveria receber um não. 

Ninguém mais do que nós, Sr. Presidente, de
fenEie--a..Amazônia Ninguém mais do que nós éonsi
dera !mportante um projeto de defesa da Amazônia. 

' Cottl-QS 50 bilhões de reais que o Governo deu para 
os bancos, poderia ajudar muito mais a Amazônia. 
Poderia livrar a Amazônia da imoralidade de um pro
jeto dessa natureza Como é que encontra uma saí
da tranqüila para resolver o problema do Banespa? 
Como é que encontra uma safda tranqüila para com
prar aeroporto e não sei mais o que do Governo do 
Estado de São Paulo? E o coitado que vive na Ama
zônia tem que esperar 40 anos por um projeto de 
defesa e depara-se com um projeto dessa natureza, 
um projeto que não faz jus à hOnra e à dignidade 
deste Congresso. · 

É uma pena, Sr. Presidente. É uma pena, mas 
essa votação, que será nominal, é daquelas que fi
cará marcada com um carimbo na nossa biografia. 
ESCI.lte o que estou dizendo, Sr. PreSidente! Escute 
o que estou dizendo: mais cedo do que pensamos 
vai aparecer a décima ou a décima-primeira CPI do 
Senado Americano. De quatro em quatro anos, eles 
criam uma. E desta vez vai aparecer a corrupção da
quela empresa e os nomes dos que votaram a favor. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra. 

S. Ex" dispõe de dez minutos. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Sts. Senadores, devo deduzir que o resultado 
da votação da sessão de hoje será unânime pela re-
je;m_dQ.PJojeto Sivam. · 
- o Sr. Esperidião Amln- Aposte nisso. 

O SR. PEDRO SIMON - Aposto nisso, porque, 
afinal de contas, sou, se não me engano, o décimo 
orador e não ouvi ninguém ainda defender a resolu-

ção. Não ouvi ninguém defender o Projeto Sivam. 
Devo partir do princfpio que vai ser unânime a sua 
rejeição. · 

Noto até um certo ar de enfado por parte de 
Senadores da base governista; ouço reclamações 
aqui e ali sobre a repetição dos argumentos; escuto 
comentários de que estamos continuando uma mera 
cantilena etc. 

É bem provável que a flderança do Governo 
preferisse que estivéssemos numa sessão como 
aquela do dia 21 de dezembro de 1994, quando, no 
apagar das luzes do ano legislativo e da gestão do 
Governo anterior, o Senado aprovou a resolução 
com 11 Senadores em plenário e o Senador Eduar
do Suplicy pediu verificação de quorum mas não 
obteve apoio. É muito mais fácil e mais cõmodo para 
o Governo ter apenas um Senador de oposição, ou 
dois, ou três, o que não possibilita aos Senadores 
[llanifestarem o seu voto e depois escudarem-se no 
anonima!tr. 

O Sr. Pedro Simon - Senador José Eduardo 
Outra, V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - OI:!ÇO-O 
com prazer. 

O Sr. Pedro Simon - Eu não estava mtses
são, Sr. Presidente. Era o líder do Governo Et não 
sabia que aquela sessão iria ser realizada Em ne
nhum momento o Presidente da República solicitou
me acompanhar aquela matéria e nem para votar fa
vorável. Tomei conhecimento de que aquela matéria 
tinha sido votada no dia seguinte. Outra questão que 
é importante: essas coisas de que estão falando 
agora ninguém falou na época. O que se discutiu na 
ocasião foi que não devia haver falta da licitação. Os 
escândalos. apareceram depois. 

O S~R. JOSÉ EDUARDO OUTRA - O pronun
ciamento de V. Ex" é importante, porque alguns Se
nadores da base governista justifiCam seu voto no 
fato de a decisão de não haver a licitação ter sido to
mada no governo anterior. V. Ex", como Uder do 
Governo anterior ... 

O· Sr. Pedro Simon- Fui Lfder do Governo an
terior e posso dizer que, se alguém quer votar este 
projeto para agradar o Sr. Itamar Franco, pode rejei
tá-lo, porque ele pede isso. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Mas, com 
certeza, se não tivesse havido o escãndalo da Esca, 
aquela votação que aconteceu no final de dezembro 
de 1994 eSlãria em vigor e os Senadores que esta
vam presentes na época poderiam dizer, até pelo 
fato de não terem extemado seu voto, que não têm 
nada comi~. 
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Essa questão do Sivam tem dois aspectos que 
-elevem ser analisados: um do ponto de vista ético
moral e outro do ponto de vista técnico. Do ponto de 
vista ético-moral, a argumentação é de que a resolu
ção é apenas para se retirar a Esca ·do processo e 
substituí-la pelo CC-Sivam. 

Ora, a Esca foi retirada do processo porque fa
liu em função de denúncias feitas pelo Deputado Ar
lindo Chinaglia, que demonstraram que ela não po
dia participar da conoorrência porque devia ao INSS. 
No entanto, quem coordenava essa relação inces
tuosa entre a Esca e a Raytheon era exatamente o 
CC-Sivam. A simples retirada da Esca não signifiCa 
a descontaminação do processo. 

Pedindo desculpas àqueles que têm estôma
gos mais sensíveis pela imagem que já fiz aqui uma 
vez mas vou repetir, seria como se estivéssemos fa
zern::lo l:ltna feijoada e nela caísse um rato, retira-se 
dela .o rato e pode-se, comê-la tranqüilamente por-

~ ·qüe-este já foi retirado. De repente, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, é como se, em um passe de 
mágica, alguns pontos foram esquecidos: as contra
dições do depoimento do Ministro da Aeronáutica, 
Lélio Lõbo, quando foi competentemente inquirido 
pelo Senador Jader Barbalho, Uder do PMDB; a dis
cussão do tráfico de influências. O debate resume
se em se retirar a Esca da resolução. 

O Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex" me permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com muito 
prazer, Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. Lúcio Alcântara - Essa questão tem 
que ser dividida, pelo menos do ponto de vista insti
tucjogal, em dois aspectos: primeiro, o que é compe
tência do Senado Federal. Nesse ponto, o Senado, 
em dezembro de 94, inoorreu, no meu modo de ver, 
no grande erro de ter inclufdo nome de empresa na 
resolução. Esse, sim, foi o grande erro que o Sena
do cometeu. Fazer a licitação ou não, contratar, des
contratar, executar o projeto, analisar ó' seu mérito, 
isso é tarefa do Poder Executivo. Cabe a ele tam
bém assumir a responsabilidade por isso. O Presi
dente Fernando Henrique Cardoso encaminhou cor
respondência para o Presidente do Senado, onde 
ele diz, salvo engano, que assume a responsabilida
de pessoal. Veja a gravidade da afirmação do Presi
dente. O Senador Pedro Simon está acenando com 

.a-CI'"t'q(le o Senado americano vai laZer daqui a 
três, quatro anos, quem vota a favor, quem vota con
tra. Eu vou votar a favor. Fiz algumas emendas que 
contribuem para aprimorar o projeto, para restringir o 
arbítrio do Executivo. Por mim, o Senado dos Esta-

dos Unidos pode fazer quantas CPis quiser; que 
faça e apure se alguém cometeu algum deslize nes
sa matéria. Agora, o que temos que separar muito 
bem é o que cabe a cada um dos Poderes. O Sena
dor Josaphat Marinho falou aqui sobre as relações 
do Executivo com o Legislativo, e S. Ex" tem toda 
razão. Só poderemos aprimorar o processo demo
crático quando essas relações forem mais civiliza
das, e não são. Ou se submetem alguns a tudo ou 
protestam outros contra tudo. Perde-se essa capaci
dade de análise em encontrar o que é melhor, o que 
justo, o que é razoável. Portanto, interrompi o pro
nunciamento de V. Ex" só para lembrar que há uma 
correspondência do Presidente da República que 
deve estar anexada ao relatório do Senador Ramez 
Tebet. Não tenho competência e nem capacidade de 
investigar o que se passou nos porões, nos mean
dros do Executivo. Não posso dizer como foi contra
tada aquela empresa e quais foram as razões Invo
cadas paiã não se fazer a licitação. Não possó falar 
sobre isso, porque não tenho capacidade de exami
nar esse material, que não está disponfvel. Vou dar 
o meu voto favorável ao projeto, mas cada um deve 
assumir a sua parcela de responsabifidade. ô 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Senador 
José Eduardo Outra, V. Ex" dispõe de 1 minuto. 

O Sr. Pedro Simon - Permita-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o 
aparte a V. Ex". 

O Sr. Pedro Simon -Quero dizer que, em mo
mento algum, o Presidente Fernando Henrique as
sume a responsabilidade sobre a matéria. S. Ex" diz 
que isso poderá ser feito se não for encontrada ne
nhuma irregularidade. O Presidente Fernando Henri
que nos enviou uma carta deixando essa responsa
bilidade por conta do Senado, mas não estamos pro
curando coisa alguma. O Presidente Fernando Hen
rique disse que cumpriu a sua missão e que cabe a 
nós cumprirmos a nossa. Não estamos fazendo o 
que o Presidente nos pediu em sua carta; S. Ex" 
mandou que investigássemos o processo, e nós não 
o investigamos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr. Presi
dente, vou concluir. 

Primeiramente, louvo o aparte do Senador Lú
cio Alcântara, até porque S. Ex" foi o primeiro a se 
manifestar favoravelmente à matéria. Talvez, a ma
téria seja rejeitada, com o voto favoráver apenas de 
S. Ex". Penso que a maioria vai rejeitá-la. 

Discordo do Senador Lúcio Alcântara, porque 
penso que,..neste caso, o Senado está-se omitindo. 
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O próprio fato de, na resolução, haver um anexo que 
d~que, se o TCU descobrir alguma irregularidade, o 
contrato será cancelado, já demonstra a nossa fragi
lidade para votarmos essa matéria. 

Um outro aspecto é a questão do projeto em si: 
Quando do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, que, 
hoje, todos criticam, que dizem ter sido um elefante 
branco, que se comprou coisa ultrapassada, podia
se colocar a culpa na ditadura. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos. Fazendo 
soar a campainha.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO .OUTRA· Peço um 
pouco de complacéncia do Presidente, no sentido de 
que outros Senadores também extrapolaram o horário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ·A Mesa 
já concedeu a V. Ex" dois minutos; mais um minuto 
e o-som.alo microfone de V. Ex" será desligado: 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Já vou con
' ctuir,l>t: Presidente. É a primeira vez que vejo isso 

ocorrer nesta Casa. 
O SR. PRESIDENTE( Júlio Campos) • O Regi

mento deve ser cumprido, nobre Senador.· 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Eu já teria 

conclufdo. ··. • ' ·" -
Na época do Acordo Brasil-Alemanha, podia-se 

culpar a ditadura. Agora não podemos mais culpá-la; 
O Congresso está autorizando a compra de- um pa- · · 
cote fechado, de uma caixa-preta, no momento-· em 
que o paradigma tecnológico está mudando nessa · 
questão de defesa aérea e de mapeamento de sulr 
solo. 

Estamos aprovando um projeto que vai levar 
quase 1 O anos para ser totalmente implantado, exa
tamecte no perfodo em que todos os outros pafses 
já estarão fazendo modificações nos seus sistemas 
de radares que existem atualmente. Está havendo 
essa substituição. Fala-se tanto em modernidade, 
dá-se o exemplo de hoje ter-se antena parabólica de 
1 Ocm de diâmetro, por meio da qual a televisão cap
ta diretamente do satélite. Os novos processos de 
proteção dirigem-se exatamente para essa linha, ou 
seja, através dos satélites. O Brasil, por estar atrasa
do, tem uma vantagem - é urna contradição: o fato 
de nosso País ter hoje praticamente a metade do 
seu território sem sistema de controle aéreo e sem 
sistema de radares possibilitariam introduzir, nessa 
outra metade do território, as modernas técnicas, en
tão -eRT'Vigor, -em um prazo menor ao penedo em que 
o Projeto Sivam já estaria devidamente Instalado. 

Daqui a 1 O anos, quando o Projeto estiver em 
sua total execução, o Brasil já terá que gastar mais 
dinheiro para modificar o Projeto e adaptá-lo à nova 

matriz tecnológica, coisa que os outros pafses já es
tarão fazendo. Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores .•• 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos. Fazendo 
soar a campainha.) - V. Ex" está brincando com a 
Mesa! 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr. Presi
dente, não estou brincando com a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ·V. Ex" já 
prometeu concluir três vezes. Já se passaram cinco 
minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Quem brin
ca no exercfcio da Mesa, muitas vezes, é V. Ex'! 

O SR. PRESIDEtiTE (Júlio Campos) • Solicito 
ao serviço de som que desligue o microfone do Se
nador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • V. Ex" é 
que, na condução dos trabalhos, brinca! Exijo res
peito, Sr. Presidente! 

O SR. PEDRO SIMON • Promessa de político, 
Sr. Presidente, V. Ex" sabe que sempre é assim ou 
um pouco mais. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Exijo'- res
peito à Mesa, porque sou um Senador eleito como 
qualquer outro. . · -~ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Nin
guém está desrespeitando V. Ex". V. Ex" é que está 
desrespeitando· o Regimento. · · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • E quem, 
muitas vezes; na condução dos trabalhos, faz pia
dinha é V. Ex". Então, exijo respeito. Já vou con
cluir. · · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Con
clua; caso contrário, o som será desligado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA· Concluo en
caminhando contrariamente à votação desta maté
ria, por entender que o Senado Federal não vai ter a 
desculpa de põr a culpa na ditadura ou no Presiden
te da República, porque a responsabilidade é do Se
nado da República. 

VoHo a registrar que não estou brincando e que 
V. Ex", na condução dos trabaihos, já fez muitas 
brincadeiras e "papa galadas", de que é testemunha 
a maioria dos Srs. Senadores. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Amém, 

Jesus. 
Concedo_ a ~avra ao Senador Osmar Dias. 
V. Ex"CCispõe de dez minutos. 
O SR. OSMAR DIAS { • PR. Para encaminhar. 

Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, não usarei 
os dez min!,!los em homenagem ao Presidente da 
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Mesa e para não correr o risco de ter o som cortado 
iambém. Usarei apenas dois minutos. 

Fiz uma emenda, exigindo licitação para o Pro
jeto Sivam; o Senador Josaphat Marinho, que é mui
to respeitado nesta Casa e em todo o Pafs - acredi
to, pelo menos por quem o conhece - fez um pro
nunciamento com uma argumentação consistente, 
irrespondível. 

Ouvi o relatório do eminente Senador Ramez Te
bet que, evidentemente, cumpriu bem o seu papel de 
defender o Projeto Sivam. Ouvi todos os argumentos 
contrários ao Projeto Sivam, que me convenceram. 

Portanto, não repetirei os argumentos. porque 
são amplamente conhecidos; apenas aproveitarei a 
experiência dos Senadores Pedro Simon e Josaphat 
Marinho para registrar a minha posição neste mo
mento, porque não serei daqueles que se arrepen
derão··dt! um voto dado para atender interesses inex
plicáveis nesta Casa. 
· · --Votarei contra o ProjetO Sivam, áa forma como 
está sendo apresentado. Votaria a favor, com a lici
tação pública, porque só assim ele seria regular e 
moral. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) • Conce

do a palavra ao Senador Roberto Requião. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMOB-PR. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, não tenho nenhuma dúvida de que o Projeto Si
vam está eivado de irregularidades. Do ponto de vis
ta formal, a principal delas talvez seja a da dispensa 
da licitação que se vinculava ao sigilo e à existência 
de uma empresa brasileira. Esta entidade foi afasta
da çlQ projeto por inidoneidade e a dispensa da licita
ção foi mantida É um absurdo do ponto de vista for
mal. 

O projeto possui irregularidades do começo ao 
fim. Só um cego e um surdo não terão tomado co
nhecimento, até o presente momento, no Senado da 
República, das ações do famoso embaixador, das 
escutas telefónicas e da denúncia Mas a tese que 
parece irá prevalecer neste Plenário é a de que o 
Senado Federal não fiscaliza o Executivo. Nada tem 
a ver com o processo de licitação e com a contrata
ção. É uma tese muito própria de uma postura Pôn
cio Pilatos. Sr. Presidente, chamaria esta sessão de 
"Sessão Pôncio Pilatos do Senado Federal", quando 
.as.-simadores lavarão as mãos de sua responsabili
dade de ir a fundo na fiscalização do Executivo. 
Nem todos •. Chama-me a atenção a Senadora Júnia 
Marise, do POT. Porém, nem todos! Mas, segura-
mente, a maioria é governista. 

Sr. Presidente, deposito as minhas esperanças 
e a minha confiança no Judiciário brasileiro. Espero 
que uma das três ações populares ajuizadas contra 
o Sivam mereça. imediatamente após a leitura da 
Resolução, uma liminar do Judiciário, pondo fim a 
esta farsa que é a aprovação de um projeto absolu
tamente irregular. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (POT-AP. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, a exemplo dos 
Senadores que me antecederam, vou procurar ser 
breve e restringir-me ao tempo regimental. 

A tese do Senador José Eduardo Outra não vai 
confirmar-se porque aqui no Senado prevalece o 
voto da maioria silenciosa, ao contrário dos Estados 
Unidos, que têm como uma de suas caracterfsticas 
democráticas a de a maioria silenciosa não votar. 
Por isso, a tese do Senador José Eduardo Outra não 
vai confirmar-se. 

Tenho repetidas vezes dito aqui do meti-cons
trangimento ao votar contra o Sivam. Gostaria que a 
maioria governista tivesse tido a cautela necessária 
de aguardar o parecer do Tribunal de Contas da 
União, porque, quem sabe, eu e, acredito, outros 
Senadores possamos votar a favor do Sivam, haja 
vista a convicção da importância do Sivam para a 
Amazônia, para os Estados da Amazônia e para o 
Brasil. 

Fico neste dilema: seguir o exemplo da Ban
cada Parlamentar da Bahia, que lutou com muito 
vigor pela manutenção de um banco de seu Esta
do, segerir o exemplo da Bancada Parlamentar 
paulista, que, com tenacidade, com entusiasmo, 
defendeu e conseguiu preservar o Banespa e sua 
permanência no Estado de São Paulo com o apoio 
da maioria dos Srs. Senadores. Pergunto-me, en
tão, nós da Amazônia votaremos contra um projeto 
que nos beneficiaria? Será que isso está correto? 
Isso é justo? 

Sr. Presidente, embora tenha vindo para um 
aprendizado nos primeiros dias - estava consciente 
disso - e aqui passaria a aprender com a sapiência 
do Senador Josaphat Marinho, com o conhecimento 
jurfdico do Senador Bernardo Cabral, com a autenti
cidade do Senador Pedro Simon, com a experiência 
e as lições de vida do Senadór-Oarcy Ribeiro e de 
várias outros Senadores aqui presentes; infelizmen
te, aprendem-se também as lições ruins do dia-a-dia 
da política. P,qui no Senado estamos expostos a es-
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ses ensinamentos, e muitas vezes temos de votar a 
-favor dos projetas regionais à revelia dos interesses 
nacionais. Isso tem acontecido seguidas vezes, quer 
seja no Senado, quer seja na Càmara dos Deputa
dos, onde a região fica acima dos interesses da Na
ção brasileira. 

Mesmo assim, manterei minha coerência que, 
desde o princípio, mantive com relação ao Sivam, 
muito embora me sinta constrangido em votar contra 
um projeto que interessa para a Amazônia. No en
tanto, preocupo-me de, no futuro, pagarmos • nós, 
os caboclos da Amazônia • um preço muito caro por 
um voto que poderemos dar hoje. 

Sr. Presidente, em função disso, resguardo mi
nha consciência e a do povo que represento, por
quanto a derrota desse projeto e a suspensão desse 
contrato não implicariam sua desistência total. · -.-..., 

Não quero· entrar em questionamentos quanto 
·à CQàlpetência de a St.ipercomissão analisar ou não 
o tráfico de influência e outras denúncias, porque 
está registrado na Ata da 1• Reunião da Comissão 
Especial, dessa Supercomissão, que diz claramente 
que ela apreciará tudo o que diz respeito ao Sivam. 
O Projeto Sivam, no seu inteiro teor, é isso o que 
está expresso aqui na Ata, inclusive com palavras 
do eminente Presidente, Senador Antonio CarlOs 
Magalhães. 

Então, em substituição à CPI, era para esta 
Supercomissão analisar todas as denúncias de irre
gularidades. E o Governo tem vindo ao plenário, por 
meio de suas Uderanças, dizer que a Supercomis
são tinha como única finalidade analisar a mensa
gem do Presidente da República, que pedia a substi· 
tuição da Esca por urna empresa governamental, ou 
pela própria Aeronáutica. Isso não é correto, não é 
justo, não é verdadeiro, porque a Supercomissão foi 
criada para suprir a lacuna deixada com a desistên
cia da CP!. 

Lembro aos colegas que houve um acordo das 
Uderanças no Plenário do Senado para que não 
houvesse uma CPI sobre o Sivam, a qual iria trazer 
grandes confusões, grandes problemas. Mas foi de
cidida a criação cte urna SupeiCOmissão, composta 
por três Comissões, a fim de se investigarem todas 
as denúncias. Para tanto, foram ouvidas várias auto
ridades envoMdas no processo. 

Então, Sr. Presidente, concluo dizendo que, de 
..fliimit-constngida, voto contra o Sivam, e também 
que esta é uma posição do nosso Partido, o PDT, 
procurando resguardar os interesses nacionais e co
locando em dúvida se o Sivam, da forma corno será 
implantado, vai de fato beneficiar a Amazônia ou se 

vai trazer grandes problemas no futuro para a nossa 
Região. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Com a 

palavra o Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.) 
Com a palavra o Senador Esperidião Amin. 

(Pausa.) 
Com a palavra o Senador Ney Suassuna 

(Pausa.) 
Com a palavra o Senador Roberto Freire, últi

mo orador inscrito. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE. Para en

caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, vou ser rápido, mas acredito 
que seria necessário dizer por que vou votar contra. 
Não tem muito a ver com o que aqui foi dito; não ·é 
porque não foi ouvido o Sr. Francisco Grazziano, 
não é PQrque houve escuta telefónica, não é. nem 
inesmo porque não houve licitação. 

O que eu gostaria de trazer aqui é uma preocu
pação da comunidade cientifica brasileira, defenden
do que, nas questões de alta tecnologia, tecnoklgia 

· de ponta, se deva ter muito cuidado para não se cair 
na idéia do menor preço, que está sempre fixado na 
questão de licitação. Precisamos ter cuidado, pcirque 
não vamos apenas discutir o Projeto Sivam, esta
mos discutindo todo um processo em que a questão 
cientifico-tecnológica vai estar presente em todas as 
grandes decisões polfticas. 

Portanto, não é bem por esse caminho: voto 
contra porque considero esse projeto uma caixa-pre
ta; ele é algo que não vai internar, não vai colocar 
sob controle um gerenciamento, uma implementa
ção e uma formação de tecnologia nacional. Talvez 
seja um 'OUtro exemplo do que foi feito com Angra 
dos Reis, uma caixa - preta que não trouxe desen
voMmento tecnológico para o País. 

Talvez fosse melhor que se fiZesse nesse caso 
o que a Marinha brasileira está fazendo com suces
so no Projeto Aramar, que não é caixa-preta, embo
ra não prescinda, corno não se pode prescindir, de 
tecnologia internacional. Mas que traz e coloca, de 
acordo com a capacidade, urna tecnologia que pos
sa ser absorvida pela indústria nacional· e que possi
bilite o desenvoMmento do País. Talvez essa fosse 
a proposta, esse fosse o encaminhamento mais 
compatível com os interesses nacionais a serem 
adotados no Projeto Sivam • 

Por êSfas I'aZões, o Partido Popular SoCialista 
vota contra a concepção do Projeto, não contra coi
sas menores. Eu não estava presente - e lamento, 
mais urna V_!!Z - durante a discussão do caso do Ba· 
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nespa, quando não se falou de corrupção, de õnus 
-para-este País, talvez porque fosse de São Paulo o 
ônus, e, agora, trata-se da Amazônia. Precisamos 
começar a reverter muitas coisas aqui. Não é porque 
São Paulo é a maior economia do País que pode 
exigir que nós, tranqüilamente, aprovemos o absur
do que foi esse acordo com o Banespa, sem discu
tirmos nada a respeito de como aquele buraco, 
aquela corrupção foi praticada - e todo País vai ter 
que pagar. 

É necessário colocar a posição do Partido Po
pular Socialista, porque ela é diferente da de outros 
Partidos que estão-se opondo. Quero aqui dizer - e 
o Senador Pedro Simon o fez apenas de passagem 
- que lamentei tremendamente ver Partamentares de 
esquerda aplaudindo e euforicamente vibrando por 
terem derrotado o Governo, garantindo peq!Jenos 
priViTégids, é verdade, abusos de distorções da Pre- · 
vidência social brasileira. Aquilo não foi nenhuma vi-

~ Mffa:"l:amentavelmente foi talvez o exemplo maior 
da nossa derrota. 

Que o Sivam nos dê condições de entender 
que não podemos lidar com as questões regionais 
quando o interesse nacional fala mais alto, e o inte
resse nacional, nesse caso, falaria mais aHo se não 
aprovássemos essa concepção do Slvam tal como 
está e tivéssemos capacidade de autorizar um proje
to que permitisse o desenvolvimento da tecnologia 
nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Discus
são, em turno único, do projeto e das emendas em 
conjunto. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jonas Pi
nhéli'õ. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES ·Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) • Sr. 
Presidente, ingressamos com um requerimento pe
rante a Mesa, pedindo tramitação conjunta do proje
to de resolução de nossa autoria sobre o Slvam. 
Este projeto é um substitutivo àquele elaborado pelo 
SenadorRamezTebel 

Como a trámitação conjunta não foi votada 
-pelo"F'Ienârio, gostaria que V. Ex' nos orientasse a 
respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Foi 
aprovado um requerimento de preferência para o 
Projeto de Resolução n• 35, de 1996, numa votação 

anteriormente feita. Após deliberarmos sobre este 
assunto, o requerimento de V. Ex" será submetido à 
votação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jonas Pi
nheiro. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 510, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do arl 255, 11, 12, do Regimento 

Interno, requeiro que, sobre o Projeto de Resolução 
n• 35196, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Serviços de Infra-Estrutura 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996. - An
tônio Carlos Valadares. 
• O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, peço 
a palavra-pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
tem a palavra. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Peja or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; emi
nentes Colegas, é do meu dever, como Lfder cio Go
verno, fazer um breve comentário para convocar 
atenção a respeito de alguns aspectos regimentais 
que estão ocorrendo agora. 

Respeito, como tenho respeitado permanente
mente, a opinião dos meus Colegas. Jamais usei, 
como Uder, em companhia dos Uderes que dão 
base de sustentação ao Governo ... 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr. Presi
dente, pela ordem. 

O SF!,. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Assegu
ro a pala'Vra ao Senador Elcio Alvares; em seguida, 
V. Ex" terá a palavra. 

O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, que
ro fazer um esclarecimento de bom-senso, para ex
plicar uma mecânica que está ocorrendo. Temos o 
amparo regimental de limitar o debate em três ora
dores encaminhando a favor, três oradores encami
nhando contra e, encerrada a questão, votaremoS. 

Essas medidas que estão sendo tomadas, Sr. 
Presidente, com a devida vênia, estão alongando o 
tempo. E o que vai acontecer? Nós não vamos per
mitir a votação desse projeto em regime de urgência 
se não tivermos a certeza de que temos quorum e o 
número de votos suficientes para aprová-lo. 

Se aêõntecer isso, Sr. Presidente, de acordo 
com o Regimento, esse projeto que está em regime 
de urgência determina para amanhã a convocação 
de uma se!>§ão deliberativa. E os eminentes colegas 
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que não estiverem amanhã aqui na se~o delibera· 
-tiva;- evidentemente, terão confirmadas suas ausên· 
cias. Obviamente • eu não vou viajar·, vamos cons
tatar que não há quorum e não votaremos na sexta
feira. Entii.o, o projeto vai ter sua apreciação transfe. 
rida para segunda-feira, no mesmo regime da sexta· 
feira. Quem não estiver presente aqui segunda-feira 
terá sua ausência anotada e, mais uma vez, o Proje
to Sivam não será votado. E somente entrará na 
pauta, com quorum, na terça-feira. 

Sr. Presidente, quero deixar claro, em homena
gem aos eminentes colegas da Oposição, que não 
temos cumprido o dispositivo regimental. Temos 
simplesmente alongado a discussão e, agora, surge 
um novo requerimento. 

Infelizmente vamos aplicar o Regimento; va
mos dar ao Plenário a orientação que intere.ssa à 
base d9'Sustentação do Governo e vamos ter sessõ
es deliberativas amanhã e segunda-feira. 
· - --8r. Presidente, faço esse aviso de peito aberto, 

porque entendo sinceramente que as manobras que 
estão sendo feitas contaram até agora com a nossa 
condescendência. Mas, a partir de agora, quero dei
xar claro que não vamos permitir que isso continue a 
acontecer de maneira alguma. 

Sr. Presidente, vamos discutir. Vou ficar aqui 
este fim de semana. Vamos discutir a noite inteira, 
vamos discutir amanhã, cientes de que só se vota
rá a matéria, evidentemente • é minha responsabi
lidade de Uder -, se houver certeza de quorum. 
Se não houver quorum, Sr. Presidente, haverá 
sessão deliberativa amanhã, sexta-feira, e na se
gunda-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O re
querifnento fido será votado oportunamente. 

Concedo a palavra ao Uder do PT, Senador 
José Eduardo Outra, pela ordem. 

O SR. ANTôNIO CARLOS VALADARES ·Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) • Sr. 
Presidente, que requerimento vai ser votado oportu
namente? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O re
querimento que pede a audiência da Comissão de 
lnfra;;Estrutura. 

O SR. ANTôNIO CARLOS VALADARES • 
Oportunamente quando, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) • Após a 
deliberação do projeto. 

O SR. ANTÕNIO CARLOS VALADARES ·Sr. 
Presidente, acho que esse procedimento não condiz 
com a tradição do Senado, isto é, votar um requeri
mento após uma decisão. Se isso for feito, esse re
querimento se tomará intempestivo. 

O SR. PRESIDENTE {Jt1io Campos) • Foi adotado 
esse critério anteriormente. SoliCito a V.Ex" que não cis
cuta com a Mesa e que oolabore. V Ex" pode vir assumir 
sua cadeira de 1° Secretário em exercido na Casa. 

Convoco V. Ex", nobre e eminente Senador 
Antonio Carlos Valadares, para ser o 1° Secretário 
em exercfcio. · 

Asseguro a palavra ao Uder do PT, José 
Eduardo Outra, pela ordem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou 
adepto de que não haja cassação de palavra de nin· 

.. . guém; no entanto, o episódio anterior apenas de
monstra a parcialidade com que V.Ex" condliz os 
trabalhos:· porque o Senador Elcio Alvares pediu a 
palavra pela ordem e não falou pela ordem. Se essa 
norma vale para S. Ex", vale para mim também. 

O SR. PRESIDENTE {Júfio Campos) • Vamos 
empatar, entii.o. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • O fatd de 
estarmos discutindo a matéria até agora não é con
cessão da Uderança do Governo, porque a Uderan
ça do Governo não poderia apresentar requerimento 
de encerramento da discussão. 

O Regimento Interno diz-se o seguinte: 

• Art. 275. - Eni:erra-se a discussão: 
a) • pela ausência de oradores; 
b) · por deliberação do Plenário, a re

querimento de qualquer Senador, quando já 
ooüverem falado, pelo menos, três Senado
res a favor e três contra. • 

Como não houve três Senadores que falassem 
a lavor, a discussão não poderia ser encerrada. 

Em segundo lugar, quero registrar que vou es
tar aqui amanhã para vota~. caso a votação da maté
ria fique para amanhã, assim como na segunda-fei
ra, na terça-feira, ou qualquer dia em que for neces
sária a presença do Senador do PT nesta Casa. 

Muito obrigado. 
O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Tem V. 

Ex" a palav@.pela-ordem. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, está
vamos votando aqui uma maJéria de grande importân
cia, qual seja, a questão da privatização da Vale do 
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Rio Doce. Em determinado momento, o Presidente 
-da "Comissão de Infra-Estrutura pediu a palavra, fez 
uma análise profunda sobre o assunto, e a Casa se 
convenceu de que S. Ex" tinha razão. Não podia um 
projeto daquela natureza ser votado antes de ser 
apreciado pela Comissão de Infra-Estrutura. 

No momento, há um requerimento sobre a 
mesa pedindo que esse projeto vá para a Comis
são de Infra-Estrutura. Quero ouvir o pensamen
to do Presidente da Comissão, porque, com toda 
a sinceridade, creio que S. Ex" tem razão. Esta
mos valorizando aquela Comissão e este projeto 
deve ir para a Comissão de Infra-Estrutura. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA • Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma explicação pes
soal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ·Tem V. 
EX'"" a· ~lavra, para uma explicação pessoal, já que 
foi citado. 
. ---o SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA (PFL-RN. Para . 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -
Honra-me muito, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, a manifestação de prestigio apresentada pelo 
Senador Pedro Simon em relação à Comissão de In
tra-Estrutura, a qual S. Ex" brindou recentemente 
com sua presença. 

O requerimento aqui apresentado e aprovado 
foi subscrito por dezessete Senadores, membros da 
Comissão de Infra-Estrutura, que espontaneamente 
se moveram no sentido de solicitar a audiência para 
um assunto importante e pertinente à Comissão, a 
fim de que lá fossem prestados os esclarecimentos. 

Entendo que o requerimento do Senador Vala- · 
dares é interessante, importante e até vou votar a fa
vor: l':le difere apenas em um ponto: é subscrito por 
um Senador que, creio, não é membro da Comissão 
de Infra-Estrutura. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VAUDARES -
Mas gostaria. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA - V. Ex" será 
múito bem recebido se o seu partido o indicar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Encer
rada a discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exerolcio, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: --_ .... --
-- REàOERIMENTO Nli 511, DE 1996 

Nos termos do art. 294, do Regimento Interno, 
requeiro votação nominal para o Projeto de Resolu-
ção n• 35, de 1996. ___ _ __ _ 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996.- Se
nador José Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação o requerimento do nobre Líder do PT, Senador 
José Eduardo Outra, que solicita votação· nominal 
para o Projeto de Resolução n• 35196. 

Os Srs Senadores que o aprovam queiram per-
-manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES ·Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, foram apresentados dois requerimentos 
.do Governo e, na mesma hora, a Mesa permitiu a 
sua apre15iação e votação pelo Senado. Temos três 
requerimentos para serem apreciados antes da ma
téria principal, o Projeto Sivam: o requerimento de 
tramitilção conjunta çom o Projeto Sivam; o re;<iueri
mento para ouvir o Sr. Francisco Graziano i. o re
querimento para audiência da Comissão dEL Intra-
Estrutura. · 

Creio que.V.Ex" não vai agir com dois pesos 
e duas medidas. Agora mesmo, V. Ex" está aten
dendo a um requerimento do Uder do PT para que 
a votação seja nominal; entretanto, os requerimen
tos do PSB·estão sendo preteridos peta Mesa. 

Quero perguntar a V. Ex", que sempre agiu 
com a maior liberalidade com seus colegas, com 
seus comR3J1heiros de todos os partidos, o seguinte: 
por que 'esses três requerimentos não estão sendo 
apreciados pelo Plenário do Senado? 

Ora. quando fui eleito Senador da República, 
Sr. Presidente, adquiri os mesmos direitos dos de
mais. Não está sendo levado em conta o fato de eu 
ter sido o Senador mais votado por Sergipe, porque 
o menos votado tem o mesmo direito que eu. 

Todavia quero que V. Ex" compreenda que 
esse requerimento já tem o apoio até do Presidente 
da Comissão de lnfra-Estrirtura, que está agindo 
com a maior celeridade no encaminhamento do re
querimento apresentado pelos dezessete Senadores 
membros daquei1!.Comissão. _ - ---

Sr. Presidente, gostaria que V. Ex" decidisse 
com a liberalidade que sempre caracterizou os Se
nadores do seu Estado e colocasse em votação os 
nossos requerimentos nem que seja para eles se-
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rem rejeitados. Vou ser derrotado, mas quero ter o 
11os1o de ser derrotado democraticamente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 

contraditar o Senador mais votado de Sergipe, con
cedo a palavra ao mais votado da Bahia, Senador 
Antônio Carlos Magalhães. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL·BA Para contraditar. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. na Bahia não 
há essa questão, esse é um problema que S. Ex" 
tem com o Senador José Eduardo Outra. Não tenho 
o que reclamar. 

Quero apenas dizer que, quando o Senado 
reuniu as três Comissões que estudaram o problema 
em conjunto, evidentemente dispensou o exame do 
processo por parte de qualquer outra Comissão. ln
clusive;ot!ssas emendas foram examinadas, não ca
bendo mais e sendo até anti-regimental, a esta altu-

~ ·ra:;-a-1101ta dessa matéria a qualquer outra Comissão. 
Mesmo querendo, a Mesa não poderia fazer 

com que a matéria voltasse a qualquer Comissão, 
uma vez que, por deliberação do Plenário do Sena
do, foi formada uma Comissão conjunta, julgada 
como única e indispensável para o exame do Projeto 
Sivam. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos)- Comuni
co ao Plenário que esta Casa já deu preferência 
para a votação do Projeto de Resolução n• 35196, 
Após o resultado dessa votação, serão votados to
dos os demais projetas que estão devidamente en
caminhados, entre os quais está o de autoria do no
bre Senador Antônio Carlos Valadares. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem-os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 

encaminhar, concedo a palavra ao Senador José 
Eduardo Outra. 

S. Ex" dispõe de 5 minutos. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -sE. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, não vou gastar os 5 minu
tos de que disponho. 

Quero apenas contraditar a argumentação do 
...5ernmorAntônio Carlos Magalhães. É correto dizer 
que a matéria foi submetida à análise das três Co
missões, mas, se o Plenário deliberar que deve ser 
ouvida outra Comissão, necessariamente a Mesa 
terá de encaminhá-la a outra Comissão. 

O PT encaminha o voto•não•, com base na ar
gumentação já apresentada por diversos Senadores. 
não só do PT como também de outros Partidos. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES - Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. RAMEZ TEBET- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra, para uma questão de ordem, ao nobre 
Relator da matéria, Senador Ramez Tebet 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, sou o Relator dessa matéria e quero que 
V. Ex' me assegure o direito de usar da palavra, as
sim que o Regimento rrie permitir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex" 
será o último orador, já que é o Relator da matéria. 
Terá a palavra final. 

Concedo a palavra ao nobre Lfder do PSB, Se
nador Anlànio canos Valadares, para encaminhar a 
votação. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Sr. Pnr 
sidente, peço a palavra pela ordem. "; : 

Sr. Presidente, não falou o Relator. Confoime 
V. Ex" informou, S. Ex" será o último orador. Ap6s a 
conclusão dele, é que se deve encaminhar a vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Júfio campos) - Com a 
palavra o Senador Antonio canos Valadares. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
(PFL-BA) - Sr. Presidente agradeço a V. Ex" garan
tir-me o uso da palavra. mesmo contra a vontade do 
Lfder do Governo. 

O SS. SEBASTIÃO ROCHA (PDT·AP) - Sr. 
Presidente, se o Senador Antonio Carlos Valadares 
passar a encaminhar a votação, o Relator não mais 
poderá falar, a não ser para encaminhar a votação. 
S. Ex" não poderá participar da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (JCdio Campos) - Há uma 
lista enorme de inscritos, Senador Sebastião Rocha 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Para encami
nhar a votação? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Para 
encaminhar a votação. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Mas se for en
caminhada a votação, o Relator não mais poderá fa
lar. S. Ex" teria de falar antes do encaminhamento 
da votação, Sr. PreSidente. . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O enca
minhamento da votação é preparo da votação; não é 
orientação ® Bancada. 
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O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, para a 
-palavra para uma questão de ordem. 

Como Relator, tenho o direito de falar, portan
to, posso renunciar a ele. Vou falar o necessário; 
quero apenas dar esclarecimentos. 

Então, Sr. Presidente, se V. Ex" já encerrou 
a discussão, falarei no encaminhamento da vota
ção e peço que V. Ex• me assegure o uso da pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Já está 
assegurado, V. Ex" já está inscrito. (Palmas) 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES -
Sr. Presidente eu estava com a palavra. PeÇo a V. 
Ex" que assegure o meu direito· de usar da pala-
vra. 

· O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - É asse
glll'ada4! palavra ao nobre Senador Antonio Carlos 
V alagares, para encaminhar a votação. 

~ . :---9 SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Peço a 
palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente. 

A Presidência avisou que podíamos votar e já 
· votei. Por isso eu queria saber se meu voto foi con

signado, porque devo pegar o meu avião. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - É me

lhor aguardar mais 5 minutos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Peço a palavra 

pela ordem, Sr. Presidente. 
No encaminhamento de votação, pode falar 

apenas um senador por Partido, não?. 
Quero que V. Ex" esclareça isso. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Quando 
se ·vota o projeto, qualquer Senador pode falar no 
encalninharnento de votação. Quando se vota o re
querimento, é apenas um Senador por Partido. 

Continua com a palavra o Senadçr Antonio 
Carlos Valadares. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES -
Sr. Presidente, espero que as demais proposições 
anexas a esse Projeto venham a ser votadas, por
que temo que, após a votação do projeto principal, 
de autoria do Senador Ramez Tebet, a Casa ve
nha a esvaziar-se, e; conseqüentemente, os obje
tivos da minoria, previstos em nossa Carta Magna, 
mais uma vez, sejam letra morta no Senado Fede
ral. Ninguém quer discutir o essencial, tanto que 
~o- parece ser lembrado, como disse o 
Sertaâor José Eduardo Outra, apenas por aqueles 
que fazem oposição· no Senado Federal. 

Os que constituem a base de sustentação do 
Governo, talvez por já terem certeza da vitória ou 

por sentirem certo constrangimento em rebater to
das as criticas feitas desde o início do andamento 
da proposição, recusam-se, terminantemente, a dis
cutir, mas não se recusam terminantemente a votar. 
Querem votar de qualquer forma, como disse ante
riormente, "no peito e na raça", aproveitando-se da 
maioria de que realmente dispõem nesta Casa. 

No entanto, isso pode ser uma questão de 
dias, Sr. Presidente, porque a Câmara dos Depu
tados já deu o seu grito de liberdade: está mos
trando ao Governo com quantos paus se faz uma 
cangalha; está mostrando ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso que, caindo nas pesquisas, 
como se encontra, perderá o apoio, porque os De
putados não pegarão na alça de caixão de defunto 
de um Governo que não tem a menor sensibilida
de social, a não ser para atender aos poderosos, 

... como os bancos, que estão quebrando e inferni
~doo País. 

Sr. Presidente, não sei se estou sendo muito 
radical, o que não é da minha natureza. Mas, a 
forma cie atuação desta Casa. revolta a todos nós 
que estudamos essa matéria. O Senador Qsmar 
Dias examinou o projeto minuciosamente; o Sena
dor Josaphat Marinho emprestou-nos a sua cE~Xpe
riência e sabedoria para debater essa matéria; eu 
passei várias noites sem dormir estudando as três 
proposições que apresentei e o Senado Federal 
não tem a menor consideração com os seus com
panheiros; deixa de lado o trabalho de seus cole
gas e vota por •a• mais "b" o Projeto da Rayt
heon. Esse não é o Projeto Sivam, é o Projeto da 
Raytheon, empresa norte-americana, que certa
mente está telefonando, para que seja ele aprova
do deprEJSsa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presi
dente,· gostaria de saber onde será a festa para 
comemorar o resultado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Antes 
de conceder a palavra a V. Ex", a Mesa gostaria 
de saber se há mais Senadores que querem se 
inscrever para encaminhar a votação· a fim de que, 
posteriormente, não venham reclamar. 

Novamente, a lista está aberta. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente, 
peço a palãVra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Arlhur da Távo
la. 
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ Pela 
õroem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
falo muito pouco neste plenário, e como eu, muitos 
Srs. Senadores, o que não quer dizer que não 
haja participação, empenho e acompanhamento 
dos trabalhos com o maior interesse. 

Encareço a V. Ex', que tem sido bastante de
mocrático, que aplique o Regimento de maneira rfgi
da no que se refere ao encaminhamento da votação. 
Se V. Ex" o fizer, irá consagrar-se no comando des
sa diffcil sessão. Porém, se o encaminhamento da 
votação se transfonnar em loquacidade ululante, fi
caremos aqui a noite inteira para um resultado que 
já é proferido pela própria Oposição, razão pela qual· 
encareço a V. Ex'; na Presidência desta Céisa, que, · 
quanto a tempo e temátiCa, faça cumprir; rigidamente, 
o Regimento para o encaminhamento di!. votação. A 
Casa ~hará com isso. Muito obrigado. 
. _ -o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Agrade
ço a:1T. Ex'. 

ln5creveram-se apenas dois Srs. Senadores: 
Senadora· Júnia Marise e Senador Pedro Simon. Ao 
final, para encerrar, o Relator da matéria, Senàdor 
Ramez Tebet. · 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE· Sr. Presidente, 
peço a V. Ex' que me inscreva. 

· o si:!. PRESIDENTE (JÚlio· campos) ~ v. Ex' · 
está inscrito. · . . · · " · : : · • . -

Concedo a palavra -à nobre Uder do PDT, se-
nadora Júnia Marise.: · . 

V. Ex' dispõe de 5 minutos. 
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como U-· · 

der, para encaminhar. Sem revisão da oradora.) -
Sr. 'Pi"esidente, Sr"s e Srs. Senadores, nossa inter
venção, neste momento, não. tem o sentido da 
obstrução. A nossa posição em relação ao Projeto 
Sivam é de grande responsabilidade. Sabemos da 
sua importância para a Amazônia. Entretanto, 
questionamos a transparência das informações, 
em decorrência das denúncias de irregularidades, 
para que este projeto possa ser debatido e apro
vado de acordo com a consciência de cada um de 
nós Senadores. 

Ouvimos aqui as manifestações tanto da Ban
cada oposicionista quanto dos representantes do 
Partido do Governo. Há uma questão que ainda não 

..foi-esclarecida, uma questão que desejo, mais um 
vez, levantar: não temos, neste processo e neste 
projeto, com clareza, toaas as informações quanto 
às denúncias de irregularidades e também quanto 
às práticas ilfcitas que ocorreram no infcio da cons-

trução deste projeto • o que motivou a criação da 
Supercomissão do Sivam. 

Por isso, Sr. Presidente, não podemos, cons
cientemente, encaminhar favoravelmente à apro
vação desta matéria. Até poderfamos, em outras 
circunstâncias, se as informações tivessem sido 
colocadas de forma transparente e se as denún
cias tivessem sido esclarecidas. É isto que a so
ciedade brasileira deseja ver nas ações de gover
no: transparência e seriedade. Encaminhamos, 
portanto, contrariamente, porque entendemos que 
o Senado Federal, esta Câmara Alta do Congres
so Nacional, deve decidir com responsabilidade e 
seriedade. 

É preciso notar, Sr. Presidente, que esta ses
são do Senado Federal está sendo transmitida ao 
vivo pela TV a cabo para todo ó BrasiL Aqueles que 
estão nos vendo neste momento certamente devem 
estar perplexos diante das brincadeiras, diante das 
manifestãÇões que não condizem ciom ·a funÇão de 
Senadores e Senadoras da Repúbüca Faço estas 
colocações, porque estamos debatendo um projeto 
de mais de US$1 bilhão, dinheiro importante paía a 
implantação do Projeto Sivam na Amazônia, mas 
muito importante também para outras ações do 'Go
verno na área da educação, da saúde, da habitação 
e nas áreas sociais. 

· Portanto, Sr. President~. V. Ex', que preside 
esta _sessão histórica do Senado Féderal que está 
sendo transmitida ao vivo, deve refletir sobre essas 
indagações que faço. Vamos decidir com seriedade 
e responsabiüdade.- · 

... (O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 
Vamos concentrar-nos num assunto que mere

ce ·de aj_da um nós - qualquer que seja a posição 
que adotarrnos, a lavor ou contra este projeto - aten
ção e dedicação. . 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 
Sr. Presidente, peço a V. Ex" que não toque 

mais esta campainha Peço a V. Ex', Sr. Presidente, 
respeito a esta Senadora que está na tribuna. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • V. Ex" 
merece todo o respeito, mas o tempo regimental en
cerrou-se. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Estou concluindo, 
Sr. Presidente, e peço respeito a esta Senadora. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) • A cam
painha é no sentido de advertir V. Ex' para concluir. 

A SRÃ. JÚNIA MARISE • Estou concluindo, 
Sr. Presidente. O nosso encaminhamento é contrá
rio à aprovação do Projeto Sivam, tendo em vista as 
indagaçõe&_aqui levantadas,_àargüição da auditoria 
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do Tribunal de Contas da União, que não forneceu 
-ainda os dados e as informações para que este Ple
nário possa decidir com responsabilidade. 

Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Cumpri

do o tempo regimental e com a desistência do emi
nente Senador Pedro Simon, concedo a palavra ao 
último orador inscrito antes do Relator, Senador Totó 
Cavalcante. (Pausa.) 

Desiste da palavra o Senador Totó Cavalcante. 
Com a palavra ao Relator da matéria, Senador 

Ramez Tebet. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para profe

rir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, não penso que o Senado da 
República tenha procedido como Pôncio Pilatos. Eu 
já disse aqui uma vez que Pôncio Pilatos lav.ou as 
mãõiÇ l'llas que um filósofo bem disse que não há 
mãoa mais sujas do que as mãos bem lavadas de · 
·PÕm::Ri'Pifatos. - - - · · · - -

Vi muita emenda constitucional ser votada aqui 
muito mais rapidamente do que o projeto que esta
mos votando hoje nesta noite - concordo com a Se
nadora Júnia Marise - histórica. O Senado debateu 
esta matéria, e muito. 

Senador Antonio Carlos Magalhães, sob a 
presidência de V. Ex•, três Comissões reuniram
se, por mais de uma dezena de vezes, ouvindo de
poimentos, ouvindo gravações, defendendo a dig
nidade e a honra do Senado da República, num 
assunto de transcendental importância para a Na
ção brasileira. 

Penso que é unânime a opinião - e todos os 
ora9gres que passaram por esta tribuna proclama
ram - acerca da importância do Projeto Sivam, da 
sua necessidade para a região arnazônica e para o 
Brasil. O que se discutiu aqui é se havia ou não irre
gularidade. Ninguém se lembrou de afirmar que 
emendas foram apresentadas, e nós as acolhemos, 
depois de meticuloso estudo. Falou-se tanto no Tri
bunal de Contas da União e está-se esquecendo de 
dizer que o nosso parecer recebeu emendas de au
toria do Senador Lúcio Alcântara, do Senador Couti
nho Jorge e de outros Senadores. Se o Tribunal de 
Contas da União apontar alguma irregularidade, o -
processo estará irremediavelmente sanado e toma
do nulo em todas as suas condições e em todos os 
~feiles.-Discutiram-se irregularidades, mas não 
se apontou nenhuma 

Quando o ouvi nesta tribuna e quando o chamei, 
Senador Josaphat Marinho, de mestre, prestei-lhe uma 
grande homenagem - e V. Ex" sabe disso -, pelo apre-

ço, pela estima que tenho pela sua grande inteligên
cia e pela sua fidalguia Mas estamos numa Casa de 
debate, e nem sempre os mestres querem que os 
alunos façam cópia; os mestres querem que os alu
nos debatam, dialoguem, e é isso que fiZemos aqui. 
Esta Casa, hoje, está decidindo uma matéria de 
transcendental importância Não é verdade a afirma
tiva de que aqueles que vão votar "sim" estarão es
crevendo o seu nome, pagando um tributo à história 
Não! 

Aqueles que votarem "não" têm a sua respon
sabilidade, sim, pois ninguém adivinha o futuro. Eu, 
pelo menos, prefiro votar "sim" ao desenvolvimento 
e ao conhecimento da Amazônia, à defesa do seu 

- espaço aéreo. Prefiro votar "sim" à defesa de um de
senvolvimento auto-sustentado na pesquisa de da
dos, para que possamos conhecer melhor e aprovei
tar as nossas riquezas. O futuro é que vai dizer se o 
Projeto Sfvam vai ou não ser bem aplicado: Mãs eu 
prefiro CÔnfiar, prefiro dar o meu voto na confiança, 
acreditando no patriotismo da Aeronáutica, daqueles 
que estudaram esse projeto, acreditando nos desti-
nos da nacionalidade brasileira. • 

" É preciso que se tenha a coragem de querer 
fazer, de querer construir, de não deixar para o ama
nhã. Respeito aqueles que vão votar contra, mas 
penso que, às vezes, o comodismo do voto "não" 
pode ser o amargo preço de termos que pagar, pe
rante a História, a irresponsabilidade de não termos 
feito alguma coisa para construir o desenvolvimento 
deste País, partindo de uma região que desperta, 
até mesmo, a cobiça internacional. 

Voto "sim", pela soberania do País; voto "sim" 
para um ITlaior conhecimento do território nacional; 
voto "sini" para combater o narcotráfico; voto "sim" 
pela possibilidade de explorarmos as riquezas deste 
País; voto sim porque é o maior financiamento já ob
tido por nossa Nação a um juro módico, cuja primei
ra prestação, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
a Casa inteira sabe, só pagaremos no ano 2003. 

Então, dizer-se que o processo ficou maculado, 
porque a Esca teve uma carta de entendimento com 
a Raytheon, é esquecer de analisar detidamente 
este projeto, que teve a participação de mais de uma 
dezena de ministérios. E não foi a Esca quem deci
diu, não foram os seis engenheiros da Esca que de
ram a palavra final a favor da firma vencedora do 
projeto. 

Ninguém está votando a mando dos Estados 
Unidos. Não podemos aceitar esse argumento. 
Quem vota a favor, tenho certeza, está votando por
que acredita que isto é melhor para o Brasil. Não 
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posso teleguiar o meu voto, sob o argumente) de que 
-a-Esca fraudou a Previdência Social, sem que se 
aponte a irregularidade, sem que aponte a nulidade, 
baseado na imprensa norte-americana ou na im
prensa francesa Não! O voto tem de ser dado com 
consciência, com a consciência daqueles que estão 
acreditando. E aqueles que estão dando o voto 
"não", que também dêem seu voto de acordo com 
sua consciência, como estou admitindo que tal o fa· 
çam. 

Então, o que acolhemos no nosso parecer, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores? Se estamos propondo 
no nosso parecer um projeto de desenvolvimento 
para a Amazônia, se estamos garantindo, ao apro
var esta resolução, o conhecimento do software, 
sua comercialização pelo Governo brasileiro, se es
tamos ~rantindo o acompanhamento permanente e 
especlãf' por parte do Tnbunal de Contas, vou votar 
com medo de quê? Eu não voto com medo de coisa 
!ílguriiã, eu não voto com medo de julgamento ne
nhum no Muro. Porque se eu estiver dando, corno 
estou dando, o meu voto de consciência, agora, a 
favor do projeto, eu que ,confio que vai dar Q!rto, 
quero que a História registre - e os Anais desta Casa 
estarão ar a registrar • o voto do Relator, o voto da· 
queles que votaram a favor. 

Eu não sei de quem será a responsabilidade. 
Também não será bom, senhores da Aeronáuti
ca, membros do Poder Executivo, a quem com
pete operacionalizar, realizar e executar EIS$e 
projeto a partir de hoje, na hora em que essa re
solução for aprovada. 

Àqueles que votaram "não" como é que a 
His\9-tia se referirá a eles? Vocês negaram o de
senvolvimento da Amazônia; vocês negaram a 
proteção do território nacional; vocês negaram o 
melhor conhecimento da parte ambiental •. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a de
cisão é muito séria mesmo. O momento é muito 
grave. Mas não votamos em regime de urgência. 
Não digam isso! Foram dez meses, a partir da 
mensagem em que se procura substituir a Esca 
pelo CC·Sivam. 

Em dezembro de 1994, o Senado já havia 
decidido a respeito da licitação do Projeto Sivam • 
licitação sul generls, pela sua grandeza A esse 
processo de seleção acorreram • é bom que se 
~a -.- ffiãis· de sessenta empresas nacionais. 
Compareceram ou de per si ou consorciadas, as 
treze propostas que foram enviadas à embaixada 
estrangeira. Houve um processo de seleção? Hou
ve um processo de escolha? Eu digo que houve. 

O SR. PRESIDENTE (JIJiio Campos. Fazen
do soar a campainha.) • O tempo de V. Ex" já está 
esgotado. 

O SR. RAMEZ TEBET • Sr. Presidente, con
cluirei. Dois minutos não tém importância. Preciso 
dizer muito obrigado ao Senado da República pela 
compreensão que teve comigo; preciso agradecer 
à Supercomissão, que teve sua primeira reunião 
presidida por V. Ex", Senador Antonio Carlos Ma
galhães. 

Quero agradecer, Sr. Presidente, àqueles 
dois senhores que ali estão, membros da Consul
toria Jurídica, Dr. Eduardo Vinhoti e Dr. Paulo 
Henrique, que tanto me auxiliaram; preciso dizer o 
meu muito obrigado aos funcionários desta Casa; 
preciso agradecer à imprensa não pela sua gene
rosidade, mas pela justiça que vem fazendo a res
peito da, pessoa deste Relator, que enfrentou,.sim, 
os maiores dissabores, as maiores inquietações e 
as maiores preocupações, mas que vai dizer, pe
rante a História, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que não me omiti no instante em que o Senado 
chamou-me para relatar. Não me omiti, a~umi a 
responsabilidade, recém-chegado aqui : nesta 
Casa. Agradeço ao meu Lfder Jader Bart>ayto, ao 
Líder Elcio Alvares e os Lideres de todos os parti
dos que estão aqui presentes. 

Direi • como todos aqui estão dizendo, Si
tuação e Oposição • que cumprimos o dever. A 
democracia não é uma casa de convergência; a 
democracia é uma casa de divergência, e atra
vés da divergência e da discussão é que nasce a 
luz. 

Se todos os alunos pensassem como o mes
tre, o mestre não existiria. O mestre existe, Sena
dor Josaphat Marinho, para que os alunos possam 
dar um pouco de si para a grandeza do seu pais, 
para o destino de sua pátria. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, na esperança de que esta · 
noite seja histórica. Se ontem houve rebole na Câ· 
mara dos Deputados, hoje, aqui no Senado da Re
pública, com toda certeza, cada um vai votar esse 
projeto, da maneira que está, ditando sua própria 
consciência. 

Era o que eu tinha a dizer, como Relator, Sr. 
. Presidente. Não talei na hora do encaminhamento 
da discussão, V. Ex" e os Senadores tiVeram tole
rância e, em vez de cinco ou dez, avancei em al
guns minutos. 

Muito obrigado. (Palmas) 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Con
-sulto os Srs. Líderes se querem orientar suas ban
cadas como votar. 

O SR. JÁDER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) -Tem 
V. Ex' a palavra, para encaminhar. 

O SR. JÁDER BARBALHO {PMDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, há um ano, escrevi 
uma carta ao Presidente da República, alertando 
Sua Excelência sobre a necessidade de retirar a 
empresa integradora do projeto, a Esca S.A, não 
pelas razões segundo às quais a empresa acabou 
sendo afastada, isto é, pela questão relativa à fal
sidade de certidão negativa do INSS. 

_ P~i ao Presidente que a retirasse, po·r não 
entender como um projeto, considerado de segu
r.mçiJ!acional, pudesSe se entregara uma empre- .. 
sa privada com vinculações internacionais. O Prà
sidente da República o acatou apresentando for
malmente ao Governo que o acolhia em razão 
da fraude com o INSS. Mas, na verdade, o Presi
dente da República compreendia que era impossf
vel gerenciar um projeto dessa magnitude que· não 
fosse de forma estatal. Portanto, Sr. Presidente, 
da minha parte, meus cumprimentos ao Presidente 
da República por ter retirado a Esca é entregue. a 
gerência ao Ministério da Aeronáutica, o que'délié
ria ter acontecido desde o in feio, principalmente 
por se tratar de um projeto considerado de segu
rança nacional. Não poderíamos entender como a 
segurança nacional poderia ficar sob a gerência 
d~ y!Jla empresa privada com vinculação interna
Clonai. 

Outros aspectos surgiram, Sr. Presidente,' no 
curso desse debate. A questão relativa à concor-' 
rência pública, por exemplo. O decreto que deu 
origem a essa questão dispensava a segurança 
pública. Como se falar em concorrência pública, 
porque se houve pecado, este foi original e aceito 
pelo Senado da República ao final da legislatura 
passada. Cabia, como cabe nesta oportunidade, a 
apreciação técnica pelo Senado da substituição da 
empresa integradora. O que o Presidente da Re
pública pediu foi que se substituísse a Esca pelo 
Ministério da Aeronáutica. 
-~e-curso da reabertura dessa questão se 
passou a discutir o projeto como um todo, e nes
sa discussão o ilustre companheiro Gilberto Mi
randa resolveu analisar sob o aspeto técnico a 
questão da proposta da empresa vencedora. No 

meu entendimento, Sr. Presidente, nãõ cabe ao Se
nado discutir o aspecto técnico dessa questão, pois 
não somos especialistas no assunto. Especialista 
deve ser o Ministério da Aeronáutica. Quando se in
voca, aqui, que a inteligência brasileira não partici
pou, e estranho quando o assunto veio à baila no 
Governo passado, não tivesse havido a discussão 
devida sob o aspecto técnico e não tivesse merecido 
aconsideraçãodainteligênciabrasileira: 

Sr. Presidente, desejo nesses poucos minu
tos dizer que não venho aqui, até porque fui com o 
Presidente da República, com o Líder Michel Te
mer, num determinado momento, dizer ao Presi
dente que Sua Excelência deveria recuar. Disse, 
reconheço aqui publicamente, que deveria fazer a 
concorrência pública, e o Presidente nos afirmou 
que era- Impossível a essa altura, que assumia, 
como chefe do Executivo, a autorização dada pelo 
Senado . .:.. · · . . · 

Sr. Presidente, com o respeito que tenho, 
inclusive pelos companheiros de Bancada que 
divergem nessa questão, que colaboraram no 
aperfeiçoamento do trabalho. feito pelo Senador 
Ramez Tebet, já que houve a citação, quero di
zer que tenho em mãos o relatório da Secretaria 
de Controle Externo do Tribunal de Contas da 
União, que diz que a concorrência com a Rayt
heon ·está juridicamente perfeita e que não há 
nenhuma infração de natureza legal, no que diz 
respeito à licitação pública no Brasil, em que 
pese a Secretaria afirmar que não haveria ne
cessidade de se obedecer a nenhuma concor
rência pública. 

O Senado esperava a manifestação do Tribu
nal de Ceiitas· da União, a qual não ocorreu. Mas, 
preliminarmente, aqui está esse relatório, Sr. Presi
dente. 

Nesta oportunidade, quero registrar, com o 
respeito que tenho pelos colegas de· Bancada que 
participaram deste debate e que com ele colabora
ram, que o meu voto será favorável à matéria, 
,considerando a manifestação prévia do Tribunal 
l:le Contas da União e o fato de que a Esca foi 
substitulda por um órgão estatal que deve ser o 
responsável por esse projeto, que é o Ministério 
da Aeronáutica. · · · ·· · 

A Bancada do PMDB está livre para votar, 
mas o meu voto.» favorável à matéria, Sr. Presi-
dente. - ·-

0 SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) • O 
PMDB votou favoravelmente à matéria. 

Como .liO!a o PFL? 
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, o PFL entende que, 
neste País, poucas vezes se discutiu tanto uma 
matéria como ocorreu com o Projeto Sivam. 

Sr. Presidente, o Projeto Sivam importa uma 
verba de US$1 bilhão. Isso aconteceu também 
com a Ferrovia Norte-Sul, que foi um projeto de 
grande importância, de grande envergadura, para 
este País. Naquele momento, entendeu-se que a 
Ferrovia Norte-Sul não era importante. Tal ferrovia 
era de transcendental importância, e por isso, de 
algum modo, perdeu-se este grande projeto para o 
Brasil. Os bancos levaram e estão levando cerca 
de US$20 bilhões, e, todavia, se resolveu com ra
pidez o problema dos bancos. 

O que se alega hoje é que não foi ouvido o 
E~ .• SJ;. Presidente do Incra, o Sr. Francisco Gra
ziano, este é o único defeito que agora se aponta 

~ C<ll!!r'à ó Sivam. Ouvimos dezenas de pessoas na 
grande Comissão presidida pelo Sr. Antonio Car
los Magalhães. 

Sr. Presidente, falou-se, também, de dis
pensa de licitação. Houve uma dispensa de li
citação legal, e, todavia, fez-se uma tomada 
de preços e esta Raytheon, uma grande em
presa internacional, ganhou essa tomada de 
preços. 

Sr. Presidente, o PFL recomenda, portanto, 
votar "sim" a um projeto que é da maior importân
cia e do maior interesse para este Pafs. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O PFL 
vota •sim•. 

Como vota o PTB? 
~-0 SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Pre

sidente, o PTB encaminha favoravelmente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como o 

nobre Lfder orienta a Bancada do PDT? 
A SRA. JÚNIA MARISE ·V. Ex" me concede a 

palavra, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 

orientar a Bancada, concedo a palavra a V. Ex", com 
muita honra. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG) - Sr. Presi
dente, o PDT não fez e não faz oposição ao Projeto 
Sivam em si. Especialmente por reconhecer a impor-

. tãncia e a necessidade de um Projeto Nacional para 
a .Amazônia, uma região de vital importância para a 

-nossa sobeiàrila;~representando mais de 60"/ó do 
nosso território. 

A Amazônia é vista, nacional e internacional
mente, como região estratégica para a preserva
ção do equilibrio ambiental do Planeta, e nela es-

tão abrigadas riquezas minerais ainda insuficiente
mente exploradas, razões pelas quais desperta o in
teresse de diversos grupos, inclusive de nações es
trangeiras. 

Por tudo isso que a Amazônia representa, so
bressai a nossa responsabilidade sobre os destinos 
dessa imensa região. 

Nossa preocupação reside em garantir, em to
dos os aspectos, a nossa soberania sobre a Amazô
nia, mediante ações preventivas que impeçam sobre 
ela paire qualquer ameaça. 

O Brasil não pode se omitir na preservação e 
na defesa de suas fronteiras e as da Amazônia, em 
particular, não podem continuar vulneráveis. 

Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, um assunto de tamanha relevância há de ser 
cercado de todos os cuidados possíveis. 

No momento em que denúncias de irregulari
dades gravfssimas na implantação do Projeto Sivam 
surpreenderam a Nação, o Senado da República 
tem que dar o exemplo de seriedade que o povo es
pera e exige de todos nós. 

Em que pese a importância das investigações 
já realizadas, ainda pairam dúvidas não escla~idas 
e que estão sendo examinadas pelo Tribunal de 
Contas da União, que já se comprometeu a ehcami-
nhar relatório conclusivo ao Senado. · · 

O prévio conhecimento do teor conclusivo 
deste pronunciamento do Tribunal de Contas da 
União é fundamental para a votação que está em 
curso, eis que pode ou não, afastar a existência de 
vícios insanáveis deste Projeto Sivam desde a sua 
origem. 

Por essas razões, sobretudo por considerar 
impresciRdível aguardar as conclusões do TCU so
bre as irregularidades. denunciadas e que envol
vem o Projeto Sivam, O PDT encaminha a votação 
pela rejeição do Projeto de Resolução n• 35, de 
1996. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Como 
votaoPSDB? 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim", com 
toda a consciência. O brilhante trabalho feito pela 
supercomissão presidida pelo Senador Antonio 
Carlos Magalhães demonstrou que este projeto é 
tecnologicamente avançado, não tem nenhum furo 
no que diz.tespeito à sua parte ética, vai ser exe
cutado pelo Ministério da Aeronáutica, que merece 
a confiança de todos nós, sendo de fundamental 
importância para o desenvolvimento da Região 
Amazõnica-
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Por isso, o PSDB encaminha o voto "sim". 
0- SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 

votaoPSB? 
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES 

(PSB-SE) - O PSB, pelas razões expostas pelos ora
dores que ocuparam a tribuna em nome da Oposi
ção, vota •não•. 

O parecer do Tribunal de Contas reveste-se 
apenas de uma formalidade legal, mas não ingres
sou na área da investigação sobre o tráfico de in
fluência que houve na aprovação do Projeto Si
vam. 

Além disso, Sr. Presidente, o Senador Edison 
Lobão referiu-se ao fato de que estávamos preo
cupados tão-somente em ouvir o Sr. Francisco 
Graziano. Na verdade, o nosso interesse não é em 
ollllir JJ.j)r. Francisco Graziano, mas em apurar as 
declarações que ele fez e que a Nação inteira 
-aco_~nhou com interesse de que um dia havia 
combalido a corrupção no Governo e que levava 
esse mérito para os seus filhos, como um patrimõ
nio. 

Portanto, Sr. Presidente, ao lado do Senador 
Ademir Andrade, representante digno do Estado do 
Pará pelo PSB, voto "não" e "não". 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota o Lfder do PT? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) -
Sr. Presidente, por defender um sistema de vigi
lância para a Amazônia que seja eficaz, que ga
ranta a soberania nacional, que desenvolva a 
tecnologia brasileira mas que esteja de acordo 
com o novo paradigma tecnológico, votamos 
•não•. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota o Lfder do PPB? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIM (PPB-SC) - Sr. 
Presidente, o Partido Progressista Brasileiro vota 
"sim". Esse é o meu pedido aos meus companhei-
ros. 

Acrescento que há duas razões fundamen
tais. Em primeiro lugar, é o "sim" de quem está 
convencido de que nenhum outro pedido de em
préstimo ou de ratificação de empréstimo esteve 
submetido como este à investigação nacional e 
internacional. 
---se ror comprovada concretamente uma irre
gularidade, não estamos aqui homologando a ir
regularidade não conhecida. Estou aqui, sim - e 
esta é a segunda razão - porque o meu Partido 
não tem motivos para duvidar de quem autorizou 

a contratação sem concorrência pública. O então 
Presidente Itamar Franco, depois de ouvidos os 
órgãos competentes durante a sua gestão, não en
controu nenhuma irregularidade. E não encontrou 
nenhuma irregularidade depois de ter conlribufdo 
para que a investigação aqui ocorresse. E jamais 
nos omitimos, não lavamos mãos como Pôncio Pi
latos e não negamos o nosso patriotismo. É em 
nome disso que peço aos meus companheiros que 
votem •sim•. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota o Lfder do PPS? 

O SR. ROBERTO FREIRE (F'P5-PE) - O 
PPS vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Encer
rado e encaminhamento. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

__ (Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES 

Artur da Távola - BeiJo Parga - Beni Ve
ras - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - COuti
nho Jorge - Edison· Lobão - Élcio Alvares -
Esperidião Amin - Flaviano Melo - Franceli
na Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata - Guilherme Palmeira -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - [ris 
Rezende - Jader Barbalho - Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - José Agripino - José 
Alves - José Bonifácio - José Eduardo Viei
ra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira -
José Roberto Arruda - Lucfdio Portella - Lú
cio Alcântara - 'Lúdio Coelho - Mauro Miran
da -.Nabor Júnior- Ney Suass11na- Pedro 
Piva - Ramez Tebet - Regina Assumpção -
Renan Calheiros - Romero Jucá - Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sérgio Ma
chado - Teotonio Vilela Filho - Totó Caval
cante - Valmir Campala - Vilson Kleinübing 
,. Waldeck Ornelas. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Valadares -
Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - Josaphat Ma
rinho - José Eduardo Outra - Júnia Marise - Lauro 
Campos - Osmar Dias - Pedro Simon - Roberto 
Freire - Roberto Requião -Sebastião Rocha 

ABS"FÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR 

Antônio Carlos Magalhães. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
peço a pala~~ra pela ordem. 

------ ----------·- -
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Tem 
Ct"palavra V. Ex•, Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
aproveitando o intervalo da votação, lembro que 
haverá a votação de quatro destaques após a 
votação do projeto. -

Portanto, a presença continua sendo neces
sária para o processo de votação que estamos 
levando a efeito. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGGALHÃES 
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. 
Ex• tem a palavra. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGGALHÃES 
(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente, comunico que estive prese!lte e 
votrp-effnanecer em plenário, mas votei, como 
Presidente da Comissão, que presidi imparcial-

~ mente;- abstenção, . porque não tinha direito a 
voto na comissão e continuei sem direito a voto 
aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Vota
ram SIM 47 e NÃO 13: Houve uma abstenção. 

Total: 61 votos. 

O projeto foi. aprovado, ressalvadas as 
emendas. · · · 

O SR. JOSAPHAT MARINHO· Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma declaração de vot!k 

SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador Josaphat Marinho:. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela 
ord!JW· Sem revisão dO orador) - Quero apenas 
declarar, para que seja consignado na· Ata da 
Casa, que votei contrariamente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE'(Júlio Campos)- Soli
cito aos Srs. Senadores que permaneçam em 
plenário, pois ainda haverá a apreciação dos 
destaques. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1• Secretário, em exercício, Senador 
Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTCf W 512, DE 1996 

_ :::::;senl!orf>residente, 
Nos termos do arl 312, alínea "b", do Regi

mento Interno, requeiro destaque, para votação em 
separado, da Emenda n• 1, de Plenário, a 
PRS/35/96. 

Sala das Sessões, em 23 de maio de 1996. 
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1• Secretário, em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 513, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 312, alínea b, do Requeri

r::nento Interno, requeiro destaque, para votàção em 
separadcr, da Emenda n• 2, do Plenário, ao 
PRSt35/96. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996.- José 
Eduardo Outra. : 

O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) - Em vo-
tação o requerimento. ~~ 

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

Rejeitado. 
·Sobre a mesa, requerimento que será-lido pelo 

Sr. 1• Secretário, em exercício, SenadOr Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

RI§:QUERIMENTO N" 514, DE 1996 

" Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, dO Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n• 3, de Plenário, ao PRSt35196. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996.-José 
Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a 
palavra, pela ordem, ao nobre SenadOr José Eduar
do Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -8E. Pela 
ordem. Se!!l_ revisão do· orador) - Sr. Presidente, 
quero saber o número da emenda do Senador Os
mar Dias? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - É a 
Emenda n• 4. Será a próxima. 
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Em votação o requerimento do Uder do PT. 
-- - Os · Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1• Secretário, em exerolcio, o Senador Ney 
Suassuna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 515, DE 1996 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n• 4, de Plenário, a PRSI35/96. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996.-José 
Eduardo Outra- Osmar Dias. _, ... 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
~ .taçãõ o ·requerimento. · 

. --
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem a 

palavra o Senador José Eduardo Outra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota o nobre Uder do Governo? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES) ·"Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota o nobre Uder do PT? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE)- Em 
respeito aos 31 Srs. Senadores que assinaram a 
Emenda do Senador Osmar Dias, o PT vota "sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota o nobre Líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- O PTB 
vota "não", Sr. Presidimte. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Como 
vota a nobre Uder do PDT? 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG) - O PDT 
yota "sim~, Sr. Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Srs. Se
nadores, queiram ocupar os seus lugares para a ve
rificação de quorum solicitada pelo nobre Senador 

- - José Eduardo Dulla. (Pausa.) 
·': 

Os Senadores já podem votar. (Pausa.) ' 

(Procede-se à votação.) 

VOTARAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

• Ademir Andrade - Antonio Carlos Valadares -
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pela Benedita da Süva- Bernardo Cabral - Eduardo Su-

ordem. Sem revisão do orado)- Em respeito aos 31 plicy _Gerson Camata _ Josaphat Marinho_ José 
Srs. Senadores que assinaram a emenda do Sena- Eduardo Outra _ Júnia Marise _ Lauro Campos -
dor Osmar Dias, peço verificação de quorum, com 0 Osmar Dias- Pedro Simon- Roberto Requião. 
apoiamento dos Srs. Senadores· Eduardo Suplicy, 
Júnia Marise, Osmar Dias, Roberto Requião, Lauro VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Cam"Pos e Ademir Andrade. Artàr.da Távola- Bailo Parga- Bani Veras-

O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, peço Carlos Bezerra - Carlos Wilson -Coutinho Jorge 
a palavra pela ordem. . , - Edison Lobão - Élcio Alvares - Flaviano Melo -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Tem v.'.. Francelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo 
Ex" a palavra. \ - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris Re-

0 SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or- ~ zende_- ~der Barbalho_-: Joel de Hollanda - Jo-
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gos- ' 1 nas _Pm~e1ro- José Agnpmo- José ~lves- ~osé 
taria de reiterar a necessidade de presença em pie- ·' \ Bomfác1o - José Fogaça - J~é lgnáCJo Fe~1ra -
nário, porque a votação é nominal. Faço um apelo , José Robert_? ~rruda - Lucfd1o Port~lla - Luc1o AI-
para que os Senadores que estiverem nas imediaçõ- cantâra - Lúd1o Coelho - Mauro M1randa - Nabor 
es venham ao plenário. Júnior- N~y Suassun_a- Pedro Piva- Ramez Ta-

o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Convo- bel - Reg1na Assunçao -. Romero J~cá - Romeu 
co..os Srs. senadores que "á se retiraram que voltem Tuma -:- Ro~ldo Cunha L1ma - Sérg1o Machado :-

1!.õpiénário - - J - · Teotomo VIlela F-ilho - Totó Cavalcante - Valm1r 
0 

Co • Ui d PSDB? Campelo- Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas. 
mo vota o nobre der o . 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDEH;E) • 0 ABSTEM-5E DE VOTAR O SR. SENADOR: 
PSDB vota "não", Sr. Presidente. Anton~ Carlos Magalhães. 



00440 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Votaram 
-SJM-13 Srs. Senadores; e NÃO 42. · · 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 56. 
Foi rejeitado. 
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo 

Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Ney Suas
suna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 516, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alfnea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n• 6, Plenário, ao PRS/35196. 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996.- José 
Eduardo Outra. . 

- o-SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo-
taçãe. --- ·· · · 
· ---os Srs. Senadores · que· o aptovarif queiram 
permanecer sentados. (Pausa .. ) 

Rejeitado. 
Em votação as subemendas das Emendas. ll"s 

5 a 8, com parecer favorável do relator. . . ·i. 
OS Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados (Pausa) 
Aprovadas. . . _. --~~· 
O SR. PRESIDENTE (Júlio_ ~mpo:;;) - Vota

ção, em globo, das EmendaS n"s 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 
destacadas com parecer contrário: · · ' · · · · 

Os Senadores que as aprovam· qoei.~m ;)er-
manecer sentados. (Pausa.) · · · · · · · · • 

Rejeitadas. · "' • · · · · · · · 
Ficam prejudicados os Projetas. de Resolução 

n•s-41l de 1996 e 53 de 1995, os Requerimentos ll"s 
1.502, de 1995, 474, de 1996, Parecer' n" 11. de 
1996, e o Requerimento n• 510196. · -· · · 

A matéria vai à Comissão Direiora para a reda-
ção final. (Pausa.) · · - - - · 

São as seguintes as emendas rejeita
das: 

EMENDA N° 1 - PLEN 

Suprima-se o alt. 1J 
' 

EMENDA 1)1• 2- PLEN 
\ 

' \ 
~crescE!nte-se o seguinte art: - ..,._ .... __ , -~"- --- . -~-

No art a• das Resoluções n"s 91, 93, 
96, 96 e 97, de 27 de dezembro de 1994, do 
Senado Federal, fica" suprimida a referência 
à empresa Esca S.A que será substilufda 

pela nova empresa integradora brasileira, 
regularmente escolhida. 

EMENDA N• 3-PLEN 

_ Acrescente-se o seguinte arl: 
O art 4° das Resoluções n"s 91, 93, 

95, 96 e 97 de 27 de dezembro de 1994, do 
Senado Federal, passa a vigorar com as se
guintes alterações: 

a) no caput, o valor global de US$ 
1.395.100.000,00 (um bilhão, trezentos e 
noventa e cinco milhões e cem mil dólares 
norte-americanos) é ratificado para US$ 
1.395.000.000,00 (um bilhão, trezentos e 
noventa e cinco milhões de dólares norte
americanos; 

b) nos itens I e 11, é suprimida a sigla 
Esca S.A que será substitufda pela da nova 
empresa integradora brasileira, que for·ade
qoadamente escolhida; 

c) o item III fica redigido assim: 
III - à Comissão para Coordenação do 

Projeto Sivam (CCSIVAM) é reservado, no 
contrato comercial do total financiado, o 
montante de US$ 360.000.000,00 (tre;;Íentos 
e sessenta milhões de dólares norte-ãmeri
canos), cuja, aplicação de destinará: 

a) US$ 80.000.000,00 (oitenta milhões 
de dólares norte-americanos) aos serviços 
de integração; 

b) US$ 170.000.000,00 (cento e seten
ta milhões de dólares norte-americanos) 
aos serviços, equipamentos e fornecimentos 
complementares de implantação do Projeto 
~ivam; 

c) US$ 110.000.000,00 (cento e dez 
milhões de dólares norte-americanos)às 
obras civis. 

EMENDA N° 4-PLEN 

Dê-se a seguinte redação aos arts. 3" e 42 das 
Resoluções números 91, 93, 96 e 97 de 1994: 

'Art. O Governo Brasileiro realizará lici
tação pública para escolha das empresas 
que implantarão, gerenciarão e fornecerão 
os equipamentos para o Projeto Sivam. • 

EMENDA N° 5-PLEN 

Inclua-sé o Sêgüinte· art: 5• no Projeto de Reso
lução n• 35, de 1996, renumerando-se os demais: 

Arl SO Constatada a existência de ile
galiQIIde ou irre~ularidade insanável nos 
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contratos celebrados para a execução do 
Projeto Sivam pela auditoria especial do Tri
bunal de Contas da União, os mesmos se
rão recindidos sem ônus para a União. 

Justificação 

O Senado Federal solicitou ao Tribunal de 
Contas da União a realização de uma auditoria es
pecial sobre os contratos Raytheon/CCSIVAN, cujas 
conclusões ainda não são conhecidas. Consideran
do este fato, o Relator recomenda a aprovação do 
projeto em tela, respaldado no compromisso político 
assumido pelo Governo de denunciar o contrato com 
a empresa Raytheon no caso se surgir fato que o in
valide. 

O objetivo da presente emenda é incluir um 
dispositivo na Resolução que explicite esse compro
missô, "1lo sentido de respaldar a decisão do Senado .. 

. n_g caso de aprovaçao ·deste projeto. 
· --sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Se
nador Coutinho Jorge 

EMENDA N• 6.., PLEN 

Acrescente-se, onde for próprio, artigo com a 
seguinte redação: 

Art. O Poder Executivo submeterá ao 
Senado Federal, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, prorrogável por igual tempo, o nome da 
empresa brasileira que exercerá as funções 
de integração e fiscalização do projeto, a 
que se refere esta Resolução. 

EMENDA N• 7-PLEN 

Adita os seguintes Artigos e Pará
grafos ao Projeto de Resolução n• 35, de 
1996, que faz adequações às Resoluções 
nos 91, 93, 95, 96 e 97 de 1994, do Senado 
Federal e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. Ao Projeto Sivam fica integrado o sistema 

Telepmto, acoplado ao instiMo Entreposto Aduanei
ro na Amazônia. 

§ 1• O sistema Teleporto será constituído por 
uma rede comutada de serviços interativos de infor
mações comerciais entre portos e aeroportos, e vol
tado para a conectividade teleinformatizada dos ei
lCOS.- intermodais de transportes rodo-ferro-aquaviá-

--nos e aeroviários, além da recuperação. funcional de 
áreas interioranas de comércio. 

§ 2" O instituto Entreposto Aduaneiro será 
êonstituído pela impantação de armazéns gerais e 
lojas francas em portos e aeroportos, formando en-

claves comércio-portuários, inclusive servindo a ter
ceiros, e emitindo tftulos-warrant-aduaneiros, na re
pristinação do Decreto n" 1.1 02, de 21 de novembro 
de 1903. 

Art. Serão concedidos incentivos fiscais sobre 
receitas a empresas de navegação que operarem, 
com suas bases, a partir dos enclaves comércio-por
tuários de que trata esta Emenda, prescindindo po
rém na obrigatoriedade de suas aplicações em pro
jetes que substanciem tecnologia apropriada e suas 
transferências. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a 
redação final da matéria, que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 269, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 35, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 35, de 1996, que altera 
as Resoluções n"s 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, do 
Senado Federal, que tratam do Projeto Sivam; e dá 
outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de maio de 
1996. - Julio campos, Presidente - Ney Suassu
na, Relator - Renan C81helros - Ernancles Amo
rim. 

ANEXO AO PARECER N° 269, DE 1996 

Faço Saber qué o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
RegimeJ\to Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" DE 1996 

Altera as Resoluções nos 91, 93, 95, 
96 e 97, de 1994, do Senado Federal, que 
tratam do Projeto Slvam, e dá outras pro-

~. vidências. 

O Senado Federal resolve: 
i' Art. 1• São revogados os arts. 3" e 4° das Re
l~luções n"s 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, do Sena
i do Federal. i Art. 2" As Resoluções n"s 95 e 97, não se apli
·:ca o disposto no art. 11 da Resolução n" 96, de 
1989, do 5enado"Federal. 

Art. 3" São prorrogados por duzentos e setenta 
dias os prazos para exercfcio das autorizações de 
que tratam as Resoluções n• 91, 93, 95, 96 e 97, de 
1994, do Senado Federal. 
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___ Art. 4° As autorizações concedidas pelas Reso
luções n•s 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, do Senado 
Federal, e por esta Resolução serão exercidas em 
observância aos procedimentos constantes no ane
xo desta. 

O exercfcio das autorizações concedidas pelas 
Resoluções nOS 91, 93, 95,96 e 97, de 1994, de Se
nado Federal; e por esta Resolução, é condicionado 
à adoção dos seguintes procedimentos por parte do 
Poder Executivo: 

1 - As obras civis decorrentes da implantação 
e da execução do Projeto Sivam serão contratadas 
em processo licitatório, nos termos da Lei n• 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 

2 - A União assinará compromissos de sigilo 
com as empresas fornecedoras de bens e serviços 
para 9 _frojeto Sivam, de modo a garantir para sua 
propriedade plena e exclusiva do software desen-

~ . volvi&s para o Sivani, assim como das soluções 
àdõiãdas e dos desenvoMmentos posteriores, e evi
tar sua divulgação ou uso sem a devida autorização 
e o correspondente pagamento. 

3 - Os contratos comerciais assinados em de
corrência das Resoluções nOS 91, 93, 95, 96 e 97, de 
1994, do Senado Federal, e/ou desta Resolução, se
rão rescindidos, caso seja constatada pelo Tribunal 
de Contas da União a existência de ilegalidade ou ir
regularidade insanável nesses contratos ou nos atos 
que lhes deram origem. 

4 - O Poder Executivo submeterá ao Congres
so Nacional, nos tennos do art. 48, IV, da Constitui
ção Federal, ainda nesta Sessão Legislativa, pro
posta de programa de fortalecimento do Sistema de 
ProJ~odaAmazônia-SIPAM. . _ . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra,_encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO 
N" 26, DE 1996 

- _ JEm regime de urgência, nos tennos 
_ __,..,.do Requerimento n• 488, de 1996) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 26, 
de 1996 (n" 207/95, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo Interna
cional do Açúcar, de 1992, assinado em 30 

de dezembro de 1992, na sede da Organiza
ção das Nações Unidas, em Nova Iorque. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa NaclonaQ 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Totó Cavalcante para 
proferir parecer, em nome da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB- TO. Para 
emitir parecer) 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores 

I - Relatório 

Em cumprimento ao art. 49, inciso I, da Consti
tuição, o Poder Executivo encaminhou ao Congres
so Nacional o acordo em epigrafe, por meio da Men
sagem n• 814, de 1995. 

Iniciando-se pela Câmara dos Deputados, a 
mensagej:rl foi apreciada na Comissão de Relàções 
Exteriores daquela Casa, e pelo seu Plenário, em 
substituição às Comissões de Constituição e Justiça 
e de Redação e de Agricultura e Política Rural, dan
do origem ao Projeto de Decreto Legislativo n• 26. A 
proposição foi aprovada em redação final, em 16 de 
abril de 1996, tendo sido em seguida enviada ao Se-
nado Federal. ; 

A mensagem presidencial faz-se acompanhar 
de exposição de motivos do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, na qual ressalta-se que 'ao 
preservar o diálogo entre produtores e consumido
res, o novo Acordo incentiva os seus membros à tro
ca de informações sobre as suas políticas nacionais 
permitindo a todos um panorama atualizado da si
tuação açucareira mundial'. 

Este ·instrumento internacional, negociado no 
âmbito da Conferência das Nações Unidas para o 
Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), entre 
1991 e 1992, foi assinado pelo Brasil em 30 de de
zembro de 1992, e tem o mérito de preservar a Or
ganização Internacional do Açúcar como importante 
foro de consultas sobre questões sucroalcooleiras e 
instituição de incentivo à expansão internacional do 
consumo e do comércio do açúcar. · 

É o relatório. 

n- Voto do Relator 

O presente acordo representa a norma jurfdica 
e programática da Organização Internacional do 
Açúcar, que- é uma organização internacional, se
gundo os fundamentos do diretto internacional públi
co. Essa organização foi criada pelo Acordo Interna
cional sobre Açúcar de 1968, e mantida em todas as 
revisões desse tratado (Acordos Internacionais so-
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_bre__Açúcar de 1973, 1977, 1984 e 1987). Essa última 
atualização de 1992, que ora se pretende ratificar, igual
mente mantém a Organizaçaõ1ntemacional do Açúcar 
"com a finalidade de adminisbar o presente Acordo e su-

-peiVisionar sua operação, rom a filiação, poderes e fun
ções previstos oo presente Pcordo" (artigo 3). 

O tratado tem co~)etivos a cooperação e o 
estímulo ao comércio e à ~anda de açúcar, por 
meio da instituição de uma organização internacio
nal, com estrutura política clássica: um Conselho In
ternacional do Açúcar, comPõSto por todos os mem
bros do Acordo, e um Comitê Administrativo. O texto 
firmado pelo Governo permite a adequada defesa 
dos interesses brasileiros, em vista da adoção de 
critérios justos e eqüitativos na distribuição de pode
res na Organização, baseados principalmente na· 
qlafl)idj~de de produção de cada país. 

Pelo exposto, em vista da conveniência jurídica 
. e-'!_Ef:mérito desta menSa.gem. opinamos pela confir
mação do Acordo Internacional sobre Açúcar, de 
1992, nos termos do projeto de decreto legislativo 
aprovado pela Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos. Fazendo 
soar a campainha) - Consulto o Plenário sobre a 
prorrogação da sessão por mais uma hora, para que 
se esgotem as matérias constantes da Ordem do 
Dia. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro
gada a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O (iare- · 
cer do Senador Totó cavalcante conclui favoravel
mente à matéria 

Conclufda a fase de instrução, passa-se à dis
cu~o do projeto, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Emvotação. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. 
Aprovado. 

À Comissão Diretora para a redação final. 
(Pausa). 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo redação final, que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercfcio, Senador Jonas Pinheiro. 

É lido o seguinte: 

-~-- PARECER N" 270, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Le~islativo n• 26, de 1996 (n• 207, de 

· ·- 1995, na casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 26, de 1998 (n• 
207, de 1995, na casa de origem), que aprova o tex
to do acordo Internacional do Açúcar, de 1992, assi
nado em 30 de dezembro de 1992, na sede da Or
ganização das Nações Unidas, em Nova Iorque. 

Sala de Reunião da Comissão, 23 de maio de 
1998. - Jlllio campos, Presidente - Ney Suassu
naRelator- Ernandes Amorim- Eduardo Supllcy. 

ANEXO AO PARECER N° 270, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1996 

Aprova o texto do acordo lntemacio
Qal do Açúcar, de 1992, assinado ein 30 
de dezembro de 1992, na sede da Organi
zação das Nações Unidas, em Nova Ior
que. 

O Congresso Nacional decreta: :;, 
·Art 1• É· aprovado o texto do acordo Interna

cional do Açúcar, de 1992, assinado em 30 de de
zembro de 1992, na sede da Organização das Naçõ
es Unidas, em Nova Iorque. · 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em' revisão do refendo Acordo, ·assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, i, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na-
cional. . _ ~ 

Art 2" Este Decreto Legislativo enira em vigor 
na data de sua publicação. 

·· O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Em dis
cussão o parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) -Item 5: 

Votação, em turno único, do Requeri
meRto n"" 258, de 1996, do Senador Júlio 
Campos, solicitando, nos termos regimen
tais, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei do Senado n• 82, de 1995, de sua au
toria, que altera dispositivos da Lei n• 8.004, 
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de 14 de março de 1990, que dispõe sobre 
transferência de financiamento no âmbito do 
Sistema Financeiro de Habitação e dá ou
tras providências. 

A matéria constou da Ordem do Dia em sessão 
deliberativa ordinária, quando foi lido e aprovado o 
Requerimento n• 323, de 1996, de adiamento da vo
tação para aguardar informações solicitas ao Reque
rimento n• 322, de 1996. 

As informações solicitadas foram prestadas 
pelo Ministro da Fazenda em 15.05.96, através do 
Aviso n• 375196. 

O Requerimento n• 322, de 1996, e as informa
ções prestadas foram devidamente publicadas e 
constam dos avulsos da Ordem do Dia, em anexo 
ao Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1995. • 

- ·~bre a mesa, ofício da Comissão de Assuntos 
Sociais, que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exer- · 

· é:íciG;-Senador Jonas Pinheiro. 

É lido o seguinte: 

OF.CAS/ 

Em 9 de abril de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunica a Vossa Excelência que, nos termos 

do disposto no parágrafo único do art. 255 do Regi
mento Interno, esta Presidência nada tem a opor 
quanto à inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n• 82, de 1995, que "dispõe sobre 
transferência de financiamento no âmbito do Siste
ma Financeiro de Habitação, e dá outras providên
cias•. 

~..No ensejo, reitero protestos de consideração.
Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - Em vo
tação o requerimento, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1995, 

será incluído na Ordem do Dia oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Hem 6: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 403, de 1996, do Senador Roberto 

-=-.c B:eiLe, solicitando, nos termos l;io art. 172, 
- - - inciso I, ·do Regimento Interno, a inclusão 

em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se
nado~041, de 1996, de autoria do Senador 
Aaviano Melo, que introduz alterações na 
Lei n• 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. 

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comis
são de Assuntos Eccnõmicos, que será lido pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Jonas Pinheiro. 

É lido o seguinte: 

OF JCAE/096196 

Brasma, 16 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que essa Presi

dência não detectou nenhum óblce à inclusão em 
Órdem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 041, 
de 1996, solicitada através do Requerimento n• 403, 
de 1996. 

Atenciosamente, -Senador Pedro Piva, Presi
dente, em exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O expe
diente lido vai à publicação. 

So§.re a mesa, requerimento que será lidó pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, senador Jonas Pi
nheiro. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 517, DE 1996 

Nos termos do art. 315, combinado com a alí
nea c do art. 279 do Regimento Interno, reQueiro 
adiamento da votação do Requerimento n• 403, de 
1996, a fim de ser feita na sessão de 27-6-96 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996. - Jo
nas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

ria. 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica adiada a maté-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Hem 7: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 450, de 1996, do Senador Valmir 
Campelo, solicitando, nos termos do art. 256 
do Regimento Interno, a retirada do Projeto 
de Lei do Senado n• 19, de 1996, de sua au
toria, que inclui inciso VI 11 no art. 35 da Lei 
n• 9250, de 26 de dezembro de 1995. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadora!;!. que o aprovam queiram 

pennanecer·sEmtâdos. (Pausa) · 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 19, de 1996, vai 

ao Arquivo. 
O SR:PRESIDENTE (Júlio Campos) - Hem 8: 
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-Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 456, de 1996, da Senadora Bene
dita da Silva, solicitando, nos termos regi
mentais, a retirada do Projeto de Lei do Se
nado n• 21, de 1995, de sua autoria, que 
institui Programa de Educação para a Pre
servação do Património Ecológico. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 21, de 1995, vai 

ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Hem 9: 

Votação, em turno único, do Requeri
--- ...nento n• 475, de 1996, do Senador Ádemir 

• . Andrade e outros senhores Senadores, soli-
. ~ --- citando, nos tennos regimentais, a criação 

de uma Comissão Temporária, composta 
por onze titulares e igual número de suplen
tes, destinada a definir uma polrtica para o 
desenvolvimento económico e social da 
Amazônia. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. {Pausa) 
Aprovado. 
A Presidência tomará as providências necessá

rias a fim de que seja cumprida a deliberação do 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Hem 10: 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 81, de 1994 (n• 3.434192, na 
Casa de origem), que altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho, dispondo sobre o jus 
postulandi, a assistência judiciária e a rep
resentação dos menores no foro trabalhista, 
tendo 

Parecer sob n• 244, de 1996, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

---Emaiscussão o substitutivo, em turno suple
mentar. (Pausa) 

A Presidência esclarece ao Plenário que,pode
rão ser oferecidas emendas à pr6posição até o en
cerramento da discussão. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Ademir Andra
de. 

É lida a seguinte: 

EMENDA (de plenário) 

Oferecida ao substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 
1994 (N• 3.434192, na Casa de origem), 
que aHera a Consolidação das Leis Tra
balho, dispondo sobre o Jus Postulandi, 
a assistência judiciária e a representação 
dos menores no foro trabalhista. 

EMENDA N• 1-PLEN 

Dê-se ao art. 793 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 1• 
de maio de 1943 e alterado pelo art. 1• do substituti
-vo do Senado ao projeto em epígrafe a seguinte re-
dação: ~- · · 

• Art. 793. Tratando-se de maiores de 
quatorze anos e menores de dezotto, as re
clamações deverão ser assistid;;!S . pelos 
seus representantes legais, ou, na faltá des
tes, pela Defensaria Pública, pela Procura
dorias da Justiça do Trabalho, ou pelo sindi
cato representativo da categoria profissional 
do reclamante. 

Parágrafo único. Nos lugares onde não 
houver Defensoria, Procuradoria ou sindica
to representativo da categoria profissional, o 
Juiz ou Presidente nomeará pessoa habilita
da para desempenhar o cargo de curador da 
lide: 

-..: Justificação 

A presente emenda introduz a defensaria públi
ca e o sindicato profissional dentre os entes habilita
dos a prestar assistência ao menor reclamante, na 
falta de seus representantes legais. 

Recorde-se aqui que a Lei Complementar n• 
80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defen
soria Pública da União, do Distrito Federal e dos 
Territórios e prescreve nonnas gerais para sua orga
nização nos Estados dispõe, em seu art. 4° ser "fun
ção instttucional da defensaria pública, dentre ou
tras: ... VI - alUar como Curador Especial, nos casos 
previstos em lei'. Nisso a lei complementar apenas 
arremata o_fomaAdo · constttucional que estabeleceu 
ser a defensaria 'instituição essencial à função juris
dicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurf
dica e a defesa em todos os graus, dos necessita
dos, na forma da lei' {art. 134, CF). Assim o art. 793 
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_ da_CLT deve ser modificado para contemP.Iar as di
retrizes da Carta Magna e da Lei Complementar n• 
ao/94. 

Quanto à colocação do sindicato profissional 
no mesmo rol de curadores especiais, busca a 
emenda, não apenas resgatar a orientação expressa 
na proposição original do ilustre Deputado Sérgio 
Arouca, como dar plena aplicabilidade ao disposto 
no inciso III do art. a• da Constituição, que diz caber 
ao sindicato "a defesa dos direitos e interesses cole
tivos ou individuais da categoria, inclusive em ques
tões judiciais ou administrativas". · · 

Sala das Sessões, 23 de maio de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra. 

(A Comissão de Assuntos Sociais) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis
cüSsãà': Não havendo quem peça a palavra está en- .. 
~rrada a discussão. ·A matéria retomará à Comis- . 

· são ãe Assuntos Sociais para éxame da emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Hem 11: 

Primeiro dia de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n• 1, de 1996 (n• 48/95, na Câmara dos 
Deputados), que dá nova redação ao inciso 
11 do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante três 
dias úteis para discussão, até quando poderão ser 
oférecidas emendas que envolvam o mérito, assina
do por um terço, no mínimo, da composição da 
Casa. · 

Transcorre hoje o primeiro dia útil ·da discus
são. (Pausa) 

Em discussão a proposta, em segundo turno. 
(Pausa) Não há oradores. 

A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa de terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia 

A Mesa recebeu manifestação da Presidência 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
CiQiilt ~o@vel à participação do Senado na as• 

-conferência Internacional do Trabalho. 
Em votação a proposta. 

_ Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 

A Presidência designa os nobres Senadores 
Júlio Campos e Hugo Napoleão para participarem 
da referida reunião. 

O Sr. Senador Freitas Neto enviou à Mesa re
querimentos cuja tramitação, de acordo com o dis
posto no art. 235, inciso III, alínea a•, item 04, do 
Regimento Interno, devem ter início na Hora do Ex
pediente. 

As proposições serão anunciadas na próxima 
sessão. 

Concedo a palavra, para uma comunicação 
inadiável, à Senadora Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não po
deria deixar de manifestar-me com relação a uma to
mada de decisão polêmica para a história do Supre-
mo Trib4nal Federal.. . 

Sabemos que ele anulou a sentença imposta 
pela Justiça de Minas Gerais ao encanador Márcio 
Lufs de Carvalho, condenado a seis anos de prisão 
por estuprar uma menina de doze anos. 

Os Ministros que votaram favoravelmente à 
concessão do habeas corpus entenderam que a 
menina foi forçada a manter relações sexuais. No 
entanto tivemos o desprazer de ouvir o Relator do 
Processo, Ministro Marco Aurélio de Mello, que con
siderou o quadro estarrecedor, uma vez que todas 
as evidências demonstram que - segundo ele - a 
menina levava uma vida promíscua. E diz: 

• A presunção de violência, prevista no 
art. 224 do Código Penal, segue a realidade, 
até porque não há como deixar de reconhe
per a moaificação de costumes de maneira 
assustadoramente vertiginosa nas llltimas 
décadas. 

Nos nossos dias, não há crianças, mas 
moças de doze anos. • 

O que significa ser criança verdadeiramente? 
Para nós, segundo o advogado Hélio Bicudo, Presi
dente da Comissão de Direitos Humanos, ser crian
ça signifiCa não ter condições de tomar decisões ra
cionais e com validade jurfdica. 

Isso é assegurado tanto pelo Estatuto quanto 
pelo C6digo Penal. Mas o Ministro Marco Aurélio de 
Mello não levou em conta as leis brasileiras de pro
teção à infãricia ê à juventude. S. Ex" usou de sua 
autoridade de juiz para afirmar, sem qualquer base 
científica, que não existem mais •meninas• aos doze 
anos, e, sim, "moças". Parece-me que esta decisão 
equivocada: do Ministro do Supremo Tribunal Fede-
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ral está na contramão da história, está na contramão 
âté -mesmo das recentes decisões da maior autori
dade política brasileira, que é o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. É do conhecimento geral da Na
ção que o Presidente divulgou há dias o primeiro 
Plano Nacional de Direitos Humanos de que se tem 
notícia no País. 

O Sr. Edison Lobão- V. Ex' me concede um 
aparte, nobre Senadora? 

O SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo um 
aparte a V. Ex'. 

O Sr. Edison Lobão - Senadora Benedita da 
Silva, quero cumprimentar V. Ex' pela defesa que 
faz dos interesses da criança em nosso País. Estou 
inteiramente inscrito nessa linha. Sempre defendi a 
criança brasileira, o menor. Fui Governador e exerci 
u~ eol ítica 'ntensa nesse sentido, mas não posso 
deixar d'e dizer uma palavra em defesa da Suprema 
.CQrté! brasileira, que é conhecida como uma das me
lhores do mundo pelos seus julgados seguros, fir
mes e pela competência de seus Ministros e até 
pelo número de julgados ano a ano. O Ministro Mar
co Aurélio, que é um moço Ministro, é dos mais qua
lificados que já passaram pela Suprema Corte de 
Justiça deste País. Portanto, ao tempo em que V. 
Ex' defende a criança, pratica um ato de injustiça 
com nosso Ministro Marco Aurélio e com os demais 
Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

O SRA.. BENEDITA DA SILVA· Agradeço o 
aparte de V. Ex', mas é essa a concepção que te
mos nas nossas relações humanas. V. Ex' coloca 
que é um defensor dos direitos da oriança e do adoles
cente, também o sou; coloca que, como Governador, 
também defendeu esses interesses e que, na verdade, 
teníciS no Tribunal um homem de letrás que conheCe 
perfe~amente os dire~os, mas isso não o isentou evi
dentemente da responsabifidade que tem na interpre
tação da lei ao definir uma oriança corno urria moça. E 
é inadmissível que se cale diante dessa aberração. 

Cabe, nessa atnude dos Ministros, dizer que S. 
Ex's estão de uma certa forma ferindo as leis, por
que elas dizem, até mesmo as providências toma
das pelo Presidente da República no que diz respei
to aos direitos humanos, ele coloca: 

"Umitar a incidência da violência do
méstica contra as crianças e adolescentes. 

_ Uma campanha nacional de combate à 
_....,..., explôração sexuàfinfànto-juvenit · 

Alteração da legislação no tocante à ti
pificação de crime de exploração sexual in
fante-juvenil com penalização para o explo
rador e o usuário. 

Apoiar os projetes de lei que alterem o 
Código Penal nós crimes de estupro e aten
tado violento à mulher e à criança. 

- Reformular as normas de combate à 
violência e discriminação contra as mulheres 
e, em particular, apoiar verdadeiramente 
todo e qualquer projeto que trate o estupro 
como crime contra a pessoa, e não mais 
como crime contra os costumes. • 

Nós, da Bancada feminina no Congresso Na· 
cional, nos manifestamos. E sabe qual foi a nossa 
argumentação? É que essas são contrárias à lei pe
nal vigente, que pressupõe violência em atos se
xuais praticados com meninas menores de quatorze 
anos. Portanto, o Juiz errou! Essa decisão é contrá
ria aos arts. 213 e 224 do Código Penal que, embora 
seja de 1940, está em pleno vigor. Esses são os úni
cos artigos que tral<tm de crimes de violência sexual 
contra a l]uiher que não qualificam a vítima. · 

Uma menina de 12 anos de idade, mesmo com 
o corpo de mulher, não apresenta amadurecimento 
psíquico para deixar de ser vftima de tal violência. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, a reso
lução cria sem dúvida alguma precedentes para os 
demais casos semelhantes que assolam o País e re
forçam a impunidade dos crimes sexuais praticados 
contra as meninas. 

Fica aqui uma indagação sobre o valor do 
"sim" de uma menina de 12 anos. É um "sim" madu
ro, consciente? Até mesmo os psicólogos que traba
lham com essas meninas, que cedo estão sendo 
prostituídas, dizem que, sem dúvida alguma, não há 
o amadurecimento de alguém nessa idade. Um juiz 
não pode levar em conta o dito "sim" dessa menina, 
atribuindo 'à mesma a responsabilidade no ato do 
estupro. 

Aos 12 anos, a identidade das meninas não 
está formada. Elas podem apenas, pelo poder de 
transar com um adulto, dizer "sim". Mas elas podem 
mudar de idéia, como ternos cons!<ttado em várias 
intervenções feftas e em CPis de que participei, que 
tratavam da prostnuição infanto-juvenil. Essa menina 
que diz "sim" no momento de um ato sexual pode, 
ao mesmo tempo, deixar de fazê-lo, quando a ela 
são oferecidos um jogo ou urna boneca 

Temos que interprel<tr a lei com esse senti
mento. 

· · Esl<t decisãG desconhece a realidade dos fa
tos, de um Brasil que quer combater a exploração 
sexual. 

Esl<lmos promovendo campanhas nacionais 
contra essa-exploração de menores, e o Brasil, em 
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-r.eJ~o à violência sexual, tem sido colocado dentre 
os mais violentos. É inadmissível para mim como 
mãe, para os Srs. Senadores como pais, que uma 
sentença dessa tomasse responsável uma menina, 
e não um adulto na sua plena consciência. 

Esta decisão dos três Ministros do STF, toma
da à revelia das discussões que se travam hoje no 
País e dos caminhos que temos procurado para 
combater a exploração sexual dos meninos e das 
meninas e também das mulheres, cria uma perigosa 
jurisprudência. Entendo, Sr. Presidente, que, com 
esta decisão, os homens terão amparo legal para 
satisfazer suas taras sexuais com crianças de 12 
anos, bastando apenas que elas digam sim. 

Não pude deixar de ocupar a tribuna desta 
Casa hoje para protestar, veementemente, contra 
essa re~lução daqueles Ministros. Não pude aceitar 
passivamente uma decisão dessa natureza, porque 
.e~jQ_ que isso não se tome uma coisa natural, nor- _ 
mal. 

Não é possível que o Senado Federal não se 
contraponha a uma atitude dessas. Por maior co
nhecimento de leis que possa ter um homem, se ele 
não for capaz agir com sensibilidade, não bastará o 
que ele proclama, porque são letras mortas e que 
não tocam, evidentemente, os direitos humanos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva,. o Sr. Júlio Campos, 29 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Tot6 Cavalcante .. 

, .D SR. PRESIDENTE (T otó Cavalcante) • Con
cedo a palavra ao Senador Ademir Andrade para 
uma comunicação inadiável pelo prazo de cinco mi
nutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, eu não poderia deixar de fazer mais 
um alerta, pois já venho chamando a atenção deste 
Senado há bastante tempo -apesar da hora-, mas o 
fato não pode nem ficar para amanhã. 

Refere-se a uma nota de um ed~orial do Jor
nal do Brasil, do dia 19 e que, hoje, foi republicada 
em todos os jornais do meu Estado. O editorial, sob 
o titulo "AssaHo à Mina•, faz considerações inverfdi

..cãS=e-.extremamente complicadas, que instigam os 
garimpeiros em conflito. 

Lerei alguns trechos de maneira rápida: 

"Quase um mês depois do massacre 
dos sem-terra, em Eldorado dos Carajás, o 

sul do Pará está dando uma nova prova de 
falência do estado de dire® no Brasil. Em
bora a Justiça já tenha determinado a expul
são, para a reintegração de posse, dos mi
lhares de garimpeiros que invadiram as ins
talações da Companhia Vale do Rio Doce, a 
PM do Pará parece sofrer de tardia inércia, 
balizada de síndrome do coronel Pantoja e, 
até agora, nada faz para cumprir a ordem ju
dicial." 

Essa ordem judicial não é real, porque há uma 
decisão judicial em nível federal que se contrapõe à 
decisão desse juiz e que sentencia que essa área de 
garimpo não pertence à Vale do Rio Doce. 

Portanto, da mesma forma em que vimos, na 
sessão de hoje, uma discussão acirrada sobre a 
questão do Sivam, cem interpretações as mais dife
rentes, o mesmo está acontecendo com a Justiça do 
nosSo Pafs na inte,Pretação do caso da propriedade 
da mina de Serra Pelada. Então, faz mu~o mal o 
Jornal do Bnasil ao pregar a violência numa atitude 
como essa. 

Continuo: -
"A Vale do Rio Doce está perdendo 

US$150 mil por dia com o impasse p.Qvoca
do pelos garimpeiros. Insuflados pelo ex-de
putado e ex-coronel do SNI, Sebastião Cu
rió, e seus anligo8 companheiros de repres
são, os garimpeiros ocuparam as instalaçõ
es da Vale na Serra Leste, onde a empresa 
Azevedo Travasses fazia sondagens a mais 
de 430 metros de profundidade para avaliar 
as reservas de ouro da área. Trata-se, por
tanto, de uma mina subterrãnea, inadequa
da ao garimpo." 

É outra inverdade. Além disso, não é o Sebas
tião Curió que está incentivando os garimpeiros; eu 
e outros Deputados Federais do meu Estado o esta
mos fazendo, porque sabemos que os garimpeiros 
têm razão de proceder à Invasão ql.le fizeram. 

"Nada menos que 18 sondas estão pa
radas porque os garimpeiros abriram uma 
vala de um metro de largura, interrompendo 
o tráfego na estrada que dá acesso à região 
de Serra Pelada, sobre a qual a Vale tem 
decreto d!llavra desde 197 4." 

Esse decreto foi para minério de ferro. A Vale 
do Rio Doce passou seis anos sem fazer pesquisa 
nenhuma; portanto, esse decreto havia caducado. 
Há, inclusive, grande queStionamento sobre se Ser-
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ra Pelada estaria inclufda na área desse decreto, 
dentre outros aspectos de ilegalidade. 

"Entre os lfderes dos garimpeiros estão 
antigos delatores da guerrilha do Araguaia • 
agraciados com banancos em 1980, em 
Sena Pelada·, que ainda mantêm grande 
influência sobre aqueles que trabalharam 
sob seu jugo nos anos 80." 

Outra inverdade do Jornal do Brasil e do seu 
editorial. É lamentável que o Jornal do Brasil esteja 
pregando esse tipo atitude da Polícia Militar, porque 
há nos garimpos cidadãos sérios que deram a sua 
vida, que investiram, acreditaram naquilo e que me
recem ser respeitados por isso. 

• Aproveitando-se da popularidade na
-, ..cional e internacional do movimentá dos 

• sem-terra, os l.íderes garimpeiros sem ouro 
~ · ---- adotaram suas táticas, mas estão pedindo 

cada um o resgate de 30 quilos de metal 
puro para deixar o caminho livre à explora· 
ção mecânica da jazida pela Vale. É um vo
lume várias vezes superior ao que extrafram 
de Serra Pelada. 

A Azevedo Travasses foi contratada pela Vale 
para concluir até agosto a cubagem da superjazida 
de Serra Leste, na localidade de Curionópolis. Os 
trabalhos vão atrasar, podendo forçar o adiamento 
do leilão de privatização da Vale, marcado para se
tembro, devido à falta de precisão na reavaliação 
das reservas de ouro da Vale." 

Esse é outro absurdo, porque ainda estamos 
discutindo sobre a Vale aqui no Senado Federal, 
embõia esta Casa tenha adiado o debate. Esse edi
torial do Jornal do Brasil, o qual lamento profunda· 
mente, tem como deflllida a privatização da Vale e, 
por isso, condena os garimpeiros por estàrem atra
sando a reavaliação das reservas de ouro daquela 
companhia. Mas considero, até pelo aspecto do 
atraso da privatização, positivo o que os garimpeiros 
de Serra Pelada estão fazendo. 

• As projeções as reserva da Serra Les
te indicam o retomo de US$2 bilhões ao lon
go de dez anos para a extração de 150 to
neladas de outro, três vezes mais do que foi 
produzido em Serra Pelada Os investimen-

---:.. tos ao longo desse período estão estimados 
em US$1 bilhão. Quanto mais tardar a im
plantação mais distante será o resultado. • 

Lamento esse tipo-de editorial e que os jornais 
do meu Estado tenham republicado essa notfcia, 

dando destaque para esse tipo de matéria. Espero 
que o Governador Almir Gabriel não ceda às pressõ
es desse tipo, que não atenda a esse pedido de um 
juiz que proferiu uma sentença baseado em doeu· 
mentes impróprios, sem o devido estudo, sem con
ceder oportunidade de defesa aos garimpeiros da· 
quela região. 

Esse fato é grave, muito grave. A situação, a 
cada dia, se torna mais dHfcil e violências podem 
ocorrer. A obrigação do Governo, neste momento, é 
chamar representantes do Governo do Pará, repre
sentantes do Ministério das Minas e Energia, repre
sentantes da Vale do Rio Doce, do DNPM, políticos 
e os garimpeiros para buscar uma salda negociada 
para esse problema 

Os garimpeiros têm razão de agir da forma 
como o fazem. Eles agem dessa maneira porque es
tão sendo desrespeitados e pensam não haver outra 
-altemativ.a que não essa. Transmito a eles o riosso 
apoio total e irrestrito. 

Lamento, mais uma vez, a atitude do Jornal 
do Brasil ao lançar um editorial dessa espécie. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Totó Cavalcante, deixa a cadei· 
ra da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. 
Júlio Campos, ~ VJCe·Presidenfe. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An· 
drade, o Sr. Júlio Campos, ~ Vice-Presiden· 
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Totó Cavalcante. 

O !ifl. PRESIDENTE (Totó Cavalcante)· Con
cedo a palavra ao Senador José BonHácio pelo pra
zo de cinco minutos. 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO {PPB-TO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) • Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero cumpri
mentar o Senador Totó Cavalcante por estar assu
mindo momentaneamente a Presidência do Senado, 
o que é uma grande honra para nosso Estado. 

Informo ao Sr. Presidente e aos Srs. Senado
res que, amanhã, vou apresentar um projeto de lei 
sobre um fato que vem alcançando as manchetes 
dos jornais. O Supremo Tribunal Federal, recente
mente, numa decisão que anuncia o corrteço de mu
danças na-mentalrdade de nosso povo, uma decisão 
corajosa, absolveu um cidadão acusado do crime de 
estupro presumido, por ter mantido relações se
xuais, com o ccnsentimeirto da vitima, uma menina 
menor de 14 anos. 
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___ Nosso Código Penal data de 1940. Com o de
senvolvimento dos meios de comunicação, com a 
programação televisiva que entra em todos os lares 
brasileiros a mostrar sexo até na novela das 6 horas, 
por isso tudo, é preciso haver mudanças em nosso 
comportamento e até em nossas consciências, para 
acompanhanmos essa modernidade que se manffes
ta em nosso País. 

No capítulo que aborda os crimes contra os 
costumes, sugerimos mudanças nos arts. 215 a 218, 
220, 224 e 227, do Código Penal, de 1940. 

POSSE SEXUAL MEDIANlE FRAUDE 

"Art. 215 .•.....•...•. : ....... : .••...•••••...•••...•.•. -

Parágrafo único. Se o crime é pratica--.- ... 
do contra mulher virgem, menor de 16 (de-

.. __ • ·zesseis) anos e maior de 12 (doze): 
-- AlENTADO AO PUDOR MEDIANlE 

FRAUDE 
"Art. 216 .••..••..•.••.••.....•..•....••..•••.••....••.•• 

Parágrafo único. Se a ofendida é me
nor de 16 (dezesseis) maior de 12 (doze) 
anos: 

SEDUÇÃO 
• Art. 217. Seduzir mulher virgem, me

nor de 16 (dezasseis) anos e maior de 12 
(doze), e ter com ela conjunção carnal, apro
veitando-se de sua inexperiência ou justffi
cada confiança. • 

CORRUPÇÃO DE MENORES 
• Art. 218. Corromper ou facilitar a cor

rupção de pessoa maior de 12 (doze) anos e 
menor de 16 (dezasseis), com ela pratican
do ato de libidinagem, ou induzindo-a a pra-
ticá-lo ou presenciá-lo." · 

RAPTO CONSENSUAL 
"Art. 220.- Se a raptada é maior de 12 

(doze) anos e menor de 18 (dezoito) anos, e 
o rapto se dá com o seu consentimento:· 

A PRESUNÇÃO DE VIOLtNCIA 
"Art. 224 •..•.••••.•..••...••.••.•••••.•..•.••...•••. 
a) não é maior de 12 (doze) anos: 
MEDIAÇÃO PARA SERVIR À LASCI

VIA DE OUTREM 
_--:_ .=..-c"Art. 227 ••••...••...•.•.•••..•.• -····.-····-······· 

§ 1° Se a vítima é maior de 12 (doze) 
anos e menor de 16 (dezasseis) anos, ou se 
o agente é seu ascendente, descendente, 
marido, inmão, tutor ou curador, ou pessoa a 

que esteja confiada para fins de educação, 
de tratamento ou de guarda. ••• 

Quanto à presunção da violência, hoje se a 
pessoa é menor de 14 anos, existe a presunção Je
gal. Não importa que não haja violência, que o ato 
aconteça com o seu consentimento total, a lei prevê 
a presunção. E o nosso objetivo é abaixa~ a idade 
para essa presunção, tendo em vista que atualmen,. 
te todas as crianças, mocinhas de 12 anos, já estão 
sabendo, por intenmédio da televisão, de todos os 
meios de comunicação, do cinema, o que é sexo e 
como pode se pode fazê-lo, numa verdadeira educa
ção sexual. 

O Código Penal instituído pelo Decre
to-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
denominou os crimes sexuaíS sob a epígra
fe: "Crimes contra os Costumes•. 
· :.._ _ O referido Diploma legal reduziu o· limi
te de idade de 16 (dezes5eis) anos para 14 
(catorze) anos para o efeito de presunção 
de violência. Justificando a medida, o Minis
tério da Justiça e Negócios lnteriores-adu
ziu, à época, que •com a redução do limite 
de idade, o projeto atende à evidência de 
um fato social contemporâneo, qual sêja a 
precocidade no conhecimento dos fatos se
xuais. ( ..• ) Ora, na época atual, seria abstrair 
hipocritamente a realidade o negar-se que 
uma pessoa de 14 (catorze) anos completos 
já tem uma noção teórica, bastante exata, 
dos segredos da vida sexual e do risco que 
corre se se presta à lascívia de outrem. • 

Passados mais de 40 anos, a assertiva descri
ta assume- propoi"ÇÕes muito mais evidentes. O ex
traordinário avanÇo tecnológico das últimas décadas 
levou a sociedade a profundas transfonmações. Re
cebe-se hoje uma quantidade de informação jamais 
recebida em qualquer outro tempo. Os meios de co
municação • rádios, jornais, revistas e, principalmen
te, televisão ·deram à sociedade uma nova face. 

Com isso, os tabus inerentes à sexualidade 
evidenciados àquela época desapareceram. Nos 
aluais dias não há ignorância sexual. Otavio Frias 
Rlho, em artigo publicado no jornal Folha de SPau
lo de 18 de agosto de 1994, bem enfatiza a questão 
ao afirmar que •um adolescente de hoje sabe mais 
sobre sexo do que qualquer filósofo do passado. ( ••• ) 

· É impossível. manter as crianças numa ignorância 
nebulosa sobre o assunto quando imagens do sexo 
seguro estão por toda parte. • 

A AIOS, síndrome que aflige o mundo, está le
vando educadores e governos a reverem suas posi-
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....ções quanto à oportunidade sobre a iniciação da 
educação sexual. É cada vez mais comum crianças 
receberem informações no âmbito familiar e nas es
colas sobre os riscos de doenças sexualmente 
transmissíveis. 

O projeto que ora apresentamos visa tão-so
mente adaptar a lei penal à realidade social. Não se 
pode, hoje, conferir ignorância a um jovem de 12 
(doze) anos. Nesta idade, as mutações físicas e ·psi
cológicas já se manifestaram, e o elevado nível de 
infonnação os tomam capazes de discernir sobre a 
oportunidade e a propriedade dos seus ates. Aos 16 
(dezesseis) anos, o jovem adquire maturidade sufi
ciente para a prática de ates da vida civil e terá, em 
contrapartida._consciência plenaoas conseqüências 
penais. ·- · · · 

_ AJõlresunção de violência, na opinião do ilustre 
jurista Heleno Cláudio Fragoso, "deve desaparecer 
!jaJií...pais dá lugar a· soluções injustas, não tendo 
correspondência, por vezes, na realidade. O abuso 
sexual dos incapazes de consentir ou de opor resis
tência deve dar lugar a uma figura de delito específi
ca, à semelhança do que ocorre em certas legislaçõ
es estrangeiras." 

___com o escopo de trazer aos ilustres pares o 
debate sobre o assunto que ora se trava nos tribu
nais e quegãlíha especial relevo na sociedade, so
bretudo, visando a atualização da lei penal, o projeto 
concentra-se basicamente na diminuição do limite 
de idade para efeito de presunção de violência (art. 
224), reduzindo-o para 12 (doze) anos. Prevê, ainda, 
de igual forma, a redução da idade de 18 (dezoito) 
para 16 (dezasseis) anos nas circunstâncias agra
vames que compõem os tipos penais relativos aos 
crimes sexuais. 

Em síntese, são essas as razões que nos le
vam a apresentar o presente projeto de lei. 

Sr. Presidente, tenho notícias, inclusive, de que 
existem projetes que eliminam a presunção total da 
violência, mas acredito que a sociedade não deve se 
libertar dos seus costumes tão de repente. Se baixa
mos o limite de idade de 16 para 14 em épocas an
teriores, entendo que é o momento oportuno para 
que baixemos de 14 para 12, intermediando, assim, 
a vontade dos mais afeitos de uma liberação da pre
sunção total de violência que, acredito, no futuro, 
será totalmente revogada das nossas leis penais. 
-~Sr. Pre;ide~te: em nosso Estado, houve o caso 
de uma ação de revisão criminal de processo oriun
!lo da minha cidade, T ocantinópolis. Um cidadão foi 
condenado a seis anos de reclusão por ter mantido 
relações sexuais com uma moça muito mais expe-

riente do que muitas outras mUlheres de maior ida
de. Pela presunção da violência, ele sofreu essa 
condenação. E o Tribunal de Justiça, em uma ação 
de revisão criminal, o absolveu oferecendo os mes
mos argumentos que justificam o projeto de lei que 
ora apresento. 

Devemos levar aos nossos Congressistas, ao 
Senado Federal e à Câmara dos Deputados a discus
sãó de um problema que não pode mais ser adiado. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Totó Cavalcante) - Os 

Srs. Senadores Flaviano Melo, Lúcio Alcântara, Gui
lherme Palmeira e Pedro Piva enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados, na forma do disposto 
do art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O S,R.FLA VIANO MELO (PMDB-AC) - Sr •. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, um fato tem-me cau
sado preocupação crescente. É o consumo de álcool 
por crianças e adolescentes. Sem controle sobre a 
venda de bebidas, a dependência do álcool atinge 
brutalmente a população que deve· responder pelo 
futuro do País. ' 

Os números assustam. Pesquisa realizada en
tre estudantes da rede estadual de primeiro e segun
do graus da cidade de São Paulo revela que 70,4% 
dos jovens começam a beber entre dez e doze anos 
de idade. 

Pior. O número vem crescendo. Há menos de 
uma década- para ser mais exato, em 1987 -, a per
centagem era de 64,2%. No período, subiu quase 
dez por cento. 

O ~roblema não se restringe a São Paulo. No 
Acre, por exemplo, pesquisa realizada pela Associa· 
ção dos Pacientes de Dependência Química conclui: 
70% dos jovens do Estado bebem regularmente, 
sendo que 20% da população adulta já é considera
da dependente química. 

Estudo mais abrangente, feito entre 1987 e 
1993, com 24.634 alunos de primeiro e segundo 

-graus, da rede estadual de dez capitais brasileiras, 
comprova que o mal se alastra como erva daninha. 
Em 1987, 54% dos estudantes entre 10 e 12 anos 
de idade confirmaram já ter tomado bebida alcoólica. 
Dois anos depois, a percentagem subiu para 58% 
batendo nos 64% em 1993. 

o quadrei píora quando à idade aumenta. Na 
faixa dos 10 aos 18 anos, n,4% dos jovens da 
amostragem consumiam álcool em 1987. Em 1989, 
o número passou a 79,2%. Quatro anos depois, che
goua82,3%. 
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A periodicidade do consumo acionou um alar
-me -alto. No ano passado, a lnterscience Informação 
e Tecnologia Aplicada ouviu 600 adole~ntes do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. Constatou que 42",{, 
deles tomam bebidas alcoólicas esporadicamente. 

O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 
Psicotrópicas, mais conhecido por Cebrid, fez um le
vantamento. Ouviu alunos de primeiro e segundo 
graus de escolas estaduais de dez estados brasileiros. 
O resultado é este: 19% dos jovens entre 10 e 18anos 
tomam bebida alcoólica mais de seis vezes por mês. 
Sete anos atrás, a percentagem era de 14%. 

Esse resultado, Sr. Presidente, já caracteriza 
uso freqüente da substância. Os que usam álcool de 
maneira pesada - 20 vezes ou mais por mês - pas
saram de 8% em 1989 para 12%. 

Vale um paralelo. A comparação do consumo 
deãiOOdl por crianças de 10 a 12 anos de idade no 
Bras~ e.em outros países dá-nos o campeonato. En-

~ 'qüanwaqui cerca de 70,4% já consumiram bebida 
alcoólica, no Japão o número cai para 52,6%, nos 
Estados Unidos para 50,2%, na lnglatena para 46% 
e no México para 40,5%. 

Nem todos os que experimentaram álcool vão 
se tomar dependentes da bebida no futuro, claro. 
Mas boa parte deles - fala-se em 1 0% da população 
brasileira - conhecerá a trágica experiência de en
grossar as estatísticas dos alcoólatras. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os nú
meros falam alto. Não há como tapar o sol com a 
peneira. Nossa criança pede socorro. Nessa idade, 
ela é mais sensi\rel à dependência A satisfação da 
curiosidade pode ser o pontapé inicial da dependên
cia. E a porta de entrada para o circuito completo 
dastltàgas pesadas. 

Há mais. A ciência já demonstrou que a sensi
bilidade da criança ao álcool é duas ou três vezes 
maior que a do adUlto. Demonstrou também que a 
bebida pode provocar alterações gastiointestinais e 
pancreáticas, que prejudicam a digestão de alimen
tos e a absorção de nutrientes. 

Claro está que precisamos pôr um freio na es
calada .do consumo de bebidas alcoólicas. Comece
mos por fazer valer a lei. É proibido vender bebidas 
alcoólicas a menores de 18 anos. Constitui contra
venção penal fornecer álcool a menores de idade. 
Pasmem: até dentro de casa. 

-"""'Mas quem -obEideee? Em boa parte das famí
lias, o hábito de beber uma cervejinha, um vinho, 
uma caipirinha, está integrado ao dia-a-dia. Quem 
recrimina o pai que serve uma bebidinha ao filho de 
15,16 ou 17 anos? 

Só que o estímulo dentro de casa pode uHra
passar a soleira da porta O abuso candidata o jovem 
a acidente de carro, a relações sexuais sem preserva
tivo, à busca de experiências mais fortes. Enfim, pode 
iniciar a cadeia de pesadelos que costuma perseguir a 
maioria dos pais de filhos adolescentes. 

Há outro problema: por que o preço das bebi
das alcoólicas é tão baixo entre nós? Sem dúvida o 
preço convidativo estimula a cervejinha, a cachàça 
ou a caipirinha. · · 

Nos países desenvoMdos, taxa-se pesada
mente o vício de beber. A vantagem é dupla: o con
sumo diminui e angariam-se recursos para tratamen
to de viciados e campanhas de prevenção. 

No Brasil, registra-se outro fenômeno. Campa
nhas procuram afastar os jovens da maconha, co
caína, heroína. Não fazem nenhuma referência ao 

. . álcool. Resultado: as pessoas acabam induzidas ao 
erro. Acham que, por ser legalizado, o álcool· não 
oferece riSCos. Grande engano, sem dúvida. 

O preço é caro. O prejuízo que ó hábito de be
ber causa ao País todos conhecem. O número de 
homicídios associados à embriaguez cresce a cada 
ano. Explodem as cifras de acidentes de trânsito, 
acidentes do trabalho e internações psiquiátricaS. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a hora é 
esta. Não há tempo a perder. As autoridades preci
sam tomar providências. Urgem punições mais du
ras para os que desrespeitam a lei que proíbe a ven
da de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. 

Aliado a isto, é preciso usar a informação -
uma das melhores armas no combate ao mal -, co
meçando nas escolas, inserindo - em currículos 
afins -, informações sobre o perigo que o álcool rep
resenta; ªlém de campanhas publicitárias para aler
tar a população a respeito da questão. 

Para concluir, informo que vou apresentar um 
projeto de lei que, aprovado, contribuirá para reduzir 
os problemas do alcoolismo que tanto afeta nossa 
população jovem. 

Só com políticas e medidas sérias revertere
mos a tendência que, hoje, se afigura inelutável: en
trar no próximo milênio ostentando o indesejável títu
lo de país dos beberrões. 

Muito obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, cresce em toda a 
sociedade a pre~o em favor de que o Congresso 
Nacional diSCuta e vote o novo Código de Trânsito 
Brasileiro. 

Procedentemente, portanto, Deputados e Se
nadores têm, com renovada freqüência, ora recla-
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mado das tribunas do Parlamento, ora transmrtido 
-apelos às Mesas Diretoras do Poder Legislativo, vi
sando ao devido encaminhamento das numerosas e 
já aflitas reivindicações que, naquele sentido, aqui 
aportam diariamente. 

Pois, na verdade, a proposição tramita nesta 
Casa desde 1994 e, não obstante a sua complexa 
temática, no mínimo àparenta, à população, que os 
parlamentares não a têm estudado com a celeridade 
e o interesse que, de hábito, nos merece a função 
precípua da elaboração legislativa. 

Veja-se que o parlamentar paulista Belo Man
sur, Relator do novo Código, historiando a sua trami
tação na Câmara dos Deputados, consignou que a 
Comissão Especial, examinando o projeto com seus 
mais de trezentos artigos, chegou ao texto definitivo 
somente depois de estudar profundamente a legisla
çã<rpátrih e forânea, e de promover dezenas de reu
niõe&com técnicos e outros especialistas em ques-

~ iões-de-trânsito. -- · 
Com inteiro conhecimento do problema, acredi

ta o Deputado que a falta 'de uma lei mais rígida 
para o trânsito no Brasil" tem acarretado "muita im
punidade e muita morte' nas ruas e estradas de to
das as unidades da Federação, nelas estabelecendo 
um clima de terror, conseqüência que poderia ser 
pelo menos minimizada, caso estivesse em vigor o 
novo Código. 

Esclarece que informações oficiais calculam a 
ocorrência média de cinqüenta mil mortes no trânsi
to, anualmente, sendo que sessenta por cento, ou 
trinta mil delas, correspondem às vitimas de atrope
lamentos nas cidades, onde o trãnsrto é caótico, e 
nas rodovias, caracterizadas pelo péssimo estado 
de eonservação e pela falta de sinalização e de fis-
calização eficientes. · · · 

No imenso território brasileiro, registram-se, a 
cada ano, setecentos mil acidentes de trânsito, dei
xando trezentas mil vítimas, quantidade dez vezes 
maior do que a alcançada nos Estados Unidos da 
América, causando um prejuízo estimado em quatro 
bilhões de dólares. 

São a principal causa da morte de jovens e 
crianças, da ocupação dos leitos hospitalares, da in
validez permanente e da elevação dos custos do sis
tema público de seguridade social. No entanto, a lei 
ultrapassada, ineficaz e benevolente tem ensejado a 
m~o-do número de motoristas irresponsá
veis, que provocam acidentes fatais e permanecem 
impunes. 

Em contundente depoimento, o Deputado narra 
que um motorista, dirigindo em altíssima velocidade, 

atropelou uma senhora e sua filha de colo, que atra
vessavam, na faixa de pedestres, uma certa rua da 
cidade de São Vicente, no Estado de São Paulo. Em 
fuga, sem ter prestado socorro às vitimas, terminou 
preso e autuado em flagrante. 

Apesar disso, e valendo-se da fragilidade da le
gislação vigente, pagou fiança irrisória, recebeu de 

·volta a sua carteira de motorista e, de imediato, saiu 
dirigindo o seu automóvel, como se nada tivesse 
acontecido, nem mesmo a fatal tragédia que causa
ra irresponsavelmente. 

Conclui, daí, o Deputado Beto Mansur, que 
dramas dessa triste espécie não se repetiriam em 
milhares de outras cidades brasileiras, caso estives
se em vigor o novo Código, muito mais rigoroso na 
oposição à violência do trânsito. 

Por isso, o projeto deve ser discutido e votado 
prontamente, a fim de dotar o País de uma lei mo
dema, que possa reduzir a nfveis irrisórios a impuni
dade, e a!Srigar a população da sanha criminosa dos 
maus condutores de velculos. 

A nova legislação deverá contribuir, também, 
para a melhoria da educação no trânsito, e para que 
se adotem novas tecnologias, se atualizem os méto
dos de engenharia aplicados às ruas, avenidas e es
tradas de todo o País. Os veículos, hoje, deSenvol
vem maior velocidade com mais segurança, exigindo 
a modernização das vias de tráfego de grande parte 
das cidades. 

Outra de suas inovações contempla o que se
ria a descentralização do controle de trânsito, de 
modo a permitir que essa tarefa possa ser exercida 
pelas prefeituras. Como acontece hoje, na medida 
em que esse controle é feito pelos governos esta
duais, .quase nada sobra para os Municípios onde 
afinal acontece o tráfego dos veículos do produto da 
arrecadação de multas e de outras receitas do setor. 

O Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1994, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, produzirá 
mudanças de significativa importância para o aper
feiçoamento e adequação das normas especificas à 
realidade das ruas e estradas, sanando problemas, 
eliminando riscos e promovendo a segurança. assim 
reduzindo o número exorbitante de vftimas fatais e 
de inválidos. 

O Anuário da Organização Mundial de Saúde, 
a propósito, classifica o trânsito no Brasil como o 
quarto mais _.flerigoso do mundo, e o de maior taxa 
de mortalidade por acidente desse tipo em todo o 
mundo. Números levantados pela Confederação Na
cional de Transportes, a sua vez, registram 18,5 
mortes para_ cada grupo de dez mil veículos trate-
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gando nas rodovias nacionais. Para certificar o ab
-slJrcto da proporção, compara essa taxa com a verifi
cada nas estradas da Austrália, de 3,1; da Alema
nha, de 2,8; dos Estados Unidos, de 2,6; e do Ja
pão, de 1 ,8 mortes por dez mil. 

Numa outra forma de demonstração do estado 
cn1ico do trânsito no Brasil, aqui ocorrem quinze 
mortes a cada vinte e quatro horas, ou mais de cin
quenta mil, anualmente, como se disse, deixando 
trezentos mil feridos e mutilados. 

A maioria dos especialistas acredita que as 
medidas condensadas no projeto do novo Código 
venham a humanizar o trânsito, contribuindo para a 
redução e prevenção dos acidentes. Nesse sentido 
influem as disposições que visam à responsabilida
de civil e criminal dos infratores, pelos prejuízos que 
provocarem a terceiros. 

- Cofdado especial merecerá, por certo, o trans
porte- coletivo, especialmente o destinado à condu
'çãõ-"0!! escolares e trabalhadores, · promovendo-se 
no sistema educacional a obrigatoriedade das aulas 
de educação para o trânsito, ao lado de noções so
bre a preservação do meio ambiente, submetido à 
poluição sonora e do ar, provocada pelos vefculos. 

Como se sabe, a frota nacional de vefculos au
tomotores aumenta a cada ano. O maior número de 
carros, associado à tão comum desregulagem dos 
motores, têm contribuído para a elevação do nível 
de rufdos e para a produção de gases poluentes, 
que reduzem a qualidade de vida da população, víti
ma final dos problemas da audição e das doenças 
pulmonares. 

Deve-se registrar, a esse respeito, que o Con
selho Nacional de Trânsito - CONTRAN .examina, in
depêridentêmente do novo Código, prOposta de re
solução que objetiva disciplinar as vistorias dos veí
culos, sejam automóveis, utilitários, motocicletas, 
ônibus ou caminhões, tendo em vista a melhoria de 
sua movimentação nas ruas, avenidas e estradas. 

Pois, se é certa a existência dos maus motoris
tas, que desobedecem os regulamentos e exoedem 
a velocidade permitida, em verdade muitos veículos 
trafegam com pneus sem condição de segurança. 
com as luzes queimadas e com defeitos mecânicos 
que impedem a sua movimentação em segurança. 

Assim, a resolução em estudo intenta a criação 
d9_E!ograma de inspeção de segurança, rufdos e 
-emimoae gases dos veículos automotores, obede
cendo a normas uniformemente eStabelecidas para 
todo o País. A vistoria, de caráter simplificado, seria 
realizada pelas repartições de trânsito, compreen
dendo sobretudo itens de segurança, funcionamento 

dos dispositivos de sinalização e de iluminação, e 
dos equipamentos obrigatórios. 

A medida, ao lado do novo Código de Trânsito 
Brasileiro, contribuirá, sem dúvida, para reduzir os 
acidentes e para a preservação do meio ambiente, 
dado que, hoje, as vistorias limitam-se à visualiza
ção do veículo, pois os órgãos encarregados do i:on
trole e fiscalização do tráfego, na maioria das cida
des, não dispõem de condições materiais e técnicas 
para o desempenho de suas relevantes tarefas. 

À Comissão Especial que estuda o novo Códi
go chegam, quase todo dia, não apenas criticas ao 
que seria uma indesejável lentidão no exame do 
tema, de evidente complexidade, conforme assinala
mos. Chegam, tam~m. contribuições valiosas, de 
variada origem, e depoimentos técnicos que não po
dem ser desprezados, adiando, consequentemente, 
a decisão final do Senado da República sobre o as-
sunto. · 

o Oe5ernbargador Geraldo Lemos Pinheiro, 
com a autoridade de co-autor do projeto, por exem
plo, discorda "que os rachas, cavalos-de-pau, ultra
passagens pelo acostamento, empréstimos de car
ros a pessoas não habilitadas e outros erros do coti
diano" não sejam mais do que motivo de multas, no 
texto do novo Código. No seu entender, essas' e ou
tras graves irregularidades devem "ser tratadas 
como crimes, e punidas com todo o rigor da lei. • 

Esse é também o entendimento do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que defendeu mudan
ças no projeto, objetivando reforçar as punições a 
motoristas imprudentes. "Nós temos que mudar nos
sa atitude de condescendência", disse o Chefe da 
Nação, "pois a impunidade, nessa matéria, é alenta
dora de IJPVOs acidentes". 

• As vítimas, na maior parte das vezes, não são 
as responsáveis; quem sofre não é necessariamente 
quem está conduzindo. É um outro carro que vem e 
abalroa, é um comportamento eu diria uma palavra 
dura criminoso. E, nesse caso, tem que ser punido, 
tem que haver punibilidade. • 

A resposta punitiva, nesses casos, correspon
dendo ao nível da ameaça, ou dano, "seria a princi
pal arma para diminuir o número de mortos e feridos 
do trânsito brasileiro", avalia o Desembargador Pi
nheiro. Observa, quanto a isso, que no Código Penal 
e na Lei de Contravenções Penais já estão previstas 
as sanções para v_árias infrações de trânsito. 

Reforça a sua argumentação exemplificando 
que "o acidente de trânsito é crime culposo, como é 
culposa a prática de um engenheiro que faz mal os 
cálculos de lJm edifício e derruba o prédio; como é a 
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de um médico que opera enganosamente e mata o 
-croE!nte.· 

Conquanto o projeto não tenha acolhido essas 
sugestões, apresenta corno novidade o fato de inte
grar o delito culposo, na condução de veículos, na 
parte específica do Código, que deve conter, num 
capítulo especial, todo um elenco de infrações crimi
nais relacionadas com o trânsfto. Assim, mediante a 
aplicação de sanções mais severas e cumulativas, 
espera-se inibir a direção perigosa, o comportamen
to agressivo ou até mesmo criminoso de certos mo
toristas. 

Cria-se, portanto, a alternativa de aplicação si
multânea das penas de prisão, multa e perda de di
refies, enquanto que, atualmente, as sanções são de 
um só desses tipos. Essas disposições têm sido 
censuradas, a partir de uma avaliação que as consi
dera md!to drásticas. Contudo, esse posicionamento .. 
não leva em conta que à penalização mais severa 
"há tnn:orresponder a infração de alta periculosida
de, a cmério do juiz. 

Para contornar eventual demora no curso do 
processo, que na área penal costuma demorar de 
dois a cinco ands, o novo Código institui método de 
acelerar o procedimento, com a previsão dos juiza
dos especiais de trânsito, a serem criados com a 
aprovação da lei. Esses órgãos, na medida em que 
possam assegurar maior rapidez às sentenças, anu
lam uma possível impunidade do infrator, que está 
sempre relacionada à demora dos julgamentos. 

Outro ponto contestado relaciona-se à defini
ção de delito de trânsito, tal corno sugerida pelo De
sembargador Geraldo Lemos Pinheiro, e não recep
cionada pela comissão elaboradora do projeto. Pre
tenaiã-se, por exemplo, que a omiSsão. de vigilância 
na guarda do veículo não fosse apenas tipificada 
como infração administrativa. Sendo infração crimi
nal, enquadraria o pai ou responsável que empresta 
conscientemente o carro para o menor sem habilita
ção, e que, no ca5o de acidente, vem alegar à Justi
ça o furto das chaves ou o fato de ter sido de algu
ma forma enganado. 

Rejeitada, por igual, foi a proposta de se consi
derar como crime,. independentemente de causarem 
vítima ou não, aquelas infrações, afinal apenadas 
tão-somente com multa, cometidas pelos que pro
movem ou participam de corridas de rua, evento 
~nte perigoso para os que dirigem e para 
os que assistem à "brincadeira", muitas vezes mor
tal. 

Esses "rachas", como são conhecidos, envol
vem geralmente a participação de menores de ida· 

de, que, à luz do novo Código, poderão habilitar-se 
como motoristas apenas aos dezoito anos, segundo 
consta. Melhor seria, como propunha o Desembar
gador, estabelecer esse limfte aos dezasseis anos, 
como aliás prevê iniciativa já aprovada pela Câmara 
dos Deputados, pois o jovem, a partir dessa idade, 
já esiá autorizado a pilotar aviões e jet skis, que são, 
sem dúvida, veículos muito mais perigosos do que 
os automóveis. --

0 projeto cria a habilitação provisória, com du
ração de um ano, para os novos motoristas, que, de
mer.strando bom desempenho e não cometendo in
frações graves, credenciam-se ao recebimento da 
carteira definitiva. Por outro lado, as multas podem 
chegar ao equivalente a mil e quinhentos dólares, 
em caso de reincidência na prática de infrações gra
víssimas, como a de dirigir após ter a habilitação 
cassada. 
• Corria se requeria, a proposição é rigorosa· com 
os infratôràs, estabelecendo multas de tão rriaior va
lor quanto mais grave se caracterizar a infração. 
Além disso, fixa um sistema de pontuação averbada 
no prontuário do motorista, segundo o qual o cometi
mento de infração grave corresponde a cincO pon
tos, as médias a quatro pontos e as leves a três pon
tos. Atingindo o limite de vinte pontos, num ano, o 
motorista fica sujefto à penalidade de multa extraor
dinária 

A realização de cursos de direção defensiva, 
que antecede o exame de habilitação de motoristas, 
como é feito pelo DETRAN da Capftal da República, 
passa a ser exigido nacionalmente. Esses cursos le
cionam prevenção de acidentes, técnicas de defesa 
ante manobras de risco e primeiros socorros. 

Porcfun, transfere-se para a- alçada municipal 
os encargos de fiscalizar a circulação de vefculos e 
de administrar os estacionamentos, delegando à au
toridade estadual de trânsito as tarefas de licencia
mento dos vefculos e de habilitação dos motoristas. 

O novo Código de Trânsfto Brasileiro resume 
disposições que visam, objetivamente, a tirar do 

-Pafs o vergonhoso tftulo de "campeão mundial de 
acidentes de trânsito•. Frente à apontada estatfstica, 
que debita ao Brasil a ocorrência de cinqüenta mil 
mortos e trezentos mil feridos do trânsfto, a cada 
ano, e convocado a aproximar a nossa legislação 
especffica à vigorante no Primeiro Mundo, o Senado 
Federal, com ce.rteza, conciuirá proximamente o 
exame e fiiiãl aprovação do Projeto de lei da Câma
ra n" 73, de 1994. 

Vamos concluir, Sr. Presidente, esta nossa 
breve inteNenção, advertindo que o terror sobre ro-
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das, alimentado em regulamentação estabelecida há 
?riais de três décadas, terá, em breve, o seu fim de
cretado, com a aprovação do novo Código de Trân
sito Brasileiro. 

Esse Código, decerto, não irá nascer, por si só, 
com o poder mágico de solucionar, de pronto, os 
múltiplos problemas que nessa área atormentam o 
nosso País, e que há muito requerem, como vimos, 
o enfrentamento consciente da sociedade, no seu 
conjunto. 

Trata-se, apenas, do passo inicial de um longo 
e decisivo processo, visando, entre outros altos ob
jetivos, a reverter a realidade cruel e ameaçadora 
com que nos defrontamos, de sorte a reduzir os aci
dentes, a assegurar a qualificação dos condutores 
de veículos, a humanizar o tráfego das grandes ci
dades, a garantir a segurança de tantos quantos se 
m0Vin1elltam nas ruas e rodovias da Nação gigante. 

-Era o que tínhamos a dizer. 
.. ----o-sR.-GUILHERME PALMEIRA (PFl-AL:)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Senado já to
mou conhecimento, através de pronunciamentos de 
nossos colegas, Senadores Edison Lobão e Ney 
Suassuna, da reunião realizada no Ministério do Pla
nejamento e Orçamento sobre as "ações prioritárias 
do Governo Federal no Nordeste". O encontro foi o 
resultado do trabalho da comissão de Senadores cu
jas reivindicações, levadas ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, terminaram gerando a iniciativa 
do Ministro José Serra, que contou com a participa
ção e a presença do Vice-Presidente Marco Maciel. · 

Não pretendo deter-me nas onze iniciativas lis
tadas nesse documento, inclusive porque já foram 
crite}islsamenté abordadas nas intervenções a que 
me referi no início. Desejo apenas exprimir o meu 
ponto de vista pessoal sobre a questão, sobretudo, 
tendo em vista os interesses de meu Estado. Antes 
de mais nada, subscrevo integralmente as pondera
ções feitas pelo Senador José Agripino que, falando 
pelos parlamentares presentes, frisou, com intaira 
procedência, que as medidas anunciadas, embora 
elogiáveis, estão longe de esgotar as necessidades 
regionais, para o salto qualitatiVo que todos espera
mos. 

Aplaudimos todos a intensificação da atuação 
do BNDES, através das mudanças de critérios para 
os financiamentos oferecidos, assim. como a reativa
~ Pi'Odefur, com o financiamento das contra
partidas exigidas dos Estados beneficiários. Enten
demos positiva a recuperação do Finor, com o uso 
de nova sistemática de avaliação e liberação de re
cursos, quer para os projetes antigos, quer para os 

novos empreendimentos. Recebemos com regozijo 
os programas nas áreas de saúde; educação, sa
neamento, habitação, infra-estrutura de transportes 
e de tecnologia de informação, ainda que seja ne
cessário ressaltar que, à exceção do último, sejam 
ações não específicas para o Nordeste, mas para 
todo o País. Isto não quer dizer que não estejam 
sendo colhidos alguns resultados positivos, como no 
caso das ações preventivas para a prevenção da 
mortalidade infantil, cujos índices estão experimen
tando melhoras sensíveis. 

Todas essas iniciativas, porém, Sr. Presidente, 
seguem a mesma filosofia e a mesma metodologia 
até agora aplicadas ao Nordeste, desde a instituição 
do BNB na década de 50, e a criação da Sudene, na 
de 60. É um modelo que todos reconhecemos estar 
esgotado, na medida em que não produziu os efei
tos desejados, nem cumpriu as expectatiVas de re
versão dQ. quadro histórico com que nos defronta
mos há décadas. O que todos continuamOs aguar
dando é exatamente a reformulação dos critérios 
que mantêm a maioria dos nossos Estados como 
espectadores passivos do surto de desenvoMniento 
por que passa o País, depois do êxito do progiama 
de estabilização económica. Nessas ações nâo há 
uma só iniciativa, um só projeto, enfim, nenhuma pa
lavra, sobre a viabilidade de investimentos privados 
que estão afluindo ao País, mas que, como tem sido 
uma constante histórica, jámais chegam à nossa re
gião. · 

Te mos consciência de que os capitais privados 
obedecem à lógica de suas próprias conveniências, 
a primeira das quais é a proximidade dos mercados 
consumidores, e a segunda, a disponibilidade dos 
fatores de· produção que têm resulta aos imediatos 
na rentabilidade, quer dos bens produzidos, quer 
dos serviços oferecidos. Sabemos que o Governo 
Federal não dispõe de instrumentos eficazes de con
vencimento, capazes de direcionarem as decisões 
empresariais a nosso favor, como um imperativo do 
interesse nacional. E lamentamos que os governos 
de nossos Estados não tenham condições de com
petir com as vantagens, incentivos, isenções e atrati
vos fiscais, financeiros e de participação no capital, 
oferecidos pelas demais unidades da Federação, na 
atração desses investimentos. 

Exatãmente por isso, o que reclamamos são 
ações efetivas, u:gentes e amplas, para tomar o 
Nordeste um mercado competitivo e atraente para 
esses investimentos, sem os quais, continuaremos 
tributários e colocados à margem de um processo 
dinâmico de_geração de empregos e de reversão de 
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nossas expectativas. Trata-se, Sr. Presidente, da 
l'leCessidade imperiosa de mudar a concepção, a fi
losofia, os métodos, os instrumentos e os recursos 
já testados e que até agora se revelaram inconsis
tentes e insuficientes para mudar o nosso destino. 
Estamos talando de políticas macroeconõmicas para 
a região, e não de micropolflicas cujos resultados 
sejam necessariamente restritos, de pequeno alcan
ce, para não dizer decepcionantes. Este foi o sentido 
de nossa mobilização, como um sinal de alerta para 
o País! 

Sei que não é esta a intenção do Governo. 
Mas a impressão de quem se detém nas respostas 
até agora oferecidas a nossos apelos, é necessaria
mente a de que o Brasil se recusa a olhar e a recon
siderar a nossa posição no conjunto da Federação. 
Parecem mais remédios paliativos do que o tónico 
revigóra"'Óte de doses maciças de iniciativas políticas 

~ pa_ra 'a formulação de um plano de redenção econô
mica:Sem -o qual vamos continuar patinando em 
nossas próprias fragilidades. 

A questão com que nos defrontamos-só pode 
ser resolvida com esses dois horizontes: o mais am
plo das políticas macroeconõmicas a que acabo de 
aludir, e o mais imediato, este sim de micropolflicas, 
para a solução de problemas emergenciais especfli
cos, em cada Estado, de acordo com a peculiarida
de de suas economias. No caso de Alagoas, nem 
isto se contempla. Não vi refletida em todos os pro
jetos, nenhuma ação para o setor sucroalcooleiro, 
que continua em crise, e pendente desse remédio 
amargo que foi um pequeno reajuste nos preços do 
álcool. Como o maior absorvedor de mão-de-obra, 
supgnho que merecia algo mais do que o silêncio 
absoluto, o desconhecimento completo, quase que 
um olímpico desprezo! Não posso também deixar de 
referir-me à importância para a agricultura Qe subsis
tência, para a pecuária leiteira e para a fumicultura 
de meu Estado, da destinação adequada de recur
sos para o financiamento da safra, em escala ade
quada à sua contribuição para a produção regional 
nessas áreas. É preciso, com urgência, adequar o 
calendário do crédito ao calendário agrfcola, o que, 
por sinal, é uma -deficiência nacional, comprovada 
em última análise pela quebra da safra de grãos, 
hoje estimada em pelo menos 11 milhões de tonela
das. 

- ~ra<!ncertar, Sr. Presidente, quero acentuar 
que não desprezo nem desdenho do que se oferece, 
mas não posso me conformar com a imensa distân
cia que separa nossas aspirações e nossas necessi
dades das restritas e insuficientes ações que mais 

do que prioritárias, como são !lehominadas, mais 
parecem, apenas, paliativas e emergenciais, além 
de notoriamente insuficientes, para os que almejam 
a participar, em pé de igualdade, com o esforço para 
a melhoria das condições de vida e renda de nosso 
País. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP)- Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, 
Como homem público, originário do setor in

dustrial, tenho estado atento às realizações desse 
segmento produtivo, procurando trazer para o deba
te nacional as grandes tendências que se manifes
tam em setor fundamental da vida brasileira. 

Acredito na força transformadora da indústria, 
que costuma extrapolar seu leito de origem. Pois a 
indústria, por vocação e natureza própria dedica-se · 
à transformação permanente. Por isso, quem dedica 
a vida à atividade industrial demonstra impaciência 
diante de qualquer manifestação de imobilismo, de 
qualquer regra que se estabeleça para manter o Sla-
tuquo. · .• 

Nessa perspectiva, quero me reportar a r.lm ce
nário que costuma fundar-se em constante seqüên
cia de dificuldade e que ciclicamente expõe suas fe
ridas que é o da educação. Felizmente, já podemos 
constatar a existência de difenças importantes na 
disoussão sobre as soluções para esses problemas. 

Sabemos hoje que, mais do que a falta de ver
bas, é a má utilização delas que influi nos baixos ín
dices da escolaridade da nossa população. E que a 
repetência influi mais nesse quadro do que a falta de 
vagas na rede escolar. Em média, aplicamos 3,5% 
do PIB em educação, mas como notou o Banco 
Mundial, em pafses menos desenvolvidos, de cada 
cem dólares destinados à educação, apenas 20 che
gam à sala de aula. 

Esses dados servem para ilustrar a necessida
de que os industriais sentem em procurar intervir 
nessa situação, já que as conseqüências de tão ne
fasto cenário batem diretamente nos indicadores so
ciais da Nação, prejudicando, por tabela, um parque 
produtivo pressionado pela competitividade interna
cional. 

No momento em que a estabilização e a globa
lização da economia impõem critérios de alta qualifi
cação em todos os setores produtivos, a escolarida
de dos trabalhadores passa a pesar ci>mo ·nunca na 
performance indústria!. Foi exatamente com essa 
preocupação que ·a5 entidades da indústria paulista 
desenvolver!!m um projeto de grande peso, que se 



00458 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

insere no amplo programa educacional já desenvol
-vido- pela indústria nas últimas décadas, repre
sentado pelas escolas do Sesi e o ensino profissio
nalizante do Senai. 

Trata-se do Telecurso 2000, uma iniciativa do 
sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho, que 
envolve investimentos da ordem de U$ 43 milhões. 
Seu objetivo é ajudar a corrigir as deficiências do se
tor educacional brasileiro. 

O Telecurso 2000, que está mobilizando em
presas, universidades e associações empresariais 
em todo o País, substituiu os telecursos de Primeiro 
e Segundo graus, que durante 15 anos forneceram 
ensino supletivo através da Rede Globo e das emis
soras educativas. 

Hoje o Telecurso 2000 oferece cursos de Pri
meiro e Segundo graus, e cursos profissionaliz_antes. 

- ·'frt!ta-se de um programa educacional supleti
vo destinado a quem não teve oportunidade de con- · 

· clüiM:Js cursos do ensino regular, especialmente na 
faixa dos 14 aos 30 anos de idade, buscando desen
volver habilidades para um melhor desempenho no 
mundo do trabalho e na sociedade. 

Por seu intermédio, o empresariado brasileiro 
está plenamente mobilizado para que a educação à 
distância cumpra seus desígnios e atenda a uma po
pulação estimada em mais de 30 milhões de pessoas, 
carente de uma formação integral para a cidadania. 

Já nos primeiros meses de funcionamento do 
programa, no ano passado, foram assinados convê
nios com a CNI, quase todas as Federações de In
dústrias e as Secretarias Estaduais de Educação do 
País, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Padre 
Anchieta, Fundação Roquete Pinto. Depois, firmou
se -um convênio com o Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras, que engaja 80 universida
des para um trabalho intenso de colaboração relati
va ao conteúdo pedagógico dos cursos, preparação 
de orientadores, etc. 

Assim, o projeto está firmemente ancorado 
para a diwlgação necessária e implantado em gran
de número de telepostos, estabelecendo também 
parcerias importantes com sindicatos, centrais sindi
cais, prefeituras e empresas de diferentes portes e 
setores. Até nas penitenciárias o Telecurso 2000 já 
chegou. 

Centenas de empresas implantaram telepostos 
--Oif'ehão-das fábricas• e outras tantas estão em fase 
de assinar esse tipo de convênio. Além disso funcio
nam telepostos nas unidades do Senai e do Sesi. 

Para que o curso tenha resposta positiva junto 
aos estudantes, vem sendo desenvolvida ampla ins-

trumentação composta de material impresso e trei
namento adequado para a recepção das aulas nos te
lepostos por parte dos orientadores de aprendizado. 

Importante ressaltar é que não é preciso inves
tir muito para se montar um teleposto, que ocupa 
normalmente um espaço pequeno para um número 
de 20 a 30 alunos e é composto de carteira, um tele
visor, aparelho de videocassete e fitas para grava
ção das aulas, que serão exibidas aos alunos nos 
horários mais convenientes. 

Um orientador de aprendizagem faz a verifica
ção diária das necessidades dos alunos e avaliação 
individual dos resultados do trabalho. Ele pode es
clarecer dúvidas, analisar os trabalhos, orientar tare
fas suplementares e avaliar o desempenho. Assim, 
ele alua fundamentalmente no sentido de criar con
dições pedagógicas mais propícias à aprendizagem. 
Esses orientadores podem ser recrutados nos qua
_dros das-próprias empresas e entidades que aderem 
ao TelecoiSo 2000. 

Como disse o presidente da Fiesp, Carlos 
Eduardo Moreira Ferreira, quando do lançamento do 
prog~O Projeto Telecurso 2000 expressa a:rna-
turida do Brasil diante dos desafios acumulados 
nos Olti s anos. Pois este é um modelo de parceria 
entre ôs-._!rn; is significativos vetores da sociedade. 
Aqui estãÔ're~sentados os ideais da indústria, da 
universidade, d<t Çomunicação de massa, dos traba
lhadores e do governo. 

O importante na iniciativa é a disposição para 
dar resposta à grande divida educacional do País, 
que tem colocado em xeque os esforços tradicionais 
em favor da formação pessoal e profissional dos 
brasileiros. É preciso uma revolução nos métodos 
para poder multiplicar os resultados. . . 

Também concordo com Moreira Ferreira quan
do diz que o Telecurso ?000 não é apenas tecnolo
gia ou investimentos mas, principalmente gente en
gajada num processo de sofisticada engenharia so
cial. São mais de 2000 profissionais, entre professo
res, pedagogos, artistas, pesquisadores e técnicos. 

É por isso que e~j~e programa oferece, além de 
uma bem articulada ~ pedagógica, a flexibili
dade nec ees ária para beneficiar o maior número de pes
soas, nos redutos mais ãstantes e carentes do Pais. 

Na idéia pioneira dos cursos profissionalizan
tes, o objetivo é contribuir para que os trabalhadores 
possam exercer plenamente a cidadania numa épo
ca de tranS!õrmações radicais na politica, na econo
mia e nas relações profissionais. 

A qualificação é essencial num momento-cha
ve na luta _pela competitividade. Sem educação e 
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aprimoramento profissional, não poderemos ter nem 
-liberdade, nem indústria, nem nação. 

É esse' trabalho que eu como Senador da Re
pública e industrial preocupado com as questões so
ciais brasileiras trago à reflexão· dos l'!léus nobres 
pares, para que possamos avaliar o gigantesco es
forço que a iniciativa privada tem feito para encon
trar soluções à altura dos desafios do País. 

Por essa razão, congratulo-me com o sistema 
Resp/Ciesp/Sesi/Senai, bem como com a Fundação 
Roberto Marinho, pela iniciativa do Telecurso 2000. 

E, em particular, congratulo-me com o coman
dante dessa empreitada, o Presidente Carlos Eduar
do Moreira Ferreira. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Totó Cavalcante) -

Nada mais havendo a tratar, a Presidência v.ai en
·cermr O'!; trabalhos. 

-r. Está encerrada a .sessão. 

-- --(I.Bvanta-Se a sesSãO AS 19h38Tnin.) 

ATA DA 721 SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
REAUZADA EM 21 DE MAIO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 22 de maio de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

Trecho de ata, que se republica por haver Sa.r
do com incorreções, à página n• 8.413, 2' coluna, 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - O aviso lido vai à publicação, devendo ser jun
tado ao processado da Medida Provisória n• 1.451, 
de 1996. . . 

Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 
1° §.~:.cretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 102, DE 1996. 

\ Dispõe sobre a exibição de filmes 
'1 brasileiros de curta-metragem e dá ou-
i Iras providências · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Toda sessão cinematográfica comercial, 

de cu)a programação, constar filme estrangeiro de 
longa-metragem, -deverá exibir, preliminarmente, fil
me brasileiro de curta-metragem. 

§ 1° O disposto no caput deste artigo contem
plará apenas os curtas-metragens nacionais porta
~o--cerlificado de qualidade e produzidos nas 
bitolas de 35 ou 16 mm. 

§ 2" Para efeito do cumprimento do disposto no 
caput deste artigo, os curtas-metragens nacionais 
deverão ter duração de, no máximo, dez minutos. 

Art. 2" Ficam isentas do cumprimento do dis
posto no art. 1°, as sessões cinematográficas de di
fusão cultural sem fins lucrativos ou de caráter ex-
clusivamente filantrópico. · 

Art. 3° Todo curta-metragem nacional benefi
ciado pela presente Lei deverá receber, como condi
ção para sua exibição, certificado de qualidade emi
tido por órgão competente, apto a se pronunciar so
bre a matéria, em favor da manutenção da repre
sentatividade da obra cinematográfica nacional. 

Parágrafo único. Rca o Ministério da Cultura, 
por intemnédio do Instituto Biasileiro de Arte e Cultu
ra '- IBAC autorizado a disciplinar a emissão do cer
tificado de qualidade, emitido por ele ou por outros 
órgãos ou selares para esse fim delgados, como 
requisito básico para o cumprimento do disposto no 
art. 1°. • · .. 

Art. 4° Rca o Ministério da Cultura, por meio do 
~nstituto Brasileiro de Arte e-Cultura - IBAC, ailtori

' zado a eStabelecer os critérios, as formas de fiscali
zação e controle, estipular sanções, bem como de
signar orgão ou setor credenciados a executá-los. 

Parágrafo único. Dos critérios aludidos JlO ca-
put deste artigo, constarão: ': 

I - a isenção do cumprimento do disposto nes
ta lei, por parte do exibidor quando sobcontrole do 
órgão fiscalizador, for configurada càrência de cur
tas-metragens disponíveis para programação; 

11 - o rodízio obrigatório dos curtas-metragens 
_ em exibição acompanhando, preferencialmente a 

mudança da programação do circuito comercial. 
Art. 5° O Poder Executivo regulamentará esta 

lei no prazo de noventa dias, a partir da data de sua 
publicação. 

!\rt...:6• Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7° Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Esta é a boa hora em que o quadro jurfdico 
institucional de amparo e incentivo à cultura brasilei
ra oferece a oportunidade de se propor o presente 
projeto de lei. Indubitavelmente este é um momento 
marcado pela expectativa de um renascimento das 
artes audiovisuais brasileiras, onde se insere a pro
dução cinematográfica. 

NO dia 8 de novembro de 1993, o Poder Exe- · 
cutivo publicou o l:lecreto n• 97 4, regulamentando a 
Lei n• 8.685 de 20 de julho de 1993, que cria meca
nismos de fomento à atividade audiovisual. Ao Se
ter, tão mutilado pelos sucessivos Contratempos de 
natureza polftico-administrativa, se apresenta a 
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oportunidade de resgate de sua vocação de legítima 
liaelãnça ecnfre aS âlferentes modalidades que inte
gram o plantel da produção artístico-cultural do país. 

O curta-metragem, cujo espaço de veiculação 
é disputado tanto por cintilantes sucessos de crítica 
e público, como pelos mais desastrosos e unânimes 
fracassos, é objeto fundamental deste movimento de 
resgate. A obrigatoriedade de sua exibição, em pro
gramação dupla com filme estrangeiro de longa me
tragem cria mecanismo único e insubstituível para 
sua divulgação contribuindo para o cumprimento de 
sua qualidade. 

A obrigatoriedade em causa já foi objeto da Re
solução n" 103, de 6 de abril de 1984, baixada pelo 
Concine - conselho vinculado à extinta Embrafilrne -
qllln:rimta os certificados de reserva de mercado, dis
_ci~~nando a exibição do .curta-metragem nacional. 

É bem verdade que a proposta desta Resolu
ção - versando sobre a constituição de um júri espe
cializado, a quem caberia conferir certificado de qua· 
lidade dos filmes de curta-metragem e estabelecer o 
limite de sua duração- não foi implementada com o 
devido rigor, padecendo da mais completa ausência 
de meios para sua viabirtzação. O resultado inevitá· 
vel faz parte de toda e qualquer apreciação que se 
faça sobre o cinema nacional de curta-metragem, 
seja ela feita por especialistas, ou pelo público de 
maneira geral: o conhecido insucesso da iniciativa. 

De fato, o que ocorria nos cinemas do País era 
a "imposição" de uma grand!!! maioria de produções 
de qualidade duvidosa, penalizando o público com 
sua inoportunidade, fomentando, de forma lastimá· 
vel, preconceito contra o gênero e propiciando uma 
perigosa generalização quanto à sua falta de quali
dade artística e representatividade cultural. 

É nesse contexto que . ora apresentamos este 
projeto, que, na trilha aberta pela Lei n• 8.685, disci
plinadora da concessão de incentivos à produção ci
nematográfica nacional, intenta resgatar o mercado 
virtual dos curtas nacionais. A preocupação de redi
mir o gênero dos já mencionados desacertos recen
te~ ew[essa no art. 3", com a obrigatoriedade 
Clã caricesSão dó certificado de quafidade a todo cur
ta-metragem que queira se colocar ao abrigo desta 
Lei. O certificado, e, ainda, a limitação do tempo de 
duração - preservando () curta-metragem- contra 

eventuais dificuldades de compatibilização com o 
tempo de duração do longa estrangeiro em·cartaz
são instrumentos fundamentais, que poderão garan· 
tir até mesmo a sua própria sobrevivência. 

Forma nobre de veiculação do imaginário na· 
cional, o curta-metragem se presta, precipuamente, 
ao papel documental de retrato da história, do con
texto social. Sua eficácia e sua importância docu
mental são incontestes e as cinematecas têm hoje, 
entre suas tarefas importantes, a adequada preser
vação desses testemunhos cinematográficos. A di· 
vulgação em circuito comercial, desde que balizada 
pelos atributos de qualidade e oportunidade, é, pois, 
uma forma imediata de garantir o primeiro passo 
para sua conservação, cuidado que vem sendo rei
teradamente apontado pelas entidade de classe liga· 
das ao setor. 

"O EStado garantirá a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais". Assim reza o 
art. 215 da Constituição Federal e, no seu estrito 
cumprimento, a presente iniciativa busca sua oportu· 
nidade. Na promissora fase que ora se inaugura em 
favor da produção cinematográfiCa brasileira, as me
didas que venham a regulamentar sua difusão são 
de extrema importância. E é no rol dessas medidas, 
respaldadas por eficientes instrumentos legais, j:~Ue 
o presente projeto de lei pretende se inserir. 

· Considerando, pois, o projeto de lei oporluDo e 
meritório, esperamos seu acolhimento pelos ilustres 
Pares. 

Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - Se-
nador Júlio Campos. · · · · · -

LE~SLAÇÃO CITADA 
CONSTIT!JIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDEAATIVA DO BRASIL 

• • ooouo oooo •• OUooo --. oooo oooo-oouoo- ••••-•••••• ••••- 00 ••- 00 0000 00 ••-
00 
--

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno 
exercfcio dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura naCIOTÍal, e apoiará e incentivará a valoriza· 
ção e a difusão das manifestações culturais. 

§ 1° O Estado protegerá as manifestações das 
culturas poEulares, indígenas e afro-brasileiras. e 
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-~de outro'> grupos participantes do processo civi
lizatório nacional. 

ATA DA 74" SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
REAUZADA EM 22 DE MAIO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 23 de maio de 1996 

~ . 

§ 2° A lei disporá sobre a fixação de datas co
memorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos hacionais. 

" ·······················-··-~-----····-·········-·················--········-

LEI N° 8.685, DE 20 DE JULHO DE; 1g93 

Cria mecanismos de fomento à ativl
dade audiovisual, e dá outras providên
cias. 

••••••••-••-••••••••••••••••-uoo'..oo•••••u••••-••••ooooooOoo•••••••-••'"'""""' 

DECRETO N° 974, DE 8 
DE NOVEMBRO DE 1993 

Regulamenta a Lei n" 8.685, de 20 de 
julho de 1993, que cria mecanismos de 
fomento à atividade audiovisual, e dá ou
tras .providências. 

(À Comissão de Educação .::. decisão 
terminativa.) - _-_ __ ~ 

RETIFICAÇÃO 

À página n• 8.554, 11 coluna, na leitura de pro-
jeto, 

Onde se lê: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°51, DE 1996-CN 

Institui o Prêmio Nacional de Educa
ção Darcy Ribeiro e dá outras providên
cias. 

Leia-se: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 3, DE 1996-CN 

Institui o Prêmio Nacional de Educa
ção Darcy Ribeiro e dá outras providên
cias. 

Ata da 76ª Sessão não Deliberativa 
em 24 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

- .. ~--Presidência dos Srs. Emandes Amorim, Valmir Campelo, Geraldo Melo 
-~ - Lúdio Coelho, Ademir Andrade e Ror'nerõ Jucá. 
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-- - O SR~ PRESIDENTE (Valmir Campelo) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, Expediente que passo a ler. 

-.-~ 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFfCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 80196, de 23 do corrente, encaminhando,.·· 
. ·Jll!.ri.os devidos fins, àutógrafos do Projeto de Lei da 

Câmara n• 115, de 1993 (n• 824191, naquela Casa), 
de iniciativa do Presidente da República, que regul!l 
direitos e obrigações relativos à propriedade indus
trial, sancionado e transformado na Lei n• 9279, de 
14 de maio de 1996; 

(Projeto enviado à sanção em 14-5-96) 
N• 81/96, de 23 do corrente, encaminhando, 

para os devidos fins. autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara n• 95, de 1995 (n• 534195, naquela Casa), 
que dispõe sobre anistia relativamente às eleições 
de 3 de outubro e de 15 de novembro dos anos de 
1992 e 1994, sancionado e transformado na Lei n• 
92U, de 7 de maio de 1996; e 

(Projeto enviado à sanção em 7 -5-96) 
N• 82/96, de 23 do corrente, encaminhando, 

para os devidos fins, autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara n• 6, de 1996 (n• 1.178/95, naquela 
Casa), de iniciativa do Presidente da República, 
que autoriza a União a delegar aos municípios, es
tados da Federação e ao Distrito Federal a adminis
tração e exploração de rodovias e portos federais, 
sancionado e transformado na Lei n• 9277, de 1 O de 
maio de 1996. 

(Projeto enviado à sanção em 1 0-5-96) 

PROJETO RECEBIDO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 43, DE 1996 

(N" 77196, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Sede, 
celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Corporação An
dlna de Fomento- CAF, em BrasOia~em 
1• de dezembro de 1995. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica !lprovado o texto do Acordo de 

Sede, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e a Corporação Andina de Fornen
to-CAF, em Brasnia, em 1°dedezembro de 1995. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos· à !lprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mõnio nacional. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 77, DE 1996 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no art. 49, in

ciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de 
Sede, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e a Corporação Andina de Fomen
to (CAF), em Brasnia, em 1• de dezembro de 1995. 

Brasliia, 17 de janeiro de 1996. - Fernando 
. Henrique Cardoso. 
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-EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 24/biR/DPF/DAI
MRE, DE 12 DE JANEIRO DE 1996, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELA
ÇÕES EXTERIORES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tendo em vista o que estabelece o art. 49, inci-

so I, da Constituição Federal, submeto à apreciação 
de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem 
ao Congresso Nacional, que dispõe sobre a execu
ção do Acordo Sede, firmado entre o Brasil e a Cor
poração Andina de Fomento (CAF), no dia 12 de de
zembro de 1995. 

2. Integrada pelos países do Grupo Andino, 
pelo México e pelo Chile, a Corporação Andina de 
Fomento tem desempenhado importante papel no 
fortalecimento da integração económica da região. 
No exeiÓfcio de suas funções, tem-se beneficiado da · · 

. c~ifidade de que desfruta nos mercados financei- · 
rosínfemacionais, o que a habilita a repassar recur
sos em condições altamente competitivas. 

3. O Acordo estabelece os termos que regerão 
o funcionamento do futuro escritório de repre
sentação daquela instituição no País, na qualidade 
de Organismo Financeiro Multilateral. Juntamente 
com o Convênio de Subscrição de Ações de Capital 
Ordinário da Corporação Andina de Fomento, assi
nado pelo Banco Central, em Brasma, em 30 de no
vembro de 1995, o Acordo permitirá ao Brasil o 
acesso a recursos para financiar, entre outras ativi
dades, projetas de desenvolvimento e operações de 
mercado exterior. 

Respeitosamente. - Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. ·· 

~·- ACORDO DE SEDE -

O Governo da República Federativa do Brasil 
(denominado, a seguir, •o Governo", Representado 
pelo Embaixador Luiz Felipe Lampreia, Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, 

e 
A Corporação Andina de Fomento-(denomina

da, a seguir, • A Corporação", Representada neste 
ato por seu Presidente Executivo, o Senhor L Enri
que Garcia, devidamente autorizado pelo Artigo 31 
do Convênio Constitutivo da Corporação Andina de 
Fomento, firmado na cidade de Bogotá, em 7 de fe
vereiro de 1968. 
· - -Considerando: 

Que "A Corporação" é um organismo financeiro 
multilateral, organizado como pes5oa jurídica de Di
reito Internacional Público, cujo objetivo é o desen
volvimento económico e social dos povos, e cuja ati-

vidade se desenvolve como Banco Múltiplo .e como 
agente financeiro; 

Que a República Federativa do Brasil, por in
termédio do Banco Central do Brasil, se transformou 
em acionista da "Corporação", mediante documento 
de Convênio de Subscrição de Ações de Capital Or
dinário entre o Banco Central do Brasil e a Corpora
ção Andina de Fomento, datado de 30 de novembro 
de 1995, ao haver subscrito 2. 700 (duas mil e sete
centas) ações da Série •c• dos acionistas da "Cor
poração"; 

Que •o Governo• deseja prestar facilidades à 
"Corporação" para o desenvolvimento de suas ativi
dades na República Federativa do Brasil, sejam es
sas com ·o Governo•, agências governamentais, 
corporações do setor público e privado, organismos 
multilaterais, bilaterais ou outras instituições finan
ceiras; e..: 

Que "A Corporação" poderá desenvolver suas 
atividades na República Federativa do Brasil, me
diante a instalação de um escritório de repre
sentação, ou mediante a nomeação de um agente, 
um gerente ou representante, segundo sua$ pró
prias necessidades. 

Convieram o seguinte: 

Artigo 1 

"A Corporação" poderá realizar, na República 
Federativa do Brasil, com ·o Governo•, dependên
cias governamentais, corporações do setor público 
ou privado e instituições financeiras, todas as opera
ções que correspondem a seus objetivos. 

Artlgo2 

·1. ~-o Governo• reconhece ·A Corporação" 
como um Organismo Financeiro Multilateral, com 
plena capacidade para: 

a) adquirir e dispor de bens móveis e imóveis 
situados na República Federativa do Brasil (inciuin
do a capacidade para constituir ou ser o beneficiário 
de hipotecas, gravames ou outras cargas sobre os 
referidos bens); 

b) celebrar todo o tipo de contratos; 
c) iniciar ações judiciais e ser objeto de ações 

judiciais perante um Tribunal de jurisdição compe
tente na República Federativa do Brasil. • A Corpora
ção" poderá ser objeto de ações judiciais na Repú
blica Federativa rlo Brasil, sempre e quando tenha 
estabelecido algum escritório de representaÇão ou 
tenha designado agente ou procurador com a facul
dade de aceitar citação ou notificação de uma ação ju
dicial, ou quando tenha emitido ou garantido valores. 
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___ 2. À República Federativa do Brasil, as pes
soas que representem ou que dela derivem seus di
reitos, não poderão iniciar qualquer ação judicial 
contra "A Corporação". A República Federativ;l de 
Brasil, entretanto, em sua qualidade de acionista da 
"Corporação", poderá fazer valer seus direitos con
forme os procedimentos especiais que se assinalem, 
seja neste Acordo, seja nos regulamentos da "Cor
poração", ou nos contratos que se venham a cele
brar para dirimir controvérsias que possam surgir en
tre ela e a • A Corporação". 

3. "A Corporação" não estará sujeita aos requi
sitos legais aplicáveis a entidades bancárias ou fi
nanceiras locais, não estando obrigada a registrar
se como empresa estrangeira para o exercício de 
suas atividades. 

- A .. Os bens e demais ativos da "Corpóração" 
gozarão de imunidade idêntica e estarão isentos, . · 

. q~ a expropriaçõés, buscas, requisição, confis
co, comisso, seqüestro, embargo, retenção ou qual
quer outra apreensão forçosa, diante de atos execu
tivos ou administrativos do "Governo•. Os bens e de
mais ativos da "Corpor;ação" gozarão de idêntica 
imunidade enquanto não se produza sentença defi
nitiva contra a "Corporação". 

5. Os bens e demais ativos da "Corporação" 
estarão isentos de toda espécie de restrições, regu
lações e medidas de controle e moratórias, isenções 
necessárias para que a "Corporação" cumpra seus 
objetivos e realize suas operações. · 

6. O "Governo" garante a inviolabilidade dos 
arquivos da "Corporação". 

7. O "Governo• concederá às comunicações 
ofiçiais da "Corporação" o mesmo tratamento que 
dispensa às comunicações oficiais dos países-mem
bros da "Corporação". 

8. Os funcionários e empregados da "Corpo
ração" não poderão ser julgados em processos ju
diciais ou administrativos, quando os atas que te
nham dado lugar a ditos processos tenham sido 
praticados por eles em sua capacidade oficial, sal
vo se a "Corporação" renuncie expressamente a 
tal imunidade. 

Artigo 3 

A "Corporação" poderá, a suas próprias custas, 
manter um Escritório de Representação na Repúbli-

~t'edêrã!hia:-doBrasil, para o desempenho de suas 
operações. Previamente à instalação de dito Escritó
rio de Representação, a "Corporação" poderá de
-senvolver suas atividades em dito pais mediante o 
envio de funcionários ou empregados. 

Artlgo4 

Com relação às operações que a "Corporação" 
realize na República Federativa do Brasil, o "Gover
no• se compromete a: 

1. Exonerar a "Corporação" da aplicação de 
impostos diretos, direitos, gravames, descontos ou 
outras imposições tributárias de toda sorte, sejam 
estas presentes ou futuras, impostas pelas autorida
des da República Federativa do Brasil. 

2. Exonerar a "Corporação" de toda retenção 
ou dedução de impostos, gravames ou imposições, 
por pagamentos que receba do setor privado e de
mais organismos públicos da República Federativa 
do Brasil, na forma de juros, dividendos, comissões 
e outros. 

3. Não impor tributos de nenhuma espécie so
bre obrigações ou valores que emita a "Corporação", 

.inclusive' dividendos ou juros sobre os mesmos, 
qualquerque seja o titular; 

a) se tais tributos discriminarem contra ditas 
obrigações em valores pelo simples fato de terem 
sido emitidos pela "Corporação"; ou ~ 

b) se a única base jurisdicional de tais tribirtos 
consiste no lugar e na moeda em que as obrigações 
ou valores tenham sido emitidos, em que se paguem 
ou sejam pagáveis, ou na localização de qualquer 
escritório ou sede de negócio que a "Corporação" 
mantenha. 

4. Não impor tributos de nenhuma espécie so
bre as obrigações ou valores garantidos pela "Cor
poração", inclusive dividendos ou juros sobre os 
mesmos, qualquer que seja seu tnular: 

a) se tais tributos discriminarem contra tais ob
rigaçõe'i su valores pelo simples fato de terem sido 
garantidos pela "Corporação"; ou 

b) se a única base jurisdicional de tais tributos 
consistir na localização de qualquer escritório ou 
sede de negócios que a "Corporação" mantenha. 

ArtigoS 
1. A "Corporação" ficará exonerada do paga

mento de direitos aduaneiros ou tarifários para a im
portação de veículos, bens e equipamento técnico 
necessários à operação de seu Escritório de Repre
sentação:· Da mesma forma, ditos bens poderão ser 
reexportados posteriormente, livres de direitos e ou-
tras cargas fiscais. · 

2. Os funcionários ·e empregados da "Corpora
ção" (não cidadãos da República Federativa do Bra
sil, nem estrangeiros com. residência permanente no 
pais) gozarão de isenções, concessões e privilégios 
não inferiores aos outorgados a instituições interna-
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-.cianais com relação a impostos, direttos tarifálios, 
aduaneiros ou outros. Tais funcionários e empregados: 

. Artigo6 

O "Governo• facilitará a expedição de vis
tos, licenças e autorizações para que os funcio
nários e empregados da 'Corporação' e suas fa
mílias possam desenvolver suas atividades na 
República Federativa do Brasil; permitindo que 
eles ingressem, permaneçam, residam e saiam 
do pafs a qualquer momento, para dar cumpri
mento aos propósitos da "Corporação', obser
vando e dando cumprimento às leis da Repúbli
ca Federativa do Brasil. 

Artigo7 

___ q. "Governo• se compromete a que s~ de
pendências e escritórios competentes em maténa de . · · 

~ .. irure""stiinentos estrangeiros e controle de câmbio 
é:o'iicectam à 'Corporação': 

1. Um trâmite expedito para a aprovação de 
investimentos estrangeiros e troca de moeda es
trangeira para os investimentos da 'Corporação' 
em qualquer empresa na República Federativa do 
Brasil. 

2. Todas as autorizações necessárias para: 
a) Remeter os dividendos, juros, lucros, beneff

cios, produto de vendas, rendas, comissões e todo 
tipo de ingresso relacionado às atividades desenvol
vidas pela 'Corporação"; 

b) Remeter o dinheiro dos funcionários, empre
gados, seus cõnjuges e filhos, não cidadãos da Re
pública Federativa do Brasil; e 

c) Acesso aos tipos de câmbio mais favoráveis 
dÓ.mercado para a compra de moeda estrangeira 
que se possa requerer para efetuar as remessas de 
dinheiro acima mencionadas. 

ArtigoS 

O 'Governo" dará à 'Corporação", a seus fun
cionários e empregados o mesmo tratamento, sem 
interessar se a 'Corporação' mantenha um escritó
rio, um agente, um gerente, um representante ou 
qualquer outro empregado na República Federativa 
do Brasil. O que precede é sem prejufzo para as 
isenções e privilégios que se pudessem outorgar ex
clusivamente ao pessoal de um escritório de repre
ser>_la?.il_d~ "Çorporação". As ise_n~s e privil~gios 

-serão aplicáveis a qualquer subs1d1ána que seJa de 
propriedade exclusiva da ·corporação", que conte 
com a aprovação escrita do Governo da República 

-Federativa do Brasil para o desempenho de suas ati
vidades. 

ArHgo9 

Ao surgirem assuntos não previstos no presen
te Acordo, com relação ao desenvolvimento de ope
rações pela "Corporação' na República Federativa 
do Brasil, o 'Governo" e a "Corporação' se compro
metem a estabelecer acordos complementares para 
dar-lhes adequada solução, de acordo com o espfri
to de cooperação que rege o presente Acordo. 

Artlgo10 

O 'Governo•, seus departamentos e escritórios 
competentes se comprometem a pôr em prática as 
isenções e privilégios outorgados à 'Corporação' no 
presente Acordo, mediante a expedição das normas 
legislativas e administrativas necessárias para dar 
plena vigência aos acordos adotados neste docu
mento: 

a) não estarão sujeitos a impostos ou outras 
cargas, 1ributârias pelos vencimentos ou salários 
que recebam da 'Corporação'; e 

b) poderão importar sua mudança e ~gos 
pessoais livres de direitos tarifários ou aduaneiros, 
sempre que tal importação se realize dentro ~ 6 
(seis) meses seguintes a sua primeira chegada ao 
pafs. Os bens poderão igualmente ser reexportados 
livres de direitos e outras cargas fiscais, ao final da 
permanência do funcionário ou empregado na Repú
blica Federativa do Brasil. 

Artigo 11 

As dúvidas e controvérsias que possam surgir 
em razão da interpretação ou da aplicação do pre
sente Acordo serão solucionadas de forma direta e por 
acordo rmjtuo entre o 'Governo• e a 'Corporação'. 

~ 

Artlgo12 
o presente Acordo poderá ser modificado de 

mútuo acordo entre as Partes. As modificações se
rão acordadas por escrito. 

Artigo 13 

O presente Acordo entrará em vigor após a no
tificação à· 'Corporação' do cumprimento das forma
lidades internas pelo 'Governo•. 

Artlgo14 

o presente Acordo permanecerá em vigor por 
perfodo ilimitado a menos que uma das Partes _o de
nuncie, pGl'-Via diplomática, cessando seus efettos 6 
(seis) meses após o recebimento da notificação de 
denúncia. 

Feito em Brasnia, a 1° de dezembro de 1995, 
em dois exemplares originais, nos idiomas portu-
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- guês e espanhol, sendo ambos os textos igualmente 
autênticos. 

Pelo Governo da República, Federativa do Bra
sil, Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das 
Relações Exteriores. 

Pela Corporação Andina de Fomento, L Enri
que Garcia, Presidente Executivo. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

OF. GLPMDB N° 401196 · 

- ~ .. Brasília, 23 de maio dÉ! 1996 
• Senhor Presidente, 

~ · · - ---"fenho a honra de encaminhar a Vossa Exce
lência os nomes dos Senadores do PMDB que inte
grarão a Comissão Temporária de Políticas para o 
Desenvolvimento do Nordeste, ciiada através do Re
querimento n• 367, de 1996, para promover discus
sões e estudos que resultem em propostas de aper
feiçoamento das polfticas _ governamentais para a 
Região Nordeste, inciusive seu aconipanhamento e 
avaliação. 

Titulares 
Senador Fernando Bezerra 
Senador Renan Calheiros 
Senador Ney Suassuna 
Suplentes 
Senador Ronaldo Cunha Uma 

~-Senador Humberto Lucena 
Senador Jader Ba!balho 
Colho o ensejo para reiterar a Vossa Excelên

cia, protestos de estima e consideração; - Senador 
Jader Barbalho, Lfder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência designa os Srs. Senadores indicados 
pela üderança do PMDB para integrar a Comissão 
Temporária, criada por intermédio do Requerimento 
n• 367/96, nos termos do expediente que acaba de 
ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nos 
termos do art 376, c, do Regimento Interno, combi
.nado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995, do 

-sãilado Federal, o Projeto dê Decreto Legislativo n• 
43, de 1996, lido anteriormente, terá, perante a Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o 
prazo de Cinco dias úteis para recebimento de 
emendas, findo o qual a referida Comissão terá 

quinze dias úteis, prorrogáveis por igual período, 
para opinar sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência comunica ao ~enário que o Senador 
Júlio Campos substituirá o Senador José Agripino na 
Delegação arasileira à Conferência das Nações Uni
das sobre Assentamentos Humanos - Habitat 11 -, a 
realizar-se em Istambul, Turquia, e este substituirá o 
Senador Júlio Campos na Octogésima Terceira Reu
nião da Conferência Internacional do Trabalho, a 
realizar-se em Genebra. 

O SR. PRESII)ENTE (Valmir Campelo)- O Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n• 1.459, de 22 de maio de 1996, que 'altera a 
legislação do imposto de renda e da contribuição so
cial sobre o lucro'. 

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

SENADORES_ 

Titulares Suplentes 
PMDB 

José Fogaça Casildo Maldaner 
Roberto Requião · Flaviano Melo 

PFL 
Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Joel de Hollanda 

PSDB 
Caries Wilson José lgnácio Ferreira 

PSL 
RomeuTuma 

Júnia riarise 
PDT 

Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Osório Adriano Jair Soares 
Eliseu Resende Mussa Demes 

Bloco (PMDBIPSDIPSLiPSC/PMN) 
Hermes Pacianello Edinho Bez 

Bloco (PPBIPL) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 
Antônio Kandir - Roberto Brant 

PDT 
Fernando Lopes _ Serafim Venzon 

PSB 
JoãoColaço Sérgio Guerra 
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__ _ De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 24-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 27-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 27-5-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 5-6-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 20-6-96 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, os 
Ofícios n•s S/37 a 40, de 1996 (n•s 1.556 a 1.558 e 
1.562196, na origem), encaminhando, nos termos da 
Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, ma
nifestações dâquele Órgão relativas às solicjtações 

· ctu-Gootemo do Estado de Minas Gerais, para que 
possa. contratar operações de crédito, para os fins·· · 

· qUe-especifica. 
As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco

nómicos. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- En

cerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 
1996 (n• 2.942192, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a compensação financeira entre os sistemas 
de previdência social, nos casos de contagem recí
proca do tempo de contribuição para efeito de apo
sentadoria, e dá outras providências. 

Ao Projeto foi oferecida uma emenda, que vai 
ao exame da Comissão de Assuntos Sociais. 

É a seguinte a emenda recebida: 

EMENDA (Plenário) 

Oferecida ao Projeto de Lei da Câ
mara n• 16, de 1996 (n" 2.942192, na Casa 
de Origem), que dispõe sobre ll compen
sação financeira entre os sistemas de 
Previdência Social, nos casos de conta
gem recíproca do tempo de contribuição 
para efeito de aposentadoria, e dá outras 
providências. 

EMENDA N2 1 - PLEN 

Dê-se ao § a• do projeto em epígrafe a seguin
te redação: 

_-:.... ... -- "Art. a• ··························:·, .................... . 

§ z• Se a entidade responsável pelo 
sistema instituidor, constituído até ao de ju
nho de 1995, e a entidade responsável pelo 
sistema ou sistemas de origem, forem, ao 

mesmo tempo credor e devedor uma da ou
tra, e, dentre os débitos, houver algum de 
natureza previdenciária, as obrigações extin
guem-se, até onde se compensarem, na for
ma do regulamento, desde que as dívidas se
jam I íquidas, vencidas e de coisas fungíveis. • 

Justificação 

A redação original do dispositivo em referência 
não trata propriamente de uma compensação, mas 
de uma remissão de divida, que não é objeto do 
mandamento constitucional que dá motivação à pre
sente proposição (art. 202, § 2°, da Constituição Fe
deral). 

o que busca a proposição, consoante a reda
ção dada ao dispositivo que se quer modificar por 
esta emenda, é, sobretudo, solucionar o problema 
de Estados e Municípios que, antes da promulgação 

- da eon®tuição de 1988, contratavam servidores pú
blicos pelo regime celetista - e, por conseqüência, 
se obrigavam perante a Previdência Social -, e que, 
em face do estabelecimento de Regime Jurídico.Uni
co (estatutário) constitufram caixas de previdêl1cias 
municipais para seus funcionários públicos. ~ 

- Assim, a par da situação (secundária) erri'que 
o interessado haja, de fato, trabalhado para a inicia
tiva privada, antes de ingressar no serviço público, 
de acordo com o § ZO do art. a• do projeto os Esta
dos e Municípios resolveriam um gra\re problema 
previdenciário, decorrente do inchaço de suas má
quinas administrativas em gestões pretéritas: conta
riam o tempo de contribuição registrado perante o 
antigo INPS ou perante o INSS para efeito de apo
sentadoria municipal (ou pensão) de servidores que 
tenham.plestado serviços, mediante vínculo empre
gatfcio (sem que os Estados e Municípios tenham 
recolhido aos cofres da Previdência Social as contri
buições patronais) e que tenham sido estabilizados, 
com seus empregos convertidos em funções públi
cas. Admitindo como beneficiário de seu sistema de 
aposentadoria tal servidor, o Estado ou Município, 
pelo indigitado dispositivo, ver-se-ia "dispensado de 
suas obrigações previdenciárias para com esta•. 
Note-se que o texto não fixa o montante em que ha
veria desoneração da obrigação. No mínimo, haveria 
uma espécie de anistia em relação às contribuições 
não-recolhidas relativas a cada servidor em questão. 
Contudo, a redação imprimida permite ilação mais 
grave, que- encõntraria suporte na justificação do 
projeto original, assim escrita pelo autor: "Viabiliza, 
por outro lado, com o disposto no art. 3", a regulari
zação de débitos de Estados e Municípios para com 
o INSS, desde que instituam regime jurfdico único 
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_..Q_a_ra seLJ~-~~~idores e __ sls~emas próprios de previ
dência e assistência social". 

Em outras palavras: quer-se uma quitação am
pla, geral e irrestrita das dívidas de Estados e Muni
cípios para com o INSS sem que tenha havido um 
encontro de contas, o que seria necessário, se o que 
se busca é regular a compensação financeira. Na hi
pótese, tudo indica que não é esse o objetivo de fun
do da proposição, mas temporariamente desafogar 
as contas de Estados e Municípios, permitindo, no
vamente, que disponham das parcelas retidas nos 
Fundos de Participação pelo Governo Federal, para 
satisfação dos créditos da Previdência Social, não li
beradas, nos termos do ar!. 56, parágrafo único, da 
Lei n• 8.212/91, em existindo débito para Com o 
INSS. 
_ •• l\:1flis uma vez o INSS, caso mantida a redação 

do dispositivo em epígrafe, "pagará o pato• pela pro- · · 
. ,digàlidade e irresponsabilidade de políticos esta

duais e municipais. Há que se recordar que o parce
lamento de débitos de Estados e Municípios vem 
sendo objeto de reiteradas rolagens: desde a pro
mulgação da Constituição de 1988 (art. 57, ADCT), 
passando pela Lei n• 8.212191 (art. 58) até, por últi
mo, a Lei n• 9.129, de 20 de novembro de 1995, es
ses entes político-administrativos têm recebido um 
tratamento generoso no que pertine a suas obriga
ções previdenciárias. 

Por nossa emenda, procuramos corrigir essa 
afronta aos princípios constitucionais de moralidade 
administrativa e de economicidade, remetendo para 
o decreto regulamentador a adoção do procedimen
to de efetiva compensação de obrigações de mesmo 
g~J]!lro, embora possam ser de qualidades distintas. 

Por estes motivos, confiamos no acolhimento 
da presente emenda, não sem antes alertar para o 
fato de que essas caixas de previdência .de Estados 
e Municípios, não dispondo de nenhum lastro atua
rial, constituem uma "bomba de efeito retardado". É 
uma questão de aguardar para ver e crer. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Há 
oradores inscritos. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
~ @_V c EX" conceder a palavra ao primeiro ora

cor-inscrito, eneareÇO de V. Ex" que me seja dada a 
palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Berriardo Cabral, 
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cin-

co minutos, nos termos do art. 14, Vil, do Regimento 
Interno do Senado Federal. · 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ontem o Senado Federal aprovou, dan
do seqüência ao que havia acontecido na Cãmara 
dos Deputados, o texto do Convênio de Subscrição 
de Ações, assinado em 30 de novembro de 1995, 
por meio do qual a República Federativa do Brasil, 
representada pelo Banco Central do Brasil, tornou-se 
acionista da Corporação Andina de Fomento- CAF. 

O Decreto Legislativo tem o seguinte texto: 

• Ar!. 1° É aprovado o texto do Convê
nio de Subscrição de Ações, assinado em 
30 de novembro de 1 995, por meio do qual 
a República Federativa do Brasil, repre
sentada pelo Banco Central do Brasil, tor-

. .bou-se acionista da Corporação Andína de 
Fomento - CAF. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à apro
vação do Congresso Nacional quaisquer 
atos que possam resultar em revisão do .ie
ferido convênio, assim como quaisquer aws

. tes complementares que, nos termos do art. 
49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou 09mpromissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

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

Senado Federal, 23 de maio de 1996. • 

Assina o Decreto Legislativo o 2" Vice-Presi
dente do Senado Federal no exercício da Presidên
cia, SeFllidor Júlio Campos. 

Ontem mesmo, Sr. Presidente, o 2" Vice-Presi
dente do Senado Federal encaminhou ao Presidente 
da República essa participação, assim como ao Em
baixador Luiz Felipe Lampreia, Ministro das Relaçõ
es Exteriores; ao Ministro Clóvis Carvalho, da Chefia 
da Casa Civil ~a Pre$idência da República; e ao 1• 
Secretário da Cãmara, Deputado Wilson Campos. 

Sr. Presidente, a consideração que desejo fa
zer é sobre o significado desse Acordo CAF - Corpo
ração Andina de Fomento - rom o Brasil, que tanto 
se fala e pouco se esclarece. 

Trata-se de um instrumento legal que regula
menta a organização e o funcionamento do escritó
rio de rep!'e5entâção, no Brasil, da Corporação Andi
na de Fomento (CAF), na qualidade de organismo 
multilateral de desenvolvimento, constituído sob a 

·teima de pessoa jurídica de Diniiio Internacional Pú
blico. 
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Participam como membros da Coiporação AO
Õinã de Fomento, além dos países do Grupo Andino 
- Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia e Equador-, o 
Chile, o México e Trinidad e Tobago, além de 22 
bancos comerciais privados da região. O Brasil pas
sou a integrá-la como acionista, com subscrição de 
2.700 ações da série •c•, num total de US$24,840 
milhões, através de convênio firmado no dia 36 de 
novembro de 1995 entre o Banco Central e aquela 
corporação. 

Criada com o propósito de promover o desen
volvimento socioeconõmico e a integração dos po
vos da região, a CAF atua como ballco múHiplo e 
agente financeiro, gozando de prestigio e confiabili
dade no mercado financeiro mundial e dispondo de 
recursos, em condições bastante competitivas, para 
financiar projetes de desenvolvimento e operações 
deco~rcio exterior.-

... _ ·com o espírito de cooperação que rege o pre- · 
semêÃcordo, o Governo se dispõe a prestar à Cor
poração as facilidades necessárias para o desenvol
vimento de suas operações no Brasil, sejam com o 
próprio Governo, agências governamentais, corpora
ções do setor público e privado e outras instituições 
financeiras. 

O que cabe assinalar, Sr. Presidente, é que, 
desde 1993, o Brasil vem intensificando contatos 
com a CAF. Em outubro do mesmo ano, enviou mis
são composta põi'técnicos do BNDEs: ESsa missão 
comprovou que a entidade apresenta uma situação 
financeira patrimonial equilibrada, desfrutando de 
ótima conceituação junto ao mercado financeiro in
ternacional. 

A participação do Brasil na CAF reveste-se de 
gráriãe importância no contexto da integração latino
americana, permitindo o fortalecimento dos vfnculos 
existentes entre os setores produtivos brasileiros e 
os dos pafses do Pacto Andino, seja pela. dinamiza
ção das relações comerciais, seja pela promoção· 
dos investimentos estrangeiros, transferência de tec
nologia, constituição de joint ventures e participa
ção conjunta no mercado internacional; alem da rea
lização de projetes de infra-estrutura que tenham 
como objetivo a integração ffsica com a Região An
dina. 

Aqui, Sr. Presidente, chamo a atenção para a 
XXVII Assembléia Ordinária de Acionistas da CAF, 
..QU~realizada em 1;3.03.96, quando se aprovou a 
resolução que altera o "iimite atual de cretlito para os 
países extra-regionais: Este era dado por um coefi
sient~ de alavancagem de 4:1, o que impunha um 
teto de US$99,36 milhões ao Brasil, em face do seu 

aperte de capit!ll de US$24,84 milhões. A regra de 
exposição aprovada foi de um limite de 8 vezes os 
recursos apertados pelos países da série •c• para o 
total de financiamentos, excetuando-se as operaçõ
es de comércio exterior com a Região Andina. D~ 
sa forma, o te to para o Brasil fica em US$198, 72 mi
lhões de dólares - veja bem, Sr. Presidente, o teto a 
que teremos direito na corporação andina de fomen
to será em tomo de US$200 milhões. Ademais, a 
mesma reunião aprovou o projeto de financiamento 
para governos e empresas públicas ou privadas ex- . 
Ira-regionais, desde que voltados à integração com 
a sub~região andina. 

Sr. Presidente, não participando o Brasil, como 
integrante, da corporação daqueles países que ain
da há pouco eu registrava - Colômbia, Peru, Vene
zuela, Bolívia e Equador, além de Chile, México e 
Trinidad e Tobago -, o Pais funciona como extra-re
·gional. e::arvejam V. Ex"s algo importante: já se en
contra em fase avançada de entendimentos - avan
çadíssima, aliás - o Projeto de Pavimentação da Ro
dovia BR-17 4 Manaus/Caracarai, com a possibilida
de de financiamento também para trechos já pavi
mentados e pontes construídas, o que irrljJiicaria 
reembolso aos Estados envolvidos (Amazonas e Ro
raima), a indenização em termos de preseiVação do 
meio ambiente para a reseiVa indígena atravessada 

--pela rodovia e a qualidade do asfalto utilizado no 
lado brasileiro da obra. Muito embora a apreciação 
do pedido de financiamento para a BR-17 4 esteja 
agendada para ocorrer durante a próxima reunião da 
Diretoria da CAF, que se realizará em junho de 
1996, dependerá da prévia aprovação, pelo Con
gresso Brasileiro, da adesão do Brasil àquela insti
tuição e -eõnseqüente subscrição de cotas. 

Ora, como eu diZia, tendo sido aprovada ontem 
- e aqui registro mais uma vez o meu agradecimento 
aos eminentes Líderes de todos os partidos que 
subscreveram, na última terça-feira, o requerimento 
de urgência, culminando com a aprovação do acor
do no dia de ontem -, já não temos mais qualquer 
dúvida de que essa adesão do Brasil resultará em 
alguns beneficies ou vantagens para nós. Por que 
há essa vantagem de o Brasil ter aderido à Corpora
ção Andina de Fomento? 

Para concluir, Sr. Presidente, citarei apenas 
três vantagens: 

1 - nas relações diretas com o Govell}o. o Pais 
poderá beneficiar-se ·de· cooperação técniCa, finan
ciamento, administração e canaliZação de recursos 
de terceiros para projetes que promovam a integra
ção com a Begião Andina; 
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2 - no que diz respetto às empresas públicas 
-otr privadas, o Brasil poderá auferir vantagens atra
vés de assistência finanoeira para as operações das 
empresas brasileiras com os países da Região Andi
na ou para as empresas daquela região em suas 
operações com o Brasil; e 

3 - no que tange às instituições finanoeiras, os 
beneffcios decorrerão das linhas de crédito destina
das ao financiamento do comércio exterior entre os 
países da região e o Brasil. 

Finalmente, Sr. Presidente, não temos mais 
nenhuma dúvida de que o Projeto de Pavimentação 
da Rodovia BR-17 4 Manaus/Caracarai tomar-se-á 
absolutamente concreto com a assistência financeira 
por parte da Corporação Andina de Fomento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agrade-
cendo a V. Ex' a atenção. .. 

- o-5R. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Con
ceda. a. palavra ao nobre Senador Gilvam Borges. 

~ . (F"ausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 

Tuma. (Pausa) 
Com a palavra o nobre Senador Romero Jucá. 

(Pausa.) 
Passo a Presidência dos trabalhos ao nobre 

Senador Geraldo Melo. 

O Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ge
raldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

V. Ex' dispõe de 20 minutos. 
.--0 SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun

cia o seguinte discurso.) • Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, causaram grande impacto mo meio científico 
as descobertas arqueológicas no Município de Mon
te Alegre, no Pará, realizadas por uma equipe de 
pesquisadores sob o comando da arqueóloga norte
americana Anna Roosevelt 

Essa equipe, da qual fizeram parte cientistas 
brasileiros da Universidade Federal do Pará e do 
Museu Paraense Emnio Goeldi, explorou durante 
anos a Caverna de Pedra Pintada, encontrada no 
século passado pelo naturalista inglês Alfred Walla
ce, e outros quatorze sítios arqueológicos da região. 

As conclusões a que levam suas descobertas 
...jogal!r·por terra as hipóteses até então dominantes 
quanto à povoação do continente americano. A ocu
pação da floresta amazónica começou a ocorrer, na 
verdade, bem antes do que se supunha, há cerca de 
12 mil anos. 

O povo que lá viveu naquela época era capaz 
de fabricar artetatos de pedra lascada, bastante dife
rentes e mesmo superiores aos produzidos pelos 
seus contemporáneos da América do Norte. As im
pressionantes pinturas que deixaram nas paredes 
das cavernas, bem como a cerámica que começou a 
ser desenvolvida em tomo de 8 mil anos atrás, não 
encontram paralelo entre os povos pré-colombianos 
da época. 

Não foi essa, Srs. Senadores, a única notícia 
importante para a arqueologia brasileira que tivemos 
este ano. Outras explorações de grande interesse 
vêm sendo conduzidas em nosso território, como as 
Escavações em São Raimundo Nonato, no Piauí, ou 
os trabalhos da arqueóloga Maria Beltrão, no interior 
daBahia. 

Aqui mesmo no Centro-Oeste, no Município 
goiano de Serranópolis, foi encontrado, em 26 de ja
neiro deste ano, ó esqueleto humano fossilizado 
mais antigo da América do Sul. Pesquisadores da 
Universidade Católica de Goiás foram os responsá
veis pela descoberta do Homem da Serra do C<lfe
zal, como foi balizado o jovem a quem pertencia o 
esqueleto, que viveu entre dez e onze mil anos 
atrás, sendo possivelmente um descendente daque
les primeiros povoadores da Amazônia. 

Podem indagar muitos qual a relevância des
sas descobertas para nós, brasileiros do final do sé
culo XX. Dito de outra maneira, por que deveria nos
so Governo preocupar-se em investir recursos em 
pesquisas arqueológicas? 

O objetivo primeiro da ciência é o conhecimen
to - não importa, em um primeiro momento, se esse 
se encontra ou não na aplicação prática. Todo co
nhecimeQio cientifiCO, entretanto, é produzido pelo ser 
humano e o afeta, devendo revertê-lo em seu favor. 

A pesquisa cientifica básica fornece os pilares, 
a base, como diz o próprio nome, sobre a qual se 
assenta a pesquisa aplicada, dentro de um sistema 
nacional de ciência e tecnologia, em que a educação 
universttária tem também um papel fundamental, for
mando pessoal qualificado. 

Esses antigos povos da Amazônia, antepassa
dos de nossos índios, nossos antepassados, muito 
nos ensinam do tempo remoto em que viveram. An· 
tes de tudo, a bravura com que se lançaram em um 
ambiente adverso, desenvolvendo uma economia di
versificada e umª tecnologia própria para resolver 
seus problemas. 

A mais singular das conclusões dessas pesqui
sas, porém, é a de que a grande quantidade de ár
vores frutíf~s e a própria diversidade biológica da 
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Aoresta Amazónica nessa Região é o resultado de 
-um-lento trabalho de seleção de espécies realizado 
pelos antigos lndios, constituindo um excelente 
exemplo de uma economia que se harmoniza com o 
meio ambiente - daquilo que chamamos hoje em dia 
de desenvolvimento sustentável. 

A tecnologia e a ciência, no seu sentido mais 
amplo, são de fato imprescindlveis - confirmam-nos 
esses primeiros brasileiros - para a sobrevivência e 
o desenvolvimento de qualquer povo. Onde quer 
que haja um ser humano, há o esforço em conhecer 
a realidade e em melhor explorar as possibilidades 
que o ambiente oferece. O que dizer dos dias aluais, 
em que os sucessivos avanços tecnológicos vêm 
mudando constantemente a face da sociedade e do 
próprio planeta? 

Como negar a importância da ciência e qa teo
nologia"ffeste mundo onde as nações se entrelaçam .. 
cada. vez mais em uma economia globalizada e alta- · 
·meme-competitiva? 

O Sr. Bernardo cabral-V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex" com 
muito prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador 
Valmir Campelo, sendo eu homem da Amazônia, ali 
tendo nascido~ conhecendo parte de seus mistérios, 
das suas riquezas, não poderia deixar de interrom
per o discurso de V. Ex". Sei que, com essa inter
venção, causa urri dano ao Plenário, mas corro esse 
risco uma vez que não quero apenas me solidarizar 
com V. Ex"; quero também congratular-me, neste 
momento em que V. Ex" aborda com precisão, como 
co$.1ma fazer nos seus pronunciamentos, uma ciên
cia altamente reconhecida no mundo inteiro, que é a 
Arqueologia. Sem dúvida alguma, V. Ex" tem razão 
quando declara que o objetivo primeiro da ciência é 
o conhecimento. E traz à nossa discussão essa des
ccberta no Municlpio de Monte Alegre, no Pará, que 
põe por terra aquela antiga idéia de que a ocupação 
da Aoresta amazónica é recente. No entanto, V. Ex" 
está a provar que, em verdade, ela começou a ocor
rer há mais de 12 mil anos. Isso é um trabalho de 
pesquisa. O discuiSo de V. Ex", eminente Senador 
Valmir Campelo, não poderia deixar de ser interrom
pido por um homem dessa região. Isso porque reco
nhecemos que a cerâmica, no Pará, até hoje é in

..í:Ofi1J!arável.- Os nossos antepassados 'i:leixararri-
marcas que as Escavações que vêm sendo feitas há 
muito tempo podem analisar e examinar. O Museu 
Emllio Goeldi, nesse Estado, é referência internacio
nal no que se refere a esse tema. Pelas razões que 

mencionei, penso que a contribuição de V. Ex" é va
liosa. Primeiro, desculpo-me por tê-lo interrompido, 
e, seguida, peço a V. Ex" que aceite minha solidarie
dade, como homem do Amazonas. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Nobre Senador 
Bernardo Cabral, fico muito grato a V. Ex", principal
mente por se tratar de um amigo, de um homem que 
viveu nessa região e que conhece profundamente os 
seus problemas, seus anseios. A sabedoria de V. Ex" 
para com os problemas de toda a Amazônia realmente 
só vem engrandecer este meu pronunciamento. Incor
poro, com muito prazer, as palavras de V. Ex". 

Dando prosseguimento, Sr. Presidente, eu diria 
que aos poucos vai se firmando em nosso Pais a 
consciência de que é crucial o investimento em ciên
cia e tecnologia, para que possamos superar os sé
rios entraves ao nosso desenvolvimento económico 
e social • .No entanto, já não podemos ficar apj3nas 
éom a càl!sciência dos problemas e com as boas in
tenções. O Brasil vem perdendo um tempo precioso 
na luta para desenvolver ciência e tecnologia, com re
flexos imediatos e a longo prazo na área econôrriica 

É necessária uma clara vontade poli~ e o 
empenho dos vários setores da sociedade direta
mente interessados, para que possamos erguer a 
ciência e a tecnologia brasileira a um patamar condi
zente com a dimensão e importância de nosso Pais. 
É necessário não apenas investir em ciência básica 
e desenvolver uma massa de pesquisadores alta
mente competentes e qualificados, prestigiando nos
sas universidades e institutos de pesquisa, mas é 
preciso também priorizar aquelas áreas onde a pes
quisa trará maiores beneficias para a sociedade e é 
preciso aí[lda viabilizar a obtenção de recursos e 
aplicá~!~ de modo eficaz. 

Apenas uma visão global, Sr. Presidente, que 
considere os diversos componentes do processo de 
desenvolvimento cientffico e tecnológico propiciará 
os meios adequados para que seja enfrentado este 
desafio. Alguns sinais de que o Governo pretende 
priorizar a peSquisa cientifiCa e tecnológica já se fa
zem ver. O Ministério da Ciência e da Tecnologia 
vem pondo em prática um plano ambicioso de au
mento de investimentos, que devem saltar dos 
atua:is O, 7% do PrOduto ln temo Bruto para 1,5% em 
1999. O percentual a ser atingido, que equivale à 
quantia aproximada de R$8,6 bilhões ao ano, é ape
nas metade do que investem diVersas palses indus
trializados em relação ao seu PIB, mas repre
sentará, sem dúvida, um satto significativo. -

Para que isso ocorra, é necessário não apenas 
que se aumente o montante dos recursos da União 
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para o setor, como também é imprescindfvel que as 
-empresas passem a participar de modo mais signifi
cativo. Hoje, podem ser elas as grandes beneficiá
rias diretas do desenvolvimento cientifico e tecnoló
gico, pois é justamente o diferencial tecnológico que 
vem decidindo a acirrada disputa pelos mercados in
ternacionais. 

O investimento do capital privado em pesquisa, 
no Brasil, corresponde a apenas 10% do total, qua
dro que contrasta com o dos palses centrais, onde 
cerca de 40% dos recursos investidos são prove
nientes de empresas privadas. 

Para alavancar os investimentos privados em 
pesquisa e inovações tecnológicas, o Governo conta 
com duas leis aprovadas pelo Congresso Nacional: 
a Lei n" 8.248, de 1991, que conéede incentivos fis
cais para as empresas do setor de inforrnálic;i; e a 
Lai-n" -8.661, aprovada em 1993, que incentiva a 
pesquisa realizada por. empresas industriais e agro-

~ ·pellUárias. 
Segundo dados de fins do ano passado, já ti

nham sido aprovados projetos que totalizavam 
R$1,2 bilhão,. para investimento nos 4 anos seguin
tes, gastando as empresas, em média, R$2,30 para 
cada real concedido como incentivo. 

A avaliação permanente dos resultados é um 
instrumento indispensável para o aprimoramento do 
sistema cientifico e tecnológico. No caso da Lei n• 
8.661, constata-se que a redução de 8% do Imposto 
de Renda devido, bem inferior aos 50% permitidos 
para o setor de informática pela Lei n• 8.248, não 
chega a ser muito atrativa. Mais grave ainda, o in
centivo beneficia a quem tem lucro e não a quem 
precisa investir, como é o caso de grande número 
de ndSsas pequenas e médias empresas. 

Tais questões, Sr. Presidente, juntamente com 
o acompanhamento continuo da evolução 90 quadro 
cientifico e tecnológico do Pafs, devem ser objeto de 
atenção desta Casa Legislativa. 

Não apenas o Governo Federal, as empresas 
privadas e as empresas pllblicas, mas também os 
governos estaduais têm a sua parcela de responsa
bilidade quanto ao desenvolvimento cientifico-tecno
lógico. Diversas constituições estaduais passaram a 
conter dispositivos que vinculam recursos ao setor, a 
exemplo do que já ocorria em alguns poucos Estados. 

Também aqui, no Distrito Federal, a Lei Orgã
..níca"1:1estinotl à Fundação de Amparo à Pesquisa 
(FAPIDF) a dotação mfnima de 2% da receita orça
mentária. O repasse ocorreu normalmente em 1994, 
13ermitindo que fossem financiados diversos projetos 
de pesquisa. Entretanto, no ano passado, como foi 

denunciado por artigo que assinaram o Reitor da 
Universidade de BrasOia e o Secretário Regional da 
SBPC-DF, publicado no Correio Brazlliense do últi
mo dia 03, os recursos repassados à FAP-DF pelo 
Governo do Distrito Federal reduziram-se à metade 
do que obriga a lei. 

Tal atitude impossibilitou que inúmeros projetes 
aprovados recebessem o imprescindível aporte de 
recursos. Já neste ano de 1996, a Fundação vem re
cebendo verbas suficientes apenas para o paga
mento de seu pessoal, situação que nos deixa pro
fundamente preocupados com o futuro da ciência e 
da tecnologia no Distrito Federal, o qual, vale lem
brar, tem condições e vocação para ser um pólo da 
tecnologia avançada no País. Persistir no descum
primento da lei e desperdiçar esse valioso potencial 
constituirá verdadeiro atentado contra os interesses 
maiores de Brasma. 

Alé!]:l de exigir seriedade das autoridades go
vernamentais no trato das questões científicas e tec
nológicas, precisamos ter nítida consciência das 
reais necessidades de nosso povo para melhor djre
cionar recursos e esforços. Na área de saúde, em . 
estado tão calamitoso para grande parte da popula
ção, deve ser priorizada a pesquisa que vise a com
bater doenças tfpicas dos pafses sarni-industrializa
dos e tropicais, como a dengue, a cólera, a malária, 
as causadas pelos vfrus Ebola e Sabiá e tantas ou
tras que não merecem a atenção devida dos centros 
de pesquisa e da indústria farmacêutica do Primeiro 
Mundo. 

A pesquisa em biotecnologia, que pode ter inu
meráveis aplicações no tratamento de doenças, de
veria ser objeto de consideráveis esforços nacionais. 
O Brasiii'Considerando-se a tão falada biodiversida
de da Amazônia, tem condições de ocupar uma po
sição privilegiada no desenvolvimento da promissora 
indústria biotecnológica. 

A pesquisa em agricullura pode ter papel rele
vante no combate à fome neste País. Cientistas da 
Embrapa e de centros de pesquisa das universida
des vêm desenvolvendo inseticidas biológicos, as
sim como espécies mais resistentes e nutricional
mente mais ricas de importantes produtos agrfcolas 
como o milho, a soja e o amendoim. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cons
ciência e determinação do Governo e da sociedade 
quanto à if!!EOrtãncia crucial da pesquisa para nosso 
Pais, uma consciência não apenas teórica mas ex
pressa em atos e no aporte de recursos, é mais do 
que nunca imprescindível. É necessário tomar reali
dade um amplo e diversificado programa 'i" -~--~<>r.· 
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volvimento da ciência e da tecnologia, para que pos
-sames cruzar o limiar do século XXI como nação 
que assume sua importância no contexto internacio
nal, encaminhando-se para resolver de fato nossos 
graves e persistentes problemas sociais. 

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

Durante o discurso do Sr. Valmir Cam
pelo , o Sr. Geraldo Melo, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eman
desAmorim. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura 
Caalpol;o (Pausa.) ·· 

Concedo a palavra ao nobre .Senador Ademir 
4 Am:IJ'àde. (Pausa.) · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo 
Melo. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronun
cia o seguinte discwso. ) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, há alguns dias o nosso Pais foi sa
cudido pelas emoções provocadas pelo sofrimento 
vivido por todos os cidadãos brasileiros diante dos 
tristes episódios ooorridos no Pará, que trouxeram 
de volta, ao centro das preocupações nacionais, um 
antigo debate em tomo da aspiração nacional de re
forma agrária. 

Essa questão, após aqueles dolorosos momen
tos ;.como era natural -. foi discutida, por algum tem
po, à base da pura emoção, que, embora expresse 
sentimentos humanos muito nobres, muitas vezes 
nos afasta da pura racionalidade, que deve presidir 
decisões importantes, como aquelas que dizem res
peito a um assunto como este. 

Foi preciso deixar que passassem alguns dias, 
para que eu me aventurasse a subir a esta tribuna e 
a trazer a questão ao debate, na esperança de po
der incorporar a !oda essa construção emocional, 
politica, literária, sincera ou falsa ou demagógica, 
que de mistura se realizou, algumas reflexões que 
espero que tenham utilidade. 

Primeiro, acho que os cnlicos da reforma agrá
.ria pft!cisavam - muitos deles - desenvolver uma ati
tude respeitosa em relação àqueles que lutam por 
essa proposta. 

Participo da tese de que há muitos que utilizam 
a questão da reforma agrária apenas comó elemen-

to de inspiração e como combustfvel para uma pura 
luta demagógica. 

Mas também conheço aqueles que sincera
mente estão envolvidos na questão, não animados 
por preocupações de natureza ideológica, por ne
nhum sentimento de hostilidade interna, por nenhum 
ódio a nenhuma categoria ou grupo de cidadãos em 
particular, mas pela simples convicção de que assim 
como foi, é e continua sendo necessário modernizar 
desde os instrumentos jurídicos da nossa sociedade 
até muitas das organizações e das instituições que, 
no plano da atividade econômica, da atividade so
cial, do setor público e do setor privado, fazem o 
Brasil de hoje e farão o Brasil de amanhã, também 
será necessário modernizar a estrutura de proprie
dade no Brasil, que incorpora anacronismos que já 
não podem conviver com a realidade que está sendo 
criada. 

Essé é, sem dúvida, o elemento básico de ·con
vicção déiodos quantos defendem uma proposta de 
reforma agrária sincera para o País; de todos quan
tos pensam que é preciso atualizar a legislação, a 
concepção, a arquitetura do sistema fundiárioi brasi-
leiro. ~-

Por isso, é preciso moderação quando Se ge
neraliza a censura que se faz em relação a muitos 
dos que lutam pela reforma agrária. 

Penso - não por conhecimentos especiais, não 
por nenhum preparo intelectual especial, mas pelo 
simples fato de que sou, ao mesmo tempo, um de
Jensor de um programa de reforma agrária para o 
País e um proprietário de terras que pode ser consi
derado grande proprietário para os padrões brasilei
ros - que posso dar uma contribuição insuspeita, não 
perpassa<là por nenhum tipo de compromisso, na 
medida em que, se avaliados os interesses pes
soais, eu deveria me posicionar contra um programa 
de reforma agrária e, se avaliada a trajetória que 
percorri na vida pública, ela é o testemunho de que 
essa não tem sido a minha posição. 

Mas a minha posição é delimitada por alguns 
marcos. O primeiro é o de que o desejo de mudar a 
estrutum agrária, ou qualquer outm, por cima da lei, 
não é o nosso caminho; não pode ser o caminho de 
ninguém que tenha assento a este plenário; não 
pode ser o de ninguém que tenha, antes de ganhar 
o direito de sentar-se em uma dessas cadeiras, jum
do defender a CoostituiçãO e as leis do Pais. Porque 
esse juramento, ao qual se associa a· nossa honra, 
impede-nos de defender, de propor, de postular que 
qualquer tipo de luta dentro da sociedade bmsileim 
se faça ao 11rrepio da lei, principalmente aqui, que 
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somos homens e mulheres autorizados pela socie
-dade a mudar a lei, se estivermos corniencidos de 
que ela não convém ao Pafs. A primeira limitação é 
esta. 

A segunda é um toque de racionalidade. Ouço 
dizer que a luta se faz, que se derrama sangue, que 
isso e aquilo, porque o programa de reforma agrária 
enfrenta dificuldades, obstáculos, resistências, ódios 
de empresários, de proprietários rurais, que, pela 
descrição que se faz, formariam uma coleção de 
monstros armados, esperando pelos trabalhadores 
sem-terra para dizimá-los. Essa caricatura nada 
mais é do que uma falsfficação. 

Eu me atreveria a dizer, Srs. Senadores, que, 
se as autoridades encarregadas do programa de re
forma agrária se dessem ao trabalho de ler as ses
sões de oportunidades dos jornais deste Pais, .pode
riam co'l11prar, a preço de bolo, muito mais terras do 
que 'O programa de reforma agrária poderia usar 
·imedlãtamente. Se o INCRA disser ao País que 
paga •x• por hectare de terra, na região tal ou na re
gião qual, e colocar um anúncio nos jornais, ele não 
terá onde colocar a lista de ofertas que vai receber. 
A enorme quantidade de terras que poderá adquirir. 

Não se trata, portanto, de que exista uma ânsia 
para preservar um patrimõnio rural, que, em muitrs
simos casos, talvez na maioria dos casos, é hoje in
capaz de sustentar, devida, digna e decentemente, a 
famma dos proprietários rurais. 

Suponhamos que não houvesse - era o ponto 
aonde queria chegar - nenhum tipo de resistência a 
um programa de reforma agrária no Brasil, que o 
Pafs inteiro estivesse de acordo, que fôssemos ape
nas sentar ao redor de uma mesa, os encarregados 
do programa e os fnteressados por ele - seguramen
te, se não estou completamente cego, o programa 
visaria a quê? Visaria a transformar o trabalhador 
sem-terra em um pequeno proprietário rurài - esse é 
o propósHo básico do programa. É af que chegamos 
a um ponto crucial. Se é esse o propósito - e tem 
que ser-, de duas, uma: ou a autoridade encarrega
da do programa, na hora em que transformar um tra
balhador sem-terra num pequeno proprietário rural, 
entregará a ele o tftulo de propriedade e o abando
nará à própria sorte, ou, então, é preciso antes que 
se defina um programa para o pequeno proprietário 
rural brasileiro •. 

_ =--euantos milhares, milhões, de pequenos pro
prietários existem no Brasil? Desses que não foram 
fechar nenhuma estrada, que não foram reivindicar 
GOisa alguma? Aquele que tem a sua glebazinha, de 
3, 4, 5, 1 O hectares, uma casa humilde, que mal se 

sustenta sobre a sua armação de taipa, algumas ba
naneiras no quintal, um garrote, duas novilhas, meia 
dúzia de pés de mandioca, um porco, úma cabra, e 
com isso cria a sua família. Esse é alguém que, tal
vez, se arranjasse um emprego de porteiro na esco
la do seu municfpio, trocasse a sua pequena pro
priedade por esse emprego. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
Ex' um aparte, Senador Geraldo Melo? 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Geraldo 
Melo, peço que não se esqueça de que estou aguar
dando a vez, solicitando permissão ao eminente Se
nador José Eduardo Outra, pois precisarei me reti
rar. 

O SR. GERALDO MELO - Após a minha con
clusão, ouvirei o nobre Senador Bernardo Cabral e, 
logo em seguida, o Senador José Eduardo Outra. 

Se tivermos um programa agrfcola para ofere
.cer a todes os pequenos proprietários rurais do País, 
na hora ê'm que fizéssemos a transformação de um 
determinado trabalhador sem-terra em um pequeno 
proprietário rural, a ele chegaria esse programa, En
tretanto, não seria justo que, enquanto o pequeno 
proprietário de hoje está sofrendo da maneira ... que 
está, o futuro pequeno proprietário, seu colega; re
ceba do governo, da sociedade, um pedaço de terra 
e, em seguida, a casa que o atual pequeno proprie
tário não pode fazer, as sementes que o pequeno 
proprietário de hoje não tem onde conseguir, o tratar 
que não tem como o pequeno proprietário de hoje 
comprar, a proteção, o apoio, a assistência. 

A meu ver, estamos precisando de definir, pri
meiro, uma politica agrfcola para o País e tirar o 
componente ideológico e a demagogia com que se 
passou a. discutir a questão de um programa de re
forma· agrária, tão importante como é, para o futuro 
do povo brasileiro. 

O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. GERALDO MELO • Com prazer, ouço 
v. Ex'. 

O Sr. Bernardo cabral - Eminente Senador 
Geraldo Melo, V. Ex' está a abordar um dos proble
mas mais dfffceis num Pafs como o nosso: reforma 
agrária. Acho que já tenho idade para poder dizer do 
meu acompanhamento desse processo, porque con
cluí o meu curso de Direito em 54, e, como orador 
da turma, uma das páginas que figurava no meu dis
curso, em iiõme dos meus companheiros, era exala
mente reforma agrária. Inclusive empreguei este ter
mo: somiticaria do latifúndio. Ora, se examinarmos 
que a revoLução russa de 17 foi toda baseada no 
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problema fundiário, que a derrubada do czar teve 
-oomo componente forte a estratégia de se poder dis
tribuir terras àqueles que não as tinham, vamos vefi.. 
ficar que ao longo de tantos anos, quase uma cente
na de anos, não foi possfvel fazer, com toda a força 
que o Estado soviético tinha, a chamada reforma 
agrária. Vejo, por isso, a ida de V. Ex" à tribuna 
como uma admirável posição. V. Ex", que é mem- · 
bro,'que é integrante de um partido do governo, está 
a abordar o assunto eqüidistante de qualquer cono
tação politica ou ideológica, com a seriedade que o 
assunto comporta. Inclusive V. Ex" registrou as três 
limitações que tomam impossível a alguém pensar 
que se pode chegar a uma reforma agrária ao arre
pio da lei, daquela norma legal, da Constituição, que 
todos nós juramos aqui respeitar. Em segundo lugar, 
V. Ex" coloca um ponto dentre essas três limi\ações 
que-eu-talvez destacasse como o ponto fundamen· 
tal, que é a racionalidade, para chegar, depois, à : · 

~ · éhamada política fundiária, a um programa agrlcola, 
a uma politica agrlcola que não existe. Ora, nesse 
panorama que V. Ex" desenha, é preciso que nos 
convençamos de uma coisa da qual não se pode fu
gir: reforma agrária é problema social, não é proble
ma de polícia. Enquanto se discutir - e V. Ex" assi
nalou isso no discurso • a emocionalidade, da qual, 
de um lado, alguns querem tirar proveito, e de outro, 
querem ter como justificativa, não vamos fazer refor
ma agrária, nós vamos dar oportunidade àqueles 
que pensam que reforma agrária se pode fazer no 
grito ou cerceando a possibilidade daqueles que 
querem ter um pouco de terra. Só ousei interromper 
V. Ex" porque eu, já há algum tempo, quando se fa· 
lava do Movimento dos Sem-Terra. evidentemente 
sem~ brilho de V. Ex", teria que comparar a lampafi.. 
na com o Sol • registrei aqui a necessidade de ter
mos cuidado com isso. O Pará mostrou-noS a rela
ção de causa e efeito. Quero cumprimentar V. Ex" 
pela forma como vem à tribuna, adotando uma pos
tura sem radicalismo; ao contrário, V. Ex" acabou de 
assinalar que se não estivesse muito mais voltado 
para os interesses da coletividade do que para os 
seus próprios, a sua postura seria outra. E peço per
missão a V. Ex", Senador Geraldo Melo, para me re
tirar, porque tenho um compromisso agora com o 
ilustre Deputado Átila Uns, Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores, e lamentavelmente não terei 
o Jlli!Zer ele ouvir o final de seu discurso. Não o ouvi

-rei;mãs-;esfou certo, terei o prazer de proceder à 
sua leitura na próxima segunda-feira. 

O SR. GERALDO MELO -Agradeço, demasia· 
damente comovido, o aparte de V. Ex", com o qual 

V. Ex" modestamente disse que ousou interromper o 
meu discurso. V. Ex" o completa com o brilho, a 
competência, o nfvel cultural de sempre, a elegância 
verbal que caracteriza as suas intervenções. E V. 
Ex" me obriga a dizer que cada uma das suas inter
venções desperta em mim um pouco de inveja, por· 
que eu bem que gostaria de poder expressar-me da 
mesma forma, com a elegância, a competência e as 
demonstrações de cuttura com que V. Ex" o faz nes
ta Casa. 

O Sr. Bernardo Csbral • Obrigado a V. Ex". 

O Sr. José Eduardo Outra • Senador Geraldo 
Melo, V. ex• me permite um aparte? 

O SR. GERALDO MELO· Ouço V. Ex", Sena
dor José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra • Senador Geraldo 
Melo, eu gostaria também de participar deste deba
}e. Estou, acompanhando com atenção o pronuncia
mento de-V. Ex", como sempre muito ponderado, e 
queria situar alguns pontos, até para que o pronun
ciamento de V. Ex" não deixe impressões que, tenho 
certeza, não eram intenção de V. Ex". Primeiro, v. 
Ex" inicia o pronunciamento relatando a sua sitt!ação 
pessoal, que, se fosse olhar para os seus interesses 
pessoais, V. Ex" seria taivez até contra a reforma 
agrária, mas V. Ex" prefere olhar os interesses na
cionais, do que somos testemunhas. Mas V. Ex" 
deve reconhecer, nobre Senador, que este não é o 
pensamento da grande maioria da classe dominante 
brasileira. Ao contrário de outros países, o Brasil, in· 
felizmente, não tem um projeto nacional. E é dentro 
desse projeto nacional que está inserida a questão 
da reforma agrária. Quem ideologizou a reforma 
agrária no. Brasil, classificando-a como coisa de er
querda, i:te comunista, foi a classe dominante. Ou
tros palses, a exemplo dos Estados Unidos, Japão, 
Coréia, que fizeram a reforma agrária, tendo ela 
contribuído para o desenvolvimento econOmico des
ses palses, a reforma agrária foi encarada como um 
elemento inerente ao capitalismo, como uma refor
ma, um instrumento para o desenvolvimento dessas 
nações. Outro ponto que gostaria de precisar é 
quando V. Ex" fala "dentro da lei". Não se trata de 
defender que se faça alguma coisa fora da lei, mas o 
pronunciamento de V. Ex" poderia dar a impressão 
de uma certa estanquização da lei, não levando em 
consideração que a lei evolui, através dos tempos, 
muitas vezes.emlunção dos movimentos sociais. A 
escravidão era lei, a falta de limite de jornada de tra
balho era lei, o apartheid na África do Sul era lei. 
Essas leis foram evoluindo em função dos movimen
tos sociais~em função do avanço da sociedade. V. 
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Ex' deve também registrar a dificuldade que se tem 
Tlt} Brasil para a modernização dessas leis, particu
larmente no que diz respeito à reforma agrária, em 
função desse reacionarismo e ideologização que a 
classe dominante brasileira impôs à reforma agrária. 
Há um exemplo muito concreto e recente: quando 
aconteceu a tragédia no Pará, o Congresso Nacional 
reuniu-se, e as suas Uderanças decidiram que iriam 
dar agilidade às matérias que possibilitassem um 
avanço da reforma agrária no Brasil. Infelizmente, a 
coisa ficou simplesmente no calor da tragédia. Nós 
fizemos uma reunião com todas as Lideranças dos 
Partidos, nesta Casa, onde se deliberou que se dês
se agilidade aos projetas concernentes à questão da 
reforma agrária, facilitando o projeto de reforma 
agrária em tramitação no Senado. No entanto, esta
mos vendo que tudo está tendendo a ficar COliJO an
tes:-Orm!m mesmo, tivemos um exemplo, aqui, nes
te plenário. O Sr. Senador Roberto Freire fez levan
làmento desses projetas e apresentou um requeri
mento para que todos eles viessem a Plenário. Tal 
requerimento, de autoria do Senador Roberto Freire, 
foi apresentado, ontem, para que fosse incluído em 
pauta um projeto de autoria do Sr. Senador Flaviano 
Melo, e naquele esvaziamento da sessão alguém 
apresentou um outro requerimento de adiamento da 
votação do requerimento do Sr. Senador Roberto 
Freire por um prazo de 30 dias. Eu não me encon
trava em plenário, pois havia saído para atender à 
imprensa sobre o caso Sivam e, infelizmente, quan
do voltei foi que tomei conhecimento do que ocorre
ra, caso contrário, eu derrubaria o requerimento na 
votação, solicitando pedido de quorum, porque es
távamos entrando numa manobra protelatória. Para 
concltlir, o único ponto de que discordo - porque, até 
agora, eu procurei situar - é quando V. Ex' fala que, 
primeiro, deve-se ter uma política agrícola. Eu con
cordo que é necessário que exista uma política agrf
cola - o que discordo é sobre o primeiro. Acho que 
as duas coisas devem ser feitas concomitantemente 
e é possível fazê-las dessa forma. Agradeço a V. 
Ex" pelo aparte que me concedeu. 

O SR. GERALDO MELO - Agradeço e me sin· 
to muito honrado e, de certa maneira, lisonjeado 
com o aparte de V. Ex". Apenas quero dizer-lhe que 
ele me obriga a fazer alguns comentários que não 
estavam no programa. 

- ~meiro lugar, eu discordo da tese de que 
era preciso já ter trazido ao plenário toda a matéria 
existente sobre reforma agrária. Isso porque não po
demos incorrer, Senador José Eduardo Outra, per
mita-me, no erro de dividir a questão da reforma 

agrária da mesma maneira em que se dividiu a opi
nião pública em tomo do projeto Hélio Bicudo. Os 
que defendem, sustentam uma determinada bandei
ra, com a maior seriedade sustentam a bandeira da 
Reforma Agrária, mas não são donos da verdade. 
Como defendem que se deve aprovar o projeto "a •, 
"b" ou "c", cria-se uma situação que, na verdade, é 
de constrangimento para quem deseja discutir com 
seriedade e com responsabilidade. 

Eu, por exemplo, não acho que as propostas 
que estão af solucionam o problema. Acho também 
que, se decidirmos sob a pressão das emoções que 
decorrem da tragédia do Pará, e jogarmos no Plená
rio todas essas matérias para que sejam aprovadas 
no dia seguinte, a minha convicção pessoal é a de 
que nós não estaremos servindo aos interesses do 
Brasil. 

Agora, eu queria lhe esclarecer que quando eu 
disse que" uma polftica agrfcola deve vir primeiro, tal
vez tenhasido uma impropriedade. Eu não me estou 
referindo a uma cronologia nesse processo. Não é 
necessário que uma coisa só aconteça depois da 
outra. O que eu quero dizer, é que nós, aqui, que si>
mos homens públicos, nenhum de nós tem o dire!_to 
de ser indiferente à sorte, aos problemas, às dificül
dades de uma estrato importante da população bra
sileira, como são os trabalhadores rurais sem terra. 
Eles são a nossa responsabilidade. O nosso dever é 
encontrar e garantir caminhos para esses trabalha
dores, ter a coragem de abri-los. 

Mas, da mesma maneira que somos responsá
veis e temos obrigações com eles, temos obrigações 
com todo o restante da população. O que não acho 
certo é defender-se que para resolver o problema 
dos sem>térra, devemos destruir os interesses legíti
mos, ou impedir a legftima colaboração e participa
ção daqueles que, sendo proprietários de terra, tam
bém estão dando ao País a sua contribuição, no âm
bito das suas possibilidades e com enormes sacrifí
cios. Não se mata a fome de ninguém com discurso; 
não se mata a fome de ninguém com passeata na 
Esplanada dos Ministérios. 

Não há possibilidade de botar feijão na mesa 
se ele não for plantado, tratado, colhido, transporta
do e levado ao mercado. Por isso, quero insisti( que, 
do mesmo modo que temos obrigações com aquele 
trabalhador sem-terra que, não sabendo fazer mais 
nada, precisa.do seu pedaço de terra, temos que ad
miti-r que há muita gente que não tem terra e nem · 
quer ter. O fato de não ter terra não significa que é 
um cidadão de segunda classe. É uma generaliza
ção irresponsável a que está sendo feita. Não é ver-
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dade que todo cidadão brasileiro precisa de ter um 
-pedaço de terra. Isso não é um problema real num 
pafs em que - - como disse em certo instante do 
meu pronunciamento se o Presidente do INCRA e o 
Ministro da Reforma Agrária lerem os anúncios das 
terras que existem para vender a preço de bolo, 
mais barato, muitas vezes, do que as avaliações ofi
ciais, não faltará terra para ninguém. 

Um pafs que pode destinar à população lano
mami uma área que é uma vez e meia o território de 
Portugal, um pafs com tal abundância de terra que 
se permite destinar a uma tribo - com licença e o 
perdão da palavra, porque hoje não se pode mais fa
lar em tribo, sem ser criticado pelo atraso e o ana
cronismo, temos que falar em nação -, portanto a 
uma nação de apenas 300 brasileiros - - não são 
300 mil uma reserva de 1 milhão e 200 mil hectares 
de-te~. em um pafs que pode fazer isso sem pro
voc:ru:: nenhum trauma,. em um pais assim, Senhor 

~ Presidente, Senhores Senadores, o fator limitante 
não é a terra. 

Qualquer um que tenha um bom projeto para 
modernizar a estrutura fundiária desse pafs, um pro
jeto de reforma agrária que exija coragem, altivez, 
independência, mas que seja concebido para real
mente resolver o problema, conta comigo. Mas não 
conta comigo o uso da falsidade, da hipocrisia, da 
demagogia, da mentira para impingir à opinião públi
ca uma informação falsa, uma desinformação, como 
se tem prestado. 

O SR. José Eduardo Outra - Qual a desinfor
mação, Senador? Não estou entendendo. 

O SR. GERALDO MELO - Não estou acusan
do V. Ex" de nada. Estou dizendo apenas o que se 
generaliza. Todos os proprietários de terra, segundo 
se informa, estão, cada um, com seus jagunços. O 
proprietário de terra que põe segurança na sua pro
priedade está recrutando jagunços; o banqueiro que 
põe segurança na sua agência bancária esiá recru
tando empresas de segurança. A própria diferencia
ção ar já mostra a conotação facciosa, o preconcei
to, o estereótipo e é contra isso que todos temos o 
dever de nos levantar. 

O Sr. Pedrp Simon - Senador Geraldo Melo, 
permite-me um aparte? 

O SR •. GERALDO MELO • Sinto-me muito hon
rado com a participação de V. Ex", Senador Pedro 
SiffiQj:)., - _ . 

O Sr. Pedro Simon - Tenho muito carinho, V. 
Ex" sabe, muita admiração por V. Ex". 

O SR. GERALDO MELO • Peço desculpas, 
Senador Pedro Simon, o Senador Lúdio Coelho já 

havia pedido o aparte antes. Mas o Senador está ce
dendo a vez a V. Ex". 

O Sr. Pedro Simon - É que há uma diferença 
entre mim e o Senador Lúdio Coelho. S. Ex" vai falar 
como grande proprietário de terras. V. Ex" afirmou 
que é falso dizer que todo mundo tem terra ou que 
todo mundo quer terra. V. Ex" tem razão. Eu não te
nho terra e não quero terra, portanto, falo com a 
tranqüilidade de quem não tem teria e não a quer. · 

O SR. GERALDO MELO - V. Ex" se transfor
ma num testemunho importante, vivo e autorizado 
do que acabo de dizer. 

O Sr. Pedro Simon - Não tenho um metro de 
terra e não quero terra. Não tenho vocação para 
isso. Sou advogado, homem de cidade, portanto, 
não tenho nenhuma preocupação nesse sentido. Pa
rece que V. Ex" também não tem terra ou a tem? 

O SR. GERALDO MELO - Tenho, e bastante. 
Mas isso não é segredo, Senador Pedro Simon.· 

O sr: Pedro Simon - Segredo não é, mas tam
bém não é de conhecimento público, tanto que eu 
não sabia, senão não lhe perguntaria. Pense! que V. 
Ex" fosse proprietário de uma empresa e nãO' de ter-
ras. Mas tudo bem, V. Ex" tem terras. ~ 

O SR. GERALDO MELO - Não sou eti, a em
presa tem. 

O Sr. Pedro Simon - Pois é. Isso não faz dife
rença 

O SR. GERALDO MELO - Claro, isso não faz 
diferença. Por isso respondi diretamente que tenho 

· terra. 
O Sr. Pedro Simon - Todo proprietário de ter

ras inteligente de hoje monta uma empresa. O cida
dão que ainda não montou urna empresa e é dono 
de terra ti incompetente. Isso V. Ex" não é: V. Ex" é 
muito competente. O normal é ter uma empresa ru
ral e não ser um proprietário de terra. Neste ponto V. 
Ex" está correto. Um proprietário é latilundiáno, mas 
não dá para dizer que uma empresa é latifundiária. 
Ao citar a Amazônia, V. Ex" deveria ter mencionado, 
por exemplo, que um cidadão do Paraná, aliás uma 
empresa de um cidadão do Paraná também é pro
prietária de terras, terras que correspondem a mais 
de dois Estados do Brasil. V. Ex" também poderia 
ter citado os lanomamis e tantos outros casos de 
empresários e empreiteiros que querem construir na 
Amazônia 

O SR •. G!OR~LDO MELO - Eu não tinha conhe
cimento disSo. Agora que tenho, acrescento os lano
mamis ao meu pronunciamento. 

O Sr. Pedro Simon - Perdoe-me a sincerida
de, mas quero dizer que V. Ex" não foi feliz na esoo-
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lha do momento para o seu pronunciamento - per
-dee-me a franqueza. V Ex' é Vice-Uder do Governo, 
um brilhante Vice-Uder do Governo e é um homem 
sério - e falo isso com toda a sinceridade. O seu pro
nunciamento é sério e responsável. Digo que V. Ex" 
não foi feliz na escolha do momento, porque de cer
ta forma V. Ex', como Líder do Governo, deveria es
tar nesta tribuna dizendo que hoje é um dia de festa. 
Hoje, em todos os jornais, está estampado um acon
tecimento importante: o Ministro do Exército assinou 
um termo oom o Ministro da Reforma agrária prome
tendo entregar uma enorme propriedade de terra, 
que é do Pafs, é do Governo, para fazer a reforma 
agrária Foi um gesto espetacular, um gesto bonito 
das Forças Armadas. São terras que não acabam 
mais. Posso me alongar um pouquinho? 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)_- Se
nadorGeraldo Melo, apesar da importância do seu 
discwso, V. Ex' já ultrapassou em doze minutos o 
tampe-que lhe era destinado. Peço que seja breve. 
Peço desculpas. 

O SR. GERALDO MELO - Acho que o Regi
mento deveria pedir desculpas. 

O Sr. Pedro Simon - A reforma agrária espera 
mais dez anos, mas o Presidente cumpre o Regi
mento. É importante, mas o Presidente não está 
muito preocupado com esse assunto da reforma 
agrária Vou só concluir. Hoje foi um dia em o que o 
Ministro do Exército assinou a entrega de uma área 
enorme. Não basta entregar uma área enorme. Pois 
S. Ex' teve um gesto ainda mais bonito: entregou os 
técnicos do Exército, cerca . de duzentos, trezentos 
técnicos do Exército, que vão fazer a marcação das 
terr;IS.-ISSO está marcado para acontecer na próxima 
semana, quando o Presidente voltar de Paris. Aliás, 
as posições do Governo são tomadas assim: antes 
da viagem para a China, depois da viagem para a 
Rússia, antes da viagem para a França. Agora é 
esse o marco. Tfnhamos que votar o Sivam antes de 
o Presidente da RepOblica ir a Paris, pois Sua Exce
lência não queria sotrer pressão dos franceses para 
que a empresa francesa fosse escolhida. Agora, Sua 
Excelência vai e quando volfar de lá terá esse gesto. 
Se for convidado, quer dizer, se o ato for aberto aos 
Parlamentares, gostaria de ir ao Palácio. Eu me 
emocionarei com o ato do Ministro do EXército assi
nando a entrega das terras para a reforma agrária. 

.Qilena·apenas salientar que hoje é um dia importan
te. Talvez a maior vitória do Governo do Presidente 
Fernando Henrique até agora tenha sido essa. Na 
verdade, tem razão V. Ex' quando diz estão ar só 
gritando quando há coisas objetivas a se fazerem. 

Uma delas é essa. É claro que nós sabemos que o 
Exército precisa de terras para fazer as suas mano
bras. Há gente que não entende por que o Exército 
tem tantas. Tem, porque é preciso treinar as tropas, 
principalmente na Amazônia, que é motivo de cobiça 
da gente lá de cima. As nossas tropas precisam pre
parar-se para a eventualidade de acontecer alguma 
coisa. As tropas não vão treinar em Brasília ou em 
São Paulo. Precisam fazer isso em terras enormes. 
Mas o Exército as tinha em excesso. Por isso, por 
meio de deste aparte que faço a V. Ex", quero felici
tar o Presidente Fernando Henrique Cardoso, quero 
felicitar o Ministro do Exército, que já era Ministro do 
Exército no Governo Itamar Franco e já defendia 
essa tese. Talvez estejamos hoje dando o passo 
mais importante de uma ação séria. O Exército en
tregou as suas terras disponíveis - aquelas das 
quais pode dispor - mantendo as reservas que são 
necessárias e justas, para fazer a reforma agrária. 
Há uma 6"utra questão similar. Talvez com esta pos
samos iniciar o debate. O Governo está privatizan
do, mas não entendo por que não privatiza as milha
res de empresas das quais o BNDES e o Banco 'do 
Brasil são donos. São empresas recolhidas pelo Go
verno porque seus proprietários não pagaram suas 
dívidas. Sabemos que o Banco do Brasil e outras 
entidades do Governo tomaram vastas extensões de 
terra, cujos proprietários, por essa ou por aquela ra
zão, por desinteresse em alguns casos, deviam e 
não pagaram. Há muitos devedores do Banco do 
Brasil com seus pagamentos atrasados há muito 
tempos que não vão ter como pagar. O Governo 
pode pegar essas terras e - este seria o segundo 
grande gesto - entregá-las para a reforma agrária. 
Então, com todo carinho ao seu pronunciamento -
que eu pOderei discutir em outra ocasião - aproveito 
esta oportunidade para felicitar, na sua pessoa, que 
é Uder do Governo Fernando Henrique Cardoso, o 
gesto do Ministro. Hoje os jornais trazem a manche
te mais feliz sobre reforma agrária Penso que esta 
era a manchete que merecia ser debatida. 

O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado, Se
nador Pedro Simon. V. Ex' emriqueceu muito o meu 
pronunciamento. Eu ·apenas queria lhe dizer que sou 
um simples Vice-Uder do meu Partido. Mas o Uder 
do Governo está presente e ouviu o aparte de V. Ex" 
e dará a ele naturalmente a repercussão que mere
ce, fazendo chegar ao Presidente da República as 
solicitaçõesque V. Ex', em boa hora e com grande 
espírito de justiça, quis consignar aqui. 

Eu queria fazer um apelo ao Sr. Presidente, as
segurando-!J:le que em seguida vou apenas encerrar 
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meu pronunciamento, para que me permita ouvir os 
-apartes dos Senadores Lúdio Coelho e Romero 
Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Mesa concede cinco minutos para que V. Ex' con
clua seu discurso. 

O SR. GERALDO MELO - Mu~o obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Lúdio Coelho - Senador Geraldo Melo, 
poucas vezes ouvi aqui, no Senado, um pronuncia
mento tão sensato e tão competente a respeito da 
reforma agrária. 

O SR. GERALDO MELO - Mu~o obrigado, Se
nador. 

O Sr. Lúdio Coelho - Quero discordar do Se
nador Pedro Simon. O pronunciamento de V. Ex' 
está-acpntecendo num momento mu~o oportúno. A 
poeira sobre os acontecimentos do Pará já assentou · · 

· ·u.m.Paueo. Vou falar também, Senador Pedro Simon, 
como agricultor e fazendeiro, de nascença e de tra
dição.- O desvirtuamento da reforma agrária está 
vendendo à Nação a imagem de que o proprietário 
de terra é um criminoso e de que "nâo há dignidade 
em trabalhar o solo. Tenho insistido que é mu~o im
portante à Nação brasileira estar atenta ao problema 
da reforma agrária. Na minha avaliação e segundo 
pesquisas realizadas no meu Estado, toda a popula
ção brasileira deseja a reforma agrária. Os homens 
do campo também. O que eles não aceitam e não 
desejam é a destruição da estrutura agrária brasilei
ra que está sustentando o Plano Real. Foi da agri
cultura que saíram as divisas para o desenvolvimen
to da Nação brasileira em todos os tempos. Foi do 
caf~,.Pa ipeca, da borracha, da erva-mate, do acúçar 
e, mais recentemente, da soja, da carne e do frango 
- que está sustentando o Plano Real - que tiramos 
recursos para a industrialização brasileira. Portanto, 
deverfamos fazer a reforma agrária sem destruir o 
que está funcionando bem. Corno V. Ex" bem disse, 
é só olhar os jornais e verificar as ofertas de terra. 
No meu Estado, Mato Grosso do Sul, há pessoas, 
inclusive este Senador que vos fala, consultando es
pecialistas em Direito para saber corno abdicar do 
direito de propriedade sobre uma gleba. Estou pen
sando seriamente em devolver, não sei a quem, pro
priedades que tenho, por absoluta incapacidade de 
subsistência. Um dia desses, um companheiro me 

...diSSe:-"Lildie; o nosso Estado parece uma plantinha 
nova, viçosa, que está morrendo de sede, que está 
secando"! Quando almocei com o Presidente da Re
f3ública, juntamente com V. Ex", no começo do nos
so mandato, eu disse a Sua Excelência que o pro-

blema da agricultura brasileira era mais complicado 
do que o das reformas da Constituição que Sua Ex
celência estava propondo à Nação brasileira. Conti
nuamos do mesmo je~o. porque queremos um país 
democrático e capitalista, em área urbana, e estão 
propondo um país comunista, em área rural. Estão 
tentando fazer uma reforma agrária nos moldes da 
Rússia, que levou aquele pais a se transformar no 
maior importador de grãos do mundo durante mais 
de meio século. Portanto, o pronunciamento de V. 
Ex• é absolutamente oportuno. Tenho falado mais, 
que os assentamentos, da maneira corno estão sen
do feitos, Senador Geraldo Melo, condenarão os fi
lhos das famílias dos assentados a nunca cursarem 
sequer o Segundo Grau, porque não há nenhuma 
estrutura de Saúde, de Educação, etc. De maneira 
que o pronunciamento ponderado de V. Ex" será 
uma contribuição muito importante para a Nação, 
que deseja paz e trabalho para os setores desprote
gidos da-sociedade brasileira, pois estes estão pa
gando muito caro pelas transformações por que o 
País está passando. Muito obrigado, Sr. P~nte. 

O Sr. Romero Jucá - V. Ex" me permita um 
aparte? :: 

O SR. GERALDO MELO- Ouço o nobré Sena
dor Romero Jucá antes de encerrar o meu discurso. 

O Sr. Romero Jucá - Sr. Presidente, minha in
tervenção será bastante rápida. Com todo o respeito 
que merece o Senador Pedro Simon, quero também 
discordar do ilustre Senador, quando menciona a 
propriedade de terra, referida no discurso do Sena
dor Geraldo Melo. Entenâo que a questão da refor
ma agrária - e vou falar sobre essa questão daqui a 
pouco, o que para mim é uma feliz coincidência e 
mostra uina identidade maior com o Senador Gerah 
do Melo - precisa de uma definição politica, filosófica 
e sistêmica. Por mais esforço que se laça, por mais 
meritória e feliz que seja a decisão do Exército em 
doar terras à reforma agrária, esse é um esforço que 
considero isolado e pontual no sentido de se siste
matizar uma ação mais forte. Participo da alegria do 
Senador Pedro Simon, também estou muito feliz 
com a doação das áreas do Exército. Porém, essa 
doação não resolverá os problemas da reforma 
agrária do Pais, porque há toda uma problemática 
aqui mencionada pelo Senador Geraldo Melo. Por
tanto, gostaria de parabenizar S. Ex" e dizer que, da
qui a pouco, tratarei também dessa questão, inclusi
ve sob um ãSpecto bastante importante, que não é 
de decisão política ou jurídica, mas da operacionali
zação e das ações empreendidas pelo INCRA, com 
recurso púbJico, porque, se a decisão polrtica ou juri-
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dica for tomada, ainda resta a necessidade de uma 
"Ope-racionalização decente, responsável e correta da 
aplicação dos recursos públicos para que, efetiva
mente, tenhamos uma reforma agrária vitoriosa. Pa
rabenizo o Senador Geraldo Melo. 

O Sr. Elcio Alvares - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. GERALDO MELO - Com prazer, ouço 
v. Ex'. 

O Sr. Elcio Alvares -Senador Geraldo Melo, 
em primeiro lugar, quero lamentar ter chegado atra
sado e não ter tido a oportunidade de ouvir o discur
so de V. Ex'. 

Conforme disse muito bem o Senador Pedro 
Simon, toda vez que V. Ex' ocupa a tribuna, temos 
sempre a oportunidade de ouvir um discurso basea-
do em temas da mais alta importãncia e sempre di
toscõrrt'toda a sobriedade e com toda a inteligência ... 
da qaal V. Ex" é portador. · 

~ .. :---o SR. GERALDO MELO - Muito obrigado, no
bre Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares- V. Ex' representa- quero 
fazer um adenda à sua breve fala - muito bem o 
pensamento do Governo. Hoje, eu o considero um 
dos Senadores mais importantes dentro da mecãni
ca de raciocínio do Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, extrapola mesmo, como tem-me 
dito o seu Uder, Sérgio Machado. A atuação de V. 
Ex' é abrangente não só dentro do campo partidário, 
mas dentro do campo dos interesses maiores do 
Governo Fernando Henrique Cardoso. Como Uder 
de Governo, se pudesse, eu teria encampado, co
nhecendo a tradição da sua maneira ponderada, ju
diciosa de falar, todas as palavras em relação à re
forma- agrária. Mas quero falar também na condição 
de Senador de um Estado que tem na agricultura um 
dos seus suportes. Todos nós estamos imbuídos 
nos melhores propósitos de fazer uma refórma agrá
ria justa, humana, de cunho eminentemente social. 
Mas, às vezes, assalta-nos também a preocupação 
daqueles que inadvertidamente, usando um tema 
tão importante como a reforma agrária, dão vazão 
às suas vocações Ideológicas até certo ponto de 
próprio interesse politico, fazendo desse tema, no 
momento, no meu modo de sentir, um dos mais im
portantes sob o aspecto social do País. Quero trazer 
a V. Ex" e perante todos os Senadores um depoi
~ ~ n~o dlõ!ixa de ser _também uma advertên

--cta. Recentemente, estive no meu Estado. Hoje, a 
TV local, a TVE, está ligada intimamente ao PT, que 
é o partido que domina o Governo do Espírito Santo 
; já que o Governador Vitor Buaiz* pertence à legen-

da partidária. Assisti, Senador Geraldo Melo e emi
nentes colegaS, ·a um documentário que me assus
tou. Em casa, acompanhava os programas naturais 
da TV Cultura, quando surgiu um depoimento sobre 
os sem-terra do Espfrito Santo. Logicamente, que, 
como Senador, envolvido com os problemas do Go
verno e Sendo a questão agrária uma ·das constan
tes preocupações do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, assisti ao programa e ouvi o depoimento 
de vários elementos envoMdos com a questão agrí
cola do Espírito Santo, principalmente nas chama
das áreas de vazão - meu Estado também tem esse 
problema, se bem que, no momento, em menor in
tensidade. Ouvi um depoimento, Sr. Presidente, co
lhido por homem do Governo Vitor Buaiz, que me le
vou a algumas indagações. Entrevistaram-se cerca 
de 06 ou rrT pessoas que estavam dentro do núcleo 
da invasão. Das 6 pessoas que falaram, Senador 
Geraldo· Melo e eminentes Colegas, 4 pregaram a 
luta arrnâda d<i maneira mais aberta e mais franca. 
É nesse ponto que quero embasar o meu aparte. 
Sou inteiramente favorável à reforma agrária. Enten
do que um Pafs de dimensões continentais comb o 
Brasil, desde que a terra não seja produtiva, desde 
que tenha todas as caracterfsticas viáveis para esse 
fim - inclusive de uma lei da qual fui Relator nesta 
Casa, propondo a desapropriação de terras impro
dutivas - deve fazer a reforma. As pessoas que fa
zem parte desse contexto têm de compreender que, 
acima de tudo, temos uma ordem jurfdico-constitu
cional constituída e não podemos permitir, de manei
ra alguma, sob a bandeira de qualquer impulso, que 
haja qualquer incitamento à quebra da ordem e, por 
que não dizer, Senador Geraldo Melo, às normas 
mais !Xlll!Uns a respeito do estado de direito. O Se
nador Lúdio Coelho representa evidentemente aque
les que fazem da agricultura um instrumento de 
avanço e de desenvoMmento do País. Senti, no seu 
aparte, a voz de todos aqueles que, de uma maneira 
ou de outra - sem querer entrar no mérito da questão 
social, que, às vezes, é sobrelevada, dependendo 
do aspecto qÚe se coloca o elemento que discute a 
reforma agrária - defendem o direito· à propriedade 
produtiva. No meu Estado, temos também centenas 
de pessoas que fazem do uso da terra o instrumento 
produtivo de desenvoMmento. E é em nome disso 
que é preciso que haja o equilíbrio. Não podemos, 
de maneira alguma, dentro . da balança imensa do 
equilíbriÓ Sllcial, Cblocarpeso maior em um determi
nado lado, esquecendo os relevantes serviços pres
tados por todos aqueles que, a exemplo do Senador 
Lúdio Coelho, cultivam a terra, visando ao bem-estar 
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social e o desenvoMmento do País. Portanto, tenho 
~za de que o seu pronunciamento, como sem
pre, foi judicioso, calcar no bom-senso. Vamos esti
mar, com todo empenho, que o Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso nos dê a solução 
justa, humana e social para esse problema que e~ 
diante de nossos olhos, não podendo ser obscurect
do. No entanto, quero que compreendam aqueles 
que querem fazer da reforma agrária um instrumento 
político, um instrumento que não respeita a ordem 
do direito constituído que não é esse o momento. O 
Brasil tem compromisso com o futuro, o Brasil tem 
compromisso com a sociedade. E estão aí envoM
dos aqueles que querem usar a terra para produzir. 
Não podemos perder, de maneira nenhuma, Sena
dor Geraldo Melo, aquilo que é o objetivo maior: um 
país com ordem constituída, um país que vi~ ao 
respeitO<'precípuo das leis e, acima de tudo, um país 
que premia os que trabalham a terra por dedicação. 

~ · Dé"-fetma que, desde já, lamentando não ter ouvido 
o seu pronunciamento, subscrevo inteiramente o po
sicionamento de V. Ex" - faço-o como Líder de Go
verno -, porque sei que V. Ex" tem sido nesta Casa, 
independentemente da sua condição de Líder parti
dário, um porta-voz permanente do que representa 
os anseios sociais do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado, Se
nador Elcio Alvares. Não posso deixar de fazer refe
rência à generosidade de V. Ex". Talvez pela amiza
de, pelo companheirismo que nos une, V. Ex" vê 
com os olhos de quem envolve a todos os seus ami
gos com um manto de carinho. Como V. Exa. faz 
com todos eles. 

~-~r. Presidente, agradeço a paciência de V. Ex". 
Mas acredito que V. Ex" concorda em que, depois 
das intervenções dos Senadores Bernardo Cabral, 
José Eduardo Outra e outros, pude ter a participação 
da autoridade do Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Emendes Amorim) - Se
nador Geraldo Melo, parabenizo V. Ex" pelo seu dis
curso. Como fazendeiro, como Parlamentar, V. Ex" 
está no caminho correto, razão pela qual me congra
tulo com V. Ex". · 

O SR. GERALDO MELO - As palavras do Se
nador Lúdio Coelho, que trouxeram aquilo que o 
poeta chamava de •o saber de experiência feito•; a 

...expetiência do Senador Romero Jucá, um amazôni
da, nordestino, carioca, brasiliense, um brasileiro, na 
verdade, um ex-Governador, um Senador, um admi
nistrador público de Funai; e finalmente a autoridade 
do nosso Líder Elcio Alvares, tudo isso transformou 

o pronunciamento modesto e despretensioso que 
pretendia fazer em um momento que ganhou impor
tância. 

Encerrando, digo que, como homens públicos, 
não podemos ser indiferentes à responsabilidade 
que temos em relação a todos os estratos da socie
dade brasileira. Portanto, os que não têm terra e 
precisam dela são de nossa responsabilidade; os 
que têm terra e estão querendo produzir, contribuir 
para o País, também o são. Não podemos, portanto, 
para resolver o problema de um, gerar problema 
para outro; não podemos, em nome de organizar um 
segmento da sociedade, desorganizar os demais. 

Finalmente, um comentário, uma palavra sobre 
o que nos disse o nosso Líder, Sr. Senador Elcio PJ
vares: para mim não cabe a proposta de luta armada 
em um País como Brasil, que emergiu pacificamen
te, pela força e pela vontade de seu povo, na di ra
ção da 4_emocracia, que emergiu do autoritarismo 
para construir uma democracia de baixo para cima, 
com a população nas ruas, mas em paz, que res
pondeu a todos os sotrimentos e violências, !L todas 
as masmorras, a todos os derramamentos dia san
gue, a todos os traumas da decisão arbitráija nas 
mãos de a ou b com uma luta que foi um exemplo 
para a humanidade nesta quadra do Século que cor
re. Essa sociedade construiu uma democracia que 
tem custado tanto a todos nós, a todos os brasileiros 
em comum. Nós, os verdadeiros democratas, primei
ro, estamos cansados de ver que uma ninaria se 
atribui o direito de anunciar o que é que o povo bra
sileiro quer. Mas, se vamos às ruas e perguntamos 
ao povo o que é que ele quer, o povo não confirma o 
que esses vozeiros, donos, proprietários da vontade 
popular dizem em seu nome. Se perguntarmos, ve
remos que não é isso que o povo vai dizer. Segun
do, o verdadeiro democrata, aquele que tem co~ 
ciência do quanto está custando ao povo brasüeuo 
construir a nova estrutura de liberdade, de moderni
dade, de perspectiva de futuro e de eficiência neste 
País, tem o dever de olhar para todos os que propuse
rem luta armada no Brasil como quadrilheiros que preci
sam ser enquaaados na lei. É a nossa ~ 
em relação aos desafios às instituições, em relação ao 
desrespeito e ao insUlo às instituições, que permite que 
impunemente se desafie a democracia. patrimOnio do 
povo brasleiro, para atender aos interesses e ao atrevi
mento daqueles que não q!J9rem democracia no Brasil • 

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

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, p~ a palavra, como Líder. 
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
-Goncecfo a palavra ao nobre Senador José Eduardo 
Outra, corno Líder, por 05 minutos. Peço ao Senador 
Geraldo Melo que assuma a Presidência 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -$E. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, participei, por intermédio 
de apartes, do pronunciamento do Senador Geraldo 
Melo. Mas eu gostaria de manifestar-me em função 
do discurso do Senador Elcio Alvares, Uder do Go
verno, porque, pode até não ter havido a intenção, 
mas ficou registrada - já aconteceu diversas vezes 
com relação ao nosso Partido - a tentativa de se fa
zer a vinculação, embora sub-reptícia, entre o pOsi
cionamento do nosso Partido e ações daqueles que 
têm visão diferente da política. 

Penso que defensores da luta armada, pa re
valcçãO"armada, vão continuar existindo no Brasil, 
como existem nos Estados Unidos, como existem na · 
· Fl'ãfll;:a, como existem em todo e qualquer país do 
mundo. São anacrónicos, na minha opinião, anacró
nicos na política, que mantêm essas visões, a meu 
ver, ultrapassadas, que se chocam com a democra
cia. Existem também, filiados a partidos diversos do 
chamado campo da direita, aqueles que defendem o 
retomo da ditadura, que defendem o fechamento do 
Congresso, que defendem a teoria segundo a qual 
se deve voltar a outros tempos. Esses setores são o 
que costumo chamar de desvio-padrão da socieda
de: não estão de acordo com a maioria da popula
ção e não estão de acordo com os interesses da
queles partidos que se propõem a participar do jogo 
democrático, como o nosso Partido. 

Reafirmo, lembrando um poema de Bertold 
Brecht que já citei em aparte ao Senador Geraldo 
Melo: "Do rio que a tudo arrasa, nos momentos de 
enchente dizem que é violento, mas ninguém diz 
violentas as margens que o reprimem". 

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

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Emandes Amorim, 4• Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo. 

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço 
a palavra, para uma comunicação de liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Com a 
palavra o Senador Elcio Alvares, para uma comuni

...:aÇàu"deiiderança. 
O SR. ELCIO ALVARES {PFL-ES. Para comu

nicação de liderança. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, as sessões de 
sexta-feira, nesta Casa, sempre proporcionam o im-

previsto de excelentes debates e excelentes discur
sos, corno foi o discurso de V. Ex", que agora ocupa 
a Presidência. Em virtude da ressonância dos apar
tes, percebemos - não assistimos na íntegra à sua 
fala - que mais uma vez V. Ex" soube abordar um 
ponto que convoca a atenção do Plenário. 

Intervenho, ligeiramente, na condição de Líder 
para dizer ao Líder do PT, Senador José Eduardo 
Outra, a quem tenho consideração pessoal, que con
sidero notável o trabalho aqui realizado pelo PT, ao 
lado dos outros partidos de Oposição. 

Presto esse depoimento hoje, Sr. Presidente, 
embora, infelizmente, o Plenário esteja um pouco re
duzido. Tenho respeito democrático por aqueles 
que, numa trincheira oposto a nossa, celebram o 
verdadeiro culto à democracia. 

Respeito o PT pela luta dedicada Digo sempre 
jsso: o P4 é um partido atento a tudo, acompanha, 
paralelamente, todas as questões ao lado de outros 
partidos da Oposição - e aqui está o Senador Ade
mir Andrade do PSB. 

No meu Estado, ternos um Governo do PT,: o 
Governador Vítor Buaiz. E sabe bem o Líder José 
Eduardo Outra que tanto eu quanto os Senadores 
Gerson Camata e José lgnácio Ferreira temos a 
maior consideração com o Governo do PT do Espíri
to Santo. Em nenhuma matéria de interesse comum 
a todos nós capixabas temos negado ao Governador 
Vítor Buaiz, .com quem mantemos uma relação 
amistosa, de entendimento, a nossa palavra de 
apoio. 

É importante dizer isso, neste instante, já que a 
sessão é de sexta-feira, dia em que normalmente é 
bem maiS lranqüilo do que os outros, de que o meu 
entusiasmo na defesa do Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso é decorrente de uma 
longa trajetória de admiração nos quatro anos que 
aqui convivemos; e depois, também, com uma parti
cipação incidental no Governo do Presidente Itamar 
Franco. 

Portanto, neste momento - se me é permitido 
pela intervenção do Uder José Eduardo Outra -, fiz 
um registro que me abismou - confesso com toda 
sinceridade - porque a TVE hoje, logicamente, é diri
gida por elementos ligados ao Governo local. O dire
tor da televisão do Estado, a TVE, é ligado ao Parti
do de V •. Ex", O-que é mais do que lógico, pois a 
emissora é ligada ao Governo do Estado. Confesso 
a V. Ex" que me surpreendi quando ouvi o depoi
mento que, lamentavelmente, não é construtivo, não 
é o pensamento do PT. É preciso que eu diga que 
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não foi um elemento do PT. Digo mais a V. Ex", pelo 
que -ouvi num programa - se não me engano - cha
mado "Revista", esse documentário foi premiado 
num lugar qualquer como modelo de reportagem. E 
eu também até defendo alguns daqueles que presta
ram depoimento - talvez nem entendam a extensão 
do que falaram -, mas que, na verdade, colaboraram 
para criar o estado de espírito que não é aquele que 
os brasileiros querem, não é o estado de espírito 
que V. Ex", como Líder do PT, e que o seu Partido 
querem. Queremos construir, evidentemente, uma 
grande democracia em que seja respeitado tudo 
aquilo que está dentro da nonna do direito e da lega
lidade. 

Portanto, Senador José Eduardo Dutra, a 
quem defiro consideração especial, ressalto que ad
miro a luta de V. Ex" na defesa dos pontos de_.vista 
de seu P:irtido. Em nenhum momento atribuí ao PT, 
apenas fiz o registro de.um fato que não foi reserva-

~ · dó;"foh2m fato público e notório através da televisão. 
Esse documentário foi exibido há duas semanas na 
TVE do Espírito Santo. Infelizmente, documentários 
como esse não levam à paz social que todos almeja
mos. 

Felicito-me até pela intervenção de V. Ex", Se
nador José Eduardo Dutra, porque me permitiu, in
dependentemente do esclarecimento, reiterar aqui -
e o faço de bom grado e de maneira aberta - o meu 
pleito de homenagem inclusive a todos aqueles que, 
de uma maneira ou de outra, em oposição ao Gover
no do Presidente Fernando Henrique, têm ajudado 
aqui a construir em favor do Senado uma página de 
verdadeira democracia. 

Muito obrigado. 

Durante o discutSC do Sr. E/cio Alva
res, o Sr. Geraldo Melo, deixa a cadeira da 
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Lúdio 
Coe~a · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra, por ter sido citado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
logo após a intervenção do Senador José Eduardo 
Dutra, solicitarei a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Dutra, 
por um minuto, para uma brevíssima explicação pes
soal, por ter sido citado nominalmente. Em seguida 
~mo L-íder o Senador Ademir Andrade. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Sem 
revisão do orador.) - Agradeço os elogios, Senador 
Elcio Alvares - essa relação é recíproca -, mas insis-
to na forma como são colocadas as coisas. · · 

Como V. Ex" mesmo explica, foi uma matéria 
jornalística publicada em uma emissora educativa, 
que, por acaso, está sendo administrada pelo Go
verno do PT. A Rede Globo já editou matéria da 
mesma natureza, na qual pessoas fazem apologia 
da luta armada, e no entanto ninguém insinuou que 
a Rede Globo estivesse defendendo a luta armada 
Por isso estranho o fato de se referir à matéria, fa
zendo questão de dizer que era de uma emissora 
estatal do Estado do Espírito Santo, que é adminis
trado por Vítor Buaiz. E V. Ex" sabe muito bem que 
nem passaria pela cabeça de S. Ex" defender a luta 
armada. 

Solicitei a palavra somente para explicar que 
não há relação alguma entre uma matéria jornalísti
ca e qualquer insinuação com partidos políticos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Conce

do a pail!Yra ao nobre Senador Ademir Andrade, 
como Líder, por 5 minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidehte, Sr"s 
e Srs. Senadores, na verdade, tenho um i extenso 
pronunciamento para fazer hoje - e para isSo espe
rarei a Ordem do Dia -, mas o debate que foi aqui 
colocado pelos Senadores Geraldo Melo, José 
Eduardo Dutra e Elcio Alvares me chama a colocar 
alguma reflexão. 

Todos falamos em democracia, todos, eviden
temente, desejamos a democracia. E democracia, 
Senador Elcio Alvares, no seu conceito formal, signi
fica fazer prevalecer o direito da maioria. Democra
cia é isso. Democracia existe quando existe respeito 
ao direito do povo. 

Nós~temos uma democracia formal, não uma 
democracia real, porque, na verdade, V. Ex" há de 
convir que no nosso Brasil não se faz a vontade da 
maioria. Porque se democracia existisse no nosso 
País, Senador Elcio Alvares, não existiriam as dife
renças salariais astronômicas que existem aqui. 
Será que a maioria do povo brasileiro pensa que 
nós, Senadores e Deputados Federais, temos o di
reito de ganhar o salário de oitenta professores ou 
oitenta policiais militares de alguns Estados? Ou que 
alguns aposentados deste País que ganhem R$20, 
R$30, R$50 mil, ganhando, portanto, o direito de 
quinhentos trabalhadores normais? Isso é democra
cia? É evidente q)Je a vontade da maioria não está 
sendo satisle"rta nesse proee5So. 

Ora, os trabalhadores rurais sem terra saem 
-por este País afora dispostos a matar e a morrer 
para terem §O hectares de terra. E nós vemos, por · 
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exemplo, o dono da CR Almeida afirmar agora que 
-comprou, no Estado do Parã, 4,6 milhões de hecta
res de terra; nós vemos a Jari Florestal com 3 milhõ
es de hectares de terra; nós vemos o Bamerindus, 
de propriedade do nosso querido Colega, com 120 
mil hectares de terra no meu Estado do Pará; nós 
vemos também a Queiroz Gaivão, a Cetenco Enge
nharia, a Camargo Corrêa, o Banco ltaú, o Banco 
Sudameris; enfim, os banqueiros e as empresas 
construtoras são as grandes proprietárias de terras 
em nosso País. E o pobre do trabalhador rural, que 
precisa trabalhar, à vezes tem que matar ou morrer 
para ter um pedaço de terra. Isso é democracia? 
Que democracia é essa? Que vontade de maioria é 
essa que se implanta neste nosso Brasil? Onde está 
a democracia? 

A democracia é uma falácia. A democracia 
existe-Ql!lando existe o acesso à informação, quando 
o cid<ldiio comum é capaz de discernir entre o que é · · 

~ ·bom.&-O que é ruim para ele. Infelizmente, não exis
te democracia nem na distribuição dos meios de co
municação deste País, que vivem ensinando ao 
povo brasileiro que política é coisa de corrupto e de 
safado. E; infelizmente, grande parte do povo brasi
leiro assimila essa informação e vai para a eleição 
entendendo que só há polrtica nas vésperas da elei
ção. E normalmente ele vota naqueles que fizeram 
uma vicinal de última hora, que lhe prestaram um 
benefício qualquer em determinado momento de difi
culdade. Vota num cidadão que não sabem quem é, 
nem a qual partido pertence e qual é o seu projeto 
político. E essas pessoas vêm para este Congresso 
Nacional para defender essa democracia que o Se
nador Seio Alvares e que o Senador Geraldo Melo 
estãG-defendendo. Isso não é democracia. Ainda te
mos muito a conquistar. 

Será que a maioria do povo brasileiro, dos de
mocratas deste Pafs, entendem que semente a classe 
média, que somente aqueles que têm acesso à saúde 
podem fazer um exame de uJtra..sonogati ou um exa
me mais complicado? O pobre comum não tem acesso 
a esses exames. Qual o lavrador, ctesses pobres sem
terra que morreram, homens de mãos calejadas, que 
pode sonhar em ver seu filho formar-se advogado, den
tista, médico? Enfim, que derTIOCia::ia é essa? 

Quando alguém fala em luta armada, em bus
car essa justiça e essa democracia até mesmo pela 
~a;-caberia aos democratas que .estão neste 
Senado, neste Congresso Nacional, defendendo 
com tanta garra essa democracia, sensibilizarem-se 
um pouco com a realidade da vida dessa gente, com 
a realidade da vida do Brasil. 

Em outros países do mundo, da Europa, por 
exemplo, onde as pessoas têm acesso à informa
ção, têm formas e meios de se impor ao processo 
político, não existem as dlferenças salariais que 
existem aqui, nem a impunidade que existe aqui, em 
relação aos crimes do colarinho branco. Hoje está 
todo mundo solto: Collor, PC, bem corno os Senado
res e os Deputados Federais que roubaram o Orça
mento da União e que nem sequer deitolviiram o di
nheiro - muito mal, alguns deles perderam o manda
to! Houve Senadores que roubaram esta Nação e 
nem o mandato perderam. 

Portanto, Sr. Presidente, há muito o que se re
fletir quando se defende democracia. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, por 20 
minutos. 

O ~· ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuni:ia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes de tratar do 
terna reforma agrária e INCRA, para o qual ma,_ ins
crevi na manhã de hoje, gostaria de registrar a data 
de ontem, 23 de maio, como importante para a re-
gião Arnazônica. · 

Como Presidente da Funai, do Projeto Rondon 
e como Governador de Roraima, aprendi a conhecer 
e a amar a Amazônia e aprendi que devemos ter 
responsabilidade para com esta região, para enca
minhá-la ao desenvolvimento auto-sustentado, para 
a ação de preservação do meio ambiente, das co
munidades indfgenas, mas também para a condição 
de decência da sua população. 

Ontem, na sessão ordinária do Senado, tive
mos a oportunidade, primeiro, de aprovar um aoordo 
entre o Governo brasileiro, por meio do Banoo Cen
tral, e a Corporação Andina de Fomento- CAF, da 
maior importância para a região da Amazônia Oci
dental. Com o ingresso do Brasil, mediante o Banco 
Central, na Corporação Andina de Fomento, vamos 
ter condição também de participar do fundo de in
vestimentos daquela Corporação. 

Já com negociações entabuladas, oonsegui
mos recursos para a pavimentação da BR-17 4; oon
cluir a sua pavimentação é de fundamental impor
tância para resgatar o processo de desenvolvimento 
auto-sustentado de Roraima, do Estado do Amazo
nas e de to.da. a A.rnazônia ocidental. 

O fuiiab de investimentos que vai financiar a 
BR-174, sem dúvida nenhuma, poderá ser usado 
também para financiar a conclusão do asfaltamento 
da BR-401 ,_que vai ligar Boa Vista, Roraima e o Bra-
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sil à República da Guiana, abrindo em 650 quilóme
-tros-o acesso de Boa Vista a um porto e ao mar do 
Caribe. 

Essas duas estradas, a BR-174 e a BR-401, 
transformam-se na esperança do desenvolvimento, 
do crescimento harmónico da nossa região. 

Por isso, quero, com satisfação, saudar não só a 
aprovação do acordo, ontem, em plenário, mas tam
bém saudar o trabalho dos Relatores desse acordo, os 
Senadores Bernardo Cabral e Jefferson Péres. 

Outra questão foi aprovada ontem, o Sivam, 
questão polémica, com vários segmentos a discuti-la. 

Como homem conhecedor da Amazônia, parti
cipei de algumas discussões, mas fiz questão de 
não discutir e não encaminhar ontem, já que quería
mos a votação desse acordo. Sem dúvida nenhuma, 
para nós, amazônidas, para a região AmazÇmica, 
pam as-t:omunidades indígenas, para o processo de 
autOG:Onhecimento da região, a aprovação do Sivam 

· ·é Eirlcarada com muita satisfação e com a esperança 
de que efetivamente seja bem implantado, para que 
tenhamos a condição de ter os dados necessários 
para que, na questões mineral, do petróleo, da pro
dução de alimentos, da ocupação e demarcação de 
terras, tenhamos os dados consistentes e verdladei
ros da nossa região Amazónica, para que possamos 
conhecê-la, dominá-la, estudá-la e utilizá-la de forma 
racional e responsável. 

Sr. Presidente, agora passo à questão que 
gostaria de ferir, sobre reforma agrária 

O Senador Geraldo Melo, para nossa felicida
de, fez aqui, desta tribuna, uma excelente, importan
te e extremamente sintonizada colocação sobre a 
questão da reforma agrária 

~l'lo meu pronunciamento, que considero com
plementar ao do Senador Geraldo Melo, não vou 
discutir a questão legal, porque já foi muito tratada 
aqui, nem vou discutir a decisão política do Governo, 
que caminha na direção de fazer uma reforma agrá
ria responsável, porque essa é a vontade da Nação 
e da classe política brasileira desta Casa. 

Quero falar hoje sobre a questão operacional 
da reforma agrária; os gastos, os recursos, a linha 
de administração e· de intervenção do poder público, 
por meio do INCRA, na reforma agrária. 

Quero fazer esse discurso, ressalvando que 
apoio e lutarei pela reforma agrária, como um alerta 

...oo"'9fóvo""Mini5tro da Reforma Agrária, · Raul Jung- -
mann, companheiro meu de Pernambuco, pois fo
mos jovens, juntos, na Ilha do Leite, e temos uma 
grande amizade. O que vou dizer aqui, de certa for
ma, já o disse ao Ministro, em cont~to pessoal. 

Pre6cupa-me que se tenha a definição da re
forma agrária em nível político, preocupa-me que se 
tenha a legislação pertinente para se fazer a reforma 
agrária, mas preocupa-me que o INCRA não esteja 
direcionado para executar efetivamente aquilo que 
nós queremos. Vou dar exemplos: os poucos ou 
muitos recursos que hoje existem para fazer-se re
forma agrária no Brasil, na minha avaliação setorial 
do Estado de Roraima, estão sendo mal direcionados, 
estão sendo usurpados daqueles que deles precisam. 
Em alguns aspectos, até se pode dizer que o dinheiro 
da reforma agrária está sendo roubado da intenção 
pertinente de se fazer reforma agrária 

Hoje, em Roraima, existem extremas dificulda
des para aqueles que foram assentados. Tenho an
dado muito pelo interior do Estado, tenho conversa
do nos projetas de assentamento de Caroebe, de 
Jatapu, de Jauaperi, de São Luís do Anauá e Rorai
nópolis. ·O que temos visto? Temos visto o INCRA. 
em Roraima, receber recursos, mas aplicá-los mal. 
Temos visto vicinais, como as vicinais 2, 4 e 6, rece
berem recursos para serem feitas da forma co~ta e 
empresas serem contratadas, muitas vezes, empre
sas que não têm nenhuma máquina. Os donos des
sas empresas têm uma pasta e a amizade ou vincu
lação com o político que comanda a área do INCRA 
no Estado. Essas empresas são contratadas, sub
contratam outras, e, muitas vezes, como acontece 
nas vicinais 2, 4 e 6 de caroebe, fazem um trabalho 
tão mal feito e gastam uma quantia tão grande, que 
ficamos indignados com a destinação dessas verbas 
públicas. Estive visitando essas vicinais - pagas pelo 
INCRA para serem construídas -, onde, desculpem
me a expressão, em alguns lugares não anda nem 
bode •. Os agricultores rião estão podendo nem che
gar aos seus lotes. E o governo pagou para se fazer 
um serviço ruim desses. 

Vou mais além: nas ajudas, nos Proceras, nas 
ajudas de custo para a população que está assenta
da, que precisa ser atendida, está-se fazendo jogo 
político. Quem é ligado ao prefeito recebe, quem 
não é ligado ao prefeito não recebe, mesmo estando 
na própria vicinal. E o que é mais grave: se até me
ses atrás, os assentados, de ajuda de custo, rece
biam R$2.640,00, agora estão assinando recibos 
com esse valor, mas recebendo apenas R$640,00. 
Para onde está indo esse dinheiro? Será que os as
sentados, os agri®ttores pobres do meu Estado mere
cem esse ffiitamento? Será que o Poder Público e a 
direção nacional do INCRA sabem desses desvios? 

Eu quero fazer esta denúncia, não especifica
mente quan!o à questão de Roraima, mas como um 
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alerta à direção nacional do INCRA. Se isso está 
-aGORtecendo de forma tão fácil em Roraima, será 
que não está acontecendo em outros Estados? Será 
que aqui no Congresso· não estamos fazendo um es
forço para destinar recursos ao INCRA, e esse orça
mento não está sendo dilapidado em todos os Esta
dos da Federação, ou em quase todos? Será que a 
compra de terras - como disse o Senador Geraldo 
Melo - está sendo realizada pelo preço correto? 

É importante que a mudança de sintonia na di
ração da reforma agrária aconteça também nos pro
cedimentos administrativos e na moralização da apli
cação desses recursos públicos. 

Tenho andado nas vicinais, como disse, e a 
desassistência, a falta de educação, de saúde, está 
fazendo com que o projeto de ocupação do interior 
de Roraima esteja involuindo. Centenas de famnias 
aSSl!lltadas estão hoje deixando os seus lotes e indo 
moraf na periferia da cidade, e os lotes, os assenta-

~ mentes" do INCRA, ao invés de estarem se transfor
mando em áreas produtivas, para que o pequeno 
trabalhador possa ter renda, estão se transformando 
em grandes fazendas de gado, porque, premido pela 
necessidade, tendo que levar os filhos para estudar 
na cidade, não tendo assistência técnica, não tendo 
financiamento, não tendo saúde e muitas vezes mor
rendo à mingua, o pequeno agricultor assentado 
pelo INCRA está optando por deixar o seu lote, por 
vendê-lo barato aos donos de grandes fazendas, e 
voltando à cidade para ser um pedinte, para ser um 
espectro daquilo que ele gostaria de ser, com ho
mem do campo, trabalhando e produzindo na terra. 

Quero aqui fazer este alerta à direção do IN
CRA, dando o referencial de Roraima como exem
plo, ~mas me preoeupando muito mais com o que 
pode estar sendo feito em outros Estados. Roraima 
é um Estado pequeno, o orçamento do INCRA é pe
queno e está sendo dilapidado. Já fiZ, ein março, 
essa denúncia por escrito ao então presidente do lN· 
CRA, Raul David do Valle Júnior. Vou novamente 
fazê-la por escrito ao Ministro da Reforma Agrária. 
Não é possfvtil que os poucos recursos que temos 
para a reforma agrária sejam destinados a ações ir
responsáveis, à corruPÇão, à politicagem, ampliadas 
às vésperas de eleições municipais, como vamos ter 
daqui a pouco. 

Quero parabenizar o Senador Geraldo Melo 
~mento e reafirmar aqui o nosso com
promisso com a reforma agrária, compromisso meu, 
como Senador, e compromisso do Partido que rep
resento, o Partido da Frente Uberal, com a reforma 
agrária, mas uma reforma agrária responsável, com 

a aplicação decente dos recursos públicos e com a 
condição de se ter, do mesmo modo como se faz as
sentamento para os pequenos, uma legislação que 
proporcione uma política agrícola responsável, para 
que todos possam produzir alimentos, para que to
dos possam tocar a sua vida e para que todos pos
sam sustentar com respeito e dignidade a sua famí
lia. 

Espero que o Ministro Raul Jungmann, a quem 
respeito e que, tenho certeza, vai corrigir os rumos 
do INCRA, fique atento a essas questões que men
cionei desta tribuna, que levante irregularidades em 
outros Estados, porque é inadmissível que um pro
blema grave, como a reforma agrária, esteja servin
do de biombo para que alguns roubem, agredindo 
não só aqueles que estão pedindo ajuda e necessi· 
tando de apoio, mas agredindo a consciência nacio
nal e toda a classe politica, que quer apoiar e im
plantar n<l' Brasil a reforma agrária. 

Mui!tl obrigado. 

Dutants o discurso do Sr. Romero 
Jucá , o Sr. Lúdià Coelho, deixa a cadeita 
da presidi!ncia, que é ocupada pelo Sr. Ade
mir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) - Con
cedo a palavra ao Senador Lúdio Coelho. 

O SR. LÚDJO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srls. e Srs. Senadores, nesses últimos 
dias, parece-me que estamos passando por uma cri
se de confiança no funcionamento do Congresso 
Nacional. As reformas estão andando com muita 
lentidão, e acredito que a causa de tantas dificulda· 
des seja a inversão que fizemos. Deveríamos ter co
meçado IMita reforma partidária, reforma polflica, 
que desse uma estrutura partidária adequada ao 
funcionamento da nova democracia brasileira. O 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, um demo
crata convicto, está conduzindo o Pais com muita 
cautela. Não interpretemos os cuidados de Sua Ex
celência na condução dos negócios públicos como 
fraqueza. A grande maioria silenciosa da Nação bra
sileira aprovou nas umas as reformas propostas ao 
reordenamento administrativo e politico do nosso 
Pais. O povo brasileiro aprovou, por larga maioria, a 
eleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que se comprometeu em fazer essas reformas. Eu 
estou seguro de que, principalmente quanto à refor
ma da Prevlill!ncia, houve falhas no encaminhamen
to dessas reformas, e eu tive a oportunidade de di
zer ao Presidente que nem nós estávamos enten
dendo o qu~ estávamos propondo à Nação brasilei-
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ra. O problema não foi colocado numa linguagem 
-cernum, para as pessoas comuns entenderem o que 
estava sendo proposto ao povo brasileiro. Nós ja
mais poderemos f.ugir ao espírito da Previdência, 
que é o de trabalhadores ativos contribuírem para a 
manutenção daqueles que não estão trabalhando. 
Então jamais a Previdência pode gastar mais do que 
recebe. Esse é o espírito. 

Srs. Senadores, a Nação está atravessando 
enormes dificuldades; isso em decorrência do longo 
período de inflação. Acostumamo-nos a gastar mais 
do que podemos - as pessoas, as empresas, o Po
der Público em todos os níveis, as prefeituras, os 
Estados, a União, todos os Poderes. Essa nova or
dem proposta à Nação brasileira está levando a fa
mma brasileira bem como as empresas a se estrutu
rarem a viver de acordo com o que ganham. q mes
mo-nãao' conseguimos fazer com o Poder Público. 
Nós,.aqui, no Senado Federal, estamos votando per-

~ ·ml!flefl!emente o aumento de endividamento dos Es
tados e dos Municípios. Em nenhum momento nega
mos qualquer tipo de pedido de rolagem de dívida 
Quando foi proposto, meses atrás, aqui, que hou
vesse uma amortização de apenas 2"/o na rolagem 
da dívida para demonstrar aos investidores que o to
mador de dinheiro tinha alguma liquidez - nós combi
namos isso - na primeira rolagem, discutida em se
guida, a Bancada daquele Estado não aceitou, sob o 
pretexto de que estavam rolando integralmente as 
dfvidas, portanto, aquela amortização não poderia 
ser feita. 

Tenho falado aos companheiros do meu Esfa
do, há tempos, que o dia do acerto de contas iria 
chegar. O Poder Público não pode continuar gastan
do 'fii1íis do que recebe. Isso não dá certo nunca. A 
administração públiea deve seguir os piincfpios da · 
administração da famma, das pessoas. Uma famflia 
pode gastar num parto, num casamento, na doença 
de uma filha, mas famma nenhuma pode gasfar per
manentemente mais do que recebe. E nós estamos 
gastando permanentemente mais do que ganhamos. 

Penso que o Congresso Nacional precisa assu
mir de vez as responsabilidades que a maioria da 
Nação deseja. Não podemos nos encolher e assistir; 
como ontem, aqui, urna minoria de treze Senadores 
fazer colocaç6es no sentido de que aqueles que 
aprovaram o projeto Sivam não fossem patriofas, 
c~Aadores que não estavam respeitando o 
seu mandato; como se essa minoria fosse dona da 
verdade. 

Na minha avaliação, estávamos usinpando a 
área do ExecutiVa. Aprovamos, permanentemente, 

empréstimos enormes para fazer usinas, estradas, 
submarinos, para assenfar usinas nucleares. A meu 
ver, o ExecutiVo é quem deve decidir como fazer a 
aplicação desses investimentos e não o Senado~ 
Esta Casa aprova e deve fiscalizar depois. 

O que estamos assistindo aqui há meses? Al
guns colocarem em dúvida a retidão do procedimen
to na aplicação de um empréstimo que sequer foi 
fe"ito; ainda não foi feito o empréstimo da Sivam. 

Ora, se o Presidente da República, com todos 
os órgãos de assessoria que o cerca, com todos os 
ministérios, estudou em profundidade o assunta, ou
vindo a área científica - pode não ter sido a área 
cientffica que essa minoria desejava-, entendeu que 
era dessa maneira que o Projeto Sivam deveria ser 
implantado, nós vamos votar, aqui, contra como se 
fosse uma desonestidade aprovar esse empréstimo 
que vai regulariizar essa grande parte do território 
nacionai?-

Portànto, quero dizer à Nação brasileira que 
nós, aqui, vamos aprovar, se Deus quiser, as refor
mas da Previdência, fazendo os ajustamentos ne
cessários, sem negociações fora do âmbito dà refor
ma. O Presidente da República precisa negci,Çiar as 
mudanças nos projetes, discutir com as Bancãdas, e 
não negociar de uma maneira inadequada para que 
parlamentares aprovem essas reformas. 

As negociações devem ser em toma dos proje
tas, não em tomo de favores ocasionais para obten
ção de votos. Isso o que penso. 

Se nós fizermos a reforma partidária, ela deve 
ser fei!ÍI. sem emoção, talvez logo depois da eleição. 
É preciso se fazer uma reforma politica brasileira 
para podermos dar uma estrutura partidária, pois a 
nossa democracia é muito jovem, os nossos Parti
dos rião ~se consolidaram, não existe tradição, não 
existe uma linha de conduta Então, é preciso que os 
responsáveis pela polftica brasileira ajudem a estru
turar esses partidos polflicos dentro das condições 
da democracia brasileira, democracia que ainda não 
amadureceu, para que ela seja eficiente. 

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

O SR. PRESIDÉNTE (Ademir Andrade) - Coil
cedo a palavra ao Senador José Fogaça, por cessão 
do Senador Pedro Simon. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte. discuiSO. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente-;8,§56 Srs. Semidóres, o episódio ocom-: 
dó, ontem, na Câmara dos Deputadas, deixou a to
dos apreensivos e, sotiretudo, trouxe para o Senado 
uma grave responsabilidade. 
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Cabe ao Senado fazer urna profunda reflexão, 
-uma análise detida e criteriosa e cabe ao Senado 
tentar recuperar, no Projeto de Emenda Constitucio
nal da Reforma da Previdência, aquilo que ele possa 
ter de higidez, de base e de sustentação financeira. 

Do ponto de vista das intenções, dos objetivos 
do Governo, o que ocorreu ontem foi um verdadeiro 
fracasso, uma derrota retumbante não do Presidente 
Fernando Henrique nem do Lfder Benito Gama ou 
do Ministro Lulz Canos Santos. A derrota foi do pro
jeto de modernização do Estado brasileiro que está 
em curso no País e que é pretendida pelo Governo 
Fernando Henrique. 

Mas percebe-se, claramente, que, na Cãmara 
dos Deputados, há a cada passo e com cada projeto 
uma enorme difiCuldade, um emaranhado complica
díssimo de conceitos e de idéias desarmoniosamen
tEl"1111icwtadas que sempre resultam no pior. EStamos 
diante de uma geração de deputados incompeten-

~ · · tes:?--Estamós diante de urna legislatura fraca, débil, 
incompetente e incapaz? Evidentemente, não. Os 
Deputados desta Legislatura são tão competentes, 
capacitados e qualificados intelectual e politicamen
te, e até do ponto de vista ético, quanto qualquer ou
tra Legislatura que vivemos, e até aquelas que não 
chegamos a testemunhar nesta Casa. Mas, clara
mente, se percebe que há urna decomposição políti
ca manifesta, visível e transparente a cada processo 
de negociação. 

Ao invés de unir, as idéias na Câmara têm servi
do para dividir. E isso, naturalmente, leva neste mo
mento a uma reflexão que eu gostaria de trazer ao Ple
nário do Senado, aos Srs. Senadores: é possível fun
cionar, de maneira estável e eficiente, um regime pre
siclen::ialisía muttipartidário, pulverizado da forma 
como está na Câmara dos Deputados, quando o maior 
Partido tem menos de um quinto da Casa? 

Este é um processo de permanente defasa-. 
gem, de permanente confusão, de permanente en
tropia política. PresiderJCialismo com uma estrutura 
multipartidária resulta quase sempre no caos das 
decisões e da vida par1amentar. Ninguém vai supor, 
por exemplo, que o Uder Luiz Car1os Santos ficou 
incompetente de uma hora para outra. Todos sabem 
da sua qualificação, da sua competência, da sua 
enorme capacidade de articular, de unir, de somar 
forças e promover decisões. O fato de agregar-se o 

_Dêpiftado-Benito Gama à condição de Líder do Go
verno piorou, veio atrapalhar ainda mais as coisas? 
Claro que não! Todo mundo reconhece no Deputado 
Benito um dos Partamentares mais competentes e 
mais inteligentes da sua geração. · · 

O que está realmente visível, no meu entendi
mento, e que, logo ali, daqui a alguns meses, levará 
o Presidente Femando Henrique a urna séria refle
xão é que o seu Governo não é um Governo revolu
cionário, não é um Governo ditatorial, não é o pri
meiro Governo eleito após o regime militar, mas se
guramente é o grande marco de mudanças institu
cionais, administrativas e polfticas do País, após 
esse longo período que a Nação viveu depois do 
ano de 1964. 

Este é um momento crucial, quando os cami
nhos realmente se cruzam. Este é um momento ba
silar das mudanças. Este não é um Governo co
mum, corriqueiro, de tocar com a barriga, de levar as 
coisas para a frente. Este é um Governo de profun
das transformações, de profundas reviravoltas con
ceituais, do ponto de vista até do conceito de Esta
do, do modelo de Estado, da visão e do papel do Es

.tado perante a sociedade, perante a população; 
ISSO"" é quase que revolucionário, mas uma re

volução que não pode ser feita nem com armas, 
nem com metralhadoras, nem com exércitos na. rua. 
É uma revolução que não pode ser feita com a~bar
ganha, com o clientelismo, com a prática fisiolcjgica 
mais degradante, com a troca de favores, com a ob
tenção de vantagens, com o jogo de pressões mais 
mesquinho, que muitas vezes caracteriza a vida par
lamentar. 

Creio que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso será levado a urna reflexão inevitavelmen
te. Talvez o Presidente suponha que para o Governo 
é bom ter quatro ou cinco Partidos, que lhe dão 200, 
300, 400 Deputados, com o apoio eventual e flexí
vel, com o apoio dinâmico, porque ora é sólido como 
maioria, pFS é rarefeito, esvaziado. Mas, com isso, o 
senhor Fernando Henrique poderia, supondo, jogar 
com essas forças e manter uma relativa estabilidade 
ao longo de certo temPo. Ledo engano. 

O que faz um governo presidencialista ser efi
caz é ter um partido centralmente articulado, coorde
nador das ações politicas par1amentares. Não é criar 
o ministro da ação política, o ministro da coordena
ção politica, não é ter um homem-tarefa que ocupa o 
lugar do presidente nas discussões, nas articulaçõ
es, nas combinações parlamentares. É ter um parti
do que possa fazer o papel de centro catalisador das 
negociações no Parlamento, um partido que seja, 
sobretudo,.majoritário. Se não isso, pelo menos que 
seja um pãiiido que tenha uma expressão significati
va em termos proporcionais no Congresso. 

Digo isso sem manifestar nenhum ato de von
tade, nenhym efeito volftivo, ou seja, não estou de-
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sejando nem pedindo que isso aconteça. Mas as re
iormas que o Presidente Fernando Henrique deseja 
e que precisam ser implantadas no País, como a re
forma tributária, a reforma da Previdência, a reforma 
administrativa, a reforma da educação, não se viabi
lizam com este modelo pulverizado, multidispersivo 
de Partidos que existe hoje na Câmara. Nem a ree
leição do Presidente, nem a mudança do modelo 
institucional, nada, na minha opinião, ocorrerá, se 
não houver uma profunda reflexão sobre o status 
partidário hoje vigente no Congresso Nacional. 

Não quero avançar além deste ponto, Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores. Quero tocar apenas 
no limiar da questão e sugerir, quem sabe, ao Presi
dente, ao Ministro da Coordenção Política, ao Uder 
do Governo, às Lideranças do Governo, que esta 
não é uma questão menor e esta não é urna questão 
qua-podé deixar de ser pensada. 

A esquerda brasileira, ontem, demonstrou urna 
~ · coisa-interessante: ela não se vê como classe diri

gente. Quando, nos primeiros momentos da minha 
formação política, comecei a entender o processo 
político, a dialética das relações de classe, pesou 
profundamente na minha formação a leitura de 
Gramsci. Gramsci dizia que os operários, os traba
lhadores, as lideranças sinãiCais só atingem um es
tágio superior da sua luta politica quando passam da 
mentalidade de classe dominada para classe diri
gente. E Gramsci fazia urna clara distinção entre o 
que é classe dominante e o que é classe dirigente. A 
classe dominante é aquela que ocupa o espaço de 
poder - económico, institucional, político - como 
exercício de urna supremacia humana. A classe diri
gente é aquela que ocupa, por via democrática, por 
vontade popular, o comando, a direção, a coordena
ção de um grupo, de uma sociedade, de uma nação. 

Mas a esquerda brasileira só vê uma dicotomia 
na sua frente. Ela só aceita ser classe dominada; ela 
não aceita, não quer, repudia o papel institucional 
digno, previsto por Grarnsci, de que é classe dirigen
te. Ela não é poder, ela pode não ser Governo, pode 
não deter os meios de produção, mas ela é classe 
dirigente, sim, quando ocupa os sindicatos, os Parti
dos políticos, o Congresso Nacional e, portanto, tem 
que agir no conceito •gramsciano• de classe árigente 
e tem que dirigir o Estado não na mera ação reivindi
catória dos grupos, das corporações e dos interesses 
qu..!l..§e possam expressar no seio da sociedade. 
-·~--'-C 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex" com todo 
prazer e com toda honra. 

O Sr. Romero Jucá - Senador José Fogaça, 
V. Ex1 trata de uma questão extremamente impor
tante e eu diria até fundamental no momento e na 
conjuntura polllica que estamos vivendo. V. Ex", 
com muito brilhantismo e com muita capacidade, em 
rápidas palavras - porque esse seria um tema de 
uma aula, de uma exposição bastante detalhada -, 
trata e fere a questão específica da articulação, da 
composição e do encaminhamento da questão do 
espectro político do Governo. Isso tem sido objeto 
de preocupação. Depois das votações na Câmara 
dos Deputados, depois da condução e da tentativa 
de rearrumação política na linha de tratamento des
sa questão pelo Governo, o que vimos, como V. Ex" 
bem disse, foi a deterioração desse processo de vo
tação em votação. Estamos preocupados e temos 
discutido a matéria no âmbito do PFL. porque enten
demos que o Governo não pode apenas ser um 
aglomerado de idéiás e de linhas políticas distintas, 
que é a tõriiia como a questão éstá-se encaminhan
do. A eventual aprovação de qualquer emenda cons
titucional não pode ensejar ao Governo a quebra da 
sua espinha dorsal. Entendo - e temos tarnbénl dis
cutido isso - que o papel do Senado será muil!l im
portante a partir de agora. Talvez até mais importan
te para recompor exatamente essa questão da con
dução política para sinalizar, para indicar, na ação, 
que tipo de articulação, que tipo de proposição é 
preciso fazer. Estou ouvindo o discurso de V. Ex" 
com muita atenção e concordo também com as suas 
colocações sobre a atuação dos segmentos e dos 
Partidos mais de esquerdà nesse aspecto polllico. 
Só espero que o Presidente reflita rapidamente so
bre esse quadro; não daqui a quatro ou cinco me
ses, cornp-disse V. Ex", porque entendo que será 
tarde. T amos um património social a resgatar, princi
palmente um património político, e a condução politi
ca a preservar, nessa questão encaminhada pelo 
Presidente. Espero sinceramente que· esses Oltimos 
fatos, que o discurso e as análises brilhantes de V. 
Ex", levem o Governo a urna rápida reorganização 
desse seu pensamento, no sentido de tomar mais 
forte e duradouro esse encaminhamento polftico que 
queremos. Meus parabéns pela sua análise. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador 
Romero Jucá. 

De fato, Sr. Presidente, a mim preocupa, nesse 
-momento,, como .vinha frisando, exatamente esse 
comportamento de-boa Parcela da esquerda brasilei
ra. 

Quando se propõe uma reforma da Previdên
cia, não se ..!lStá propondo uma reforma que vise a 
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ações de Governo, mas está-se propondo urna re
ierma do Estado em si, institucionalmente. Não de
pende da eventualidade, não depende da circuns
tância de um governo, mas é algo que se projeta 
para o futuro. 

Quando se defendem privilégios que podem 
ser chamados de conquistas, quando se vota favora
velmente certas posições que os setores interessa
dos defendem legttimamente - é do seu interesi;e 
defendê-las, é do seu diretto reivindicá-las -, quem 
tem o papel dirigente tem que pensar de forma 
abrangente, complexa, ampla, e não pequena, selo
ria! e particularista. 

É preciso sempre pensar se algum tipo de van
tagem que tenho hoje, de algum ganho, de alguma 
sttuação, poderá ser mantida daqui a 1 O anos para 
as pessoas que se aposentarem daqui a 20; l?EI es
sas-vant!igens, se esses ganhos poderão ser manti
dos para meus filhos, para os meus netos. O fato de 

· et.rtê-ias hoje garante que eles a terão amanhã? Ou 
o fato de eu tê-las hoje impede que eles possam ter 
as mesmas vantagens, ganhos e prMiégios ama
nhã? Se quero manter algo hoje que irá destruir a 
possibilidade das novas gerações, dos nossos filhos, 
dos nossos netos, sou um traidor do futuro; serei um 
traidor do futuro se destruir o futuro. 

Portanto, não se trata de um gesto para o pre
sente, para eleitos imediatos, mas se trata de pen
sarmos, de forma abrangente, como urna classe diri· 
gente e democrática deve pensar, ou seja, o Estado 
brasileiro precisa ser poderoso, extremamente pode
roso. Não quero o Estado fraco e pequeno que os li
berais e a Direita defendem, o chamado Estado mf· 
nimo, não, não! Quero um Estado pequeno e pode
ros6;-mas muito poderoso! Pequeno porque ele terá 
eficiência, produtividade, eficácia de ação, dinamis
mo de ação e custará pouco; enxuto, organizado, 
eficiente. Mas será extremamente poderosa por con
tar com muitos recursos produtivos para investir em 
favor da população. Estado mínimo, não! Estado pe
queno e fraco, não! Estado enxuto, organizado, efi
ciente e poderoso, contando com recursos. 

Não posso entender quem defende um Estado 
grande, fraco, impotente, incapaz, inefiCiente; portan
to, um Estado que não produz distribuição de renda, 
ao contrário, só produz concentração de renda 

Imaginar que emprego ou que aposentadoria é 
..se1'!1J31'e algo-legítimo? Não! No setor público, quan
do isso vem em prejuízo da população, quando um 
emprego público é improdutivo, ele está causando 
danos a pessoas que estão fora do âmbito do Esta
do, porque não estão surgindo empregos, porque 

obras não estão sendo realizadas e pessoas não es
tão sendo ocupadas. Estão sendo marginalizados 
aqueles que não têm o privilégio de entrar na máqui
na pública. 

De ontem para hoje fiz essa reflexão e quis tra
zê-la aos meus Colegas do Senado. 

De fato, não conheço país do mundo que faça 
urna sustentação articulada em multipartidarismo 
parlamentar. Não há regime presidencialista no Pla
neta que tenha conseguido fazer isso, nem historica
mente, nem hoje na presente sessão da história em 
que vivemos, porque, nesse sistema, há urna grande 
tendência para a irresponsabilidade. Os Deputados · 
que votaram contra, mesmo sendo do Partido do 
Governo, sabem que, neste regime, se o Presidente 
vai mal, o Deputado vai bem. Não há problema. É no 
Parlamentarismo que esta situação se inverte: se o 
Governo vai mal, o Deputado também vai mal, por
que ele pode perder o mandato pela dissolução do 
CongresSõ. 

Creio, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
que estamos sendo empurrados. E não é o que o 
Presidente quer. Percebo que o Presidente süpõe, 
ou imagina, que essa para ele é urna situação .para
disfaca politicamente. É o melhor dos mundos, ou 
seja, é um mundo onde o Congresso está dividido e 
onde Sua Excelência sobrepaira, chamando aqui e 
ali, jogando com as figuras representativas do Poder 
político Parlamentar ao seu bel-prazer, segundo seu 
interesse circunstancial, segundo seu interesse em 
cada votação e em cada momento. Mas não é as
sim. Creio que o Presidente Fernando Henrique Car
doso vai inevitavelmente ser empurrado contra a pa
rede para fazer essa reflexão. 

O Sr.-Ademlr Andrade- V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com muito prazer. 
O Sr. Ademlr Andrade- Considero extrema

mente correto o que V. Ex" diz neste seu pronuncia
mento. Trata-se de reflexão e análise correta inclusi
ve sobre o posicionamento da Oposição. Não posso 
crer que urna Oposição ·re5ponsável, consciente dos 
seus deveres, festeje as vitórias que obteve ontem. 
Se analisarmos friamente, é evidente que a Oposi
ção não votou corretamente. Por quê? Porque dese
jar que o funcionalismo público se aposente aos 55 
e 50 anos de idade é atitude correta do Governo; ti
rar o privilégio da .aposentadoria especial aos profes
sores universitários- deste Pafs é atitude correta do 
Governo; pensar no futuro, pensar que o sistema 
previdenciário tem que se manter, por si só, é atitu
de correta Q_o Governo. Fico a me perguntar por que 
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a Oposição comportou-se daquela forma? Por que 
-festejou - e o fez - algo que evidentemente é errado, 
é ruim, como a manutenção de um privilégio inacei
tável? Será que também o Governo não está agindo 
mal na forma de conduzir a luta política? Será que 
no que se refere a muitos pontos, nós, da Oposição, 
não poderíamos estar, 5omados, dialogando com o 
Governo? Em relação a tantos temas, não podería
mos estar ao lado do Governo, contrários aos posi
cionamentos errados que combatemos nesta Casa? 
Talvez, nobre Senador José Fogaça, a ação - equi
vocada, a meu ver - da Oposição não se tenha dado 
apenas em cima da razão mas, de certa forma, em 
cima da opressão, do rolo compressor, da falta de 
diálogo que tem havido de maneira geral com o Po
der Executivo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sem dúvida, e_u não 
diria'qtJ&' se trata de falta de diálogo, mas de um diá
logo .muito mal conduzido. O diálogo existiu, porque 
·tode&-assistimos, durante meses, ao espetáculo tris
te e até depressivo da negociação da emenda da 
Previdência com o primeiro Relator. Depois, as coi
sas andaram um pouco, mas a verdade é que aquilo 
foi-se deprimindo, porque o processo era mal condu
zido. 

Não se trata de um problema de coordenação 
política, da existência de um competente líder, de 
um competente Deputado; não se trata de sobrecar
regar, ou não, o Presidente; de ter, ou não, alguém 
que possa falar em seu nome. Não é isso! Há algo 
que está faltando nesse processo de negociação: 
exatamente um centro polftico, um eixo gravitacional 
de acordos, que sempre caracterizou o Congresso 
Nacional. 

~-~. Ex" evidentemente continua com o aparte. 

O Sr. Ademir Andrade - Esse processo, Se
nador José Fogaça, foi iniciado com a CUT, foi elo
giado por nós e pelo PPS. Evidentemente, houve al
gumas criticas, porque o contato foi estabelecido di
retamente com as classes sindicais, sem envolvi
mento da classe polftica, principalmente da Oposi
ção. O diálogo aconteceu com as Centrais Sindicais; 
não houve diálogo. com os Partidos de Oposição. 
Isso fez falta, porque, a meu ver, em muitos momen
tos poderfamos ter estado juntos ao Presidente da 
República. Sua Excelência deveria ter buscado o 
apoio da população para não ter que ceder em de-

- ...temnnados pontos, como, por exemplo, a criação da· 
CPI dos Bancos. No nosso entendimento, o Presi
dente cometeu um erro ao não desejar a instalação 
àa CPI dos Bancos. Agora mesmo -só para citar um 
fato - o Presidente faz uma cerimônia no Congresso 

Nacional para a entrega de terras do Exército pafá B-

- reforma agrária. Para esse ater. foram con,focados 
os representes do meu Estado. Os três jornais do 
Pará hoje citam que foram oonvidados o Senador 
Jader Barbalho, o Senador Coutinho .Jorge e que o 
Senador Ademir Andrade não consta da lista de con· 
vidados. Não estou reclamando; e jamais troolria 
meu voto por coisa desse tipo, mas entendo só en
xergar a política dessa forma é uma visão caolha 
também. E isso é atitude da assessoria do Presiden
te da República. Sou um Senador, tive .500 r·1i! ''Otns 
no Pará, fui eleito exatamente como foram os outros 
Senadores, luto pelos interesses do meu Es•ada 
Sendo assim, o mínimo que o Governo poderia f.3i&í 

era ter a gentileza de convidar igualmente os três 
Senadores do Pará. Mas não -o' fez. Convidnu aoe
nas os dois, porque sou da Oposição. Pense que ha 
intransigência, há raiva, há algo ruim de parte do 
Governo. -'Evidentemente, não concordo com a forma 
de agir dã Oposição, oponho-me a alguns pontos, 
mas essa intransigência, essa forma vaidosa. essa 
forma superior e até pessoal do Presidente da 'ªepú
blica de tratar as questões faz com que haja reàções 
como aquela que houve esta semana na Câmara 
dos Deputados. Isso é lamentável, pois o Governo, 
no que tange a diversos assuntos- repito ·, poderia 
estar conosco. Parabenizo V. Ex• pe!a reflexão que 
faz, pelo pronunciamento, pela análise absoh;tàmen
te correta desta situação, mediante a qual pôde res
salvar que, em grande parte, a culpa do que esta 
ocorrendo é da má condução do diálogo, pelo pró
prio Presidente Fernando Henrique Càraoso. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, Sena· 
dor Ademir Andrade, sem dúvida não poderia con
cordar maiS do que já concordo com V. Ex". Quem 
deve procurar situações que viabilizem o diálogo é 
quem está no Poder. Quem está na Oposição não 
pode fazê-lo sob pena de ser carimbado de .... 

O Sr. Pedro Simon - Oferecido. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O Senador Pedro Si
mon usa uma expressão própria do Rio Grande do 
Sul: oferecido. 

O adesismo realmente viria como natural rótulo 
para aqueles que procurassem o Governo para aju
dá-lo, sendo da Oposição. O processo eleitoral defi- . 
ne os papéis no Congresso Nacional. Acho, por 
exemplo, que.é papel extremamente safutar da Opo
sição o fato de pedir a criação dâ CP! dos Bancos, 
lutar por ela. Isso é algo essencial ao papel da Opo
sição. Agora, não me parece que seja papel da Opo
sição criar P.!'Oblemas na votação de mudanças insti-
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tucionais importantes, problemas que ~prejudiCam o 
-Governo e o Pafs. Isso é incompreensível e é inacei
tável. 

Tenho visto, Senador Ademir Andrade, que U
deranças como V. Ex" e outras tantas, que têm gran
de tradição na esquerda brasileira; não só têm dis
cutido a questão das essenciais reformas ao País, 
como têm produzido prepostas. Concordo em que o 
Governo tem sido bastante arrogante em relação a 
esse tratamento, ou seja, ele não desce do pedestal 
para buscar aquele centro, aquele eixo político sobre 
o qual se deve assentar com uma maiona sólida 
para agir. Não estou fazendo aqui nenhuma restri
ção partidária, nem pela di rei ta e nem pela esquer
da; estou dizendo que, se não há um eixo político 
consistente, não há ação eficaz do Governo no Con-
gresso Nacional. .. 

- O.Sr. Pedro Simon - Permite V. Ex" um apar
te? ,. 

. c---EI SR. JOSÉ FOGAÇA • Concedo o aparte ao 
nobre Senador Pedro Simon, com muito prazer. 

O Sr. Pedro Simon - Em pnmeiro lugar, cum
pnmento V. Ex" pela oportunidade e pela objetivida
de de seu pronunciamento. Sena muito bom se o 
Governo, nesse momento, ouvisse um pronuncia
mento como o de V. Ex", na serenidade e na compe
tência que caractenzam sua forma de agir. V. Ex" é 
uma das pessoas que, obngatonamente, tinha que 
ser mais ocupado, mais procurado. V. Ex", nesta 
Casa, é um exemplo. Dos projetes mais difíceis, dos 
mais complicados, dos mais complexos, V. Ex" foi o 
Relator. No entanto, V. Ex" teve a competência de, 
praticamente, conseguir quase a unanimidade da 
C~ uma unanimidade que V. Ex" foi buscar deba· 
tendo, discutindo, ouvindo, reunindo um grupo, reu
nindo outro grupo, fazendo aquilo que realmente é o 
nosso trabalho e é a nossa responsabilidade. Em 
casos quase impossfveis, V. Ex' conseguiu esse en
tendimento, fazendo com que opostos se encontras
sem em tomo de uma média que fosse aquela que 
pudesse passar, que fosse aceita pelo conjunto. Lá, 
acontece o contráno. Disse bem o nobre Lfder do 
Partido Socialista: o Governo foi lá e buscou a CUT, 
buscou o Vicentinho - no que está certo. Acho que 
foi um momento altamente positivo e salientei isso 
da trtbuna. Um fato altamente positivo, o Governo ter 
ido procurar o Vicentinho para com ele discutir. Mas 

..agr11-enado 110 momento em que procurou o Vicenti
nho e esqueceu a classe política, dando a entender 
que ina fazer um acordo diretamente com as bases, 
efiretamente com a CUT, diretamente com os traba
lhadores; e não ocorreu. Teria sido altamente positi-

vo se o Presidente tivesse chamado o Vicentinho e 
as Uderanças do Congresso Nacional, e lena feito 
ali - e não vou falar a palavra pacto, pois está quase 
totalmente desmoralizada - um entendimento em tor
no daquela matéria. 

Tena sido altamente positivo. Não o fez. Usou 
o Vicentinho e o que aconteceu? Não defendo a 
classe pol ítíca, porque em maténa dessa natureza e 
desse conteúdo temos a obngação de votar no que 
está certo. Quer dizer, um eventual erro do Governo 
não desculpa a Oposição, porque o voto tem que ser 
de consciência, naquilo que deve ser. Nessas maté
nas - tem razão V. Ex' - não é o Sr. Fernando Henn
que que está em jogo. Podemos discutir a maneira 
de votar um projeto de interesse do Governo, mas 
aqui há o interesse da sociedade e, fazendo até jus
tiça, nem repercutirá no Governo do Sr. Fernando 
Henrique, porque, se a reforma da Previdência der 
-certo, re~rcutirá lá adiante,-e não sobrará nadá. É o 
tipo do projeto no qual temos que reconhecer o mén
to do Sr. Fernando Henrique, porque não é um pro
jeto de repercussão e resposta para o seu Governo. 
Sua Excelência está semeando para um outro que 
vier depois começar a colher. Mas, de qualquer ma
neira, houve um equívoco e, então, o que o Presi
dente fez? Partiu para um outro extremo. Nomeou 
um Ministro político, que acho que está correto, para 
fazer a coordenação, que também está correto, mas 
partiram para aquilo que chamam... Nunca me es
queço de que, quando ganharam a primeira vitória 
na Previdência, ganharam os profissionais. Somos 
os profissionais semeadores de uma grande vitória. 
E foi uma grande e ridícula derrota, porque feriu o 
campo da ética. As promessas, as vantagens, a 
Bancada.:daqui, a bancada de lá ... E eu dizia: - Mas 
inflacionaram, pois recém-votaram uma primeira 
emenda da Previdência, e ainda faltam 300 desta
ques, e depois tem que ter a segunda votação; e de
pois vai para o Senado, a esse preço, como termina
rá? E terminou como terminou ontem. Há um lado 
positivo, Senador - por isso, a importância do seu 
pronunciamento - o Presidente vir agora e dizer que 
terminou essa fase de chantagem, de troca-troca. 

Não sei, Senador, se não foi positivo para o 
Governo. Temos qué ver o outro lado da questão. O 
Governo estava entrando por um lado - perdoe-me a 
sinceridade - que estava horrível: a Bancada de Mi· 
nas com a-empresa não sei de onde; a Bancada do 
Acre com iilro sei o quê; a Bancada não sei de onde 
com não sei mais o quê. Estava ficando horrfvel! 
Penso que, com relação a esse lado, foi positivo. O 
Governo v~m agora e diz que vai bater de frente. 
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Está usando uma expressão que não estou gostan
-do. -Elntem gostei quando o representante do Gover
no, seu porta-voz, foi para a televisão e disse: vota
ram errado, mantendo os privilégios. O Governo não 
vai comprar votos, o Governo não vai fazer barga
nha. Está correto! Mas não precisa usar também 
essa expressão. V. Ex" se lembra, nós do PMDB do 
Rio Grande do Sul protestávamos quando o Geisel 
falava: •as inimigos•; "Os traidores serão tratados a 
pão e água"; "Planalto ameaça tratar como inimigos 
todos os aliados que votarem contra•. Acho que não 
precisa cair nesse outro lado, com essa expressão 
"inimigos". Acho que o Governo agirá com serieda
de, como deveria ter agido desde o início, vai deba
ter, discutir, cobrar votos, dizer à Nação quem votou 
e como votou. Não precisa chamar de "inimigo• 
quem é contra o Governo. Nessa questão, '(amos 
noSõeSJ!feitar reciprocamente. Mas o pronunciamen
to da. V. Ex" tem essa .importância e esse significa
·oo,-ncma hora e num momento em que o Governo 
deve aprender. Aprender o quê? Que deve tratar a 
questão com a seriedade que merece. É difícil, Se
nador Fogaça. V. Ex" está-se referindo a outro as
pecto que é muito importante. Vou até pedir-lhe para 
aprofundar-me neste aparte em meio minuto, porque 
V. Ex" aborda tema que diz respeito à base do Go
verno e diz que é preciso encontrar um denomina
dor, uma análise, um caminho. Concordo com V. Ex" 
quando diz que a base do Governo é muito hetero
génea, ela é exageradamente heterogénea Não se
ria ruim se o Governo fizesse um entendimento em 
tomo dessa heterogeneidade. Se tirarmos o PT, o 
PDT e sei lá mais qual, tudo mais é Governo: 
PMDB, PSDB, o Partido do Maluf. O Ministro da Re
forma- Agrária é comunista. Todos estão no Gover
no. Tudo bem estarem todos no Governo. Isso é um 
mérito. Mas o Governo tinha que promover um gran
de entendimento, fazer uma média do pensamento. 
EStão todos com o Governo, mas em cima do quê? 
Os que são comunistas continuam comunistas. Os 
que são de direita continuam de direita. Mas nós, 
nesse momento, nessa hora, vamos fazer um enten
dimento em cima do quê? Está faltando o Presidente 
da República dizeF em cima do que será feito o en
tendimento. A cada momento, a cada hora, a cada 
projeto, há uma iniciativa, há uma idéia, há uma to
mada de posição. O Governo, o senhor Fernando 
Hlmrique tem que dizer, por exemplo: eu, Presidente 

-Fernando Henrique, nessa hora, nesse momento em 
que fiz o entendimento com o PFL e agora trouxe o 
Sr. Maluf para o Governo, há também o PMDB, há 
essa gente, quero fazer um entendimento-em cima 

disso que está aqui. Quem quer fica, quem não quer 
não fica. Agora, entendimento em cima do quê? Na 
verdade, vemos, por exemplo, que o Governo bai· 
xou a medida provisória relativa ao Proer; há o ne
gócio do Banespa; há também o negócio do Banco 
Econômico. Isso é o que tem que ser discutido. Hoje 
é um dia de festa para o Governo e não sei se V. 
Ex" concorda comigo. O acordo feito com o Ministro 
do Exército sobre as terras para se fazer reforma 
agrária é uma questão que há 50 anos estava para 
ser resolvida e nunca se conseguia. Por isso, hoje é 
um dia de festa. Palmas para o Ministro do Exército! 
Palmas para o Governo! Lar:nento que o Presidente 
da República não tenha convidado o Senador Lfder 
do Partido Socialista, o que considero uma grosse
ria. Tenho certeza de que o Presidente Fernando 
Henrique não participou disso. Mas isso é um ato 
vulgar, pois S. Ex", o Uder, tinha que ter sido convi
.dado. E era para ele estar lá e estar felicitando. Eu 
gostaria ae ter sido convidado, porque até participei 
disso quando era Uder do Governo do Sr. Itamar 
Franco. O Ministro que está fazendo o acordo é o 
mesmo do Governo anterior. Quando se debateu 
essa matéria, ele participou das discussões. Então, 
hoje deveria ser um dia de grande festa, um dia em 
que todos deveriam estar sendo convidados, porque 
o Governo lavrou um grande intento. Mas V. Ex" tem 
razão. Qual é o entendimento? Qual é a forma? 
Quais são os projetes? Quero cumprimentá-lo, Se
nador José Fogaça- e digo do fundo do coração, até 
porque lhe conheço ·, V. Ex" é o tipo de pessoa que 
talvez tenhamos dificuldades em encontrar aqui no 
Congresso, uma pessoa que deveria ser mais utili
zada, pela sua idéia, pelo seu pensamento, para 
buscar ~ entendimento, que é necessário. Que
remos dar um passo, mas o Governo tem que nos 
chamar para isso. Meus cumprimentos a V. Ex", Se
nador José Fogaça. 

O SR. JOSE FOGAÇA· Muito obrigado, Sena
dor Pedro Simon, V. Ex" é generoso, muito mais 
pela nossa amizade do que propriamente pelo meu 
merecimento. 

Mas, de qualquer maneira, posso dizer com 
tranqüilidade que V. Ex" toca num ponto, fere o pon
to mais senslvel de tudo o que eu vinha expondo. 

A coordenação polftica do Governo vai muito 
além da criação do cargo de Ministro político. Não é 
a criação de um cargo, que possa eventualmente ter 
uma salacno·Palácio do'Pianalto, que possa even
tualmente reunir lideranças, que vai produzir esse 
eixo, esse i:entro de gravitação política no Congres
so ao qual nos referimos. 
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Pergunto a V. Ex", Senador Pedro Simon, e a 
mdos- os Senadores, neste momento: essa tal de 
Bancada ruralista surgiria se esse centro de gravita
ção política, se esse eixo polftico existisse? É evi
dente que não. A Bancada ruralista, a Bancada de 
Minas Gerais, .corno V. Ex" citou, pedindo os recur
sos a serem compensados ou indenizados a uma 
empresa determinada, essas chamadas bancadas 
marginais, que se produzem ficticiamente em tomo 
de interesses setoriais, corporativos ou regionais, 
são subprodutos dessa cultura diversionista e pulve
rizada, de um Parlamento desarticulado, em que o 
Partido do Governo - perdoem-me, mas não é pro
blema de competência ou incompetência pessoal 
deste ou daquele - não está conseguindo produzir 
esse eixo de catalisação política que precisa ser fei
to. V. Ex" se referiu a projetes, idéias, proposta~. ca
niinllós, 1! esse caminho é em tomo de alguma coisa 
um pauco mais organizada, mais orgânica e não tão 

~ · di$pe!Slva, pulverizada, etérea, corno é hoje na Câ
mara dos Deputados. 

O Sr. Pedro Simon - Desculpe-me, Senador 
· José Fogaça. Permite-me V. Ex" mais uma interven
ção? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Pois não, Senador 
Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Senador José Fogaça. 
nós dois conhecemos o Governador do Rio Grande 
do Sul, Antônio Britto. S. Ex" criou uma frente, com
posta pelo PMDB, PSDB e PPB, por gente heterogé
nea. Na Pasta da Saúde, está um homem altamente 
sério e competente, mas do PR.. Na dos Transpor
tes, está uma pessoa altamente séria e competente, 
mas--Gio PPB. S. Ex" fez um Governo heterogêneo. 
Porém, no Rio Grande do Sul, pode-se dizer o que 
quiser, pode-se gostar ou não do Governo, pode-se 
gostar ou não do Governador AntOnio Britto, mas 
quem dá a orientação, quem traça a diretriz é S. Ex". 
Disso, ninguém tem dúvida. Vai-se ao Rio Grande 
do Sul e fala-se com quem quiser, empresário, tra
balhador, lfder partidário, todo mundo sabe o que S. 
Ex" quer. S. Ex" tem o plano, as idéias, as propostas 
e traça a diretriz. Ouve todo mundo, discute, debate, 
ouve os Secretários, mas tem comando, e sabe-se o 
que S. Ex" quer. Está na luta pelo Mercosul, na luta 
pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul, no de
bate pela agricuHura, na defesa das teses, no pro
gl'árnÍJ tfgpessoas que se demitiram - quinze mil. O 
PMDB pode ter ciumeira, mas é S. Ex" quem traça a 
diretriz do Governo do Rio Grande do Sul, que tem 
praticamente as mesmas forças do Governo Fede
ral: o PR. está lá como está aqui; o PPB está lá 

corno está aqui. Qual a dfferença entre lá e aqui?" A 
diferença é que lá existe um comando que se chama 
Dr. Antônio Britto, que ouve todo mundo, mas é 
quem dá a linha, e sabe-se o que S. Ex1 quer, pois 
se manifesta, não esconde nada. Sabe-se que no 
Governo do Rio Grande do Sul vota-se a favor ou 
contra, mas objetivos e propostas o Governo tem. 
Perdoe-me a sinceridade, mas penso que falta ao 
Governo do Senhor Fernando Henrique um estilo 
como o que o Governador Antônio Britto está mos
trando ter no Rio Grande do Sul. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Pedro Si
mon, não sei de ninguém que tenha ocupado a Pre
sidência com mais convicções do que o Presidente 
Fernando Henrique, que sabe o que quer. Temos a 
sorte de ter um Presidente que enxerga muito clara
mente os problemas do País e sabe o que quer. 
Nesse ponto, reconheço no Presidente •.. 

- - O s[. Pedro Simon - Concordo com V. Ex". 
Sua Excelência sabe o que quer; o diabo é que nós 

· não sabemos o que Sua Excelência quer. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- A figura do Presidente 
tem que ser preservada e ela é, possivelmel}l:e, o 
pólo norteador de todo o pensamento polftico dó Go
verno. Não diria que ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso faHem comando, direção, determina
ção de rumos; quanto a isso, estou tranqüilo; ternos 
um Presidente que sabe o que quer, que traça dire
trizes, que estabelece os seus rumos e que coman
da. O que não vejo é uma resposta parlamentar efi
ciente a isso. 

O Presidente sabe o que quer, mas, talvez, 
não cuida tão bem da estruturação de uma atividade 
articulada no Congresso, corno deveria cuidar, e o 
resultado 'será sempre uma defasagem, uma grande 
perda de elementos no processo de votação dessas 
emendas constitucionais. 

Não sentimos tanto isso Mas emendas econõ
micas porque eram emendas conceituais, que di
ziam "sim" ou "não" ao monopólio das telecomunica
ções; eram mudanças simples, até simplistas, e me
ramente conceituais. 

Porém, nas mudanças complexas, que atingem 
fundo a estrutura do Estado brasileiro, se esse eixo 
de gravitação politica não existir, não tenho nenhu
ma dúvida de que as reformas fracassarão. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
Ex" um aparta? _ 

O SR:-JOSÉ FOGAÇA - Tem V. Ex1 o aparte 
e, desde logo, agradeço-lhe. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador José Fo
gaça, primeJ!"o, gostaria de registrar a minha satisfa-
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ção por estar presente nesta sessão de ·hoje do Se
-nade FederaL TIVemos um debate importante por 
ocasião do pronunciamento do Senador Geraldo 
Melo sobre reforma agrária, e estamos tendo agora 
a oportunidade, mediante o pronunciamento de V. 
Ex", de entrarmos nessa discussão da Previdência. 
A História deu ao Senado uma oportunidade ímpar 
para discutir a questão da Previdência. Inclusive, la
mento que esta sessão esteja tão esvaziada. Vou 
sugerir ao Presidente José Samey que marque uma 
sessão de sexta-feira, colocando um ponto de paula 
qualquer, somente para aparecerem os nomes no 
placar eletrónico, obrigando os Senadores a estarem 
presentes para debatermos a questão da Previdên
cia. Lembro-me de que, à época da discussão da 
emenda do petróleo na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, quando fiz uma intervenção, V. 
ExLdisse: "Se a posição da esquerda na Cãniara ti
vesse sido essa, a história seria profundamente dife-

. ~ · ·rente".-Como, agora, o Governo quer que o Senado 
modifique as decisões da Câmara, talvez tenhamos 
a oportunidade de fazer uma discussão aprofundada 
nesta Casa. Os sinais que temos visto por parte do 
Governo não são muito saudáveis; pelo menos, pa
rece que a intenção é simplesmente o Governo utili
zar-se da maioria confortável que tem no Senado 
para restaurar o relatório Michel Temer e, depois, 
modificar o Regimento na Câmara e aprovar a refor
ma. Se for nessa direção, estaremos maL Estare
mos abrindo mão de discutir aprofundadamente 
essa questão. Comungo com V. Ex" em relação às 
preocupações com o compoitamento da esquerda, 
da Oposição, na Câmara, com respeito àqueles três 
pontos que retiram alguns privilégios de categorias. 
No.eAtanto, vemos arrogância no Governo com rela
ção ao relatório Micheflemer, que tinha alguns ab
surdos que a Oposição tentou derrubar:-Por exem
plo: nenhum mortal pode acumular aposentadorias, 
mas os parlamentares podem. Havia a votação de um 
destaque da Oposição que o Govemcl ganhou, e isso 
não foi apresentado como se o Congresso tivesse man
tido privilégios. Além desse, existem n outros pontos. 
como aposentadorias especiais para representantes da 
OAB na Magistratura, etc. Há quase que um consenso, 
até na base do Governo, que inclui até o próprio Ministro 
da Previdência Social, segundo o qual o melhor projeto 
em tramitação na Câmara é o do Deputado Eduardo 
J~. estabelecendo um sistema únicQ da PrevidêOOa. 

--6 SR. JOSÉ FOGAÇA- Com o -que concordo, 
plenamente. 

O Sr. José Eduardo Outra - Esse sistema úni
co abrange militares, civis, servidores públicos, ini-

ciativa privada, até o teto de dez salários mínimos; a 
partir daí, quem quiser ou puder, contribui para a 
previdência complementar, pública ou privada. No 
entanto, o Governo não se dispós, até o momento, a 
discutir com a sociedade esse projeto. Qual é a dife
rença? O projeto do Oepulado Eduardo Jorge esta
belece uma reforma radical da Previdência, mas es
tabelece um processo de transição mais longo, para 
poder contornar os famosos direttos adquiridos. Re
cuso-me, inclusive, a utilizar essa questão de direi
tos adquiridos. Os advogados de esquerda, pelo fato 
de serem advogados, gostam muito de dizer que a 
lei não pode ir contra o ato juríâoco perfeito, a coisa 
julgada e o direito adquirido. Recuso-me a utilizar
me disso, até porque quem introduziu esses concei
tos foi o Diretto burguês. Quem tem mais direitos ad
quiridos, ao longo do tempo, é a classe dominante. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Principalmente o que 
foi criado-pelo instituto da propiiedade. · 

o Sr. José Eduardo Outra- Exatamente. Por 
isso recuso-me a entrar nessa discussão; mas, _con
cretamente, ela existe, e o sistema judiciário funcio
na com base nisso. Então, temos que encontrar~uma 
fórmula para fazer uma reforma radical da Previilên
cia que contorne esses problemas. E a solução, 
para mim, é quanto à discussão do tempo de transi
ção. Nós temos essa oportunidade. Inclusive, neste 
momento, temos aqui cinco Senadores, os quais in
cluo nesse chamado campo democrático, que estão 
dispostos a discutir o assunto com seriedade. Te
mos a oportunidade, o Senado Federal tem a opor
tunidade da discussão, inclusive de chamar as cen
trais sindicais para debater, estabelecer um proces
so de disc_ussão madure;~ que aponte para o futuro, _ 
que modifique a Previdência, que acabe com os pri
vilégios, que estabeleça um sistema de previdência 
que atenda aos interesses da sociedade, sem tam
bém entrar ~ discussão da Previdência simples
mente pelo problema do caixa, porque a Previdência 
também inclui um Conselho de Solidariedade Social. 
o projeto, tal corno está, prejudica o trabalhador da 
iniciativa privada ao substituir tempo de serviço por 
tempo de contribuição. Concordo em discutir tempo 
de contribuição, mas estabelecendo diferenças entre 
rendas, como propõe o projeto do Deputado Eduar
do Jorge. E temos no Senado um projeto do Sena
dor Roberto Freire nessa mesma linha. Na próxima 
terça-feira, .pretendo apresentar ao Senado o projeto 
do Depuladõ Eduardo Jorge, a firn de que ele tam
bém possa ser incluído na discussão. Espero, since
ramente, que o Senado não peica essa oportunida
de. Temos_feito oposição ao Governo Fernando 
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Henrique Cardoso, mas discordamos daqueles que _ 
-procuram igualá-lo, por exemplo, ao Governo Fer
nando Collor de Mello. Há, entre os dois, uma dHe
rença radical, profunda. O Governo tem essa oportu
nidade, bem como o Senado da República também 
a tem. ESpero que não a desperdicemos. Parabeni
zo V. Ex" pelo pronunciamento. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador 
José Eduardo Outra. Creio que estamos diante de 
um momento realmente importante para o Senado, 
um momento histórico, como disse V. Ex". É a opor
tunidade de o Senado provar o seu valor e a sua im
portância instnucional, para que a sociedade enten
da para que serve o Senado. Nós aqui sempre pro
testamos contra o prato feito que vem da Câmara, 
contra a atitude homologatória que nos cabe e que, 
muitas vezes, nos é taticamente reservada nas vota
Çõl!S der'determinados projetes que são empurrados 
para.o fim do ano ou para o fim da Sessão Legislati- · 

~ . vã,'elmtamente para que o Senado não tenha possi
bilidade de mudar, nem de negociar, nem de discutir 
a questão. 

Agora é possfvel que se comprove, claramen
te, que o Senado tem um papel - e a Câmara tem 
essas tendências munas vezes dispersivas e contra
ditórias- importante a desempenhar. 

Também quero dizer a V. Ex" que sou um dos 
adeptos do projeto do Deputado Eduardo Jorge, por 
dois motivos: ele não só reafirma o sistema, viabili
zando-o, como cria algo que é o papel da Previdên
cia no mundo inteiro - e talvez seja este o mais im
portante papel da Previdência-, que é o da alavan
cagem dos investimentos produtivos do País. Aquela 
parte acima dos dez salários tem uma destinação, 
nosliíndos de pensão, que serve para o incremento 
das atividades produtivas de forma extremamente 
desenvolvida e dinâmica. 

Hoje estamos vendo as condições precárias 
que existem no Brasil, o papel que os fundos de 
pensão têm, por exemplo, nas privatizaÇões; papel 
esse, no meu modo de entender, muito tímido, mal 
usado pelo Poder Público, mal encaminhado, tendo 
sido usado sempre como coisa destinada a servir a 
interesses específicos e não ao interesse público. 
Um projeto como esse, apesar das dificuldades polí
ticas, tenho certeza de que traria aquilo que o Go
verno Fernando Henrique quer, que é abrir possibili
dm:His.de-fo!Flação de poupança. 

O Projeto Eduardo Jorge traz exatamente a 
possibilidade de o sistema capitalista nacional ter 
autonomia e maior independência em relação a ca
pitais externos. Qualquer pafs do mundo que queira 

se desenvolver hoje, sem a necessidade dos capi
tais voláteis, do capital financeiro que chega e vai 
embora, quem quiser hoje formar poupança interna 
tem que ter um sistema previdenciário dessa nature
za, porque esse é um sistema que forma poupança 
própria e alavanca os investimentos. 

Infelizmente, o diálogo havido foi extremamen
te mal conduzido, foi doentio. Foi patológico aquele 
diálogo em tomo da primeira proposta de emenda 
constitucional. A entrada do Vicentinho, que poderia 
ser algo positivo, transformou-se em algo extrema
mente negativo. Eu nunca vi um encaminhamento 
tão mal feito. Não estou culpando ninguém, mas a 
presença da CUT, que só tem a servir positivamente 
numa negociação, acabou produzindo danos. Eu 
nunca vi uma coisa dessas. A boa vontade do Vicen
tinho, a sua visão como líder sindicalista, tipicamen
te gramsciano, que entra no processo para servir ao 
~nteresse-' público e não à sua categoria. E a coisa 
deu em nada. Não dá para entender. . 

Creio que ao Senado cabe, agora, um papel 
importante; mostrar que ele é muito mais do que 
uma Casa revisora. Ele é capaz, também, de·.-oriar 
propostas inovadoras e, quem sabe, encaminll<tr as 
reformas para um destino que todo o País desejil.. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Foga
ça, o Sr. Ademir Andrade deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero 
Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Nobre 
Senador José Fogaça, a Mesa deseja parabenizá-lo 
pelo seu discurso e ressaltar que, dada a importân
cia do tema, ultrapassamos em 40 minutos o tempo 
concedido a V. Ex". 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho em 
mãos um trabalho elaborado, um discurso de dez 
laudas, onde teço uma série de considerações a res
peito do Governo Federal, da atitude do Presidente . 
Fernando Henrique Cardoso, da questão da saúde · 
pública no nosso País, da posição do Ministro Adib · 
Jatene, e chego ao ponto de interesse do meu dis
curso, que é a questão do Hospital Universitário Bar
ros BarretQ;__que funcionano meu Estado, o Pará, di
rigido pela Universidade Federal do Pará. 

EStou fazendo este discurso aqui hoje, trazen
do esses dados, porque quero deixá-los registrados 
nos Anais .do Senado. O Hospital Barros Barreto 
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chegou a um estado de calamidade, chegou a um 
-estado de não mais poder funcionar. As comunida
des do meu Estado, o empresariado, os funcioná
rios, já partem para as ruas fazendo campanhas 
para que o Hospital volte a funcionar. Esse Hospital 
vive basicamente dos recursos do Sistema Único de 
Saúde, e os seus funcionários são pagos. pelo Go
verno Federal. São funcionários ligados à Universi
dade Federal do Pará, médicos, enfermeiros, aten
dentes, enfim, o seu quadro clínico e administrafivo 
de uma maneira geral. 

O Hospital está !aturando em tomo de R$250 
mil por mês com o serviço do Sistema Único de Saú
de, que atrasa, evidentemente, 40, 60 dias o seu pa
gamento; mas é um hospital que necessita de recur
sos da ordem de R$500 mil por mês para manuten-
ção das suas atividades. • 
· - Eslou,- inclusive, no meu trabalho, questionando 
a UniYersidade Federal do meu Estado, porque o seu 

~ ·OrÇamento atinge a cifra de R$ 236 milhões para o ano 
de 1996. Ora, se compararmos o orçamento do Gover
no do Estado do Pará, que chega a R$1,3 bilhão, com 
o orçamento da Universidade Federal do Pará, que 
dispõe de recursos equivalentes a um quinto do orça
mento do Governo do Estado do Pará, é uma compa
ração extremamente complicada e difícil de explicar. 

Estamos precisando, inclusive, de uma de
monstração de como são utilizados esses recursos 
na Universidade Federal do Pará, porque ela é res
ponsável pelo Hospital Barros Barreto, e este está 
prestes a fechar as suas portas. Houve uma reunião 
com os Ministros da Saúde e da Educação, e este 
último, Dr. Paulo Renato, prometeu passar um recur
so adicional. No entanto, não cumpriu o seu compro
miSSO: Naturalmente, as questões burocráticas são 
maiores do que a vontade de fazer alguma coisa. 

O hospHal e os seus funcionários estão partin
do para campanhas junto aos empresários. em bus
ca de recursos, e para campanhas promocionais, fel
tas pelos funcionários, para conseguirem se manter. 

É uma situação extremamente lamentável. 

Faço, aqui, um apelo, que encaminho por es
cmo aos Ministros da Saúde e da Educação - além 
deste registro que faço nos Anais do Senado Fede
ral - para que indiquem pessoas da sua competên
cia, da s•Ja confiança, para se reunirem com o Se
cretário de Saúde do Pará, que também tem interes-

- ..se 1'111! manutenção do hospital, com representantes 
do Governo do Pará, com a direção do próprio Hos
pital e com o reitor da Universidade Federal do meu 
Estado, para que, juntos, possam discutir e encon
trar uma solução para esse grave problema. 

Afinal de contas. não são os empresários e 
nem os funcionários que têm o dever de sair_ atrás 
dos. recursos para que esse Hospital continue se 
mantendo. É um Hospital especílioo, de caráter es-. 
pecial, porque é ele que atende os casos de doen
ças contagiosas, inclusive a Aids. É o únioo hospital 
do meu Estado que atende casos de leishmaniose, 
leptospirose, enfim, doenças graves, doenças conta
giosas. Não existe outro hospital que faça esse tra
balho no Estado do Pará. Portanto, ele ainda tem 
essa importante característica que o distingue d6s 
outros. 

Os jornais do meu Estado, durante esta sema
na, têm levantado essa questão do Hospital Barros 
Barreto, que foi assumido pela Universidade Fede
ral, de 1990 para cá, para que o Poder Públioo resol
va essa -questão. Infelizmente, até agora a coisa não 
andou. Estou, corilO Representante do Estado, como 
uma pessoa preocupada com essa questão, insti
gando, plõvocando para que seja criada essa comis
são a fim de que, através dela, possamos resolver 
esse grave problema. .1. 

De forma que dou como lido o meu discUrso, 
na esperança de conseguirmos, definitivamente, re
solver a questão do Hospital Barros Barreto e que o 
Reitor da Universidade Federal do Pará justifique 
suas dificuldades de atender ao hospital com esses 
recursos adicionais. É incompreenslvel o que está 
ocorrendo, se a universidade dispõe de R$236 mi
lhões do orçamento do Estado. 

A União está repassando ao Pará, durante 
todo o ano, para tudo, R$716 milhões. A Universida
de Federal, sozinha, fica com R$236. O Sistema 
Único de Saúde do meu Estado vai receber apenas 
R$201 mj!hões, menos do que a Universidade Fede
ral do Pará; a merenda escolar do meu Estado vai 
receber R$ 23 milhões, praticamete um décimo do 
que recebe a Universidade Federal do Pará. Entre
tanto, ela não tem recursos para continuar mantendo 
o hospital e pede recursos extras ao Ministro da 
Saúde e ao Ministro da Educação, mas ainda não foi 
atendida. 

De forma que espero que esses fatos se escla
reçam, que os polfticos corno um todo se sensibili
zem ante esse grave problema e possamos chegar 
a uma solução satisfatória. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
si:f-ADEMIR ANORAOE EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

_ §~n~~ Presldenta,_~~oras e Senhores Sanadora~ o 
Pafs assiste a~nito aS marchãs e contramarchas de um govemo 
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que tenta legitimar-se em diálogos que parecem não conduzir a 

-lu§a.F-algum, como ocorreu essa semana no encontro do Presf~ 
dente Fernando Henrique com os empresários que vieram à 
Brasília reclamar das condições adversas que o setor industrial 

vem atravessando. 

Aco imaginando se o Presidente teria a mesma presteza 

em ir à presença dos .manifestantes, como fez com os empresá

rios, se aqueles fossem, por exemplo, líderes do Movimento dos 

Sem-Terra ou então representantes dos servidores públicos fede-

rais. que até agora não tiveram nenhum canal de diálogo com o 

Governo, que pudesse garantir pelo menos a negociação da pau

ta da reMndicações ••• 

Preocupado em preservar uma inagem que começa a ser 
ananhada pela queda de popularidade, apontada nas 
últimas pesquisas de opinião pllblica, esta Governo que ar está 
tem se mostrado, senão desatento, no mínimo pouco interessado 

em soludonar efetivamente alguns dos problemas ma~ sérios 
que-rnasslferam o dia-a-dia do povo brasileiro. 

~É Q caso, Senhor Presidente, da sa(lde pública que hoje é 
'féJtã.ne-Brasil. 

Os escândalos nesse setor. Senhoras e senhores S8nado
ras, pipocam por este Pars afora .•. Infelizmente, só os mais esca
brosos chegam ao conhedmento pUblico, como por exemplo a re-
cente tragédia que faz tantas vitimas no Instituto de Doenças Re

nais de CaruaruiPE. 

No meu Estado do Pará, a saúde pública também sofra pe

nosamente com o reftexo das diftruldades atua:Imenta enfrentadas, 

de fomla alé corajosa, pelo Ministro Jatena, que reconheço ser un 
homem bem Intencionado, de distinguida c:ompetêncla profissional, 

mas que, lamentavelmente, não conseguiu até agora superar as 
barreiras que lhe são impostas à frente do Ministério da Saúde. 

Admito a importância da luta do ministro pela aprovação da 

Contribuição Sobra a Movimentação Fnanceira, como forma de as
segurar ma.~rsos para sua pasta. mas não posso concordar de 
modO<ilgum que, em função desse objellvo, seja coodldonado o 

atendimen10 mfnimo das necessidades mais emergentes do seilr, 

como vem se tomando uma prática comum nesa& Govemo. 

Dizia, Senhoras, Senadoras, que no meu Esladi> do Pará os 

problemas relacionados à saúde públca. estão se avokunando ••• 
Para exemplificar, registro o que vem ocorrendo com o 

Hospital Universitário Barros Barreto. 

É lamentável, Sr. Presidente. mas aquela casa da sallde, 

fundada em 1946, está prestes a fechar as portas, deixando sem 
atendimento espedafazado um enorme contingents de pessoas 
que acorrem àqueta Instituição; outrora tm centro de referência 

intemacíonal no combate às doenças tropicais a que hoje, em que 
pese todas as dificuldades, é o !lnlco referencial, no Estado do 

..!:._~!:"-1'-b"a@mento da doenças pneumológlcas alnfaci<HXIn

tagfosa.s graves, como a meningite, a leptosplrcse, a tuberculose, 

a ma'ª-rla e a Aids. 

O ,!iospital, com _1.125 fundoná!'fos, conta hoje com uma 

capacidade Instalada de 309 leitos, funcíonando todavia com ape-

nas 275, tendo atendido no ano passado a um total de 5.787 in

temações; 111.801 consultas ambulatoriais; 355.040 procedi

mentos de diagnóstico e terapêutica (exames de análises cffni

cas, eletroencefalogramas, ultra-sonografias. fisioterapia etc.), 

realizando ainda um total de 3.085 cirurgias. 

Há meses, no entanto, toda esta capack:fade de atendi-

manto vem sendo gravemente comprometida pela crise financeira 

que se abate sobre o Hospital Barros Barreto .•• 
Dados colhidos junto à administração do hospital, relativos 

ao ano de 1995, demonstram o inpasse financeiro que vem se 

agravando mês a mês. 

A única fonte da receitas próprias advém do SUS, através 

da rennmeração da Autorizações de Internação Hospitalar - AIH, 

e do Sistema de Informações Ambulatorfais, relativo aos procedi
mentos de atendimento ambulatortaL 

No caso das AIH, a remuneração mensal em 1995 foi de 

R$371,75 para uma média de 538 Internações, perfazendo uma 

receitam~ mensal aproximada de R$200 mil. 

QuaRto aos atendimentos ambulatoriais {SlA), realiiou-.-se 

uma média mensal de 32.172 atendimentos, a um custo unitário 

de R$1.55 perfazendo uma médla mensal de recaila em tomo de 
R$50mil. -

Este levantamento médio, relativo ao ano passado, sr.: Pre

sidente, vem sa mantendo no ano em curso, o que nos leva a 
concluir que os R$250 mil de receita repassados pelo Convênio 

com o SUS, mensalmente, com um atraso em média de 30 a 45 

dias, são insuficientes para atender as despesas mensais de 

aproXimadamente A$750 mil somente com custeio (medicamen

tos. gêneros alimentfcios, produtos médlco-hospitafares etc). Esta 
defasagem, nobres Senadores, está se transformando em uma 

vardadelra bola de neve ..• 

Tão grave quanto a incapacidade de atender as despesas 

de oosteio, é a absoluta inexistência de recursos para o investi

mento em pesquisas e para aquisição de novos equipamentos. •• 

V~ncbtàdo à administração da Universidade Federal do 

Pará, o hospital tem tentado sobreviver com um orçamento per

manentemente deflcitário como se pode verificar pelos dados até 

aqui apresentados, e isto, Sr. Presidente, 9 outro aspecto da 

questão que não conseguimos entender, pois a -Universidade Fe

deral do Pará, de acordo com o Orçamento da União, s6 neste 

ano de 1996. foi aquinhoada com aproximadamente 35% do total 

de mansos destinados ao Pará. num montante em tomo de 

R$236 mDhões, o que corresponde, em números redondos, a 

quase 1/5 de todo o orçamento do Estado do Pará neste exercfcio 
de 199EL 

S6 para se ter uma Idéia, os recursos destinados ao SUS 

no Pará, neste exercfcio, não ultrapassam a casa dos R$201 mi

lhiles. 
Algt.mâSdúvidas, portanto, Senhoras e Senhores Senado-

res, ~cisam ser esctarecidas pela Universidade Federal do 

Pará, acerca da crise que o Hospital Barros Barreto vem atraves

sando ••• 
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Em uma reunião ocorrida no infdo deste mês aqui em Bra· 

-sflia;-o reitor da UFPA, Prof. Marcos Ximenes pediu ajuda ao Mi· 

nlstro Adlb Jatena para solucíonar os problemas do hospital uni· 

varsitário. Como resposta, o Ministro da Saúde informou que seu 

Ministério não tinha como atender o pedido feito, já que não dis

pooha nem mesmo de recursos para o pagamento da dfvida do 

SU~ para com o Hospital, que já chega à casa dos R$250 mil, di

vida essa oriunda dos serviços prestados pelo hospital aos pa

cientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde. 

Na reunião a que me refiro, Sr. Presidente, estava presente 

também o Ministro da Educação, Dr. Paulo Renato Souza, que na 

ocasião comprometeu-se em liberar, através de seu ministério, 

um montante de R$500 mil para a compra de medicamentos e 

material de consumo necessários ao funcionamento do Hospital 

Barros Barreto. Este montante, se liberado confonne a promessa 
do Ministro da Educação, permitiria o funcionamento da institui

ção, ainda que precariamente, até o mês de agosto próximo. 

- "). 'tromessa. no entanto, até o momento não foi cumprida e 

o Hospital está em vias de fechar as portas 'pela absoluta falta C!e · 

· ;t.ãaicãmen"tos, · ãquipamentõS: ·arm19i1táção pãra Os -Paci9ntes e 

funcionários, enfim, situações estas que implicam diretamente o 

comprometimento das condições mínimas de fundonamento da 

instilllição. 

Nos úrtimos dias, em que pese a greve do fundonaDsmo 

público federal, o Hospital Barros Barreto vem atendendo sua 

clientela. na maioria formada por pessoas pobres e sem nenhuma 

condição de enfrentar os altíssimos custos do tratamento de 

doenças como a Alds e outras patologias Infecto-contagiosas. 

Os próprios servidores da instituição, aliados às Rderanças 

sindicais e comtmltárfas, e ainda a entidades não-governamentais 

ligadas ao setor, demonstram ter a dimensão exata dos probfe-

mas e, em recente documento encaminhado aos Ministérios da 

Educação e da Saúde, sugeriram que além da manute-nção das 

verbas do Ministério da Saúde, repassadas através do SUS, a dife
renÇaOrçamentána irTipÍ-~díVel para, que o hospitãl-Continue rurl
cionando com recursos negociados com o próprio Ministério da 

Saúde, com o MinistériO da Educação a com o Govell!O do ESiado. 

Esta proposta, Senhoras e Senhores Senadores, até agora 

não teve nenhum encaminhamento prático .•• 

Para citar alguns dados, só as despesas de custeio do hos

pital, Incluindo medicamentos, alimentação, material médico-hos

pitalar, contratos de manutenção, combustíveis e outros itens, 

consomem cerca de 73,3% das receitas destinadas à instituição. 

Apenas 26,6% correspondem a investimentos de capital, en~

vendo a compra de equipamentos e obras. 

O Hospital Universitário Barros Barreto, Senhor Presidente, 

que passou para a responsabilidade da Universidade Federal do 

~ t990, -obteve em 1995, cerca de 42,3% de suas verbas 

junto ao Ministério da Saúde, enquanto que o MinistéiiO da Edu· 

caçáo arcou com aproximadamente 8,2% dos custos de manuten

ção do hospital- fora o gasto com pagamento de pessoal, já que 

esta é vinculado à folha da UFPA. 

É importante destacar, para melhor dimensionar a crise vi

vida hoje pelo hospital, que a defasagem orçamentária atual é de 

cerca de R$ 1,3 milhão, sendo que o déficit de custeio ultrapassa 

a cifra de R$575 mil. 

Ao analisar tais dados, Senhores Senadores, fica fácil 

constatar que mesmo com o repasse de aproXimadamente A$200 

mil, feito na semana passada pelo Ministério da saúde, como par

te do pagamento de uma divida do SUS para_com o hospital que_, 

como já disse, ultrapassa os R$250 mil, os problemas vão conti

nuar ••• 

Mesmo que a divida do SUS, relativa à produtividade, fos
se totalmente paga, a apUcada unicamente em despesas de a.~s

telo, ainda assim restaria uma defasagem de aproximadamente 

R$325 mfl, dinheiro esse que segoodo infonnações do Ministro 

Jatene, repassados ao reitor da UFPA, tão cedo não será liberado 

para o Hospital Barros Barreto. 

O suca.teamento da instituição é flagrante. Em 1995, se
gundo inf?!!llações da administração do hospital, usou-se apenas 

-um apareltte de Raios X e, na maior parte do tempo, não foi pos

sível utilizar um único aparelho de uttra-sonografia, pois todos es

tavam em pane. A maioria dos equipamentos do laboratólio de 

patologia dínlca. Já ultrapassou sua vida média. sendo cWe os 

aparelhos de endoscopia digestiva e brOquica. efffr& -outros-:&stão 

irremediavelmente danificados. Para piorar a situação, o hOspital 

dispõe de aparelhos de manutenção da vida em número insufi

ciente, o que retarda a recuperação dos pacientes e os faz ocupar 

leitos por um tempo maior do que o necessário, inviabilizando o 

atendimento de novos pacientas-

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, este 

quadro adverso que ora exponho, relativo ao Hospital Barros Bar

reto, exige providências imediatas. ainda que em ca.ráter paliativo, 

como por exemplo a iniciativa da Banco do Brasil em criar o car

tão afinidade, ligando a instituição ao Ourocard, pelo qual parte 

das anuidades pagas pelos usuários do cartão serão desti~ _ 
ao Hospltài-NeSte ~merece destaque também a campa· 

nha iniciada pelo Movimento de Defesa do Hospital Barros Barre

to, visando arrecadar doações entre o empresariado paraense. 

é preciso ter claro, no entanto, Sr. Presidente, que a res

ponsabilidade primeira pelo equacionamento da crise que ora 

atravessa o Hospital Universitário Barros Barreto é, antes de 

mais nada, do Poder Público. 

Não podem, portanto, os Ministérios da Saúde e da Educa

ção, eximirem-se à obrigação de assegurar a Imediata solução 

para os problemas aqui apresentados, motivo pelo qual entende-

mos imprescindivel a necessidade de que, tanto o Ministério da 

Saúde, através do Ministro Adib Jatene, quanto o Ministério da 

Educação, através do Ministro Paulo Renato tomem todas as pro

vidêndas n~ssáriaa.para a efetiva solução dos probfemas hoje 

enfrentadOS PeiÓ H"ospit31 Barros earTeto. 

Gostaria inclusiVe, Sr. Presidente, de declinar meu interes

se pessoal em acompanhar tais encaminhamentos, oportunidade 

em que propo_Eho aos Ministros Jatene e Paulo Renato, que de--
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>:y!"l~m ·) mais rápido passivei uma equipe de técnicos daqueles 
-!.,!.>.4;-<i;!r'ISlérioJs para, com a participação do reitor da Universida-

·:'!!'~- .... ~~;ai do Pará e do Diretor do Hospital Barros Barreto e de 

·~"':1;'-::~,.::yn!es 1'!8, Secretaria de Estado de Saúde Pública do 

·~~r:í. ·'11"'1.\s?.r rjetldamente os problemas do •Barros Barreto•, 

.. ,..., r.·,:.~ f.'·'·8r,:;m SP.r de ordem estritamente orçamentária, na 
.,...,,, .... ~ .. tiv!:' ri~ ::t:"h:ciné.· !os definitivamente. 

=r~- ·)--:;.;e U·1(1a a ,_;izer. 

·:,/~c '"'liaa(:•J! 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
wade , o Sr. Romero Jucá, deixa a cadeira 
•IA presidência, que é ocupada pelo Sr. Ge
ra!ôn Meto. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 
B. palavra pela liderança do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
Jo a i)a~vra ao nobre Senador Romero Jucá. S. Ex" 
disoõe -rle cinco minutos . 
. :---u SR. flÓfv!ERO JUCÁ (PFL-RR·. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
:c, .) · ~"ir. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uso a 

mbl,na em nome do Partido da Frente Liberal para 
..,arabenizar o Presidente Fernando Henrique e, em 
especial, o Ministro das Minas e Energia, Raimundo 
'lrito. pela nomeação e posse do engenheiro José 
•\ntf>,•io Muni7. na Presidência da Eletronorte. 

A E!etronorte, que é a principal estatal que atua 
'"''·!~:te •jc PBis, tem uma importância fundamental 
( .. ::::8 3 f{WJião /\rnazônica; põrqu-e-enfrenta o desa~ 
· .,.._ ;:1 ·:· -:!•..:ido_!las principais regiões do nosso País, 
rie fornecer energia elétrica em Unía inàtnz onae o 
""''"' c\> insumo pode contribuir para a geração dó 
:··r~ss0 ciesenvolvirnento. 
~-

O ~nçani1eiro José Antônio Muniz, Sr. Presi-
1er.rC!, B.ssun:g a E:l~tronorte como uma solução téc
rif"'~ ::t:,mntRda pelo setor elétrico Ei disCutida no âm
''"" «" tv'inistério, com o Presidente da Eletrobrás, 
"' 'r•tt':nin lrnb8~ssahy, com o Ministro Antônio Brito 
"' ~~.., ~ :''Ó))~o Presidente da República. O currícu
~-~ :"1 ~:;~Ói'!R rje vida e a postura técnica e democráti
r:'::l-~1:') Presidente J .. osé Antônio Muniz nos conduzem 
" ,, .. ,.,.,2 -:is '1Ue, pela sua ação quando na Presi
-:~A· d~ ri?. Cl-<esf, pelos cargoS-Qué-ocupou de direto-

. · ,._ ·-:'•:"·"~ wópria Eletronorte e no Ministério 
:~' -?~; :.;_ energia, o amigo e engenheiro José 

\ <~·.;:··-· ;;:;l_,·~!z. · .. ~~rn dúvida nenhuma,-vai dar condi
__:;_~ r::b7··.·-;;;.J_~..G li~ atuar da: forma que nós espera
:no8 na n:Jss~ Re_gião Norte e na Re9íão Amazôníca.-

' ·."i":~ os urn desafio enorme pela frente na Re
'3:.:-.u, uõ;: -;t;prir e1 :ergia para Manaus, qoe hoje é defi
·.: ·--:i~ .. c:t;: ~r~.·.::t1 : a solução energética de Roraima; 

de fornecer energia, para evitar os ràcionamentos, 
no Amapá; de encaminhar soluções para Rondônia, 
para que também não sofra aquele Estado, princi
palmente Porto Velho, o fantasma do desabasteci
mento. Além disso, temos também urna grave crise 
de energia no Acre . 

Portanto, por José Antônio Muniz espera um 
quadro de extrema complexidade na direção da Ele
tronorte. Mas tenho certeza também de que - pela 
sua competência e também pelo apoio que a Banca
da do Norte do País, tanto na Câmara quanto no Se
nado, darão ao novo Presidente -, ele apontará com 
competência os caminhos necessários para vencer 
essas dificuldades. 

Quero, portanto, em nome do Partido da Frente 
Liberal, parabenizar Josê Antônio, parabenizar os 
servidores da Eletronorte e, principalmente, parabe
nizar o Governo Federal por indicar e compor na 
Eletronorte um dos principais quadros técnicos,· uma 
da.S melhores figuras do setor energético na Presi
dência da Eletronorte. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A f>Iesi

dência recebeu, do Ministro de Estado das RelaÇões 
Exteriores, o Aviso n• 5196, de 22 do corrente, em 
cumprimento à diligência solicitada por esta Casa 
para instrução da Indicação n• 1, de 1996, de autoria 
da Senadora Emilia Fernandes e outros Srs. Sena
dores, sugerindo seja objeto de estudo pela Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional o es
tabelecimento de relações diplomáticas e comerciais 
entre o Brasil e a República Popular e Democrática 
da Coréia. 

~ O r~ferido Aviso será anexado à Indicação n• 
1, de 1996, e remetido à Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional. · 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• Secretário em 
exercício, Senador Romero Jucá. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO N° 034/96- LPSDB 

Brasília, 23 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos 

regimentais e atenção ao 01. SF/617196, dessa Pre
sidência, indicar as Senadores Beni Varas e Geraldo 
Melo, para;fla qualidade de titulares e os Senadores 
Sérgio Machado e Lúcio Alcântara, como suplentes, 
comporem a Comissão Temporária de Políticas para 
o Desenvolytmento do Nordeste. 
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Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
-estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, Lfder do PSDB. 

SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O ofício 
lido vai à publicação. 

A Presidência designa os Senadores indicados 
pela Uderança do PSDB para integrar a comissão espe
cial criada por intermédio do Requerimento n" 367, de 
1996, nos termos do expediente que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1 • Secretário em exercício, Senador Rorne
roJucá. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 518, DE 1996 

Senhor Presidente, 
_ _ ~~ temias do art. 172, inciso I, solicito que 
seja submetida a deliberação do plenário a inclusão 
.er:n Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado de n• 
fBB/95, de minha autoria, ora em tramitação na Co
missão de Assuntos Sociais, que cria a Área de Pro
teção Ambiental do Delta do Pamaíba. 

Sala de Sessões, 24 de maio de 1996.- Sena
dor Freitas Neto. 

REQUERIMENTO N° 519, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 172, inciso I, solicito que 

seja submetida a deliberação do plenário a inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado de n• 
280/95, de minha autoria, ora em tramitação na Co
missão de Assuntos Econômicos, que cria área de 
Livre Comércio nos Municípios de Pamaíba e Luís 
Correia, no Estado do Piauí. 
~ala de Sessões, 24 de maio de 1996.- Sena

dor Freitas Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os re
querimentos lidos serão incluídos em Ordem do Dia 
oportunamente, após a manHestação dos Presiden
tes das Comissões de Assuntos Econõmicos e de 
Assuntos Sociais, respectivamente, em obediência 
ao disposto no parágrafo único do art. 255 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário erri exercício, Senador Romero Jucá. 

É lido o seguinte: 

_-_ .BE;QUERIMENTO N2 520, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2°, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n2 398, de 1996. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1996. - Se
nador José Alves. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido é deferido pela Presidência. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Romero 
Jucá. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 521, DE 1996 
(Parecer n• 271, de 1996-CCJ) 

Senhor Presidente, 
Tendo em vista a aprovação por esta Comis

são de parecer da lavra do nobre Senador Lúcio Ai
cântara, com as atterações sugeridas pelo ilustre 
Senador Josaphat Marinho, dos Ofícios n"s 
STST/GDG/GP 574195 e STST/GDG/GP 606/95, 
anexados ao Projeio de Lei da Câmara n• 93, de 
1995, requeremos o sobrestamento da referida pro
posição, a fim de que sejam tomadas as diligências 
elencadas no parecer em tela. ; 

Brasflia, 8 de maio de 1996. - Senador lrls Re
zende, Presidente da Comissão de Constittlição, 
Justiça e Cidadania- Romeu Tuma- Lúcio Alcãn
tara - José Fogaça - Ramez Tebet - Edlson Lo
bão - Pedro Simon - José Eduardo Outra - Jef
ferson Peres - Ronaldo Cunha Lima- Ney Suas-· 
suma- Júnla Marise. 

PARECER N2 271, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, em atendimento ao Re
querimento n• 1.442, de 1995, que pede 
IUJdiência sobre o Ofício n• S/49, de 1995 
(n" 534195), do Senhor Presidente do Tri
bunal Superior do Trabalho, solicitando, 
na condição de autor da proposição, a re
tirada do Projeto de Lei da Câmara n" 93, 
de 1995 (n• 4.235, de 1993, na origem), 
que altera a Lei n• 8.432, de 11 de junho 
de 1992, para redefinir as jurisdições das 
Juntas de Conciliação e Julgamento nas 
Regiões da Justiça do Trabalho e dá ou
tras providências. 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 
-. -

O Projeto ·de Lei da Câmara n• 93, de 1995 (PL 
n• 4.235, de 1993, na Câmara dos Deputados), "Al
tera a Lei n• 8.432, de 11 de junho de 1992, para re
definir as j),!risdições das Juntas de Conciliação e 

--------------
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Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho e 
-dá ootras providências•. 

Aprovado na Câmara dos Deputados, com 
acréscimo de emendas, o projeto foi remetido ao Se
nado Federal na data de 29 de junho de 1994. 

No Senado Federal, foi requerida urgência 
para o projeto na Sessão de 15 de agosto de 1995, 
tendo sido aprovado na Sessão de 16 de agosto de 
1995. 

No prazo regimental, emendas foram ofereci
das pelos Senhores Senadores, tendo sido designa
do relator de plenário, para emitir parecer sobre a 
matéria, o Senador Francelina Pereira. 

Na data de 25 de agosto de 1995, o Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho remeteu ofício ao 
Presidente do Senado (OF. STST.GDG.GP N• 
534195), solicitando a retirada de pauta do projeto 
detere&! Câmara n• 93, de 1995. 

.Em 11 de setembro de 1995, novo oficio do 
Pl(iSidente do TST (OF STST.GDG. GP N• 574195) 
foi remetido ao Presidente do Senado, requerendo, 
agora, a devolução da proposição ao Tribunal •. 

Em 26 de setembro do mesmo ano, o Presidente 
do TST, alt.lvés de ofício (OF/STST/GDGfGP/ N" 
606195), requereu o arquivamento da proposição. Na 
mesma data, o Juiz Coordenador do Colégio de Presi
dentes e Corregedor Regional da Justiça do Trabalho 
remeteu oficio ao Presidente do Senado Federal, 
apoiando os tennos do OF/STST/GDGfGP/N" 574/95, 
do Presidente do TST, pelos quais se requeria a devo
lução do projeto ao Tribunal. 

Na Sessão de 9 de novembro de 1995, foi 
aprovado requerimento de autoria do ilustre Sena~r 
José Eduardo Outra, no sentido de que o OficiO 
S/49-,-de 1995, do Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, fosse submetido ao exame desta Co
missão. 

O Oficio n• S/49, de 1995, refere-se ao anterior 
de OF/STST/GDGfGPIN" 534195, grafado nos se
guintes teiTTios: 

"Senhor Senador, 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex' 

para, cumprimentando-o, solicitar a retirada 
de pauta do PLC n" 93/95, e PL n• 4235-A, 
de 1993, na origem, que altera a Lei n• 
8.432, de 11-6-92, para redefinir as jurisdi
ções das Juntas de Conciliação e Julgamen-

-=:;;;.._ to...nas Regiões da Justiça do Trabalho e dá 
- - -outras próvidências, em virtude da necessi-

dade do reexame e atualização da proposta 
consubstanciada no aludido Projeto de Lei. • 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

Compete à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado Federal, nos termos do ali. 
101, I, do Regimento Interno, opinar sobre as maté
rias· que lhe forem submetidas por deliberação do 
Plenário, como é o caso do Requerimento n• 1.442, 
de 1995, de autoria do ilustre Senador José Eduardo 
Outra, aprovado na Sessão de--9 de novembro de 
1995, que requer o exame dos termos do Oficio n• 
S/49, de 1995, do Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

No Ofício é requerida a retirada de pauta do 
Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1995. 

O Autor da Proposição apresenta como justifi
cativa a necessidade do reexame e atualização da 
proposta consubstanciada no aludido projeto de lei. 

Embora não o declare, sabemos que a neces
sidade do reexame. da matéria surgiu em razão de 
emenda ®rovada pela CCJR da Câmara dos Depu
tados, ao PLC n• 93/95, mediante a qual acrescen
tou-se a obrigatoriedade de provimento do cargo de 
Diretor de Secretaria da junta por servidor titular de 
cargo efetivo, indicado pelo Presidente da respeCtiva 
junta. ; 

Quando da tramitação do Projeto nesta Cómis
são tive a oportunidade de apresentar Emenda (de 
n• 1) com o objetivo de suprimir· o artigo acrescen
tando ao texto original. Na justificação fiz observar: 

"A Emenda aprovada pela CCJR da 
Câmara dos Deputados invadiu área privati
va do Judiciário confoiTTie disposição consti
tucional (art. 96, inciso 11, letra d) que é pró
prio do Poder Judiciário dispor sobre matéria 
de.alteração da organização e da dMsão ju
cl'"lciária 

Ainda, é evidente que a Emenda da 
CCJR da Câmara dos Deputados versa as
sunto estranho ao projeto de lei de autoria 
do TST, contrariando disposição regimental 
(art. 125 ele ali. 119, § 2", do RICO). A 
Emenda da CCJR versa sobre matéria de 
seu campo temático estranho ao projeto. • 

A Constituição Federal estabelece no seu arti
go 96, inciso 11, allnea d, o seguinte: 

• Ali. 96. Compete privativamente: 

_ 11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores e aos-Tribunais de Jus
tiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169: 
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d) a alteração da organização e da di
visão judiciárias; (grifo nosso) 

Com amparo nesse dispositivo, o Tri
bunal Superior do Trabalho encaminhou ao 
Congresso Nacional Projeto de Lei que • Al
tera a Lei n• 8.432, de 11 de junho de 1992, 
para redefinir as jurisdições das Juntas de 
Conciliação e Julgamento nas Regiões da 
Justiça do Trabalho e dá outras providências'. 

Trata-se, portanto, de iniciativa privativa, à ima
gem e semelhança da estabelecida no caput do arti
go 61 da Constituição Federal, que reserva ao Presi
dente da República a iniciativa do processo legislati
vo em detenninadas matérias. 

A retirada de proposição por autor nãq inte
grame lilo Poder Legislativo não está prevista no Re
gimepto Interno do Seoado Federal. E, em sendo o 
·Regii:Rento Interno uma nonna de Direito Público, a 
não previsão importa vedação.da hipótese. · 

Todavia, tem o Senado Federal acatado o re
querimento de retirada de proposição, de autoria de 
outro Poder, desde que sujeito à deliberação do Ple
nário. 

É verdade que nenhum dos casos envolveu o 
Poder Juãrciário. Todos os precedentes foram cria
dos pelo Presidente da República, que também é ti
tular da competência para iniciar o processo legisla
tivo. Dentre esses precedentes podem ser citados: 

- Mensagem do Senado Federal n• 00344, de 
1995 (01092, de 1995, na origem), em que o Presi
dente da Repúbrrca requer a retirada do Projeto de 
Lei da Câmara n• 00115, de 1995, que 'Dá nova re
daçãe-ao art. 2" da Lei n• 8.844, de 20 de janeiro de 
1994•; 

-Mensagem do Senado Federal n• 00199, de 
1993 (00285, de 1993, na origem), em que o Presi
dente da República requer a retirada do Projeto de 
Lei da Câmara n• 00095, de 1992, que 'dá nova re
dação ao art. 27 da Lei n• 5.540, de 28 de novembro 
de 1968, que fixa nonnas de organização e funcio
namento do ensino superior"; 

- Mensagem do Senado Federal n• 00200, de 
1993 (00281, de 1993, na origem, em que o Presi
dente da República requer a retirada do Projeto de 
Lei da Câmara n• 062, de 1991, que 'Dispõe sobre a 
cria~!tda.Uoiversidade Aberta do Brasil. e dá outras 
providências•. 

Em todos esses casos, houve deliberação do 
Fllenário do Senado Federal pela aprovação da reti
rada do projeto, requerida pelo Senhor Presidente 
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da República, formando, destarte, jurisprudência 
nesta Casa. 

A contrario sensu, porém, a Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Federal em seu 
Parecer n• 252, de 1990-CCJ, ao responder à con
sulta fonnulada pelo então Presidente do Senado 
Federal, Senador Humberto Lucena, se manifestou 
pela impossibilidade de retirada, pelo Autor - no 
caso o Presidente da República -, da mensagem 
encaminhando ato de outorga e concessão do servi
ço de radiodifusão, para apreciação pelo Congresso 
Nacional. 

Nessa oportunidade decidiu esta douta Comis
são pelo indeferimento do requerimento de retirada 
da mensagem presidencial, acatando o argumento 
do Consulente, segundo o qual a mensagem não é 
proposição legislativa, não estando, pois, contempla
da no artigo 256 do Regimento Interno. Mas, gera 
1una proposição qué, no caso, foi o projeto de decre
to legisla1ivo, cujo autor não seria o Presidente da 
República, mas sim a Câmara dos Deputados. 

Indeferiu, pois, por inviável, o requerimel!lo de 
retirada da mensagem. Esta decisão, acertada nes
se caso, não pode, no entanto, ser aplicada a.·hiPó- • 
tese, pois distinto é o pedido. ; 

No que diz respeito ao Oficio n• S/49, de 1995, 
o Tnbunal Superior do Trabalho requer a retirada de 
pauta, e posteriormente, a retirada de proposição, 
que, na origem, é de sua autoria, já que referente ao 
exerofcio de competência privativa, nos moldes esta
belecidos pela constituição Federal. E, em se tratan
do de competência privativa dos Tribunais Supe
riores, não há que se falar em autoria da Câmara 
dos Deputados, já que esta não tem competência 
constitucional para iniciar, neste caso, o processo le
gislatiVo. ~ 

É verdade que o Regimento Interno veda a reti
rada de proposição por autor não integrante do Po
der Legistativc. Todavia, consoante demonstrado, 
existem precedentes de requerimentos de retirada 
de proposição de autoria do Senhor Presidente da 
República, aprovBdos pelo Plenário do Senado Fede
ral, nos tennos do arligc 256, § 2", alfnea b, item 1. 

Por isso, não obstante admitindo a vedação re
gimental não podemos deixar de reconhecer, tam
bém, a jurisprudência criada nesta Casa em sentido 
contrário à letra da lei. 

Também não vemos razão para refonnular 
essa jurisprudênCia, preciSamente em cima de uma 
proposição de iniciativa do Poder Judiciário, que, 
aliás, é a primeira vez que recorre ao expediente da 
retirada. 
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Entendemos, em conformidade com o Parecer 
-da lavra do Deputado e Jurista Régis Fernandes de 
Oliveira, que um projeto, após aprovado por urna 
das Casas do Congresso Nacional, não possa ser 
reli rado pelo seu autor, haja vista que, ao aprovar o 
texto, a Casa assume a sua autoria. Este entendi
mento está, também, em total acordo com a letra do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Porém, como desconhecer a jurisprudência da 
Casa? Seria agora o momento oportuno para refor
mulá-la e tomá-la consoante à lei? 

Acredito que não. Não vejo razão para tratar di
ferenciadamente os Poderes. Se o Executivo pôde, 
até este momento, retirar suas proposições, aqui no 
Senado, já na fase de revisão, por que o Poder Judi
ciário não pode fazê-lo? 

Vislumbramos, pois, discriminação na refllrmu
lação-da jurisprudência da Casa, neste caso sob 
exame,. mormente se .considerarmos que o Poder 
·Exl!Gtftivo, mesmo sendo titular da competência de 
apor vetos, teve a faculdade de retirar proposições 
de sua autoria. Já no que diz respeito ao Poder Judi
ciário, que não é titular de qualquer competência se
quer semelhante ao poder de veto do Executivo, não· 
resta outra alternativa senão solicitar a retirada de 
proposição de sua autoria, quando já não mais con
corda com o seu teor, por ver invadida a sua compe
tência privativa. 

Considerando, pois, o estabelecido no art. 96, 
inciso 11, alfnea d, da Constituição Federal e a juris
prudência firmada pelo Senado Federal, o meu voto 
é pela admissibifidade do Ofício n• S/49, do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

..... ---- III-~isão da Comissão 

Não obstante o meu voto pessoal, os debates 
havidos sobre a matéria ensejaram a apresentação 
de Emenda ao Relatório, pelo ilustre jurista e Sena
dor Josaphat Marinho, aprovada e adotada como 
Decisão da Comissão com o seguinte teor: 

·Já tendo sido o Projeto apreciado na 
Câmara dos Deputados, a sua retirada, pura 
e simples, significaria desconhecer, o Sena
do Federal, a deliberação da outra Casa do 
Congresso Nacional. 

Nestas condições e tendo em conta a 
competência do Tribunal Superior do Traba-

---. lho- (art. 96, 11, b), a Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania propõe que o Ple
nário do Senado Federal informe ao Órgão 
Judiciário que a matéria fica sobrestada, 
aguardando as propostas de modificações 

consideradas necessárias. no prazo que for 
convencionado. • · 

Esta é a Decisão. 
Sala da Comissão, 17 de abril de 1996.- lrls 

Rezende, Presidente - Lúcio Alcântara, Relator -
Ramez Tebet - Junla Marlse - Romeu Tuma -
Bernardo Cabral - Jefferson Péres - Romeu 
Tuma- Pedro Simon - Josaphat Marinho - José 
Eduardo Outra- Ronaldo Cunha Lima. 

VOTO EM SEPARADO DO 
SENADOR JOSÉ EDUARDO OUTRA 

Através de requerimento de nossa autoria, a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi 
chamada a manifestar-se sobre a possibilidade regi
mental de retirada, por seu autor, de proposição 
apresentada pelo Tnbunal Superior do Trabalho, no 
!JSO de sua competência privativa, após ter a mesma 
sido apreciada pela Câmara dos Deputados. 

O nobre Relator, Senador L(Jcio Alcântara, sus
tenta a admissibilidade do procedimento, desde que 
haja a aquiescência do Plenário, nos termos do 3rt. 
256, § 2°; letra:·b do Regimento Interno, por analo
gia legls, em face da omissão do Estatuto Regii'Tién
tal no que diz respeito à matéria em tela. Sua ExCe
lência argumenta que já foram firmados preceden
tes, no sentido do acatamento, ouvido o Plenário, de 
solicitação de retirada de proposições - mesmo 
após seu exame pela Câmara dos Deputados -, 
quando de autoria do Presidente da RepiJblica. En
tende que seria discriminatório em relação ao Poder 
Judiciário, se a mesma prática não fosse reconheci
da em face das prerrogativas dos órgãos superiores 
da Magistr;1tura, no que concerne à iniciativa legife
rante.· }.. 

Embora nos pareça que o Senado Federal 
deva melhor refletir sobre os fundamentos da tese 
sustentada pelo Deputado Régis de Oliveira (PFL
SP), no que pertine à impossibilidade de retirada da 
proposição, no Senado Federal, por seu autor origi
nal, uma vez já processada a votação na Câmara 
dos Deputados, posto que a matéria, então, passa a 
ter como autoria aquele colegiado deliberativo, gos
tariamos de aduzir novos pontos para a apreciação 
do problema pelos ilustres Pares. 

Cremos que não se pode, a prtor~ rechaçar 
qualquer pedido de retirada de proposição por seu 
autor, mormente se a matéria é de iniciativa exclusi
va. Mas, têrido havido uma manHestação plenária, 
que é indispensável, dada a-natureza complexa dos 
atos legislativos - no conceito de ato complexo que 
se toma por_empréstimo da doutrina administrativa - · · 
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a retirada dependeria de motivo relevante, de ordem 
-cGilstitucional ou regimental, a justificar a interrup
ção do processo decisório, quando não da própria 
aquiescência da Presidência da Câmara dos Depu
tados. 

Ora, a justificação apresentada por Sua Exce
lência, o Presidente do Tribunal Superior do Traba-· 
lho,· o eminente Ministro José Ajuricaba da Costa e 
Silva, é, com a devida vênia, absolutamente incon
sistente. Com efeito, susténta o insigne Presidente 
daquela elevada Corte Trabalhista que se faz neces
sária a retirada do Projeto de Lei da Câmara n• 
93f95 "em virtude da necessidade de reexame e 
atualização da proposta" (v. OF. STST. GDG.GP n• 
534195, Olfcio n• "S"/49, de 1995, nesta Casa). 

Vê-se, desde logo, que não há motivo de con
veniência. ou oportunidade que justifique a retirada 
dapró~sição. As razões que motivaram o envio do 
projeto ao Congresso Nacional, arroladas na Exposi
·çaa-d!f Motivos firmada em 20 de outubro de 1993 
pelo então Presidente do TST, o ilustre Ministro Or
lando Teixeira da Costa, permanecem válidas e per
tinentes. Lembrava, naquela oportunidade, o ilustre 
magistrado do Estado do Pará que urgia que se 
aprovasse o projeto, para correção de "inúmeros 
equfvocos e omissões de municfpios exclufdos da 
jurisdição trabalhista verificados no texto da Lei n" 
8.432192, bem como a inclusão de outros posterior
mente criados por leis estaduais, objetivando, em úl
tima análise, o acartamento das jurisdições dos ór
gãos de primeira instância da Justiça do Trabalho, 
solicitada com empenho pelos dirigentes dos Tribu
nais Regionais e profissionais do direito, certamente 
em benelfcio dos jurisdicionados". 

~Na ocasião, a5Sinalava o -MiniStro ie'lxeira da 
Costa que os vetos apostos pelo Presidente da Re
pública à Lei n• 8.432192 geraram a "desestabiliza
ção da estrutura organizacional da jurisdição das 
Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do 
Trabalho", devendo, portanto, o projeto ser aprovado 
com a "urgência possfvel" para "correção das distor
ções referidas". 

Evidenteme!Jie essa motivação persiste e a re
tirada da proposição não teria, em si, o condão de 
estabilizar o que está desestabilizado. Por outro 
lado, se ainda há aspectos da proposição que de
vam merecer reparos, a via correta para tanto é a de 

_emenaas;-diretamente apresentadas pelo próprio 
TST ou por um dos Senhores Senadores. RessaHe
se que, durante a tramitação deste projeto na Cãma
ra dos Deputados, aquele Colendo Tribunal valeu-se 
da prerrogativa de oferecer emendas, para, em 8 de 

março de 1994, aHerar as jurisdições iniciais, na pro
posição, das Juntas de Conciliação e Julgamento de 
Americana e Paulfnea, pertencentes à 15" Região 
(Tribunal Regional do Trabalho com sede em Cam
pinas). 

Indagamos: o que na proposição mereceria 
reexame ou atualização, que não possa ser efetua
do pelo modo correto, que é o de emendar o proje
to? Importa registrar que o TST não se insurgiu, 
como faz agora, quando inúmeras emendas, ofereci
das por pa~amentares, modificaram o projeto inicial
mente enviado e que posteriormente converteu-se 
na Lei n• 8.432/92, não obstante o disposto no art. 
96, inciso 11, letra d, da Constituição Federal. 

Por outro lado, importa observar que, se atra. 
vés- do Olfcio n• 57 4195, de 11-9-95, já mencionado, 
a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho soli
citou a "devolução" do projeto, em 26-9-95 - passa. 
(los quinz<! dias, portanto - a Presidência do Senado 
Federal fOi ofiCiada pelo Ministro José Ajuricaba, 
desta feita através do Offcio n" 606195, com a solici
tação, não mais de "devolução", mas, agora, de "ar
quivamento" do projeto. E, após, através de •bffcio
Circular" n• 516, de 13 de outubro de 1995, ·$ dire
ção do TST voita a carga com o pedido de devolu
ção do projeto de lei em foco. Esse "zig-zag• apenas 
deixa transparecer a confusão da Corte com o que 
se pretende em relação à matéria. 

Apenas nesse último expediente aquelà Corte 
Superior revela o que, talvez, seja a causa dé seu 
interesse na interrupção do processamento da maté
ria: seu inconforrnismo com a redação dadi ao art. 
25 do projeto, que modifica a redação dada ao art. 
710 da CL T. Acreditamos que, se o problema é este, 
p6<le o pt6prio TST, perfeitamente, oferecer emenda 
perante o Senado Federal, com vistas a adequar o tex
to a seus objetivos e entendimento sobre a questão. 

Não podemos é aceitar que os membros do 
Congresso Nacional não devam oferecer ao projeto 
emendas que julgarem oportunas, ao fundamento 
de, assim procedendo, em qualquer circunstância, 
ab lnltlo, estarem incidindo em inconstitucionafida
de. Recordemos uma vez mais que muitas emendas 
foram apresentadas à proposição que se converteu 
na Lei n• 8.432/92 (PL n• 1.445191 ), sem que, em 
momento algum, o autor do projeto, ou seja, o Tribu
nal Superior do Trabalho, tenha ali visto sua compe
tência originária arranhada e, em conseqüência, te
nha solicitâdci a rétirada da piOposição. 

Em verdade, não se pode interpretar o art. 96, 
inciso 11, letra d de forma absolutamente restritiva, a 
ponto de aQ_ular-se a supremacia do Congresso Na-
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cional. Se ao Parlamento, apenas .fosse reconhecida 
-a-atribuição de dizer "sim", ou "não" a uma proposi
ção oriunda do Poder Judiciário, melhor seria que a 
competência para dispor sobre organização e dM· 
são judiciária ficasse afetada tão-somente aos tribu
nais, exercida pela via de resolução interna. Mas, 
assim não dispôs o constituinte, de forma que a par
ticipação do Legislativo nessa matéria há de ser 
considerada sob enfoque do dispositivo fundamental 
de "independência e harmonia" entre os Poderes 
(arl. 2", CF). 

Pode e deve o Poder Legislativo modificar pro
posições oriundas do Poder Judiciário, observada 
apenas a restrição da parte final do inciso 11 do art. 
96 da Lei Maior, que aponta para a verificação do 
arl. 169 de nosso Estatuto Político. Em outras pala
vras, qualquer emenda de parlamentar será legítima 
e rngul!l'r em projetes desta natureza, desde que não 
se ultrapasse o limite de despesa com pessoal ativo 

~ ... elflativo, que haja prévia dotação orçamentária ou 
autorização específica da lei de diretrizes orçamen
tárias. 

Na medida em que a inovação do art. 25 não 
fere o disposto no arl. 169 da Constituição, nada 
obsta, do ponto de vista constitucional ou regimen
tal, o seu acatamento. 

No mérito, a nova redação dada ao art. 71 O da 
CL T, através do art. 25 do projeto é altamente elo
giável. Como aliás, ressaltou o eminente Senador 
Francelina Pereira, em seu parecer de Plenário, em 
substituição à Comissão de Constituição e Justiça, o 
que se pretende é apenas proporcionar à Justiça 
Trabalhista uma prática já adotada pela Justiça Fe
deral. Não se quer transferir a prerrogativa do Presi
deflle" do Tribunal Regional de nomear os diretores 
de Juntas; o que se quer é que os Juízes-Presiden
tes das JCJs sejam ouvidos e que o provimento re
caia sobre bacharéis que sejam servidores do qua
dro efetivo da Justiça do Trabalho. Tomamos a liber
dade de reproduzir trecho de edftorial do Correio 
Braziliense, intitulado "Proposta Saneadora•, publi
cado na edição de 9 de novembro de 1995, e que 
conclui pela oportunidade da emenda acatada pela 
Câmara dos Deputados: 

•o projeto põe fim ao nepotismo nos 
Tribunais Regionais do Trabalho, passando 
a exigir que o nomeado, além de qualifica

--- ção técnica comprovada, seja funcionário de 
carreira da Justiça. Nada menos. 

Atualrnente, os presidentes dos TRTs 
têm inteira liberdade para nomear esses di
retores, o que não apenas dá margem a prá-

ticas fisiológicas, êon\0 gera distunÇOes· ad
ministrativas. 

Afinal, o nomeado terá que atender 
não aos presidentes dos TRT, mas aos pre
sidentes das Juntas de Conciliação ( •.• ) 

O resultado é a proliferação de sftuaçõ
es inaceitáveis, em que juízes classistas e 
togados nomeiam parentes e amigos sem o 
mais remoto compromisso com a qualifica
ção técnica. Em graus variados, o quadro se 
reproduz em diversos estados, o que gera 
considerável desperdfcio de dinheiro públi
co, já que os salários são em regra attos e 
péssimos os serviços para o contribuinte•. 

Destarte, entendemos que não há justificativa 
plausível para que a proposição seja retirada e, no 
mérito, consideramos o art. 25, tal como redigido na 
Câmara dos Deputados, um fator de moralização da 
"Justiça de Trabalho, motivos pelos quais parece-nos 
que a matéria deve prosseguir seu curso regular no 
Senado Federal até sua votação. 

Sala das Reuniões, 9 de abril de 1996. - Sena-
dor José Eduardo Outra. · 

:· 
Documento anexado nos termos do 

art. 250, parágrafo único, do Regimento ln
temo 

PARECER N" , DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, em atendimento ao Re
querimento n• 1.442, de 1995 no qual se 
pede a sua audiência sobre o Ofício no 
S/49, de 1995 (OF/STST/GDG/GP. no 
53"4195), do Senhor Presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho, solicitando, na 
condição de autor da proposição, a reti
rada do Projeto de Lei da Câmara n• 93, 
de 1995 (Projeto de Lei n• 4.235, de 1993, 
na origem). 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1995 (PL 
n• 4235, de 1993, na Câmara dos Deputados) • Alte
ra a Lei n• 8.432, de 11 de julho de 1992, para rede
finir as jurisdições das Juntas de Conciliação e Jul
gamenton1!§·Re§iões da Justiça do Trabalho e dá 
outras providências•. 

Aprovado na Câmara dos Deputados, com 
acréscimo de emendas, o projeto foi remetido ao Se
nado Federal na data de 29 de junho de 1994. · 
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No Senado Federal, foi requerida urgência 
-para o projeto na Sessão de 15 de agosto de 1995, 
tendo sido aprovada na Sessão de 16 de agosto de 
1995. 

No prazo regimental, emendas foram ofereci
das pelos Senhores Senadores, tendo sido designa
do relator de plenário, para emitir parecer sobre a 
matéria, o Senador Francelina Pereira. 

Na data de 25 de agosto de 1995, o Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho remeteu ofício ao 
Presidente do Senado (OF/STST/GDG/GP. n• 
534195), solicitando a retirada de pauta do Projeto 
de Lei da Câmara n• 93, de 1995. 

Em 11 de setembro de 1995, novo ofício do 
Presidente do TST (OF/STST/GDG/GP. n• 574/95) 
foi remetido ao Presidente do Senado, requerendo, 
agora, a devolução da proposição ao Tribunal .. 
· - Em 26 de setembro do mesmo ano, o Presi
dente do TST, através de ofício (OFISTST/GDG/GP. 
·ri..-6e6t'95), requereu o arquivamento da proposição. 
Na mesma data, o Juiz Coordenador do Colégio de 
Presidentes e Conregedor Regional da Justiça do 
Trabalho remeteu ofício ao Presidente do Senado 
Federal, apoiando os termos do OFISTST/GDG/GP. 
n• 574195, do Presidente do TST, pelos quais se re
querida a devolução do projeto ao Tribunal. 

Na Sessão de 9 de novembro de 1995, foi 
aprovado requerimento de autoria do ilustre Senador 
José Eduardo Outra, no sentido de que o Ofício 
S/49, de 1995, do Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, fosse submetido ao exame desta Co
missão. 

O Ofício n• S/49, de 1995, refere-se ao anterior 
de n• OF/STST/GDG/GP. n• 534/95, grafado nos se
guintes termos: 

"Senhor Senador, 
Tenho a honra de dirigir-me. a V. Ex' 

para, cumprimentando-o, solicitar a retirada 
de pauta do P.L.C., 93195, e PL n• 4.235-A, 
de 1993, na origem, que altera a Lei n• 
8.432, de 11-6-92, para redefinir as jurisdi
ções das Juntas de Conciliação e Julgamen
to nas Regiões da Justiça do Trabalho e dá 
outras providências, em virtude da necessi
dade do reexame e atualização da proposta 
consubstanciada no aludido Projeto de Lei. • 

É o relatório. 
~-- -~-

11- Voto do Relator 

Compete à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado Federal, nos termos do arti
go 101, I, do Regimento Interno, opinar sobre as ma-

térias que lhe forem submetidas por delib'lração do 
Plenário, como é o caso do Requerimento n2 1.442, 
de 1995, de autoria do ilustre Senador José Eduardo 
Outra, aprovado na Sessão de 9 de novembro de 
1995, que requer o exame dos termos do Ofício n2 

S/49, de 1995, do Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

No ofício é requerida a retirada de pauta do 
Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1995. · · 

O Autor da Proposição apresenta como justifi' -
cativa a necessidade do reexame e atualização da 
proposta consubstanciada no aludido projeto de !ei. 

Embora não o declare, sabemos que a neces
sidade do reexame da matéria surgiu em razão de 
emenda aprovada pela CCJR da Câmara dos Depu
tados, ao PLC n• 93195, mediante a qual acrescen
tou-se a obrigatoriedade de provimento do cargo de 
Diretor de Secretaria da junta por servidor titular de 
cargo efetivo, indicado pelo Presidente da respectiva 
junta. -

Quando da tramitação do Projeto nesta Cômis
são tive a oportunidade de apresentar Emen9a (de 
n• 1) com o objetivo de suprimir o artigo acreScenta
do ao texto original. Na justificação fiz observar: 

"A Emenda aprovada pela CCJR da 
Câmara dos Deputados invadiu área privati' -
va do Judiciário conforme disposição consti
tucional (art. 96, inciso 11, letra d) que é pró
prio do Poder Judiciário dispor sobre matéria 
de alteração da organização e da divisão ju-
diciária. -

Ainda, é evidente que a Emenda da 
CCJR da Câmara dos Deputados versa as
~nto estranho ao projeto de lei de autoria 
do TST, contrariando disposição regimental 
(art 125 c/c art. 119, § 22 do RICO). A 
Emenda da CCJR versa sobre matéria de -
seu campo temático estranho ao pro_ieto." 

A Constituição Federal estabelece no seu a• ti
go 96, inciso li, alínea d, o seguinte: 

"Art. 96. Compete privativamente: 

11 - ao Supremo Tribunal F~d-?r:::!l. ;;:.,··.~ 

Tribunais Superiores e aos Tribunais ,je -J'-"' 
tiça propor ao Poder Legislativo respec•;v.-,. 
ó~ado.o disposto no art.169: · 

d) a alteração da organi<<ilç..'i•: e 1.• · <.· 

visão judiciárias.~grifo nosso) 



00508 . ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de !996 

Com amparo nesse dispositivo, o Tribunal Su
-perror do Trabalho encaminhou ao Congresso Na
cional Projeto de Lei que "Altera a Lei n• 8.432, de 
11 de junho de 1992, para redefinir as jurisdições 
das Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiõ
es da Justiça do Trabalho e dá outras providências". 

Trata-se, portanto, de iniciativa privativa, à ima
gem e semelhança da estabelecida no caput do arti
go 61 da Constituição Federal, que reserva ao Presi
dente da República a iniciativa do processo legislati
vo em determinadas matérias. 

A retirada de proposição por autor não inte
grante do Poder Legislativo não está prevista no Re
gimento Interno do Senado Federal. E, em sendo o 
Regimento Interno uma norma de Direito Público, a 
não-previsão importa vedação da hipótese. 

To da via, tem o Senado Federal acatado, o re
querimeflto de retirada de proposição, de autoria de 
outrq, Poder, desde que sujetto à deliberação do Pie

. ·nário,-

É verdade que nenhurr. dos ·casos envolveu o 
Poder Judiciário. Todos os precedentes foram cria
dos pelo Presidente da República, que também é ti
tular da competência para iniciar o processo legisla
tivo. Dentre esses precedentes podem ser citados: 

- Mensagem do Senado Federal n• 344, de 
1995 (1 092, de 1995, na origem), em que o Presi
dente da República requer a retirada do Projeto de 
Lei da Câmara n• 115, de 1995, que "Dá nova reda
ção ao art 22 da Lei n• 8.844, de 20 de janeiro de 
1994"; 

- Mensagem do Senado Federal n• 199, de 
1993 (285, de 1993, na origem), éní que o Presiden
te da República requer a retirada do Projeto de Lei 
da Câmara n• 95, de 1992, que "Dá nova redação 
ao art. 27 da Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 
1968, que fixa normas de organização e funciona
mento do ensino superior"; 

- Mensagem do Senado Federal n• 200, de 
1993 (281, de 1993, na origem), em que o Presiden
te da República requer a retirada do Projeto de Lei 
da Câmara n• 62, de 1991, que "Dispõe sobre a cria
ção da Universidade Aberta do Brasil e dá outras 
providências". 

Em lodos os casos, houve deliberação do Ple
nário do Senado Federal pela aprovação da retirada 
do projeto, requerida pelo Senhor Presidente da R~ 
~. -formando, dessarte, jurisprudência nesta 
Casa. 

A contrário sensu, porém, a Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Federal em seu 
Parecer n• 252, de 199Q-CCJ, ao responder à Con-

sulta formulada pelo então Presidente do Senado 
Federal, Senador Humberto Lucena, se manifestou 
pela impossibilidade da retirada, pelo autor - no 
caso o Presidente da República -, da mensagem 
encaminhando ato de outorga e concessão do servi
ço de radiodifusão, para apreciação pelo Congresso 
Nacional. 

Nessa oportunidade decidiu esta douta Comis
são pelo indeferimento do requerimento de retirada 
da mensagem presidencial, acatando o argumento 
do Consulente, segundo o qual a mensagem não é 
proposição legislativa, não estando, pois, contempla
da no artigo 256 do Regimento Interno. Mas, gera 
uma proposição que, no caso, foi o projeto de decre
to legislativo, cujo autor não seria o Presidente da 
RepúbliCa, mas sim a Câmara dos Deputados. 

Indeferiu, pois, por inviável, o requerimento de 
retirada da mensagem. Esta decisão, acertada nes
.se caso, .,.,ão pode,· no entanto, ser aplicada à hipó
tese, pois distinto é o pedido . 

No que diz respetto ao Ofício n• S/49, de 1995, 
o Tribunal Superior do Trabalho requer a retirada de 
pauta, e posteriormente, a retirada de proposiçãP, 
que, na origem, é de sua autoria, já que referente ~o 
exercício de competência privativa, nos moldes es18-
belecidos pela Constituição Federal. E, em se tratan
do de competência privativa, dos Tribunais Supe
riores, não há que se falar em autoria da Câmara 
dos Deputados, já que esta não tem competência 
constitucional para iniciar, neste caso, o processo le
gislativo. 

É verdade que o Regimento Interno veda a reti
rada de proposição por autor não integrante do Po
der Legislativo. Todavia, consoante demonstrado, 
existem precedentes de requerimentos de retirada 
de proposição de autoria do Senhor Presidente da 
República, aprovados pelo Plenário do Senado Fe
deral, nos termos do artigo 256, § 22, alínea b, itens 
1 e2. 

Por isso, não obstante admitindo a vedação re
gimental não podemos deixar de reconhecer, tam
bém, a jurisprudência criada nesta Casa em sentido 
contrário à letra da lei. 

Também não vemos razão para reformular 
essa jurisprudência, precisamente em cima de uma 
proposição- de iniciativa do Poder Judiciário, que, 
aliás, é a primeira vez que recorre ao expediente da 
retirada. c- _ 

Entendemos: em conformidade com o Parecer 
da lavra do Deputado e Jurista Régis Fernandes de 
Oliveira, que um projeto, após aprovado por uma 
dR,. Casas ~o Congresso Nacional, não possa ser 
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retirado pelo seu autor, haja vista que, ao aprovar o 
-texto, a Casa assume a sua autoria. Este entendi
mento está, também, em total acordo com a letra do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Porém, como desconhecer a jurisprudência da 
Casa? Seria agora o momento oportuno para refor
mulá-la e tomá-la consoante à lei? 

Acredito que não. Não vejo razão para tratar di
ferenciadamente os Poderes. Se o Executivo pôde, 
até este momento, retirar suas proposições, aqui no 
Senado, já na fase de revisão, por que o Poder Judi-
ciário não pode fazê-lo? -

Vislumbramos, pois, discriminação na reformu
lação da jurisprudência da Casa, neste caso sob 
exame, mormente se considerarmos que o Poder 
Executivo, mesmo sendo titular da competência de 
apôr vetos, teve a faculdade de retirar proposições 
de-sua autoria. Já no que diz respeno ao Poder Judi
ciáriq, que não é titular .de qualquer competência se-

~ · · -quer-õemelhante ao poder de veto do Executivo, não 
resta outra alternativa senão solicitar a retirada de 
proposição de sua autoria, quando já não mais con
corda com o seu teor, por ver invadida a sua compe
tência privativa. 

Em face do exposto, considerando o estabele
cido no artigo 96, inciso 11, alfnea d, da Constituição 
Federal e a jurisprudência firmada pelo Senado Fe
deral, voto pela admissibilidade do Offcio n• S/49, do 
Tribunal Superior do Trabalho, que requer a retirada 
de pauta do Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 
1995, propondo seu exame pelo Plenário do Senado 
Federal, para que, nos termos do artigo 256, § 2• alí
nea b, item 2, do Regimento Interno, seja objeto de 
deliberação, comunicando-se esta à Câmara dos 
Deputados, no caso de aprovação do referido Oficio. 

Sala das Sessões, . - Lúcio Alcântara, Re-
lator. 
OF/STST/GDG/GPIN• 534195. 

Brasma-DF, 25 de agosto de 1995 
Exm•Sr. 
Dr. José Samey 
DO. Presidente do Senado Federal 
Brasma-DF 

Senhor Senador, 
Tenho a honra_ de dirigir-me a V. Ex" para, 

cumprimentando-o, solicitar as retiradas de pauta do 
~-98/llS e PL n• 4.235-A, de 1993, na origem, 
que altera a Lei n• 8.432, de 11-6-92, para redefinir 
as jurisdições das Juntas de Conciliação e Julga
mento nas Regiões da Justiça do Trabalho e dá ou
tras providências, em virtude da necessidade do ree-

xame e atualização da proposta consulbstanciada 
no aludido projeto de lei. 

Nesta oportunidade, reitero a V. Ex" protestos 
de estima e distinta consideração. - José Ajurlcaba 
da Costa e Silva, Ministro Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

OF/STST/GDGIGPIN° 574195. 

Brasma-DF, 11 de setembro de 1995 
Exm•. Sr. 
Dr. José Samey 
DO. Presidente do Congresso Nacional 
Brasma-DF 

Senhor Senador, 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex" para sofi

cnar as devoluções a este tribunal do PLC n• 93195 
e PL n" 4.235-A, de 1993, na origem, que altera a 
!-ei n• 8.432, de 11-6-92, para redefinir as jurisdições 
das Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiõ
es da Justiça do trabalho e dá outras providências, 
em virtude da necessidade do reexame e atualiza
ção da proposta consubstanciada no aludido Projeto 
de lei. 

Nesta oportunidade reneiro a V. Ex" protestos 
de estima e distinta consideração. - José Ajurlcada 
da Costa e Silva, Ministro Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

OF/STST/GDGIGPIN° 606195 

Brasma (DF), 26 de setembro de 1995 
Exm"Sr. 
Dr. José Samey 
DO. Presidente do Congresso Nacional 
Brasma ..,DF 

Senhor Senador, 
Em substituição ao OFITST toGIN• 57 4, datado 

de 11 de setembro do corrente ano, tenho a honra 
de dirigir-me a V. Ex" para solicitar o arquivamento, 
e não a devolução a este Tribunal conforme consta 
dos termos contidos no referido expediente, do PLC 
n• 93195, PL n• 4.235-A, de 1993, na origem, que aJ.. 
tela à [ei n• 8.432, de 11-6-92, para redefinir as ju
risdições das Juntas de Conciliação e Julgamento 
nas Regiões da Justiça do Trabalho e dá outras pro
vidências, em virtude da necessidade do reexame e 
atualização da proposta consubstanciada no aludido 
Projeto deLei. -

Nesta oportunidade reitero-a V: Ex" protestos 
de estima e distinta consideração. - José Ajurlcaba 
da Costa e Silva, Ministro Presidente do Tribunal 
Superior do .Jrabalho. 
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OF.SCP N° 24/95 

Brasma(DF); 26 de setembro-de 1995 
Excelenlfssirno Senhor . 
Dr. José Samey 
DO. Presidente do Congresso Nacional 
Brasília - DF 

Excelenlfssirno Senhor Presidente, 
O Colégio de Presidentes e Corregedores dos 

Tribunais Regionais do Trabalho, por decisão unâni
me, tomada na reunião plenária de 26 do corrente, 
na Sede do TRT da 1 O" Região, tem a honra de diri
gir-se a Vossa Excelência para apoiar, integralmen
te, o expediente do Colendo Tribunal Superior do 
Trabalho, Oficio STST.GDG.GP n• 574195, cópia em 
anexo, que soficita a devolução do PLC n• 93195, PL 
n• 4.235-A de 1993, na origem e que redefine ~ juris
dição"<<as Juntas de Conciliação e Julgamento nas 
diveq;as Regiões Trabalhistas. 

~ · · · :--..Na certeza de contar com o indispensável apoio 
de Vossa Excelência, aproveito o ensejo para apre
sentar protestos de estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, - Gllvan Caldas de Sá Bar· 
reto, Juiz Coordenador do Colégio de Presidentes e 
Corregedor Regional. 

REQUERIMENTO N" 1.288, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, allnea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da apreciação, por trinta 
dias, do Offcio s/49 de 1995, do Presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho, solicitando a retirada do 
PLC n• 93195. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1995. -
Senador José Eduardo Outra. 
OF.CIRC.TST.GP N° 516195 

Exm" Sr. 
Senador Odacir Soares 
Senado Federal 
Nesta 

Senhor Senador, 

Em 13 de outubro de 1995 

Cumpre-me comunicar a V. Ex", tendo em vista 
fatos que têm chegado ao conhecimento desta Pre
sidência, que somente este Tribunal, através de seu 
Órgão Especial, ou da sua administração, tem pode
res e qualificação para falar em nome do Poder Judi
~ho. 

Conseqüentemente, nenhuma associação de 
Juizes do Trabalho, togados ou classistas, está au
tórizada a falar em nome deste Tribunal e do Poder 
Judiciário do Trabalho, sobre matéria relacionada 

com projetes relativos à Justiça do Trabalho, à Le
gislação do Trabalho ou Reforma Constitucional so
bre organização e funcionamento deste Poder. 

Dentro desta ótica, rogo a V. Ex" que acolha o 
pedido desta Presidência, feita por Offcio n• GP 57 4, 
de 11 de setembro de 1995, em obediência à resolu
ção do seu Órgão Especial, de devolução do PLC n• 
93195 (originalmente PL n• 4.235-A/93), elaborado 
por este Tribunal Superior, em matéria de sua exclu
siva competência, em virtude de emenda apresenta
da ao mesmo, sem audiência sequer deste Tribunal, 
e que introduz alteração da CL T não aprovada, nem 
desejada por este Tribunal. 

A referida Emenda disciplina matéria completa
mente estranha ao Projeto e, se aprovada, além de 
comprometer a autoridade administrativa dos Presi
dentes dos Tribunais Regionais, afetando a hierar
quia do Poder Judiciário Trabalhista, contribuiria 
para o caos administrativo nesses regionais, sujei~ 
tando à Võntade dos Juizes Presidentes de Juntas, 
cuja mobilidade é bastante grande, a nomeação dos 
diretores das respectivas secretarias, que consti
tuem peça importante da boa administração dos Tri-
bunais Regionais pelo seu Presidente. • 

Sem mais, colho o ensejo para apresentar a:V. 
Ex" os meus protestos de elevada consideração e 
apreço. - José Ajurlcaba da Costa e Silva, Minis
tro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

REQUERIMENTO N" 1.442, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do ar!. 315, combinado 

com o disposto na allnea a do ar!. 279 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que o Olfcio S/49, de 
1995, do .~residente do Tribunal Superior do Traba
lho, 5eja'- submetido ao exame da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Justificação 

Pretende Sua Excelência, o Senhor Ministro
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, atra
vés do oficio em epigrafe, a retirada do Projeto de 
Lei da Câmara n• 93, de 1995, que teve tramitação 
provocada por iniciativa daquela Elevada Corte Tra
balhista. 

Vê-se, contudo, que a matéria já foi submetida 
à apreciação dos Senhores Deputados, tendo se 
convertido em proposição da Câmara Baixa, razão 
pela qual consiclemmos que, na espécie, há que se 
verificar existir, ou não, potestade do Senhor Presi
dente do TST, para querer que a matéria não mais 
seja apreciada pelo Congresso Nacional. Parece
nos que, Url$1. vez tendo havido manifestação formal, 
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pela aprovação, da Câmara dos Deputados, o proje
-t&-cenverte-se em proposição daquela instituição. A 
questão é, evidentemente, controvertida, motivo pelo 
qual entendemos deva ser ouvida a CCJ para des
linde desta dúvida procedimental. 

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1995.
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re
querimento lido será publicado e inclufdo em Ordem 
do Dia oportunamente. 

Sobre a mesa, otrcio que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercfcio, Senador Romero Jucá. 

É lido o seguinte: 

OFfCIOIPGR!GAB N° 382 

Brasma, 23 de maio de 1996 
ExGelenlfssimo Senhor · 
Senador I ris Rezende Machado 

~. · OigoÍssimo Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado Federal 
Brasma-DF 

Senhor Presidente, .• 
Cumprimentahdo-o, tenho a honra de dirigir-me 

a Vossa Excelência para encaminhar cópia da peti
ção de Ações Direta de Inconstitucionalidade, relati
va à Lei Complementar n• 86/96, que propus perante 
o Colendo Supremo Tribunal Federal. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, - Geraldo Brlndelro, Procu
rador-Geral çla República. 
Excelentfssimo Senhor Ministro Presidente do Su
preriiõTribunal FederaL 

O Procurador-Geral da República vem, com 
fundamento no art. 103, inciso VI, da Constituição 
Federal, propor, perante esse Colendo Supremo Tri
bunal Federal. 

Ação Dlreta de Inconstitucionalidade 

do art. 1°, da Lei Complementar n• 86196, que intro
duziu a ação rescisória no processo eleitoral, a ser 
proposta perante o Tribunal Superior Eleitoral, nos 
casos de inelegibilidades -inclusive decorrentes de 
Acórdãos deste Excelso Pretório - e especialmente 
da locução "possibilitando-se o exercfcio do manda
.m.eteliv<nrté-o seu trânsito em julgado", que passou 
a ser contida no art. 22, inciso I, alfnea j, do Código 
Eleitoral, Lei n• 4.737, de julho de 1965. 

2. A Lei Complementar n• 86, de 14 de maio de 
1996, publicada no DOU de 15-5-96, pág. 8367, 

acrescentou ao art. 22, inciso I, do Código Eleitoral, 
a alfnea J, que permite o ajuizamento de ação resci
sória perante o Tribunal Superior Eleitoral em caso 
de inelegibilidade. O dispositivo ora impugnado tem 
o seguinte teor. 

• Art. 22. Compete ao Tnbunal Superior. 
I - processar e julgar originariamente: 

D a ação rescisória, nos casos de ine
legibilidade, desde que intentada dentro do 
prazo de cento e vinte dias de decisão irre
corrível, possibilitando-se o exercfcio do man
dado eletivo até o seu trânsito em julgado. • 

3. A inconstitucionalidade da parte final da alf
nea J do art. 22, inciso I, do Código Eleitoral reside 
na afronta ao art. 5", inciso XXXVI, da Constituição 
Federal, que impõe ao legislador o respeito à coisa 
julgada." · 

4. Cômo é cediço, no processo comum a ação 
rescisória, que não é recurso, é instrumento proces
sual adequado para impugnar decisões ~itadas 
em julgado, com autoridade de coisa julgadáforrnal, 
ou seja, imutáveis e indiscutíveis dentro do pfOCesso 
no qual foram proferidas. O mero ajuizamento da
quela ação, entretanto, não tem a potencialidade de 
modificar ou suspender os efeitos da decisão que se 
pretende desconstituir, e nem poderia tê-la, diante 
da proteção constitucionalmente dada à coisa julga
da - não importando seja ela formal ou material -
em virtude "da necessidade social, reconheciida pelo 
Estado, de evitar a perduração dos litfgios•, (Moacyr 
Amaral Santos, Primeiras Unhas de Direito Proces
sual CMI, 3° vol., 111 ed., pág. 52). · · -

5. A .locução ora impugnada permite sejam 
suspensas os efeitos de decisões irrecorrfveis profe
ridas em qualquer instância eleitoral, em matéria de 
inelegibilidade, até o julgamento final da ação resci
sória. O legislador, na verdade, conferiu ao ato de 
ajuizamento da ação rescisória eleitoral a conse
qüência jurfdica de impedir a produção dos efeitos 
das sentenças ou dos acórdãos exarados pela Justi
ça Eleitoral. Vale dizer. retirou das decisões eleito
rais a eficácia jurídica, ou, mais precisamente, a au
toridade de coisa julgada Restou violado, portanto, 
o art. 52 , inciso XXXVI, da Constituição Federal, que 
reza: 

• A lei não prejudicará o direito adquiri· 
do,-'o-à to jÚrfdico perfeito e a coisa julgada. • 

6. Escreve ó eminente Professor Humberto 
Theodoro Júnior sobre a importância da coisa julga
da em nossQ ordenamento jurídico: 
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·o ordenamento jurídico é ávido de -se
gurança e estabilidade. A coisa julgada,· ao 
pôr fim aos litígios, reveste-se da caracterls
tica da indiscutibilidade, precisamente para 
concretizar o anseio de segurança presente 
na essência do ordenamento jurldico. 

É-lhe inerente a imutabilidade, que não 
pode ser infringida nem pelos juízes nem 
pelo legislador, está elevada à condição de 
garantia constitucional (Constituição Fede
ral, art. 5", XXXVI). •o instituto da coisa jul
gada" - escreveu Uebman -, "pertence ao 
direito constitucional (Eficácia e autoridade 
da sentença, n. 15, p. 55; no mesmo senti
do: Ugo Rocco, Tratado, 2" ed., IV321), o 
que revela o acerto com que agiu o consti
tuinte brasileiro (Moniz Aragão, Sentença e 

- -- "6xsa julgada, n. 153, p. 218) (Revista de 
~ ... _ • .Proçesso n• 79; pág. 163)." 

- 7. E justamente por ser "um imperativo da pró
pria sociedade para evitar o fenômeno da perpetui
dade dos letígios, causa de intranqüilidade social" 
(Ministro Sálvio de Rgueiredo Teixeira, Revista de 
Processo n• 53, pág. 54), não se pode admitir seja a 
coisa julgada prejudicada pelo mero ajuizarriento de 
ação rescisória, mormente quando se cuida de deci
sões proferidas peta Justiça Eleitoral em matéria de 
inelegibilidade. Adverte Humberto Theodoro Júnior 
que a ação rescisória, "como é óbvio, deve ser en
tendida e aplicada com excepcional rigor, porque se 
volta contra um instituto jurídico processual - coisa 
julgada - que goza de explícita e energética tutela 
da própria Constituição, no âmbito dos direitos fun
da~~J<Lntais ( ..• ) Assim, a tendência exegética das re
gras excepcionais que abrem ensejo à rescisória 
deve ser sempre no rumo restritivo e jamais no am
pliativo" (Revista de Processo n• 79, pág. 1.65). 

8. Este Colendo Supremo Tribunal Federal, 
aliás, já teve a oportunidade de julgar hipótese idên
tica, ao examinar a constitucionalidade do Decreto
Lei n• 1.030, de 21 de outubro de 1969. Naquela 
ocasião, a Corte finnou o entendimento de que o 
mencionado diploma legal era inconstitucional, por 
ofender a coisa julgada. O Acórdão proferido pelo 
Tribunal Pleno, na Sessão de 22 de dezembro de 
1970, teve a seguinte emenda, verbis: 

"DL n• 1.030, de 21-1~9- Sua in
- -.c -constitucionalidade. A lei não pode prejudi

car a coisa julgada. Prevalência do art. 153, 
§ 3°, da Constituição Federal. 

Este decreto-lei, ainda que expedido 
sob a invocação de podêres legislativos que 

a Junta Milill!r se oU19rgç>U, não-pode operar 
mais que qualquer lei ordinária elaborada 
pelo Congresso. 

Competência do Relator para despa
char, ln llmlne, fundado na prejudicial de 
constitucionalidade. Agravo desprovido" (gri
famos) (Ação Rescisória n• 863, Ag-Rg-DF, 
Relator o Saudoso Ministro Adaucto Cardo
so, ln RTJ 57/5). 

9. Em trecho de seu voto, disse o Eminente 
Relator, verbis: 

"Realmente, com a rescisória, o que se 
procura é desconstituir uma decisão judicial 
de que já não cabe recurso - uma coisa jul
gada - que subsiste erga omme antes que 
pela ação própria se decrete sua nulidade. 

E, dentre as chamadas cláusulas de 
garantia inseridas na Constituição!, tem fi
gtira proeminente o § ao, do art. 153 que es
tabelece não poder a lei prejudicar a coisa 
julgada. . 

Ora, será irrecusável ofensa à coiSa 
julgada suspender a execução da relação ju
rldica definitivamente resolvida na sentenÇa 
ainda não rescindida regulamente. 

O DL n• 1.030, de 1969, ainda que ex
pedido sob a invocação de poderes legislati
vos que a Junta Militar se outorgou, não po
deria operar mais que qualquer lei ordinãria 
elaborada pelo Congresso. 

E nenhuma lei ordinária pode subsidir 
quando incompatlvel com a Constituição. É 
o caso do DL n• 1.030, de 1969, que deixei 
de.aplicar por sua manifesta inconstituciona
liClade" (grifamos) (lbld, pág. 7). 

1 O. E, no seu voto, salientou o Eminente Minis
tro Thompson Rores, verbls: 

• ... é vistoso o conflito entre o DL n• 
1.030169, com a garantia individual do res
peito à coisá julgada , inserto no art. 153, § 
a•, ln fine, da Constituição Federal, em vi
gor, como o era nas de 1946 e 1967, arts., 
141 , § a•, e 150, § a•, respectivamente. 

-- "o ---

- 1- Consfiiulção l'edeo>i de 1967,,.,;, a Emenda Constitucional 
n11 1,de1969- --

Determinando como determina que fi
que..sobrestada, com respeito às entidades 
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de Direito Público que especifica, a execu
ção da sentença rescindenda, desde que 
proposta a ação rescisória por qualquer de
las, sem quaisquer limitações ou condições, 
manifesto é que atentou contra a garantia da 
coisa julgada, a qual vem assegurada, e, 
com tal destaque que não tolera a Carla 
Maior que seja sequer prejudicada, o que 
equivale a dizer afetada, comprometida ou, 
por qualquer forma, embaraçada. • (Grifa
mos.) (lbid, págs. 7 e 8.) 

11. Vale lembrar ainda a lição do saudoso Mi
nistro Luiz Gallotti no sentido de que "não há medida 
preventiva contra a coisa julgada", cabendo apenas 
"ação rescisória, sabidamente sem efeito suspensi
vo• (Ação Rescisória n• 846, Ag-Rg-SP, Tribunal 
. P~o. jp RTJ 454/54). . 

12. E, mais recentemente, a. orientação juris
. pruciencial deste Colerido Supremo Tribunai Federal 
5obre"a matéria veio a ser confirmada no julgamen
to, pelo Plenário da Corte, da Petição n• 143-DF, de 
que foi Relator o eminente Ministro Oscar Corrêa. Fi
cou estabelecida neste caso - coerentemente com a 
jurisprudência anterior e nela fundamentada - a 
inadmissibilidade de medida cautelar "objetivando 
suspender execução de decisão transitada em julga
do, até o final do julgamento da ação rescisória" (ln 
RTJ 11711). 

13. É preciso ainda observar um outro aspecto 
da inconstitucionalidade da ação rescisória introduzi
da pela Lei Complementar n" 86196 no processo 
eleitoral. Ela existe, a nosso ver, não apenas em re
lação à expressão indicada, mas também relativa
me~ à própria propositura da ação perante o Tribu
nal Superior Eleitoral quanto aos Acórdãos deste 
Colando Supremo Tribunal Federal que decretem a 
inelegibilidade nos casos previstos na Constituição 
(Constituição Federal, art. 14, §§ 40, 5", 5", 7" e 8"). 
T ai inconstitucionalidade revela-se flagrante, pois é 
da competência originária desta egrégia Corte pro
cessar e julgar •a ação rescisória de seus julgados" 
(Constituição Federal, art. 102, inciso I, alfnea D-

14. Diante _da Doutrina e da Jurisprudência 
deste Excelso Pretória, pois não há como negar o vf
cio de inconstitucionalidade da expressão ora im
pugnada e do próprio art. 1° como um todo, por vio
lar a competência originária desta Calenda Corte. 

• - - ra1lncon5tituêionalidade, acrescente-se, traz 
consigo a possibilidade de danos irreparáveis aos 
que estão no pleno exercício de mandato eletivo por 
força de decisões finais proferidas pela Justiça Elei
toral, visto que, com o ajuizamento da ação rescisó-

ria, nos moldes estabelecidos pela referida Lei Com
plementar, o seu autor - cuja inelegibilidade foi de
cretada por sentença ou Acórdão - poderá vir a 
substituf-los, de imediato, no exen:fcio do mandato 
eletivo. 

15. Verificada, pois, a existência do fumus 
bonl jurls e do perlculum ln mora, requer o Autor 
seja deferida Medida Uminar para suspender, até a 
decisão final da ação, a eficácia do art 1• da Lei 
Complementar n• 86196. 

16. Requer ainda, que colhidas as informações 
necessárias e ouvido o Advogado-Geral da União, 
nos termos do art. 103, § 3", da Constituição Fede
ral, lhe seja dada vista dos autos para manifestação 
a respeito do mérito, pedindo, afinal seja julgada 
procedente a ação. 

Pede deferimento • 
Brasffia, 22 de maio de 1996. - Geraldo Brln

-ilelro, P_jpcurador-Geral da República • 

LEI COIIIPLEMENTAR 
~ 86, DE 14 DE MAIO DE 1996 

~ 

Faço saber que o Congresso Nacional decre
tou, o Presidente da Repúbtica, nos termos 9<> § 3" 
do art 66 da Constituição sancionou, e eu, Júlio 
campos, Segundo VJCe-Presidente do Senado Fe
derai, no exen:fcio da presidência, nos termos do § 
7" do mesmo artigo promulgo a seguinte Lei: 

Acrescenta dispositivo ao Código 
Eleitoral, a fim de permitir a ação resclsó
rla em casos de lnellglbiUdade. 

O Congresso Nacionai decreta: 
Art 1° Acrescenta-se ao inciso I do art 22 da 

Le: n• 4.:[ã7, de 1965-Código Eleitorai, a seguinte 
alfneaj: 

"Ar!. 22. ········-····················-······-··-··-
1 - ················-······ ··········-··-······-······-

J) a ação rescisória, nos casos de ine
legibilidade, desde que intentada dentro do 
prazo de cento e vinte dias de decisão i11'11-
corrfvel, possibilitando-se o exercfcio do man
dato eletivo até o seu trânsito em julgado. • 

Art 2" Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação, aplicando-se, inclusive, 
às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores 
à sua vigênçja .:.. · 

Ar!. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 14 de maio de 1996.- Sena

dor Júlio Campos, Segundo Vice-Presidente do Se-
nado Federai, no exen:fcio da Presidência. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O offcio 
1ido-vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romero 
Jucá. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 111, DE 1996 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n" 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os arts. 215, 216, 217, 218, 220, 224 e 

227 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 
19'!0 '{06digo Penal), passam a vigorar com a se
!l,~nte redação: 

· - "Posse sexual mediante fraude 

Art. 215. ····················-······-···-··-···--· 

Parágrafo único. Se o crime é pratica
do contra mulher virgem, menor de 16 (de
zasseis) e maior de 12 (doze) anos: 

Atentado ao pudor mediante fraude 

Art. 216. ·····················-··················-····· 

Parágrafo único. Se a ofendida é me
nor de 16 (dezesseis) e maior de 12 (doze) 
anos: 

Sedução 
Art 217. Seduzir mulher virgem, menor 

de 16 (dezesseis) anos e maior de 12 
{doze), e ter com ela conjunção cama!, apro
veitando-se de sua inexperiência ou justifi
cável confiança: 

Corrupção de menores 
Art 218. Corromper ou facilitar a cor

rupção de pessoa maior de 12 {doze) e me
nor de 16 {dezasseis) anos, com ela prati
cando ato de libidinagem, ou induzindo-a a 
praticá-lo ou presenciá-lo: 

- _--:-~ • - Rapto consensual 
Art 220. Se a raptada é maior de 12 

{doze) anos e menor de 18 {dezoito), e o 
rapto se dá com seu consentimento: 

Presunção de violência 

Art. 224. ·····················-······--·-·--···· 
a) não é maior de 12 {doze) anos: 

Mediação para servir a lascívia de 
outrem 

Art. 227. ···················-··-··-··-······-····-

§ 1° Se a vftima é maior de 12 (doze) e 
menor de 16 {dezasseis) anos, ou se o 
agente é seu ascendente, descendente, ma
rido, irmão, tutor ou curador ou pessoa a 
que esteja confiada para fins de educação, 
de tratamento ou de guarda: . 

···················-~-···-·-···-·············-····-

Justlflcação 

O Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei n• 
··· 2.848, de] de dezembro de 1940, denominou os cri

ines seXHais sob a epígrafe de "Crimes contra os 
Costumes•. 

O referido Diploma legal reduziu o limite de idade 
de 16 {dezasseis) para 14 {catorze) anos para o efeito 
de presunção de violência. JustifiCando a medida, o 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores aduziÕ, à 
época, que •com a redução do imite de idade, o proje
to atende à evidência de um fato social contemporâ
neo, qual seja a precocidade no conhecimento dos la

. tos sexuais. { .•. ) Ora, na época atual, seria abstrair hi-
pocritamente a rear.dade o negar-se que uma pessoa 
de 14 (catorze) anos completOS já tem urna noção teó
rica, bastante exata, dos segredos da vida sexual e do 
risco que corre se se presta à lascívia de outrem.• 

Passados mais de 40 anos, a assertiva descri
ta assume _proporções muito mais evidentes. O ex
traordináito avanço tecnológico das últimas décadas 
levou a sociedade à profundas transformações. Rece
be-se hoje uma quantidade de inforrnação jamais rece
bida em qualquer outro tempo. Os meios de comunica
ção - rádios, jornais, revistas e, principalmente, televi
são -deram à sociedade urna nova faoe. 

Com isso, tabus inerentes à sexualidade evi
denciados àquela época desapareceram. Nos aluais 
dias não há ignorância sexual. Otávio Frias Filho, 
em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo de 
18 de agosto de 1994, bem enfatiza a questão ao 
afirmar que "um adolescente de hoje sabe mais so
bre sexo do que qualquer filósofo do passado. { ••. ) É 
impossíveLmanter..as crianças numa ignorância ne
bulosa sobreo assunto quando imagens do sexo se-
guro estão por toda parte•. · · 

A Aids, síndrome que affige o mundo, está le
vando educaJ;Iores e governos a reverem suas posi-
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ções quanto à oportunidade sobre a iniciação da 
-educação sexual. É cada vez mais comum crianças 
receberem informações no âmbito familiar e nas es
colas sobre os riscos de doenças sexualmente 
transmissíveis. 

O projeto que ora apresentados visa tão-so
mente adaptar a lei penal à realidade social. Não se 
pode, hoje, conferir ignorância a um jovem de 12 
(doze) anos. Nesta idade, as mutações físicas e psi
cológicas já se manifestaram e o elevado nível de in
formação os tomam capazes de discernir sobre a 
oportunidade e a propriedade dos seus atos. Aos 16 
(dezesseis) anos o jovem adquire maturidade sufi
ciente para a prática de atos da vida civil e terá, em 
contrapartida, consciência plena das conseqüências 
penais. 

A presunção de violência, na opinião do ilustre 
jutiSfã l'leleno Cláudio Fragoso, "deve desaparecer 
-~~lei, pois dá lugar a soluções injustas não tendo 
co~ondência, por vezes, na realidade. O abuso 
sexual dos incapazes de consentir ou de opor resis
tência deve dar lugar a uma figura de delito específi
ca à semelhança do que ocorre em certas legislaçõ
es estrangeiras". 

Com o escopo de trazer aos ilustrei pares o 
.debate sobre o assunto que ora se trava nos tribu
nais e ganha especial relevo da sociedade e, sobre
tudo visando a atualização da lei penal, o projeto 
concentra-se basicamente na diminuição do limite 
de idade para efeito de presunção de violência (art. 
224), reduzindo-o para 12 (doze) anos. Prevê, ainda, 
de igual forma, a redução da idade de 18 (dezoito) 
para 16 (dezesseis) anos nas circunstâncias agra
vantes que compõem os tipos penais relativos aos 
crimes sexuais. 

Em síntese, são essas as razões, que· nos le- · 
vam a apresentar o presente o projeto de lei. 

Sala das Sessões, 24 de maio de 1996. - Se
nador José Bonifácio. 

LEGISU.ÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (') 

Código Penal 

_ O Presidente da República, usando da atribui
-ção quelfie -confere o art. 180 da Constituição, de
crc la a seguinte Lei: 

CÓDIGO PENAL 

-- ---------

PARTE ESPECIAL(') 

TITULO VI 
Dos Crimes Contra os Costumes 

CAPÍTULO I 
Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual 

Estupro 
Art. 213. Constranger mulher à conjunção car

nal, mediante violência ou grave ameaça: 
Pena- reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
• Pena com redaçã.o detellTlinada pela l:.ei nço 8.072, de 25 

da julho de 1990. 

• Vide art. 111 , III, f, da Lei n9 7.960. de 21 de dezembro de 

1989. 

• Vide art. 9" da Lei n11 8.072, de 25 de julho de 1990. · 

• Vldã'Súmula 608 do STF. 

Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 14 
(catorze) anos: .. 

Pena- reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 
• Parágrafo acrescentado pela Lei n° 8.069, de 13 de julho 

de 1990. ' 

. Com a modificação da pena do caput do art. 213, enten

demos que falta ao legislador expressar a revogação deste pará

grafo único. 
Atentado violento ao pudor 
Art. 214. Constranger alguém, mediante violên

cia ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com 
ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção 
carnal: 

Pena- reciusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
•. Pe~a cõm redação determinada pela Lei n2 8.072, de 25 

de julho de 1990 • 

. VIde art. 1St, III, g, da Lei n2 7.960, de 21 de dezembro de 

1989. 
. Vide arl 9lt da Lei nQ 8.072, de 25 de julho de 1990. 

Parágrafo único. Se o ofendido é menor de 14 
(catorze) anos: 

Pena- reclusão, de 3 (três) a 9 (nove) anos . 
• Parágrafo acrescentado pela Lei n° 8.069, de 13 de julho 

de 1990. · · - -·· -

Posse sexual mediante fraude 
Art. 215. Ter conjunção carnal com mulher ho

nesta, mediante fraude: 
Pena- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
Parág@lo úAico. Se o crime é praticado contra: 

mulher virgem, menor de 18 (dezoito) e maior de 14 
(cartorze) anos: 

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 
Atentado ao pudor mediante fraude 
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A1t. 216. lriduzir mulher honesta, mediante 
<ram:Je, a praticar ou permitir que com ela se pratique 
ato libidinoso diverso da conjunção carnal: 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
i'a,ágn;ifo único. Se a ofendida é menor de 18 

(ci,;zoito) e maior de 14 (catorze) anos: · 
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 

CAPÍTULO 11 
Da Sedução e da Corrupção de Menores 

Sedução 
Art. 217. Seduzir mulher virgem, menor de 18 

,:,;;;zorto; anos e maior de 14 (catorze), e ter com ela 
conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexpe
:iánda ou justitícaverconfiança: 

Pena--' reclusão, de 2 {dois) a 4 (quatro) anos. 
· - Cdrrupção de menores 

.A,t. 218. Corromper ou facilitar a corrupção de 
· ,iP.:;sca maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoi
to) anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou 
">duzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo: 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
. Vide Lei n° 2.252, de 1° de junho de 1954, que dispõe so

b~e a corrupção de menores. 

. Vide lei n12 8.069, de 13 de julho da 1990 (Estatuto da 
Criao~ça e do Adolescente). 

CAPÍTULO III 
Do Rapto 

Rapto violento ou mediante fraude 
Aot. 219. Raptar mulher honesta, mediante vio

lência, grave ameaça ou fraude, para fim libidinoso: 
~~ena- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 

. Vide art. 1~:~,111, h, da Lei n1t 7.960, de 21 da dezembro da 

1989. 

Rapto consensual 
Art. 220. Se a 1aptada é maior de 14 (catorze) 

anos e menor de 21 (vinte e um), e o rapto se dá 
com seu consentimento: 

Pena- detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
Diminuição de pena 
A1t. 221. É diminuída de um terço a pena, se o 

rapto é para fim de casamento, e de metade, se o 
agente, sem ter praticado com a vftima qualquer ato 
libidinoso, a restitui à liberdade ou a coloca em lugar 
s~ro, à disposição da familia. · 
-~curso de rapto e outro crime 

Art. 222. Se .. o..agente, ao efetwir o rapto, ou 
e.rn seguida a este, pratica outro crime contra a rap
tada. aolicam-se cumulativamente a pena corres
pcndenta ao rapto e a cominada ao outro crime. 

CAPfTÜLOIV 
Disposições Gerais 

Formas qualificadas 
Art 223. Se da violência resulta lesão corporal 

de nature;<a grave: 
Pena- reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. 
. Pena com redação determinada pela lei n" 8.072, de 25 

de julho de 1990 • 

• Vide art. 1..-,111, f e h, da Lei n" 7.960, de 21 de dezembro 

de 1989. 

. Vide art. 9"da Lei n" 8.072, de 25 de julho de 1990. 

Parágrafo único. Se do fato resulta a morte: 
Pena- reclusão, de 12 (doze) a 25 (vinte e cin-

Co) anos. · · 
. Pena com redação determi~ pela Lei n" 8.~ da _25 

de julho de 1990. 

. Vida art. 1°, III, I a h, da Lei n' 7.960, da 21 da dezembro 

.da1989. " 
• Vidt art. 9' da Lei n• 8.072, da 2s da julho de 1990. 
Presunção de violência 
Art 224. Presume-se a violência, se a vftima: 
a) não é maior de 14 (catorze) anos; " 
b) é alienada ou débil mental, e o agente Co-

nhecia esta circunstância; ··· 
c) não pode, por qualquer outra causa, ofera-

cer resistência. 
• Vide art. 9' da Lei n' 8.072, da 25 da jtjho da 1990. 
Açãopenal 
Art. 225. Nos crimes definidos nos capftulos 

anteriores, somente se procede mediante quei
xa. 

§ 1° Procede-se, entretanto, mediante ação pú
blica: 

I -~e a vitima ou seus pais não podem pro
ver às despesas do processo, sem privar-se de re
cursos indispensáveis à manutenção própria ou da 
famffia; 

11 - se o crime é cometido com abuso do pátrio 
poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou cura
dor. 

§ 2" No caso do n• I do parágrafo anterior, a 
ação do Ministério Público depende de repra
sentação. 

Aumento de pena 
Art 226. A pena é aumentada de quarta parte: 
1 - se o crime é cometido com o concuj de 

duas ou mais pessoas; . _ 
11 - se..Q; agente_ é a5çendente, pai a~otivo, pa

drasto, irmão, Morou curador, preceptor ou empra
gador da vítima ou por qualquer outro trtulo tem au-
toridade sobre ela; ' 

III - se.o agente é casado. 
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CAPÍTULO V 
-- - -Do lenocínio e do tráfiCo de mulheres 

Mediação para servir a lascívia de outrem 
Art. 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia 

de outrem: 
Pena- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

· ·§ 1• Se a vítima é maior de 14 (catorze) e me
nor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente é seu as
cendente, descendente, marido, irmão, ·Mar ou cu
rador ou pessoa a que esteja confiada para fins de 
educação, de tratamento ou de guarda: 

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
. Vide art. 231, § 1'. 
§ 2• Se _o crime é cometido com emprego de 

violência, grave ameaça ou fraude: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (otto) anos, 

além Ela.opena correspondente à violência. · 
.§ 3" Se o crime é cometido com o fim de lucro, 

~ - ·aptica.se também multa. 
Favorecimento da prostituição 
Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostttuição, 

facilttá-la ou impedir que alguém a abandone: 
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
§ 1• Se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1° 

do artigo anterior: 
Pena- reclusão, de 3 (três) a 8 (otto) anos. 
§ 2" Se o crime é cometido com emprego de 

violência, grave ameaça ou fraude: 
Pena-, reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, 

além da per/a correspondente à violência 
§ 3" se o crime é cometido com o fim de lucro, 

aplica-se ~ém multa. 
Casa de prostHuição 

,--Art 229. Manter, por conta própria ou de tercei
ro, casa de prostituição ou lugar destinado a encon
tros para fim libidinoso, haja, ou não, intu~o de lucro 
ou mediação direta do proprietário ou gerente: 

Pera-reclusão, de 2 (dois)a5 (cinoo) a105, e rrUia. 
Rufianismo 
Art 230. lirar provetto da prostttuição alheia, 

participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se 
sustentar, no todo ou em parte. por quem a exerça: 

Pena- reclusão, de 1 (llll) a 4 (qua!ro) a105, e rrUia. 
§ 1• Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1• 

doart 227: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, 

além da multa. 
- --9 2• Se há emprego de violênCia ou grave 

ameaça: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (otto) anos, 

ãiém da multa e sem- prejuízo da pena correspon
dente à violência. 

Tráfico de mulheres 
Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no ter

ritório nacional, de mulher que nele venha exercer a 
prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-la 
no estrangeiro: 

Pena- reclusão, de 3 (três) a 8 (otto) anos. 
§ 1• Se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1° 

do art. 227; 
Pena- reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 
§ 2• Se há emprego de violênci, grave ameaça 

ou fraude, a pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 12 
(doze) anos, além da pena correspondente à violência. 

§ 3" Se o crime é cometido com o fim de lucro, 
aplica-se também multa. 

Art. 232. Nos crimes de que trata este Capítulo, 
é aplicável o disposto nos arts. 223 e 224 . . 

" (A Comissão de Constituição, Justiça 
e-Cidadania -decisão terminaüva.) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O projeto 
será publicado e remetido à comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -~Sr. Se
nadores, na sessão do dia 22 do corrente .. .mês foi 
aprovado o Requerimento n• 434, de 1996, e, em 
conseqüência, passaram a tramitar em conjunto os 
Projetas de Lei do Senado n•s 236, de 1995, e 84, 
de 1996. Ambos tratam da criação de programa de 
bolsa de estudo para fammas carentes. 

A fim de ordenar o estudo dos projetas nas co
missões técnicas, a Presidência altera o despacho 
inicial de ambas as proposições, determinando o 
seu encaminhamento às Comissões de Assuntos 
Sociais, Educação e Assuntos Económicos, nessa 
ordem. - - . . 

No~ termos do disposto na alínea a do art 49 
do Regimento Interno, a Presidência atribui à Comis
são de Assuntos Económicos o caráter terminativo 
das proposições. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Sena
dor Júlio Campos enviou discurso à Mesa, para ser 
publicado na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex" será atendido. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi

dente Sr"s e Srs. Senadores, ter casa própria é o 
grand~ sonho de qualquer pessOa de bom senso, 
principalmente quando constitui famma. Em razão 
disso, muitos- fazem verdadeiros sacrifícios com a fi
nalidade única de ter um teto sob o qual possam se 
abrigar. Sabedores dessa necessidade, vital nas 
pessoas, os governos, por meio de programas de fi
nanciamento da casa própria, procuram criar facili-
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dades para que principalmente as famflias de ren-
-cta -mais baixa possam ver o seu sonho transfor
mar-se em realidade. No caso do Brasil, por exem
plo, o Sistema Financeiro de Habitação vem fun
cionando há bastante tempo e, apesar de alguns 
contratempos e tropeços provocados por dificulda
des económicas por que o Pafs passou, foi ele 
responsável por muitos brasileiros hoje terem um 
teto sob o qual morar. • 

Ao longo dos anos, esse sistema de financia
mento foi crescendo e se aperfeiçoando. Entretan
to, urna dificuldade perdura para aqueles que adqui
rem um imóvel residencial já financiado pelo Siste
ma Financeiro de Habitação: de acordo com a legis
lação em vigor, quando se faz a transferência de um 
imóvel já financiado e, conseqüentemente, do seu 
contrato de financiamento, o saldo devedor é. recal
culãdõ .. como se nova operação de financiamento 
fosse. Essa prática, sem dúvida alguma, traz trans- · 

· t(im~e prejUízos para os adquirentes, por sempre 
ocorrerem acréscimos no saldo,. com conseqüente 
aumento no valor das prestações, sem se falar de 
uma possível dilatação do prazo de financiamento. 
Assim, um imóvel inicialmente adquirido em vinte 
anos, por exemplo, poderá ter o seu prazo de finan
ciamento dilatado em dois, cinco ou até mais anos. 

A meu ver, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senac:lcr 
res, essa legislação não protege adequadamente o 
mutuário do sistema financeiro, principalmente aque
les que vierem a adquirir um imóvel já financiado. O 
seu negócio normalmente será urna incógnita, cuja 
solução ficará na dependência do agente financeiro, 
sempre pronto a obter alguma vantagem desse in-
teroâmbio-decontratos. - --- - -- --

----e:m decorrência disso, muitos negócios deixam 
de ser feitos, dado o temor que se tem a repactua
ção; ou são feitos sub-repticiamente, com contratos 
de gaveta celebrados entre as partes, sem qualquer 
oficialização pública e legal, com riscos evidentes 
para vendedores e adquirentes. 

Mister, pois, se faz encontrar uma solução que 
proporcione segurança aos mutuários do sistema, 
que não lhes traga maiores õnus do que aqueles já 
previstos em contrato e que ponha fim às inúmeras 
transações que existem de fato, mas que de direito 
são desconhecidas. A meu ver, o melhor caminho 
para se obter esse resuttado é assegurando aos ad-
~es.Qe.imóveis já financiados que, mesmo com 

a substituição de mutuário, as condições, os direitos 
e as obrigações do contrato inicial serão mantidos, 
dando-se a transferência mediante a simples substi
tuição do devedor. 

É esse o objetivo do Projeto de Lei de número 
82/95, de minha autoria, para cuja tramitação chamo 
a atenção dos meus Pares nesta Casa. Os beneff
cios da sua aprovação serão, no meu entender, ine
qufvocos, tanto para as partes envoMdas - compm
dor e vendedor - quanto para o agente financeiro, 
pois trar-se-ão à pública luz muitos negócios que só 
existem à sorrelfa; a cobrança das prestações será 
facilitada, urna vez que o devedor será de lato co- . 
nhecido; além disso, vendedores e adquirentes esta
riam seguros de estar realizando urna transação le
gal e vantajosa para ambas as partes. 

Reafirmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que o projeto não sugere qualquer prejufzo às par
tes, urna vez que o novo mutuário adquirente assume 
todas as dívidas e obrigações do antigo mutuário. 

É por estar convencido da oportunidade e da 
necessidade dessa decisão que tomei a iniciativa de 
propor a ].ua transformação em lei. · 

Espero que também os Senhores tenham essa 
mesma certeza, para que possamos, em breve, le
var esse projeto à aprovação. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada 

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

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 12h34min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. JOSAPHAT MARINHO NA SESSÃO 
DE 23-5-96, E QUE ENTREGUE A REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBUCADO 

-------POSTERIORMENTE. 
SR> ;;JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para 

discutir.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
proferi extenso e acredito que fundamentado discur
so, neste plenário, sobre o Projeto Sivam. Ttve o cui
dado de fazê-lo com serenidade e usando preferen
cialmente os documentos oficiais. Ao longo da expo
sição, mencionei irregularidades e ilegalidades ocor
ridas no processamento do Projeto. 

o discurso não mereceu contestação ou não 
pôde ser impugnado. Nenhum Lfder o fez neste pl8-
nário. Voltando o Projeto à Comissão, o nobre Rela
tor apreciou as emendas. Não se deteve na análise 
dos fundamentos que aqui foram expostos contraria
mente ao Projeto. Deu-me, como o fez. com os de
mais Senãirores que ofereceram emendas ao Proje
to, tratamento altamente educado. Foi até demasia
do generoso quando a mim se referiu, pois que me 
tratou de mestre. Mas rejeitou todas as emendas. - - . 
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Sou, portanto, neste instante, no plenário, um mes-
"lre não seguido. · - · · 

Compreendo, porém, as posições nesta Casa, 
neste instante. Quando se pede urgência para um 
projeto dessa natureza e dessa gravidade é porque 
não se quer discutir. É a lição da experiência da 
Casa. Quando as Uderanças que formam a maioria 
pedem urgência para assunto dessa importãncia, é 
para que cada Senador só disponha dos dez minu
tos, que o Regimento já tão drasticamente nos re
serva. 

Certo é que as irregularidades e as ilegalida
des apontadas naquele discurso não foram analisa
das. Ninguém as contestou. Ninguém disse que as 
informações não eram exalas. Ninguém impugnou a 
auditoria do Tribunal de Contas da União, que apon
foüünr"convfvio estranhável entre funcionários da 
AeroRáutica e funcionários da Esca. Ninguém tentou 
)iíStille!ir a circunstãncia de declarar o Governo ini
dõnea a empresa Esca e, ao mesmo tempo, apro
veitar seus técnicos para serem os fiscais da empre
sa estrangeira. Nem mesmo se apontando a anoma
lia de que a Esca e a Raytheon já se entendiam num 
conluio imoral antes de serem contratadas, urna vez 
que já tinham entre si um entendimento pelo qual, 
expressamente, comandariam o projeto dos pontos 
de vista técnico e polftico. 

Ninguém contestou nada disso. As emendas 
foram sumariamente rejeitadas. Todas, as minhas e 
as dos outros Senadores. Seria ingenuidade que 
viesse hoje para este plenário pedir destaque para 
as emendas. -

A experiência nos aconselha a sentir a realida
de em que pisamos. O que aqui se vai fàzer não é 
discutir, mas, sim, se apoiar o Projeto Sivam. O que 
aqui se vai fazer é consagrar o que está fetto, ainda 
que irregularmente. 

Não pedirei, por isso mesmo, destaque para a 
apreciação das emendSs. Vim a esta iribuna, nos 
dez minutos que me são conferidos, para marcar po
sição. Os fatos dirão, daqui para a frente, onde está 

• a~ªdae_onde residem as irregularidades e as 
ilegalidades. O que se fizer, sobretudo depois disso, 
depois de hoje, é.que definirá as nossas posições e 
'!S nossas responsabilidades. 

Num livro, excelente monografia sobre a vida 
dos parlamentos, André Chandemagor observa que 
o diálogo entre o Governo e o Parlamento só é fe
cundo quando deixa de ser desigual. Lamentavel
mente, a experiência de tanto tempo e a realidade 
de hoje, que nos deixam em tão má situação na opi
nião pública, não nos advertem para a circunstãncia 
de que precisamos criar o clima do diálogo igual en
tre o Poder ExecUtiVo e o Poder Legislativo, e não 
do diálogo que resulta sempre na submissão do Po
der Legislativo ao Poder Executivo. 

Hoje o que se vai consagrar é um projeto noto-
. riamente irregular. Ninguém nega nem a vaíia nem a 

importãncia do Projeto Sivam. O projeto em si não é 
contestado. O que se contesta, se impugna, se de
nuncia, é a irregularidade com que vem sendo des

. dobrado,~ o prooedi~to quanto à sua execução. 

Sr. Presidente, V. Ex" vai, dentro de poucos 
minutos, proclamar a aprovação do Sivam. Nós ou
tros, que votamos contra, esperamos, pelo bem do 
Pafs, que os interesses nacionais sejam preserva
dos, mas, nesta Casa, ninguém pode, neste instan
te, declarar que preservados estejam sendo regular
mente. Era o que devíamos fazer, era o que devia
mos exigir do Governo, dentro da soberania da deci
são parlamentar. Infelizmente, não estamos a travar 
o diálogo de igual para igual, mas o diálogo da sub
missão, que não nos enaltece, ao contrário, nos en-
fraquece. , 

No momento em que nos enfraquecemos vo
tando esse projeto maculado, também com Q Sena
do se enlrãquece o Governo. Porque não há .institui
ção, nem parlamentar nem executiva, que se fortale
ça, sem a defesa regular do interesse público. 

ATA DA 741 SESSÃO DEUBERATlVA 
ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 22 DE MAIO DE 1996 

(Publicada no Diário do Senado Federal, 
de 23 de maio de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

No Diário do Senado Federal de 24 de maio 
de 1996, à -'páginã 08722, 11 coluna, tomar sem efei
to a retificação referente ao Projeto de Resolução n• 
51, de 1996-CN. 
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--Ata da rr- Sessão não Deliberativa, em 27 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Nabor Júnior e Jefferson Péres 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1°·Secretário em exercfcio, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE -.-..., 
AVISOS 

· - DE MINISTRO DE ESTADO · 

N• 374/96, de 10 de maio de 1996, do Ministro 
da Fazenda, respondendo parcialmente os quesitos 
constantes do Requerimento n• 316, de 1996, de in
formações, do Senador Osmar Dias, e esclarecendo 
a impossibilidade de prestar as informações solicita
das nos itens 2 a 7 e 9, por tratarem de matéria pro
tegida pelo sigilo bancário, nos termos do art. 38, § 
4°, da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

N° 415/96, de 17 de maio do corrente, do Mi
nistro da Fazenda, referente ao Requerimento n• 
271, de 1996, de informações, do Senador Eduardo 
Suplicy. 

As informações foram encaminhadas, 
~ em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentoS vão ao arquivo. 

PARECERES 

PARECER N"272, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 66, de 1995 (n• 2.304191, na 
Casa de origem), que "cria a carteira de 
identidade única", o Projeto de Lei do Se
nado n• 32, de 1995, que "institui o núme
ro único de registro civil e dá outras pro
vidências• e o Projeto de Lei do Senado 

-=-... 11!.2§1, de 1995, que "Institui o Registro 
- - - Único para a Identificação dos brasileiros 

e dos estrangeiros residentes no Pars•, 
que tram1ta111 em conJunto. 

Relator: Senador Ramez Tebet 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n• 66, de 1995, 
tem por objetivo a instituição de documento único 
para a identifocação cMI, de emissão pelos Estados 
e Distrito Federal, com a qualificação pessoal, foto
grafia, impressão papiloscópica do polegar direito. 
Além disso, a previsão é de que esse documento 
contará com as assinaturas, tanto do interessado 
quanto da autoridade que a expedir. 

Nessa cédula de identificação, segundo o pro-
. · jeto corn;tarão também, à medida que forem sendo 

expedidos, os números do cadastro de pessoa ffsica 
- CPF, titulo de eleitor, carteira de habilitação e res
pectiva data de validade, PIS!Pasep, carteira de tra
balho, número de inscrição na previdência sc:!cial e 
do certificado de reselvista. _, 

Por fim, seu autor prevê que esse docuinento 
fará prova de todos os que dele constem. A proposi
ção dispõe, ainda, que as cédulas de identidade, 
hoje em vigor permanecerão válidas, facultando-se 
aos usuários substitui-las pelo modelo ora proposto. 

Por seu turno, o autor do Projeto de Lei do Se
nado n" 32, de 1995, preocupa-se com a instituição 
de número único de registro civil. 
Co~. a segunda proposta, esse número, 

váfldo em todo o território nacional, será oomposto de 
dois digites alfabéticos, identificadores da unidade da 
FederaçãO-onde oooner o registro, seguindo-se três 
dfgitos, também alfabéticos, indentificadores do Muni
cfpio, e, por fim, ofto dfgitos numérioos, forrnaclores do 
seqüencial identificador de cada indivfduo. 

Prevê ainda a constituição de um sistema de 
controle central a ser definido pelo Poder Executivo, 
sistema esse incumbido de implementar, coordenar 
e superintender os cadastros das pessoas registra
das em qualquer local da Federação. 

Diferentemente do primeiro projeto, não cons
tam deste a forma ou os números dos documentos a 
serem lançados. Ademais, nos termos do PLS n" 
32195, perderão a validade, em cinoo anos, os docu
mentos dfi! identificação em desacordo com a nova 
sistemática propOsta. · 

Ademais tramita, apensado, o Projeto de Lei do 
Senado n• 251, de 1995, em virtude de requerimento 
aprovado ~m fulcro no art. 258 do Regimento lnter- . 
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no. De acordo com o PLS n• 251195, o registro único 
-teria. caráter vitalfcio e substituiria a numeração 
constante de quaisquer outros documentos de iden
tificação emitidos no território nacional, entre os 
quais o das cédulas de identificação civil, do Cadas
tro de Pessoa Ffsica - CPF, junto à Secretaria da 
Receita Federal, o prontuário da Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH, o número do passaporte, do 
titulo de eleitor, da Carteira de Trabalho - CTPS, e 
da inscrição junto à previdência social. 

O número geral de cada cidadão, no futuro, se
ria emitido no momento do nascimento e se aplicaria 
tanto à certidão de registro quanto a todos os de
mais documentos a ele referentes emitidos ao longo 
da vida. Representantes dos principais órgãos emi
tentes de documentos constituiriam comissão para 
implantar o registro único. • 
- -É 9' relatório. A seguir, o exame de mérito. 

11 - Análise e voto 

- Através do PLS n• 32195, propõe-se a unifica
ção de registros de identificação civil, com a adoção 
de fórmula alfanumérica, e dos controles desses re
gistros, por órgão central. Proposta semelhante é a 
do PLS n" 251/95. Por sua vez, no PLC n• 66195, 
dispõe-se sobre a forma dessas cédulas de identifi
cação, das quais constarão os números correspon
dentes aos demais documentos do interessado. 

lnobstante seja este o único conflito entre as 
proposições, seu teor é de tal ordem que lhes atilige 
o próprio cerne, pois os objetivos dos dois projetos 
os tomam mutuamente exclusivos. 

Em ambas as proposições, ademais, identificam
se impropriedades práticas, capazes de suscitar não 
éiJl9!)aS controvérsias, mas até mesmo de conduzir à 
inexeqwbilidade de alguns de seus tópicos. 

Iniciemos o exame pelo PLS n" 32195, cuja 
ementa estabelece: 'Institui o número único de Re
gistro CMI ••• • Idêntica referência a registro civil va
mos encontrar no art. 1• e seu parágrafo. Igualmen
te, no art. 2", temos: 'É instituído o Cadastro Nacio
nal de Registro Civil •• .". Por fim, no art. ~. seguinte, 
que se encontra equivocadamente numerado como 
outro • Art 2"", e no seu § 1°, vamos encontrar, uma 
vez mais, a expressão "registro civil'. 

Para a população brasileira, "registro civil' é 
expressão atavicamente atrelada ao registro carto
rial das pessoas naturais, a partir do qual se expe
ggm;;,eemo- decorrência natural e imediata, as certi
dões de nascimento. Por esse motivo, a expressão 
'registro civil' não deve ser utilizada em conotação a 
'cédula de identidade civil', conforme consta dessa 
proposição. 

É imprescindfvel, portanto, seja acrescentado 
aos tópicos apontados, a expressão 'de identifica
ção', ou, alternativamente 'de identidade', para que 
se faça exala e expressa referência aos documentos 
de identidade, e não aos registres de nascimento. 

Quanto à técnica, o parágrafo único do a,rt. 1° 
tem desdobramento em nunerais, de um a três, 
quando, em lugar destes, deveriam constar incisos. 

O art. 2", por sua vez, apresenta duas vezes esse 
numeral: no local próprio e, tarrbém, em lugar do art. 3" 

No que concerne ao PLC n• 66195, a proposta 
reveste duas impropriedades, que, nos parece, a in
viabiflzam. A primeira pela inexeqüibifidade de se 
acrescentar novo número a documento em curso e 
uso. Esse procedimento demandaria expedição de 
nova cédula, constando dessa última o número pre
tendido, e ensejaria idêntico procedimento tantas ve
zes quantas o cidadão viesse a postular novas inser
ções, até-que, afinal, atingisse o limite autorizado. 

Tal procedimento, ao contrário do pretendido, 
ampliaria o expressivo número de documentos de 
identificação já existentes. ~ 

A segunda e mais grave impropriedade constan
te do PLC n" 6&'95, a nosso ver, consiste na manuten
ção do atua1 sistema de controle de identidades._ Esse 
sistema, por ser localizado, e não nacional, permite ao 
cidadão obter uma cédula de identidade em cada Es
tado da Federação, todas váfldas e oficiais. 

Exatamente pela mesma razão, esse sistema 
permite também que essas cédulas sejam fraudadas 
e falsificadas, propiciando os portadores ilegflimos a 
obtenção de CPF e de todos os demais documentos 
exigfveis à abertura e movimentação de contas ban
cárias, com todos os consectários nefandos que de
correm desses . atos. Análogas considerações de 
lundameriio e de operacionalização podem ser adu
zidas quanto ao PLS n" 251195 e que tomam incon
veniente sua adoção. 

Feitas estas ponderações, propomos aos ilus
tres integrantes desta Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania a Aprovação do PLS n• 32195, 
com as alterações que necessita, através das emen
das a seguir sugeridas. Por conseqüência, propo
mos a Rejeição dos PLC n• 66195 e PLS n• 251/95, 
com o subseqüente Arquivamento, na forma regi
mental. 

EMENDA N" 1 - CCJ 

Dê-s&à-émeiita do PLS n• 32/95 a seguinte re
dação: 

'Institui o número único de Registro de 
Identidade Civil e dá outras providências.' 
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, EMENDA N° 2- CCJ 

Dê-se ao art. 1• do PLS n• 32195, e ao seu pa
rágrafo único, a seguinte redação, renumerando em 
algarismos romanos, seus incisos: 

"Art. 1• É insti!ufdo o número único de 
Registro de Identidade CMI, pelo qual cada 
cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, 
será identificado em todas as suas relações 
com a sociedade e com os organismos go
vernamentais e privados. 

Parágrafo único. O número único de 
Registro de Identidade Civil será composto 
por um conjunto de letras e algarismos, da 
seguinte forma: 

I - dois dfgnos alfabéticos identificado
- .-!J!S da Unidade da Federação onde é feno o 

registro; . 
~ - · _ 11 - três dfgitos alfabéticos identificado-

- res do Municfpio onde é feno Õ registro; e 
III - ono dfgnos numéricos formadores 

do sequencial identificador do indivfduo a 
que pertenoe o registro. • 

EMENDA N• 3- CCJ 

Dê-se ao caput do art. 2" do PLS n" 32195 a 
seguinte redação e acresoente-se-lhe.o seguinte pa
rágrafo único: 

• Art. 2" É instilufdo o Cadastro Nacio
nal de Registro de Identificação CMI, desti
nado ao controle do número único de Regis
tro de Identidade CMI e dos dados de identi
ficadores de cada cidadão. 

Parágrafo único. A cédula de identida
de cMI conterá, obrigatoriamente, além dos 
dígitos alfanuméricos de que trata esta Lei, 
o nome completo da, própria pessoa que se 
identifica, filiação, local e data de nascimen
to, fotografia, impressão digitaf do polegar 
direito, estado cMI, assinaturas do portador 
e da autoridade responsável peta emissão 
dacédula.• · 

EMENDA N" 4-CCJ 

Renumere-se a,propriadamente o art. 3", dan
do-se ao caput e ao § 1• a seguinte redação: 

_--:._--- -! Art. 3" O Poder Executivo definirá a 
entidade que oentralizará as atMdades de 
implementação, coordenação e controle do 
Cadastro Nacional de Registro de Identifica
ção Civil, constituindo-se em órgão oentral 

do Sistema Nacional de Registro de ldentifi-
cáção Civil. -

§ 1° O órgão oentral do Sistema Nacio
nal de Registro de Identificação CMI será 
representado, na Ca,pital de cada Unidade 
da Federação, por um órgão regional e, em 
cada Municfpio, por um órgão local. • 

Sala da Comissão, 27 de maio de 1996.- Íris 
Rezende, Presidente - Ramez Tebet, Relator - Jú
nla Marlse - Pedro Simon - Bernardo Cabral -
José Eduardo Outra -Jefferson Péres- Lúcio Ai
cântara - Romeu Tuma - Ney Suassuna - Fran
celina Pereira- Ronaldo C. Uma- Arlindo Porto. 

VOTO EM SEPARADO DO 
SENADOR LÚCIO ALCÂNTARA 

Na Çomissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. . 

A instituição de um número único de identifica
ção do cidadão que facilitasse e racionalizaSse as 
relações do cidadão com o Estado e com os· servi
ços público ou, nas palavras do nobre colega. 'sena
dor Pedro Simon, com o qual o cidadão seja "identifi
cado em todas as suas relações (grilo nosso) com 
a sociedade e com os organismos governamentais e 
privados" terá enormes beneffcios para as pessoas, 
para os órgãos da Administração Pública e para as 
empresas privadas. 

Facilitará grandemente a vida do cidadão, uma 
vez que este não precisará portar várias carteiraS de 
identidade cada vez que sair de casa nem submeter
se ao martírio de incontáveis filas para obter cada 
um de seus vinte e um números e cédulas de identi
dade - m:íiilero eSte baseado em levantamento do 
próprio Senador Simon. 

Para as empresas, representará importante 
economia de recursos humanos e materiais e de 
tempo, uma vez que uma única comunicação a um 
único órgão do governo será neoessária para trans
mitir as "informações sócio-econOmicas" devidas por 
lei, a cada mês, e que - a,pesar de referirem-se ao 
mesmo empregado e destinarem-se todas ao mes
mo Governo - têm de ser transmitidas pelo menos 
três vezes e referindo-se a números de identificação 
diferentes, referentes à mesma pessoa: ao Ministé
rio do Trabalho, informa a Relação Anual de Infor
mações ~ajs; 1!9 Ministério da Previdência, infor
ma a relaçaõ de Salários-de-c<:·ntribuição arrecada
dos e as Comunicações de Di~p~n&&; à Caixa Eco
nOmica Federal, informa as contribuições do FGTS e 
ao PIS/PASEP. 
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Numa economia de escala, a racionalização 
representada por identificar os cidadão&emprega
dos por um único número ao invés de quatro poderá 
representar aumento de produtividade ou, pelo me
nos, redução de custos operacionais, decorrentes da 
produção, da transmissão e do processamento das 
denominadas "informações sociais". 

Para o Governo, a adoção deste número único 
de identificação do cidadão ou, come aqui se está 
denominando, "Número Único de Registre de Identi
dade Civil" representará redução de custos opera
cionais, da necessidade de serviços de fiscalização 
e controle e do número de fraudes, além de limitar a 
possibilidade de existência de fantasmas e laranjas. 
Além, é claro, de propiciar um serviço de melhor 
qualidade aos cidadãos. 

Por tudo isto apoio o Relator em seu voto e o 
propósi!6r da matéria, discordando apenas - e esta 
é a razão do arrazoado acima e deste voto em sepa

..... · · · râdo--=--em um ponto. que derloia o não entendilllen. 
to completo da preposição. 

O "Número Único de Registro de Identidade Ci
vil" substituirá todos os demais números até agora 
usados para identificar o cidadão nas suas relações 
com o Estado e a sociedade. 

Em vista disto, não cabe - na Emenda n2 3-
CCJ - a redação que propõe Sua Excelência seja 
substitutiva ao art. 2" da preposição do Senador Pe
dro Simon. 

Não cabe porque os números do Titulo de Elei
tor, do Certificado de Reservista, do Cadastre de 
Pessoa Ffsica e da Carteira Nacional de Habilitação 
passam a ser o mesmo Número único de Registro 
de Identidade Civil para cada cidadão, uma vez que 
9 PI:S 32195 prepõe- nada mais, nada menos- que 
uma substituição de todos estes números por um 
único, "pelo qual cada cidadão brasileiro, nato ou na
turalizado, será identificado em todas as l>Uas rela
ções cem a sociedade e os organismos governa
mentais e privados". 

Esta é a diferença substancial entre os dois prc
jetos aqui analisados e a razão pela qual voto com o 
relator, feita esta ressalva: enquanto o projeto do De
putado Vítor Faccioni (PLC n• 66, de 1995) traz, como 
única novidade, o fato de pennitir averbar num único 
documento os principais dados que o cidadão precisa 
no dia-a-dia, o Projeto do Senador Pedre Simon avan
ça=ap..Jnstituir mecanismos que, mais que facilitar a 
vida do cidadão, fêm prcft.iildéis repercussões na vida 
civil e na Administração do Estado e da Economia 

' Preponho a seguinte nova redação à Emenda 
n•3-CCJ: 

"Dê-se ao caput do art 2" do PLS n• 
32/95 a seguinte redação e acrescente-se
lhe o seguinte parágrafo único: 

Ar!. 2• É institufdo o Cadastro Nacional 
de Registro de Identificação CMI, destinado 
ao controle do Número Único de Registro de 
Identidade Civil e dos dados identificadores 
de cada cidadão. 

Parágráfo único. A cédula de identida
de civil conterá, obrigatoriamente, além dos 
dígitos alfanuméricos de que trata esta Lei, 
o nome completo da própria pessoa que se 
identifica, filiação, local e data de nascimen
to, fotografia, impressão digital do polegar 
direito, estado civil, assinaturas do portador 
e da autoridade responsável pela emissão 
da Cédula" 

_ Em~vista do exposto, voto pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1995, com as 
emendas de números 1, 2 e 4, apresentadas pelo 
Relator, e a emenda aqui apresentada, e pela rejei
ção do Projeto de Lei da Câmara n• 66, de 19~. 

Sala das Sessões, de de 1995~- Se-
nador Lúcio Alcãntara. · 

Documento anexado nos tennos do 
art. 250, parágrafo único do Regimento ln
temo. 

Minuta de Parecer n• , de 1995 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Cãmara n" 66, de 1995 (n" 2.304191, na Câ
mara dos Deputados), que "Cria a cartei
f!l-de Identidade única", e o Projeto de Lei 
do Senado n" 32, de 1995, que "Institui o 
número único de registro civil e dá outras 
providências". 

Relator: Senador Ramez Tebet 
O Projeto de Lei da Cãmara n• 66, de 1995, 

tem por objetivo a instituição de documento único 
para a identificação civil, de emissão pelos Estados 
e Distrito Federal, com a quaiHicação pessoal, foto
grafia, impressão papiloscópica do polegar direito. 
Além disso, a previsão é de que esse documento 
contará com as assinaturas, tanto do interessado 
quanto da autoridade que a expedir. 

Ne~ <$lula de identificação, segundo o pro
jeto, constãião -também, à medida que forem sendo 
expedidos, os números do cadastro de pessoa física 
- CPF, título de leitor, carteira de habilitação e res
pectiva da~ de validade, PIS/Pasep, carteira de tra- _ 
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balho, número de inscrição na previdência social e 
-de eertificado de reservista. 

Por fim, seu autor prevê que esse documento 
fará prova de todos os que dele constem. A proposi
ção dispõe, ainda, que as cédulas de identidade, 
hoje em vigor, permanecerão válidas, facultando-se 
aos usuários substituí-las pelo modelo ora proposto. 

Por seu turno, o autor do Projeto de Lei do Se
nado n• 32, de 1995, preocupa-se com a instituição 
de número único de registro civil. 

Consoante a segunda proposta, esse número, 
válido em todo o território nacional, será composto 
de dois dígitos aHabéticos, identificadores da unida
de da federação onde ocorrer o registro, seguindo
se três dígitos, também aHabéticos, identificadores 
do Município, e, por fim, oito dígitos numéricos, for
madores do seqüencial identificador de cada [ndiví
dUO,' ... 

..Prevê ainda a constituição de um sistema de 
~ ~ · ctmll'ele central a ser definido .pelo Poder Executivo, 

sistema esse incumbido de impleme"!M, coordenar 
e superintender os cadastros das pessoas registra-" 
das em qualquer local da Federação. 

Diferentemente do primeiro projeto, não cons
tam deste a forma ou os números dos documentos a 
serem lançados. Ademais, nos termos do .PLS n• 
32195, pei'derão a validade, em cinco anos, os docu
mentos de identificação em desacordo com a nova 
sistemática proposta. . 

É o relatório. A seguir, o exame de mérito. 
Através do PLS n" 32/95, propõe-se a unificação 

de registres de identificação civil, coni a adoção de fór
mula 8l!anumérica, e dos controles desses registres, 
por órgão central. Por sua vez, no PLC n• 66J95, eis
põe-se-sobre a fonna dessas cédulas de identificação, 
das quais constarão os números correspondentes aos 
demais documentos do interessado. 

lnobstante seja este o único conflito entre as 
proposições, seu teor é de tal ordem que lhes atinge 
o próprio cerne, pois os objetivos dos dois projetes 
os tomam mutuamente exclusivos. 

Em ambas as proposições, ademais, identi
ficam-se impropriedades práticas, capazes de 
suscitar não apenas controvérsias, mas até mes
mo de conduzir à inexeqüibilidade alguns de 
seus tópicos. 

Iniciemos o exame pelo PLS n• 32195, cuja 
ementa estabelece: "Institui o número único de Re
g!_~ ... ~ Idêntica referência a registro civil va
mos encontrar no art. 1• e seu parágrafo. Igualmen
te, no art. 2", temos: "É instituído o Cadastro Nacio
nal de Registro CMI •.• • Por fim, no art. 3°, seguinte, 
que se encontra equivocadamente numerado corno 

outro "Art 200, e no seu §_ 1•, vamos encontrar, uma 
vez mais, a expressão"registro cMI". 

Prua a população brasileira "registro civil" é ex
pressão atavicarnente atrelada aõ registro cartoriaJ das 
pessoas naturais, a partir do qual se expedem, corno 
decorrência natural e imediata, as certidões de nasci
mento. Por esse motivo, a expressão "registro civil" 
não deve ser utilizada em conotação a "cédula de 
identidade civil", conforme consta dessa proposição. 

É imprescindível, portanto, seja acrescentado 
aos tópicos apontados, a expressão "de identifica
ção" ou, alternativamente "de identidade", para 
que se faça exala e expressa referência aos doeu" 
mentes de identidade, e não aos registres de nas
cimento. 

Quanto à técnica, o parágrafo único do art. 1• 
tem desdobramento em numerajs, de Uf11 a três, 
quando, em lugar destes, deveriam constar incisos. 

O art. 2", por ·sua vez, apresenta duas vezes 
. esse numeral: no local próprio e, também, em lugar. 
do art. 3". 

No que concerne ao PLC n• 6É!I95,.a proPosta 
reveste duas impropriedades, que nos parece, a in
viabilizam. A primeira, pela inexeqüibilidade de se 
acrescentar novo número a documento em. curso e. 
uso. Esse procedimento demandaria expedição de 
nova cédula, constando dessa última o número pre
tendido, e ensejaria idêntico procedilnento tantas ve
zes quantas o cidadão viesse a postular novas inser
ções, até que, afinal, atingisse o limite autorizado. 

Tal procedimento, ao contrário do pretendido, 
ampliaria o expressivo número de documentos de 
identificação já existentes. 

A segunda e mais grave impropriedade cons
tante do Ja:C n• 66195, a nosso veÇconsiste na ma
nutenção do atual sistema de controle de identida
des. Esse sistema, por ser localizado, e não nacio
nal, permite ao cidadão obter uma cédula de identi
dade em cada Estado da Federação, todas válidas e 
oficias. 

Exatamente pela mesma razão, esse sistema 
permite também que essas cédulas sejam fraudadas 
e falsificadas, propiciando aos portadores ilegítimos 
a obtenção de CPF e de todos os demais documen
tos exigíveis à abertura e movimentação de contas 
bancárias, com todos os consectários nefandos que 
decorrem desses ates. 

Feitas .estas considerações, propomos aos ilus
tres integraõies desta Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania a aprovação do PLS n• 32195, 
procedendo-se, porém, às alte!âções de que neces
sita através !!as emendas a seguir sugeridas. Propo-
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mos ainda a rejeição do PLC n• 66195, com o conse
~eRte arquivamento, na forma regimental. 

EMENDA N°1·CCJ 

Dê-se à emenda do PLS n• 32195 a seguinte 
redação: 

"Institui o número único de Registro de 
Identidade Civil e dá outras providências. • 

EMENDA N° 2-CCJ 

Dê-se ao art. t• do PLS n• 32195, e ao seu pa
rágrafo único, a seguinte redação, renumerando, em 
algarismos romanos, seus incisos: 

"Art. 1° É institurdo o número único de 
Registro de Identidade Civil, pelo qual cada 
cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, 

_ .- JE!rá identificado em todas as suas relações 
com a sociedade e com os organismos go

- .. _ • vemamentais e· privados. · 
- Parágrafo único. O número único de 

Registro de Identidade Civil será composto 
por um conjunto de letras e algarismos, da 
seguinte forma: 

I - dois dígttos alfabéticos identificado
res da Unidade da Federação onde é fetto o 
registro; 

11 - três dígttos alfabéticos identificado
res do Município onde é fetto o registro; e 

III - oito dígitos numéricos formadores 
do seqüencial identificador do inãwíduo a 
que pertence o registro. • 

EMENDA N° 3-CCJ 

Dê-se ao caput do art. 2" do PLS n• 32195 a 
seguinte redação e acrescente-se-lhe dois parágra
fos: 

"Art. 2" É instituído o Cadastro Nacio
nal de Registro de Identificação Civil desti
nado ao controle do número único de Re
gistro de Identidade Civil e dos dados iden· 
tificadores de cada cidadão. 

§ 1° A cédula de identidade civil conte
rá, obrigatoriamente, além do dígttos alfanu
méricos de que trata esta lei, o nome com
pleto da própria pessoa que se identifica, fi. 
liação local e data de nascimento, fotografia, 
impressão digital do polegar direito, estado 

• _--:_ .civil, assinaturas do portador e da autorida
de responsável pela emissão da cédula. 

§ 2" Facultativamente a requerimento 
da pessoa que se identifica, constará da cé
dula de identidade civil o grupo ou tipo san-

güíneos, os números do título de eleitor, do 
certificado de reservista do cadastro de pes
soa física e da carteira de habilttação Pl\ra 
dirigir veículos. • 

EMENDA N• 4-CCJ 

Renumere-se aproximadamente o art. 3°, dan
do-se ao caput e § 1° a seguinte redação: 

• Art. 3° O Poder Executivo definirá a 
entidade que centralizará as atividades de 
implementação, coordenação e controle do 
Cadastro Nacional de Registro de Identifica
ção Civil, constituindo-se em órgão central 
de Sistema Nacional de Registro de ldentifi· 
cação Civil. 

§ 1° O Órgão central do Sistema Na
cional de Registro de Identificação Civil será 
representado na Capttal de cada Unidade da 
F!deração, por um órgão regional e, éada 
Município por um órgão local." 

Sala das Sessões, Ramez Tebet, Rela~. 

PARECER fP 273, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, ·Justi
ça e Cidadania, às Emendas de Plenário, 
de n" 7 a 14, oferecidas ao Projeto de Lei 
da Câmara n" 4, de 1996 (n" 1.156, de 
1995, na Casa de origem), que "Regula
menta o Inciso XII, parte final, do art. SO 
da Constituição Federal e dá outras pro
vidências•. 

Relator: Senador Jefferson Péres 
O Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1996, que 

"Regul~!lla o inciso XII, parte final, do art. 5° da 
ConstituiÇão Federal e dá outras providências", rece
beu, para exame, 8 (otto) Emendas de Plenário, de 
n" 7 a n• 14, de autoria dos ilustres Senadores José 
lgnácio Ferreira (4 emendas) e José Eduardo Outra 
(4 emendas). 

Abaixo, passamos a relatá-las: 

EMENDA N° 7- PLENÁRIO 

De autoria do Senador José lgnácio, introduz a 
expressão "descrito com clareza seu objetivO e me
diante a identifiCação e qualificação do investigado", 
assunto que diz respeito, obviamente, às caracterís
ticas de petição para autorização de "escuta telefõni· 
ca'. Isso, oo caput do art. 2" do PLC n• 4196, que 
trata das situações em que é permitida a intercepta
ção. A matéria está evidentemente mal colocada. 
cabendo frisar que o art. 4° da proposição já trata 
adequadam~nte do assunto. 
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Pretende o autor, também, reintroduzir, no art. 
-20-, iflciso que já havia sido suprimido, pelas razões 
expostas no Parecer- CCJ - n• 26196. 

Além disso, objetiva o nobre parlamentar res
tringir a possibifidade de interceptação telefônica 
•aos delitos de seqüestro ou cárcere privado, extor
são mediante seqüestro e tráfico ilfcito de entorpe
centes', sob o argumento de que esses 'são delitos 
graves ••• Mas só esses delitos, não outros'. 

Ora, só para lembrar outros, não seriam tam
bém graves o crime de contrabando de armas, que 
tem permitido a bandidos perigosos e cruéis tomar 
reféns as sofridas populações de favelas e bairros 
periféricos de grandes centros populacionais como 
Rio e São Paulo? E o latrocfnio de motoristas de ca
minhão para o roubo do vefculo e da carga? 

Poderfamos citar muitos outros crimes com 
grande 'f!Otencial agressivo contra a sociedadé. Pa
rece -AUe entendemos que a interceptação telefõnica 

~ · , 'é; ~itavelmente, uma arma eficaz com que conta 
a sociedade em sua luta contra o crime. A Constitui
ção Federal, indiretamente, assim o reconhece. O 
PLC n• 4/96 estabelece rfgidos limites para sua apli
cação. Restringir demais, desnecessariamente, a 
utilização desse meio de levanfamento de prova, 
não nos parece adequado, nem responde aos an
seios sociais por segurança e tranqüifidade. 

Devemos crer que a autoridade judicial saberá 
decidir, na forma da lei e com equillbrio e bom sen
so, sobre sua aplicabilidade e que a autoridade poli
cial, responsável por sua execução, agirá dentro dos 
limites impostos pela legislação. Mesmo porque, 
aquela autoridade que, eventualmente, assim não o 
fizer, será alcançada pela lei corno qualquer cida
dão. E-não faltam dispositivos legais para sancionar 
os abusos. 

EMENDA N° 8- PLENÁRIO 

De autoria do Senador José Eduardo Outra, 
pretende suprimir a expressão 'de ofício ou' no art. 
3°, caput, sob o argumento que 'Não se é permitido, 
no sistema processual brasileiro, cumular no magis
trado as funções de instrutor e julgador" e 'conferin
do a expressão atribuição ofrcial (de ofício) ao juiz 
de determinar a produção de uma prova, sem dúvida 
incentiva-se sua participação na produção de pro-
va ... • 

Parece-nos que o nobre Senador está laboran
~-egtlívooo. Sem dúvida que as atividades de 
instrução processual se dão, predominantemente, 
na fase da instrução do processo penal. Mas isso 
não quer dizer que a doutrina e a norma impeçam 
que haja atos de instrução na fase processual pro-

priamente dita. Vejamos o que diz a respeito o con
sagrado Vocabulário Jurfdico de Plácido e Silva: 

'Instrução pena~ na terminologia forense 
é empregada para exprimir a soma dos atos e 
ciligências que, na forma das regras legais es
tabelecidas, devam ou podem ser praticadas 
no curso do processo, para que se esclare
çam as questões ou os fatos, que consti
tuem o objeto da demanda ou litígio. 

A instrução, pois, ( ... ) vem ministrar 
os esclarecimentos ou trazer elucidação 
aos fatos que se precisem saber. 

( ... ) instrução mostra-se em sentido 
equivalente a esclarecimento, elucidação 

( •.. ) Tudo, pois, que se faça ou promo
va no processo com a intenção de provar, 
mostrar, esclarecer, documentar, é instru
ç!i:o. 

Tecnicamente, evidencia-se a reunião 
ou procura de provas, conseqüente dos 
atos praticados ou diligências feitas, que de
terminam a procedência ou improcedência 
dos fatos alegados, quando em processo ci
vil, ou dos fatos imputados a alguém, quan
do em processo penal." 

Corroborando e completando este entendimen
to, os arts. 425, 497 e 502 do Código de Processo 
Penal, tomados corno exemplo, dispõem: 

• Art. 425. O presidente do Tribunal 
do Júri, depois de ordenar de ofício, ( ••• ) as 
di!igências necessárias para sanar qualquer 
ril:Jiidade ou esclarecer fato que interesse à 
decisão da causa ( •.• ) 

Art. 497. São atribuições do presi
dente do Tribunal do Júri, além de outras 
expressamente conferidas neste Código: 

XI - ordenar de ofício, ( ..• ) as diligên
cias destinadas a sanar qualquer nulidade, 
ou a suprir falta que prejudique o esclareci
mento da verdade. 

Art. 502. Findos aqueles prazos (para 
requerimento de diligências feito pelas pal'
tes-= art. 499 do CPP), serão os autos ime
diatamente conclusos, para sentença. ao 
juiz, que ( ••• ) poderá ordenar desinências 
para sanar nulidade ou suprif faltá que pre-- , ( 
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judique o esclarecimento da verdade. (ob
servação e grifos nossos)" 

Não obstante, a argumentação tem o mérito de 
nos recordar que a utilização desse meio de levanta
mento de prova se reveste de características excep
cionais, por se constituir, mesmo que dentro da lei, 
numa quebra autorizada de direitos fundamentais 
previstas na CF. Por isso, a ação de interpretação 
telefônica carece de cuidados, também excepcio
nais, para garantir esses direitos. 

Mas cremos que é possível atingir os objetivos 
do proponente de outra forma, como, por exemplo, a 
obrigatoriedade de oitiva do Ministério Público, antes 
de o juiz decretar, de ofício, a interceptação telefônica. 

EMENDA N° 9- PLENÁRIO 

- Deo iniciativa do Senador José lgnácio,' toma · 
impq_sitiva a requisição. "de serviços e técniCos espe- ··· 

~ ·c.ializados às concessionárias de serviço público" 
para a realização da interceptação telefônica. Prevê, 
ainda, que esses técnicos prestem compromisso pe
rante "a autoridade judicial autorizadora da intercep
tação". 

Julgamos que a sugestão não é pertinente. 
Em primeiro lugar, dadas as características da 
operação, podem ocorrer situações em que a 
oportunidade, a urgência e o sigilo não indiquem 
ou permitam essas providências. O argumento 
apresentado, no sentido de que a emenda se justi
ficaria pela necessidade de maior garantia do 
cumprimento exalo das medidas constantes na au
torização, não tem cabimento. Não é o técnico o 
responsável pela observância da correção e legali
dade .dos procedimentos e sim a autoridade poli
cial. A ela é reconhecida a competência legal, in
clusive, de tomar a termo o compromisso de peri
tos envolvidos em atos investigatórios. Ocorre, 
ainda, que, nem sempre uma concessionária de 
serviços públicos terá profissionais diponfveis, nas 
condições necessárias. Se a empresa for privada, 
o que poderá ocorrer no futuro, nem mesmo terá a 
obrigação legal de atender à requisição. 

Tem-se a iÍTlpressão, ao ler a proposta, que 
aqui se levanta, a priori, suspeição contra a corre
ção dos procedimentos da autoridade poficial. En
tendemos que, em determinadas circunstâncias, po
demos suspeitar da lisura dos procedimento do De
~F-utano ou Sicrano, mas seria um absurdo, ao 
elaborannos uma lei, partinnos do pressuposto da 
existência de suspeição da autoridade policial, toma
da como instituição, ou qualquer outro tipo de autori
dade. 

EMENDA N° 1 O- PLENÁRIO 

De autoria do Senador José Eduardo Outra, 
pretende a supressão do inciso 11 do art. 1 O do PLC 
n• 4196, que versa sobre a tipificação da intercepta
ção de comunicações de informática e telemática, 
por considerar que essa· interceptação não é vedada 
pelaCF. 

Cremos que o inciso XII do art. 5° da Constitui
ção é claro e só permite, na forma da lei, a intercep- · 
tação telefónica. 

EMENDA N° 11 -PLENÁRIO 

De iniciativa do Senador José lgnácio Ferreira, 
introduz o art. 11 no PLC n• 4196, com a seguinte re
dação: 

"Art. 11. O membro do Ministério Pú
blico que tiver requerido as medidas previs
tes nesta lei ou participado em qualquer. fase 
de seu procedimento, bem como o juiz que 
as tiver decretado ou a elas dado seguimen
to, lêm o dever especial de fiscalização dos 
atos dos seus executores, respondendo pe
Jos excessos que houverem autorizado ou 
deixado de impedr (grifos nossos). • 

Ora, a atribuição de fiscalização do Ministério 
Público sobre a atividade policial é comando consti
tucional (inciso VIl do art. 129 da CF) e a lei já san
ciona a ação ou omissão ilícita, eventual, de qual
quer servidor público, inciusive os membros do Mi
nistério Público, quer na área penal, quer na cível, o 
que demonstra que o projeto não carece da propos
ta. Por outro lado, não é da nossa tradição jurfdica, 
nem consta das normas, que a autoridade judicial te
nha qualguer obrigação de exercer supervisão sobre 
os atos decorrentes de sua decisão. Poderá, sim, 
responder pelos excessos ilícitos praticados ao con
ceder, de forma irregular ou ilegal, autorização para 
que comunicações telefónicas sejam interceptadas. 
Mas esta possibilidade já consta, também, da lei. 

EMENDA N° 12- PLENÁRIO 

De autoria do Senador José lgnácio Ferreira, 
propõe a supressão das seguintes expressões: 

1. "e em instrução processual penal" e "e de
penderá de ordem do juiz competente da ação prin
cipal•, no art. 1 g; 

2. "e na instrução processUal", no inciso 11 do 
art. 3°· 

3. ·ouna conclusão do praces5o ao Juiz pára o 
despacho decorrente do disposto nos arts. 407, 502 
ou 538 do Código de Processo Penal", no par-ágrafo 
único do art.. a• 
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Argumenta o ilustre Parlamentar que a emenda 
-abjetiva "tratamento paritário dos sujeitos parciais do 
processo', 'a plenitude da defesa e a publicidade 
dos a tos processuais'. 

Quanto às duas primeiras sugestões, não en
tendemos de que forma a supressão pretendida pos
sa concorrer para os objetivos do proponente. Ob
seiVamos, ainda, que a expressão 'da ação princi
pal' não consta do texto do referido artigo. 

No tocante à última sugestão, concordamos in
tegralmente com o nobre Senador, pois o texto atual 
se opõe, frontalmente, ao princípio do contraditório. 

EMENDA N° 13- PLENÁRIO 

De autoria do Senador José Eduardo Outra, al
tera a ementa, ao propor o termo •regula' em substi
tuição a 'regulamenta'. Argumenta que 'regul;unen
tal"-é-llfão exclusiva dos atos do Executivo, objeti
vancto a aplicabilidade das leis ordinárias. 

- · · ·:-...-O argumento é dUIIidoso, uma vez que a pró
pria CF arolhe o verbo 'regulamentar', como se veri
fica dos exemplos abaixo: 

'Ar!. 173. { •.. ) 

§ 3" A lei regulamentará as relações da 
empresa pública( ••• ) 

Art 65 (ADC1). O Poder Legislativo re
gulamentará, no prazo de doze meses{ ••• ) 

••..••••• {obsewação e grifos nossos).' 

Apesar disso, não colocamos objeção à altera
ção proposta, por entendennos que o termo sugeri
do também é apropriado. 

EMENDA N• 14-PLENÁRIO 

De iniciativa do Senador José Eduardo Outra, 
propõe acrescentar ao art. s• a expressão. 'por mais 
trinta dias', após o trecho 'prorrogá-lo fundamenta
damente'. Justifica a emenda pela necessidade de 
'limitar o prazo em mais trinta dias, sob pena de se 
autorizar seja permanentemente vasculhada a vida 
privada{ ... )'. O argumento parece pressupor que é 
razoável esperar-se da autoridade judicial atos eiva
dos de falta de bom senso e sem atenção aos princí
pios constitucionais e limites impostos pela lei, o que 
seria, a nosso ver, absurdo. 

Ocorre, também, que a sugestão apresentada 
.nao ga: ante e efeito desejado. Na forma proposta, o 
texto permitiria, ainda, que o juiz autorizasse a inter
ceptação telefônica 'por mais trinll!l diaS', indefinida
mente. O objetivo do proponente seria alcançado se 
sugerisse, por exemplo, a introdução da expressão 

'por uma única vez' em lugar de 'por mais trinta 
dias'. Não obstante, não concordamos com essa su
gestão, pois acreditamos que a autoridade judicial, 
em princípio e por definição, agirá com base na lei e 
no bom senso autorizando a interceptação necessá
ria e suficiente para o levantamento da prova. 

Pelo exposto opinamos pelo acolhimento par
cial das emendas de n•s. 8, 12, e 13, que dão ori
gem às seguintes sub-emendas do Relator, rejeitan
do-se as demais: 

SUBEMENDA À EMENDA N" 13-CCJ 

Dê-se à emenda do Projeto de Lei da Câmara 
n• 4196, a seguinte redação: 

'Regula o inciso XII parte final, do art. 
s• da Constituição Federal e dá outras provi
dências.• 

S!)BEMENDA À EMENDA N° 8- CCJ . 

Dê-se ao do art 3" do Projeto de Lei da Câma
ra n• 4196, a seguinte redação: 

'Ar!. 3° A interceptação das comunica
ções telefOnicas poderá ser dete!fninada 
pelo juiz, de oficio, ouvido o Ministérii> Públi
co, ou a requerimento: 

1- ·--·················---~--~---·-······-····-······ 
11- ................................................... . 

SUBEMENDA À EMENDA N" 12-CCJ 

Dê-se ao parágrafo único do art a• do projeto 
de Lei da Câmara n• 4196, a seguinte redação: 

'Parágrafo único. A apensação somen
te poderá ser realizada a tempo de permitir 
à defesa as ações descritas no art. 395 do 
oecreto-Lei n• 3.931, de 11 de dezembro de 
1941 - Código de Processo Penal -, sob 
pena de nulidade das provas obtidas.' 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1996, - íris 
Rezende, Presidente - Jefferson Péres, Relator -
Roberto Requião - Esperidião Amin - Júnia Marl
se - José Fogaça - Regina Assumpção - Ney 
Suassuna - José Eduardo Outra - Antônio Car
los Vaiadares - Lúcio Alcãn1ara - Edison Lobão. 

PARECER N" 274, DE 1996 

Da Comissão de Relações Exterio
res e defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Lei-da Câmara n" 28, de 1996 (n• 1.786, de 
1996, na origem), de iniciativa do Presi
dente da República que •acrescema pa
rágrafo ao art. 2" da Lei n• 9.114 de 17 de 
outubro de 1995, que dispõe sobre a 
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transferência de Oficiais entre, os diver· 
sos Corpos e Quadros de Oficiais da Ma
rinha e dá outras providências". 

Relator: Senador José Agriplno 

I - Relatório 

É submetido ao exame desta Casa o projeto de 
Lei da Câmara n• 28, de 1996 (n• 1. 786, de 1996, na 
Câmara dos Deputados), de autoria do Poder Exe
cutivo, que "acrescenta parágrafo ao art. 22 da Lei n• 
9.114, de 17 de outubro de 1995, que dispõe sobre 
a transferência de Oficiais entre os diversos Corpos 
e Quadros de Oficiais da Marinha e dá outras provi
dências". 

O projeto sob exame estabelece que a regra 
permanente fixada na Lei n• 99.114, de 1995, de 
que-o sficial transferido entre os diversos CoÍpos e 
Quadros da marinha .será posicionado abaixo do 

· in"ãis-1nodemo da escala hierárquica de seu posto, 
no Corpo ou Quadro que vier a integrar, não se apli
ca aqueles cujas transferências foram autorizadas 
até 31 de dezembro de 1996, que serão posiciona· 
dos considerando-se o tempo no posto de que dis
punham ao Quadro de origem. 

Visa a proposição, segundo a exposição de 
motivos do Senhor Ministro de Estado da Marinha, 
que a acompanha, equacionar problema surgido em 
virtude das promoções ocorridas enquanto tramita· 
va, no Congresso Nacional, o projeto que deu ori
gem à citada Lei n• 9.114, de 1995, quando parte 
dos ofiCiais promovidos ficaram em uma antigüidade 
na qual não é mais vantajosa a transfelência. Assim, 
de-acordo com aquela autoridade, "para tomar efeti
va a aplicação da Lei n• 9.114195, é necessário criar 
um dispositivo temporário que enseje transferências 
sem prejuízo das antigüidades já galgadas pelos ofi-
ciais•. · 

Aprovada na Câmara dos Deputados; vem a 
proposição à revisão desta Câmara Alta, onde não 
recebeu emendas no prazo regimental. 

É o relatório. 

11-Voto do Relator 

Os requisitos formais de constitucionalidade 
são atendidos pelo projeto de lei em-tela, tendo em 
vista que a matéria deve ser disciplinada em lei ordi· 

• .JJ.álfe;-deiniGiativa privativa do Presidente da Repú
blica, ex vi, do art. 61 , § 12, li, c, da Constituição Fe-
dercú. . 

Quanto à juridicidade e técnica· legislativa, não 
há reparos a fazer. 

Do ponto de vista do mérito, a proposição me
rece, também, ser acolhida. Trata-se, aqui, de corri
gir problema surgido com a aprovação da Lei n• 
9.114, de 1995, constatado pelo Ministério da Mari
nha, cuja solução é fundamental para que seja asse
gurada a manutenção dos princfpios de hierarquia e 
anligüidade, base da carreira militar. 

registre-se, ainda que, conforme observado na 
tramitação na Câmara dos Deputados, a presente pro
posição não implicará alteração nos efetivos da nossa 
Marinha de Guerra, nem aumento de despesa. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara rf' 28, de 1996, conforme 
aprovado na Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1996.
Antonio Carlos Magalhães, Presidente - José 
Agriplno, Relator- Pedro Simon- Geraldo Meio
Ravlano Melo - Artur da Távola - Bernardo Ca
bral- Romeu Turna- Pedro Piva- Sebastião Ro
cha - Vlllmir Campeio - Jael de Holanda - Hugo 
Napoleão- Ronaklo Cunha Uma. 

PARECER NO 275, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justl. 
_ ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n" 106, de, 1994, (n• 5.362, de 
1994, na Casa _de origem) que "Institui a 
Residência Médico-Veterinária e determi
na outras providências". 

Relator: Senador Lúc~ Alcântara 

1- Relatório 

O assunto abordado pelo Projeto de Lei da Câ
mara de n• 106/94, isto é, a implementação da Resi· 
dência roiédico-VeteÍinária nos moldes daquela já 
existente na Medicina,_ é, sem dúvida, de grande im
portância sanitária e- econômica para o. Pafs, uma 
vez que o Brasil está entre.os possuidores dos maio
res rebanhos do mundo. Destarte, somos totalmente 
favoráveis à fundamentação apresentada em apoio 
à iniciativa. No entanto, por razões formais, somos 
obrigados . a votar em separado, com base no art. 
1.32. § 6", a. 

li-Voto 

O Projeto de Lei em epfgrafe, lança mão, de 
forma inconstitucional, de atribuição exclusiva do 
Poder Ex_ecutivo~ quando ordena a instituição de 
uma ComiSSão Nacional de Residência Médico-Ve
terinária, segundo o art. 84, inciso VI da carta Mag
na. Assim, proponho a aprovação do Projeto de Lei 
em aprecia~o. adotando-se o seguinte substitutivo: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 106 
(SUBSTITUTIVO), DE 1994 

Institui a Residência Médico-Veteri
nária e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:Art. 1° Rca cria
da, nos termos desta lei, a Residência Médico-Vete-
rinária. · 

Art. 2" Fica autorizada a criação, pelo Poder 
Executivo, da Comissão Nacional de Residência Mé
dico-Veterinária, nos mesmos moldes e atribuições 
da Comissão Nacional de Residência Médica, con
forme o Decreto n• 80.281, de 5 de setembro de 
1977, respeitando-se as peculiaridades profissio
nais. 

Art a• Esta Lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo no prazo de 90 (noventa) dias. 

- 1'.rt 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

~ · ·· :--:IIJt. so Revogarri-5e as ã!SpOSlções em contrário." 
Sala das Comissões, 22 de maio de t996. -

Íris Rezende, Presidente - Senador Lúcio Alcânta
ra, Relator- Romeu Tuma- José Fogaça- Junls 
Marlse - Roberto Requlão - Ney Suassuna -
José Eduardo Outra - Regina Assumpção - Edl
son Lobão - Ramez Tebet - Pedro Simon - Jef.. 
ferson Peres- Ronaldo Cunha Uma- Antônio C. 
Valadares- Francelino Pereira. 

Velo 'JOOCiclo, em SEPARADO, do SenadOrRamez Tebet 
Na Comissão de Constituição; Justiça é Cidadania 

I::- Relatório 

Recebe esta Comissão o Projeto de Lei da Câ
mam de n• 106/94, de autoria do·eminente Deputa-
do Gemido Alckmin Rlho. · · · 

Na Câmam dos Deputados, obteve àproíração, 
sem emendas, nas Comissões de Educação, Cultu
m e Desporto e de Constituição e JustiÇa e de Reda
ção. No Senado Federal, recebeu parecer favorável, 
sem emendas, da Comissão de Educação. Entretan
to, em decorrência da aprovação do Requerimento 
n• 1.176, de 1995, de autoria do nobre Senador Ro
berto Requião, vem agem ser submetido ·também à 
apreciação desta douta Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Em seu art 1°; o projeto determina a criação 
da Comissão Nacional da Residência Médico-Veteri· 

-Rárlll'que;-pelo art. ao. terá os mesmos moldes e as 
mesmas atribuições da Comissão Nacional de Resi
dência Médica. 
· Aliás, pela simiUtude das caracterfsticas das pro

fissões de Medicina e Medícina-Vete;ir.ária, é com-

preensfvel que se aplique a esta. mutatls mutandis, 
as disposições contidas na Lei n" 6.932, de 7 de junho 
de 1981, que "dispõe sobre as atividades de médico 
residente e dá outms providências", conforme determi
na o art. 2" do projeto de lei em análise. 

A lei supm mencionada é compatfvel com a fi
nalidade do que agem se propõe, cabendo ao Poder 
Executivo, mediante posterior regulamentação, dis
tinguir as peculiaridades e prover normas que regu
lem os aspectos específicos da Residência Médico
Veterinária. 

li-Voto 

Lavmda em boa técnica legislativa, a proposi
ção, a nosso ver, não tem qualquer eiva de injuridici
dade ou inconstitucionalidade, pelo que opinamos 
pela sua aprovação. -
• Sala das Comissões, 27 de maio de 1996. -

. Senadorftamez Tebet 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ":'O expe-

dienta lido vai à publicação. . " 
Fomm encaminhados à publicação pareceres 

das Comissões de Constituição, Justiça ~-Cidada
nia, e de Relações Exteriores e Defesa Nacional, re
ferentes às seguintes matérias: · 

_Projeto de Lei da Câmam n• 66, de 1995, (n• 
2.304191, na Casa de origem), que cria a Carteim de 
Identidade Única, que tmmita em conjunto com ·as 
l"rojfi!tos de Lei do Senado nOS 32 e 251, de 1995; e 

. _Projeto de Lei da Câmam n• 28, de 1S96 (n• 
1. 786196, na Casa de origem), de iniciativa do Presi

. dente da República, que dispõe sobre a tmnsferên
cla de Oficiais entre os diversos Corpos e Quadros 
de Oficiai;>_ da Marinha e dá outras providências •. 
· · · As Í'natérias ficarão sobre a Mesa, durante cin

co dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos 
do art 235, li, d, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 4" da Resolução n• :;r, de 1995, do Sena
do Fedem!. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Passa
se à lista de omdores. 

Concedo a palavra ao primeiro omdor inscrito, 
Senador Valmir Campalô. 

S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
- O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o jornal O Es
tado de S.-PÍluJo,.em sua edição de 25 de maio, sá
bado úHimo~ em matéria publicada na página A4C 
do seu 1• caderno, sob o tftulo "Senado vai timr pri
vilégios de emenda, diz.lfder", traz importantes con· 
siderações .do Uder do Governo, Senador Elcio Al-
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vares. acerca da proposta de refonna da Previdên
-cia -social. 

Com obje!Mdade e clareza, o Senador Elcio Al
vares condena a manutenção das aposentadorias pri
vilegiadas e a rejeição do limite de idade de 55 anos 
para a aposentadoria dos servidores públicos, entre 
outras distorções patrocinadas por uma minoria de de
putados, segundo o próprio Uder do Governo. 

Ainda sobre a proposta de reforma da Previ
dência, o Llder do Governo avança a possibilidade 
de elaboração de um substitutivo mais abrangente, 
vez que o projeto deverá voHar à Câmara dos Depu
tados. 

Sou contra a manutenção de privilégios nesse 
processo de refonna da Previdência Social. Mas não 
se localiza af o aspecto que desejo focalizar nessa 
matéria do prestigiajo jornal paulista. 

_ .M~is adiante, no corpo do mesmo texto; o Li
der do PT. Senador José Eduardo Outra, faz uma :·· 

~ . -~O que precisa· ser esclarecida, vez que, di
reta ou indiretamente, atinge a lodos nós, Senado
res da República. 

Para melhor clareza, pennito-mE' ler para os 
senhores o trecho da matéria que a mim me causóu 
profunda estranheza e preocupação. 

Diz o texto: ·o Llder do PT acha que, mesmo 
tendo maioria no Senado, o Governo terá que barga
nhar para conseguir votoS; Segundo ele, a negocia
ção ·rio Senado é mais intensa do que na Cãrriarà. 
"Lá se barganha o cargo de ·Presidente do hicril e 
aqui à moeda é mais forte, é feita em cima do Orça
mento da União e do Plano Plurianual", diz teXtual
mente o senador petista. 

Com essas declarações; o Líder do PT celoca 
o Senª~o Fedel'al em situação constrangedora. · · · 

Quando um· senador, lfder de seu partido, faz 
colocações desairosas corno essas que foram publi
cadas pelo Estadão, consegue atingir não. só a hon
ra dos demais senadores- colocados sob suspeição 
e nivelados na ·condição de velhacos irresp()nsáveis, 
que negociam com os mais elevados interesses na
cionais. Com esse despautério, o Llder do PT lança 
lama sobre o próprio Senado da República, ainda 
mais porque suas declarações são genéricas. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, partir.u
larrnente, não tenho corihecimento de que algum 
membro desta Casa tenha negociado ·apoio às refor
mas em troca de aprovação de emendas ao Orça

..meíítv~ N!f verdade, a maioria das emendas ao Or-
çamento foram até emendas coletivaS. No caso es
pecffico do Distrito Federal, por exemplo, as emen
das coletivas apresentadas pela bancada foram 
aquelas solicitadas pelo próprio governo do PT, cujo 

Lfder, aqui no Senado, vem agora com esses absur
dos, colocando sob suspeição todos os Senadores 
da República. 

O Sr. Bernardo Csbral - Pennite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço o aparte do 
nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Valmir 
Campelo, devo dizer a V. Ex" que a sua preocupa
ção é mais do que procedente. Parece-me, no con
vívio que temos tido com nosso colega, José Eduar
do Outra, que S. Ex" não deve ter feito uma generali
zação dessa ordem, até porque incluiria companhei
ros a quem o nobre Senador devota estima pessoal, 
como V. Ex", eu próprio e tantos outros que aqui se 
encontram. Seria interessante, a partir desse regis
tro vigoroso que V. Ex" faz, que possamos ouvir, 
mais tarde, o nosso eminente colega José Eduardo 
.Outra, porque, senão, V. Ex" tem razão quandO diz 
que serrámos atingidos, numa medida generalizada, 
sem que se tenha usado aquela velha e surrada ex
pressão: salvo as honrosas exceções. De quakfuer 
sorte, quero aplaudir a vigilância de V. Ex" na defesa 
do nosso Senado, uma vez que nós não rnereceinos 
uma pluralização dessa natureza. Era a contribuição 
que. eu queria da• a V. Ex". 

O SR. VALMIR CAMPELO - Agradeço a V. 
Ex" o aparte. 

O Sr. Bernardo Cabral -Gostaria de acres
centar, ainda,. no rol. de Senadores que têm a estima 
do Senador José Eduardo Outra o Senador Jeffer
son Péres, que está no exerofcio da Presidência do 
Senado e não pode se manifestar. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Eu, inclusive, fi
quei .aguardando uma retificação do nobre Senador, 
no domingo e hoje, segunda-feira, o que não aconte
ceu. Infelizmente, quem cala consente. Não me situo 
inclufdo nessa relação, assim como nenhum outro 
Senador da República, tenho absoluta certeza. 

Chega de jogar para o alto, de dizer coisas 
sem convicção, sem certeza. Chegou a hora, neste 
momento diffcil que o Pafs atravessa, de nos unir
mos, mas com seriedade. Nessa entrevista não fo
ram atacados os Senadores da República, foi ataca
da a instituição Senado Federal. 

Entendo que um Senador tem amPla liberdade 
de manifestação. Se alguém aqui tiver se beneficia
do com emendas do orçamento plurianual ou finan
ceiro, que se- diga e vamos. tomar as providências 
cabfveis. Nós assinamos as emendas coletivas, a 
pedido do Governo do próprio PT, todas elas. E não 
houve nenhuma emenda individual. E não critico os 
Senadores e Deputados que assinaram emendas in-
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dividuais, porque tenho absoluta certeza de que to
tias-elas foram feitas na mais absoluta seriedade, 
transparência e honestidade. Não conheço qualquer 
caso em que tenha sido leito o contrário. 

Quero, então, Sr. Presidente, protestar contra a 
forma leviana, descortês e descabida com que o Lf
der do PT trata a própria Instituição a que pertence. 
Para merecer o respeito dos seus pares e ter suas 
considerações levadas a sério, o Lfder do PT preci
sa nominar, dar conhecimento à Nação dos nomes 
dos Srs. Senadores que estão trocando votos em fa
vor das reformas pela aprovação de emendas ao Or
çamento. 

Penso, inclusive, que todos nós, que fomos ni
velados por baixo, que fomos colocados como sa
queadores do Erário, devemos exigir do Uder do PT 
os esclarecimentos completos acerca dessas decla
r'a~s ef:>mprometedoras. 

.Não estou aqui fazendo a defesa do Governo, 
- .. mãs-tenho absoluta certeza de que, certamente, o 

Uder Elcio Alvares, que acaba de chegar, irá dizer 
alguma coisa em nome dei Governo, porque, com 
essa declaração do Lfder do PT no Senado, não s6 
o Senado Federal foi atacado, mas também o Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Acredito que, no momento oportuno, o Uder do Go
verno também dará os esclarecimentos a respeito 
do assunto. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero 
mais uma vez lamentar essa entrevista concedida 
ao jornal O Estado de S.Paulo pelo Líderdo·PT no 
sábado. 

Durante o discurso do Sr. Valmir ~ 
--pelo, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeim da 

presidência, que é ocupada pelo Sr. Jeffer
sonPéres. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra, como Lfder, por cinco minutos, ao 
Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDi'IADE (PSB-PA. Como 
Uder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gos
taria de prestar um esclarecimento ao Senado e à 
opinião pública do meu Pafs sobre as manchetes de 
alguns jornais publicadas no dia· de ontem e no dia 

-de lroje:-Elas ressaltam que as dependências da 
Eletronorte, em Tucuruf, foram invadidas, com a in
tenção de desligar e sabotar a usina. 

Essa noticia partiu do Palácio do Planalto e do 
Governador do Pará, Almir Gabriel, dizendo que foi 

descotlerto 'um plano de sabotagem' na Usina Hi~ 
drelétrica de Tucuruf. 

Fiquei surpreso porque venho acompanhando 
esse movimento que está ocorrendo no Pará e que 
é organizado pela CUT - Central Única dos Traba· 
lhadores -, pela Contag - Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura -, pela Fetagri -
Federação dos Trabalhadores da Agricultura doEs
tado do Pará - e pelos sindicatos de trabalhadores 
rurais da região. Eles aproveitaram o movimento 
'Grito da Terra Brasil', de caráter nacional, que 
acontece entre 1° de maio e 1• de junho, para reunir 
o povo dessa região na luta pela reforma agrária. É 
evidente que o Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra também está participando, mas não são eles 
que estão dando a direção do movimento, e sim a 
Contag e a Fetagri. Na verdade nem a CUT está 
participando diretamente, mas apenas federações e 
sindicatos' a ela filiados. 

EsséS moVimentos associaram-se à questão di 
necessidade da terra e, no meu Estado, estão fazendo 
dois grandes movimentos: um em Belém e otiiro em 
Tucuruf. E por que em Tucuruf? Esse movimel'!!o está 
buscando e reivindicando energia para o Estàdo do 
Pará. Resolveram, então, reunir-se em Tucuruf e cha· 
mar a Eletronorte para uma negociação, para que ela 
e o Ministério das Minas e Energia definam quando a 
energia da hidrelétrica de Tucuruf irá para os outros 
municfpios do Pará, para o Baixo Amazonas, para o 
Baixo Tocantins, para os eixos do sul do Pará e para a 
margem direita do Rio Amazonas. 

· É inadmissível aceitar o que está acontecendo. 
Tucuruí, já disse e repito aqui,· não foi construfda 
para a Amazônia, foi construída para viabilizar o 
Projeto 1\!brás/Aiunorte, o Projeto Alcoa, no Mara
nhão, e o Projeto Carajás. 

- ··Existem 69 municfpios no meu Estado que não 
recebem energia da hidrelétrica de Tucuruf, e a 
maioria dos que tem essa energia não a tem em 
condições suficientes para implantar um parque in
dustrial necessário ao seu desenvolvimento. Eles 
têm energia apenas para o consumo nas casas, mas 
não dá para a indústria madeireira e outras. 

Cametá fica a 200 quilómetros de Tucuruí. e 
não recebe energia. Baião fica a menos de 100 qui
lómetros de Tucuruí e não tem energia. MOcajuba, 
Tailândia, Oeiras do Pará, Limoeiro do Ajuru são ci
dades bel'!'. p~óxirnas à hidrelétrica, e o Governo ja
mais pensouem levar energia até elas. 

O Pará tem cinco grandes eixos de municípios 
sem energia dessa hidrelétrica. Um que vai para o 
Baixo Tocantins, pegando Cametá, Oeiras do Pará, 
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Umoeiro do Ajuru; na margem direita do Rio Tocan-
-tins; Tailândia, Baião e Mocajuba. Outro eixo que vai 
para o Baixo Amazonas, pegando toda a Transama
zõnica até Santarém e ltaituba. Mais dois eixos no 
fim do Pará, pegando de Xinguara a São Fénx do 
Xingu, passando por Água Azul, Ourilândia e Tucu
mã. E outro trecho que vai a Santana do Araguaia, 
pegando Cumaru do Norte e Santa Maria das Barrei
ras. E ainda toda a margem direita do rio Amazonas, 
formada por nove municípios que não recebem 
energia dessa hidrelétrica. 

Portanto, o movimento desses trabalhadores, 
Sr. Presidente, objetivava única e simplesmente ne
gociar com a Eletronorte. Nós aqui no Congresso 
Nacional destinamos no Orçamento de 1996 R$7,5 
milhões para o linhão de Cametá, e RS$13,5 milhõ
es para o linhão do Baixo Amazonas. Para os outros 
trêl>eil«!s não conseguimos nenhum centavo. E São -· 
recwsos ainda insuficientes para essas obras. 

· ·:-----'~~gora vêm os jornais e o Presidente da Repú
blica dizer que os seus meios de informação detec
taram um movimento dos eletricitários a nível nacio
nal, em que iriam fechar e desligar a hidrelétrica de 
Tucurur. Isso é um verdadeiro absurdo, não faz o 
menor sentido. Eu tenho participado da organização 
desses movimentos. E estou falando agora porque 
às três horas estarei com a Federação dos Traba
lhadores da Agricultura, a Confederação, com al
guns parlamentares e ainda com representantes do 
Ministério das Minas e Energia e o Presidente da 
Eletronorte, pedindo que negociem com os mais de 
três mil trabalhadores que estão acampados nas 
proximidades da hidrelétrica. _, -

Mas quero dizer que os eletricitários não têm 
. nada a· ver com isso, não participaram da organiza
ção desse movimento, não fiZeram absolutamente 
nada nesse sentido e jamais se pensou em fechar a 
hidrelétrica de Tucuruf, desligá-la ou fazer qualquer 
ato de sabotagem como os que estão citados no jor
nal O Uberal, denunciados pelo Governador Alrnir 
Gabriel, no Jornal do Brasil de hoje, em O Globo e 
outros. 

Isso é uma absoluta inverdade, não existiu ja
mais essa intenção por parte dos movimentos dos 
trabalhadores. Os eletricitários não fizeram parte 
desse movimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
_ . ..O. SR. Wli.LDECK ORNELAS- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Se
Radar Waldeck Omelas, eu pediria que V. Ex" se ati
vesse aos cinco minutos, porque o Senador Bemar-

do Cabral consta da lista de oradores e não pode 
ser prejudicado. 

Concedo a palavra a V. Ex", por cinco minutos, 
para urna comunicação inadiável. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para 
urna comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, noto 
que, a cada dia, o cenário da Esplanada dos Minis
térios é modificado.· Hoje, ao me deslocar para esta 
sessão, observei que se alça a lona de um ciroo na 
primeira quadra, compreendida entre o Palácio do 
ltamaraty e o Ministério da Justiça. Na esquina, há 
um acampamento, e no gramado em frente ao Con
gresso arma-se um palco de grandes dimensões. 

Tenho notado que a Esplanada dos Ministérios 
e a Praça dos Três Poderes, com a qual é integrada, 
têm sido freqüentemente utilizadas para várias mani
festações. Não estou contra as manifestações, mas 
-contra os obstáculos físicos, as construções qúe ai 
implantaiii. Embora esses equipamentos sejam mó
veis, a verdade é que, pela sua constãncia e multipli
cidade, terminam sempre estando presentes rio ce-
nário, nesse cartão postal de Brasflia. ~ 

Já vi na Esplanada quadra de tênis, expoSição 
de automóveis, faixas as mais diversas, bandeirolas 
de propaganda comercial; existem barracas de feira, 
bancas de revistas e de jornais, de comércio os mais 
diversos. de quinquilharias variadas. 

Sr. Presidente, precisamos ter claro que a Espla
nada dos Ministérios deve estar para Brasflia como o 
Vaticano para Roma; deve ser um espaço sagrado, 
privilegiado da cidade e, por conseguinte, um espaço 
protegido. Não desejo apenas fazer um protesto, quero 
contribuir para que se evitem essas coisas. 

ora; ll'lesmo no espaço central do Eixo Monu
mental de Brasma existem vários espaços mais pró
ximos da rodoviária e para além dela, que podem 
ser utilizados com finalidades as mais diversas, co
merciais inclusive, como tem ocorrido. Nas laterais, 
após a Catedral, de um lado, e o Ministério da Indús
tria e Comércio do outro, também existem espaços 
vagos que podem ser ocupados para esses usos 
que têm sido tão freqüentes. 

É preciso que saibamos preservar esse espa
ço, fruto da criação do grande urbanista Lúcio Costa 
e ocupado pela arte arqu~etõnica de Oscar Nie
meyer. Não custa lembrar que o Plano Piloto de Bra
sma é patrimOnio. da humanidade, tombado pela 
Unesco, e que-temos o dever e a obrigação de pre
servá-lo. 

Por essa razão, sugiro que a Presidência desta 
Casa, em alticulação com o Poder Executivo e com 
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o Govemo do Distrito Federal, cheguem a uma pro
-posta e a um entendimento que possa transformar
se em uma lei de posturas, pela Câmara Distrital, e, 
com isso, possamos livrar a Esplanada dos Ministé
rios desses atentados, dessa poluição visual que a 
marca permanentemente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Se
nador Waldeck Omelas, vou transmitir ao Presidente 
titular o seu protesto, que tem que ser considerado, 
porque a ocupação permanente de espaços públicos 
revela alguma coisa mutto mais grave: a falência do 
princípio de autoridade. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra, por vinte minutos, ao Senador Ber
nardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do. orador.) 
.;.. sr. 1"11lsidente, Sr"s e Srs. Senadores, na última 
sexta-feira, em Manaus, houve uma solenidade ~:~ue 

- · · '"rilã= época no meio industrial pela sua austerida-
de e oportunidade. · · · 

A Federação das Indústrias do Estado do Ama· 
zonas e o Centro das Indústrias daquele !=sfadcl hçme
nagearam, naquela data, os empresários e os políticos 
que mais se destacaram. Quero referir-me, deotre .os 
três, ao industrial do ano, Dr. Phelippe Dac!!J,. que, 
além de ser altamente. conhecido no ramo .das teleco
municações, tem sido meu amiQ9.al?·!Oil!P !le.Q!!ase 
cinqüenta anos. Fomos colegas de. turma no en1ão Gi
násio Pedro 11, mais tarde Colégio .Estadual do Amazo
nas, Faculdade de Diretto, OAB.do Amazonas. A emo
ção que tomou conta daquela sàtenida.de,. sr.' pres;_ 
dente, me permtte que eu traga para os Anais do .Se
nado a biografia do Dr. PheUppe Daou. . . ..... -- . --. ~ . - . 

Está na hora de esta Casa h9rneiUlgeaJ: os que 
têm fetto, tanto da imprensa talada, escrita e a-cha· 
mada imprensa de .televisão,. a jU$tiÇa .para i::om 
aqueles que não fazem da sua.ai!Ji!lçá9 .um balpji.o 
de comércio. A vertiC<!Iidade do Dr. Phelippe Daou-•. a 
sua ética, a sua forma de ter feito imprensa .durante 
quase sua vida inteira - porque es!á com 66 anos e 
desde os 16 é secretário de jornal. -. faz com que 
este ato de justiça seja, com a responsabilldadEt que 
tenho, por mim registrado nesta Casa. · 

Phelippe Daou nasceu em Manaus, a 15 de 
dezembro de 1928. Filho de José Daou e Nazira 
Chamma Daou, iniciou sua vida como jornalista mui· 

..to. céOO =aos 16 anos - como repórter do Jornal do 
Commerclo. Mas ascensão na carreira começaria 
um ano depois, com sua transferência para empresa 
Archer Pinto (O Jornal e Diário da Tarde), onde 
exerceu diversas funções redacionais. 

Na empresa Archer Pinto, liderou campanhas 
memoráveis, destacando-se a constituição da Side
rama e da Companhia de Eletricidade de Manaus -
CEM (hoje Eletronorte), a implantação da Universi
dade do Amazonas, a construção do Aeroporto In
ternacional Eduardo Gomes, as rodovias AM-1 o 
(Manaus- ltacoatiara) e BR-319 (Manaus-Porto Ve
lho), além de levantar subsídios para a redação final 
do texto proposto ao Engenheiro Arthur Amorim (à 
época, chefe de Gabinete do então Ministro do Pla
nejamento Roberto Campos - Govemo Castelo 
Branco), visando à implantação da Zona Franca de 
Manaus, tarefa que executou com êxtto, na qualida· 
de de membro da Comissão Especial da Associação 
Comercial do Amazonas- ACA. 

Sr. Presidente, isso ocorreu em 1967. Eu mes
mo, como Relator, presto meu depoimento da cola
boração, dos adminículos trazidos por Phelippe 
Daou aos trabalhos· da Assembléia Nacional Consti
tuinte, pâíà que, hoje, o parágrafo único do art 40 
do Ato das Disposições Constitucionais Transi!Qrias 
se transformasse numa realidade.· 

Como advogado -como eu, formado pela Fa
culdade de Diretto da Universidade do Amazonas -, 
militou no Fórum de Manaus e foi membro do Con
. selho da Ordem dos Advogados do Brasil naquele 
Estado. Ingressou nos quadros do IAPB (hoje Minis
tério da Previdência) como Procurador, com atuação 
nas Delegacias de Manaus e São Paulo, nesta últi
ma, . inclusive, exercendo a função de Delegado. 
Exerceu a presidência da Junta de Recursos da Pre
vidência Social no Amazonas e aposentou-se como 
Procurador de 1• categoria 

E.m 1966, junto com Milton de Magalhães Cor
deiro e Joaquim Margarida, fundou a Amazonas Pu-

. blicidade. Foi o embrião empreendedor que deu ori
Ql!m à Amazonas Distribuidora e Amazonas Mercan
til e a Rádio TV do Amazonas S.A (concessionária 
da Rede Amazõnica de Rádio e Televisão); Amazo
nas Energia Solar e Modalva- Indústria Qu[mica de 
Manaus. · 

Ainda há pouco eu cfiZia que Phelippe Daou foi 
um ferrenho defensor da Zona Franca de Manaus- e 
continua sendo. Presic&u ainda o Conselho Deliberati
vo da Instituição por consenSo da classe empresarial 
amazonense onde representava a Associação Comer
cial do Amazonas - ACA. Presidiu também a Associa· 
ção Amaz()!)ense ge llllJrensa - AAI- e, mais tarde, a 
Associação-comercial do Amazonas- ACA. 

Sua atuação como Empresário, Jornalista e 
Advogado lhe valeu uma série de títulos honorffiCOs, 
comendas ~ medalhas, tais como o Mérito Marechal 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00535 

Rondon, Tiradentes, Ordem do Congresso Nacional, 
-Amigo da Marinha, Amigo do Exército e Amigo da 
Base Aérea Nacional. 

Sua esposa, Magdalena Arce Daou, tem ação 
destacada no Conselho Permanente da Mulher Exe
cutiva do Amazonas (vinculado à Associação Co
mercial do Amazonas). Do casamento nasceram os 
filhos Phelippe Daou Júnior, engenheiro; e Cláudià 
Daou e Silva, bacharela em Administração, casada 
com o Eng2• Ely Paixão e Silva. Tem dois netos Lo
rena e Phelippe Neto. 

Phelippe Daou, além de liderar as suas empre
sas é diretor da Associação Amazonense de Impren
sa, da AMERT- Associação Amazonense de Emis
soras de Rádio e Televisão-, do Sinderpam- Sin
dicato das Empresas de Radiolusão (TV e Rádio) do 
Estado do Amazonas - e de Conselho Deli!Jll.rativo 
da-ABERT- Associação Brasileira das Emissoras 
de Rádio e Televisão • .Integra o Conselho Superior 

~ · "da"" Associação Comercial do Amazonas- ACA. Fun
dador do Uons Clube de Manaus- Centro. 

Na sexta-feira última, Sr. Presidente, como fa
lava no infcio, tive a oportunidade de ser um dos 
oradores que fizeram saudação a Fhelippe Daou. 

O que disse repito: a homenagem que lhe foi 
concedida de industrial do ano no Estado tardou; já 
deveria ter vindo há mais tempo, pela sua dignidade, 
atuação, eficiência e competência. 

De modo que, como amazonense, sei que V. 
Ex" se congratula com esse registro, porque Fhelip
pe Daou é, inequivocamente, uma bandeira a servi

. ço do Amazonas. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Conce

do a palavra ao Senador Joei de Hollanda. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Lúdio Coelho. 

(Pausa.) · 
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra

de. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu

cena (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no pronun
ciamento de hoje, desejo falar sobre os últimos 
aacntecimentos ocorridos na Câmara dos Deputa-

• -dos, -queculminaram com a rejeição de alguns dis
positivos da reforma da Previdência contidos no 
substitutivo chamado Michel Temer, e sobre os seus 
desdobramentos em relação ao seu próximo exame 
por parte do Senado. 

Em primeiro lugar, quanto à rumorosa questão 
- de que a imprensa tanto se tem ocupado - de fi· 
siologismo, de barganha, de interesses de bancadas 
ou de representação dos Estados que, aliás, por 
mais de uma vez, o Senador Jefferson Péres, teve a 
oportunidade de, aqui, enfocar. 

Afirmo que a dificuldade está em se estabele
cer um limite entre o que é uma pressão legftima e 
uma pressão que visa a atender uma reivindicação 
de interesse público, de interesse geral e uma outra 
menor que é, simplesmente, o interesse de um pe
queno grupo, ou de uma corporação, ou até, de um 
setor da economia. Essa confusão é que termina, in· 
clusive, perturbando o próprio relacionamento do 
Executivo com o Legislativo e inibindo que alguém, 
amanhã, possa apresentar uma reivindicação legfti
ma e que use o seu voto como uma forma de pres
sionar eticamente, corretamente, politicamente cor
reta - para usar uma expressão muito na moda -, o 
Poder Exl!cutivo. 

E, nós, do Parlamento já podfamos ter adotado 
uma série de medidas que, aliás, estão inclúsive 
abrigadas até nos Regimentos tanto da Câmara dos 
Deputados como do Senado para sabermos quem é 
quem, uma e.spécie de who Is who, do Pariamento 
Nacional. 

Por acaso, tenho em mãos, uma publicação do 
Parlamento inglês, da Casa dos Comuns, que é jus
tamente uma declaração de interesse dos seus 
membros. Podemos folhear e citar o nome de qual
quer um dos deputados daquela Casa, onde consta 
a sua ocupação, quanto ganha, quais as viagens 
que realizou, as ações que possui, quais as suas 
propriedades e os seus interesses, inclusive, ativida
des não-xemuneradas que exercem aqueles parla
mentares. 

Aqui mesmo no Senado, a chamada Resolu
ção n2 20 do Conselho de Ética manda que os Sena
dores declarem os seus interesses; as áreas com as 
quais estão comprometidos, ou por representarem 
esses setores aqui no Congresso, ou por força da 
sua origem profissional, ou por força de suas vincu
lações, enfim, as suas ocupações; as suas proprie
dades; seus bens; etc. Isso ajuda a tomar públicas 
e- 'laS coisas, de maneira que a imprensa, a socie
dade possam identificar com facilidade o que cada 
um é, o que cada um representa ou quais são os 
principais !lllm!!S ~ que se ocupa o Parlamento. 

Apresentei, inclusive, úm projeto de re5ofi.Jção 
tomando oficial a representação de interesses, aqui 
no Senado, por parte de lobistas - vamos dizer as
sim ·, que [!iam se inscrever, iriam ali deciarar que 
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atividàdes estão desenvolvendo, que setores repre
-sentam, para que isso fique bem claro. 

Então, há um lobby legHimo como o dos direi
tos humanos; é lowável, altrulstico e tem a função 
elevada de promover uma causa de interesse geral 
da própria humanidade. Se é um outro tipo de lobby 
que trata de interesses menos confessáveis ou dis
cutíveis é um outro problema Quanto mais eles 
apresentarem de público esses interesses e objeti
vos, mais fácil se toma disceminnos quem são os 
verdadeiros interessados na questão. 

Por exemplo: quem está contra a aprovação da 
CPMF? Há uma publicidade cara nas televisões, as
sinada por um Movimento de Defesa do Contribuin
te, que espalhou outdoors na cidade e farto mate
rial de divulgação contra a aprovação da Contribui
ção Provisória sobre Movimentação Financei~. Nin
guém-sebe quem o constituiu, quem o representa, 
de oode vieram os fundos para arcar com uma pubU
. éidaàe- tão onerosa Seria bom sabennos quem pa· 
trocina para sabennos seus interesses e objetivos. 

O Sr. Josaphat Marinho - Pennite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o nobre 
Senador Josaphat Marinho. . 

O Sr. Josaphat Marinho - O problema é que 
não se estabelece a transparência de procedimento. 
Há um projeto de lei, do Senador Marco Maciel, que 
já foi aprovado aqui e está na Câmara, oficializando 
a instituição do lobby. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ocorre que a 
Câmara rejeitou o projeto, por isso eu o apresentei 
sob a fonna de projeto de resolução, pelo menos no 
âmbito do Senado, já que a Câmara depois po<leria 
copiar; ·caso fosse conveniente. 

o Sr. Josaphat Marinho- É estranha a infor-
mação que V. Ex" me traz. . 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Parecer contrá
rio do ex-Deputado Moroni Torgan. A Câmara ore
jeitou, salvo engano, sob alegação de inconstitucio
nalidade. Estamos na mesma linha 

· Tenho a impressão de que há pessoas que 
não querem essa transparência de que V. Ex" fala. 
Cada um deve assumir sua posição, defender esse 
ou aquele interesse. Afinal de contas, o Parlamento 
é justamente o local onde devem desembocar todas 
essas representações da comunidade, repre
~es-de interesse, grupos de pressão. O lob
by, portanto, poderá aluar aqui. 

Tive ocasião de visitar, este ario, o Panamento 
inglês, onde há realmente um grande lobby; estão 
lá as pessoas para falar com seus representantes, a 

fim de cuidar de seus interesses. Então, é preciso 
que coloquemos essa questão de maneira bem cla
ra, inclusive, secundando o pronunciamento do Se
nador Valmir Campelo e até vozes do Executivo que 
insinuam que o Panamento teria como regra - muito 
mais do que como exceção - a votação mediante 
pressão, chantagem e barganha, o que realmente 
não podemos aceitar. 

O Sr. Josaphat Marinho- Já que V. Ex" fala a 
respeito da Previdência, há uma preliminar que não 
está sendo devidamente considerada; vou apenas 
situá-la, mas não vou entrar no mérito: Sobretudo 
depois da decisão do Supremo Tnbunal Federal, 
que não concedeu mandado de segurança, mas co
nheceu da matéria, é preciso saber-se, na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal, que matéria 
ainda poderá ser objeto de apreciação na presente 
sessão legislativa Estou lendo muitas noticias de 
que, desta vez, o Senado vai exercer vigorosamente 
sua comj5etência legislativa; que até aqui, o Senado 
não modificou uma virgula, em qualquer das emen
das; agora, está audacioso, para defender vigorosa
mente o interesse público; anuncia que vai modificar 
a orientação da Câmara dos Deputados. ·Cumpre 
perguntar: até que ponto ainda se pode apreciar a 
matéria? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex", Senador 
Josaphat Marinho, com o brilhantismo e a oportuni
dade de sempre está suscitando uma dúvida de na
tureza jurfdico-constitucional; e já antecipou algo de 
que eu falaria em seguida 

Veja a ironia: há pouco tempo, o Senado era 
solicitado, era instado a simplesmente homologar as 
refonnas à Constituição aprovadas na Câmara dos 
DeputadQs; assim foi com relação ao petróleo, tele
comunicações, navegação de cabotagem, conceito 
de empresa nacional. Se não me engano, foi a 
emenda do petróleo que chegou a ser alterada na 
Câmara - isto é, o texto encaminhado pelo Presi
dente da República foi alterado na Câmara dos De
putados -, e ao Senado não foi solicitado que sequer 
restaurasse o que, no entendimento de muitos, era 
tido como melhor no texto original. A ironia de agora 
é que o interesse público está depositado nas mãos 
honradas e eficientes do Senado da República. 

O Sr. Josaphat Marinho- Aqui se disse repe
tidamente: "Não se deve modifiCai', porque é contrá· 
rio ao interesse público, dada a necessidade de re
tomar a niàtéiia à Câmara dos Deputados, para ree
xame•. Agora, o inconveniente cessa. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Estou convenci
do de que o_ Senado não tem elementos nem capaci-



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00537 

dade para ingressar nesse debate que o Senador 
-.Jesaphat Marinho suscitou de natureza eminente
mente jurídico-constitucional; mas estou certo de 
que, se esse obstáculo não existir, o Senado estará 
diante de um momento que vai exigir muRo de sua 
responsabilidade e do empenho dos seus membros. 

Ninguém vai contar comigo, por exemplo, para 
colocar remendo num projeto que já era muRo ruim, 
o tal do substitutivo do meu querido amigo Deputado 
Michel Temer, que foi alterado com aquelas modifi
cações aprovadas na úttima semana na Câmara dos 
Deputados. 

Creio que temos possibilidades de fazer um 
substitutivo ou projeto riovo que realmente venha ao 
encontro do interesse nacional, não para manter pri
vilégios, nem para conservar ganhos indevidos para 
pessoa:, grupos ou instituições, mas para fazer um 
projeiõ capaz de dar ao Brasil uma nova previdên
cia. Esse é o verdadeiro objetivo do Presidente Fer
. rtan""ão"lienrique Cardoso. Infelizmente, o projeto por 
ele encaminhado à Câmara dos Deputados, ao Con
gresso Nacional, arrastou-se durante todos esses 
meses. Muitas vezes, em meu Estado, as pessoas 
perguntavam-me como vão ficar as questões da 
Previdência, da aposentadoria, da regra de transi
ção, etc. Respondia que apenas estudaria e me de
bruçaria sobre o assunto quando o projeto saísse da 
Câmara dos Deputados, porque seria impossível al
guém saber o que estava acontecendo naquela 
Casa, tais as modificações, as propostas, marchas e 
contramarchas, idas e vindas. 

O Senador Elcio Alvares tem, inclusive, decla
rado pela imprensa que o Senado está realmente 
imbuído - e com ele estou eu também - desse pro
pósRo::. evidentemente, dentro dos marcos da legali
dade, da constitucionalidade e do Regimento - de 
elaborar um projeto que possa significar n_ova previ
dência para o Brasil, uma previdência que garanta 
os direitos dos trabalhadores, respeite os direitos já 
adquiridos e faça a transição para o novo sistema 
previdenciário. 

Fui um dos autores da Constituição de 88, e, já 
à época, uma das crfticas que mais se faziam com 
relação a nossa Carta é que ela é extensa, detalhis
ta, minuciosa. Ora, se analisarmos o substitutivo do 
Deputado Michel Temer, veremos que contém dis
positi':os que não são de lei complementar, são de 

Jei ominária - por exemplo, forma de cálculo de pa
gamento. O Deputado entrou em detalhes que não 
devem existir sequer na Constituição, ainda mais 
t<ue uma das razões pelas quais estamos aqui dis
cutindo, votando e modificando a Constituição foi a 

critica que une muitos: é uma Constituição extensa, 
detalhada. Pois bem, o que há sobre previdência na 
Constituição em vigor é muito menos do que con
tém, por exemplo, o substitutivo do Deputado Michel 
Temer que é minucioso, extenso, detalhado e vem 
na contramão de tudo aquilo que se critica na Cons
tituição de 88. 

O Sr. Geraldo Melo - V.Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V.Ex" com 
prazer. 

O Sr. Geraldo Melo- Agradeço a oportunidade 
de participar da discussão importantíssima que V. 
Ex" está abrindo e imagino que nos próximos dias 
essa questão da reforma da Previdência deverá ab
sorver muRo do esforço e da atenção dos Senado
res. Além de concordar com suas colocações, gosta
ria de destacar particulannente algo que V. Ex" disse 

. há poucos instantes sobre a necessidade de criar
mos um projeto adequado que, nesse momento, sir
va de transição para nova previdência no País. A ob
servação que eu desejava fazer, na verdade, vai na 
linha· dessa. afirmativa de V. Ex". Previdência fãlida, 
ineficaz, à beira de urna situação terminal - essa 
descrição que se tem usado para a previdência do 
Brasil. se aplica praticamente à previdência no mun
do inteiro. A nova realidade da sociedade humana, 
não apenas da sociedade brasileira, a mudança dos 
parâmetros em que se baseou a concepção aluai
mente vigente na maioria dos países em relação. aos 
sistemas previdenciários, essa concepção, me pare
ce, já .deU tudo o que tinha para dar. Estamos diante 
de um impasse que é o da absoluta impossibilidade 
de melho~r um serviço que não presta, que efetiva
mente nâ:o satisfaz à sociedade, pela total inexistên
cia de recursos e meios para aperfeiçoá-lo. Portanto, 
imagino que; independentemente da discussão polí
tica sobre o papel da Câmara ou do Senado no pro
cesso, diante apenas da realidade com a qual va
mos lidar nesse caso, imagino que devamos viabili
zar a continuidade da prestação dos serviços atuais, 
tomando medidas que sejam uma espécie de pron
to-sócorio para o Sistema Previdenciário existente. 
Deveria o Senado debruçar-se sobre o desafio de 
reconceber a Previdência sem qualquer compromis-· 
so de natureza intelectual, jurídica, política ou ideo
lógica com o tipo de estrutura e de Previdência que 
existem ho~ Precisamos responder a um desafio, a 
uma exigência da sociedade brasileira. Precisamos 
conceber um tipo novo de Previdência baseada em 
novos parâmetros e em novas hipóteses; que esta 
seja uma fe,rramenta que possa funcionar bem por 
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alguns decênios, durante o século que está para co
~r. Acredito que V. Ex" esteja sinalizando nessa 
direção e, por isso, me congratulo com a abertura 
desse debate, no nlvel em que V. Ex" o faz. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - V. Ex" captou 
muito bem o meu pensamento, Senador Geraldo 
Melo; é esse mesmo. Nós aqui não vamos, se Deus 
quiser, desperdiçar essa oportunidade. Vamos fazer 
realmente um substitutivo que possa encarnar uma 
nova concepção de Previdência. Para isso, vamos 
ter que realmente estudar o assunto e nos aprofun
dar nele. E, com a colaboração de todos, poderemos 
construir de fato um projeto novo, que atenda à ini
ciativa do Governo, do Presidente da República. 

Podemos até tirar muitas lições do debate, da 
discussão das varações que aconteceram na Câma
ra. Estou comparando essa questão da Previcjência 
corn-O' debate ocorrido na Constituinte sobre reforma 
agráóa. quando tivemos oportunidade de presenciar · 

~ · · ·lJm.memento grande radicalização. ideológica. 

Li no Jornal do Senado que na sessão de 
sexta-feira se discutiu muito esse tema; o Senador 
Elcio Alvares, o Senador Geraldo Melo. Pois bem, 
sabe qual foi o resultado? O que ficou sobre reforma 
agrária na Constituição foi pior do que era antes com 
o Estatuto da Terra dos g<l'Vemos militares, porque 
foi um nível tal de radicalização e de falta de diálogo 
que o resultado foi pior do que se podia desejar; não 
atendeu à expectativa de ninguém, muito menos dos 
que buscavam a solução raz<l'ável. 

Portanto, vamos aproveitar o que aconteceu na 
Câmara e realmente fazer um projeto sério, correto, 
decente, transparente e que sinalize essa mudança 
de concepção e que, pelo menos para os próximos 
ànos, ·Signifique uma Previdência confiável· para o 
povo brasileiro. 

O Sr. EleJo Alvares- Pennite-me V. Ex" um 
aparte? · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço com pra
zer V. Ex". 

O Sr. EleJo Alvares - Senador Lúcio Alcànta
ra, quero; primeiramente, parabenizá-lo pelo tema 
que V. Ex" aborda. No término da semana passada, 
tive a oportunidade, em algumas declarações pres
tadas à imprensa, de afirmar que eu não teria dúvida 
alguma de que o debate da Previdência aqui no Se
nado seria engrandecido, enriquecido e, acima de 
tul:!Q. os Senadores não perderiam a ótica de entre
-gaf1iõr>ãTs üma legislação compatível com a reali
dade que estamos vivemos. A digressão que V. Ex", 
com muito brilhantismo~faz me leva também a regis
trar alguns pontos que considero absolutamente 
adequados à natureza do debate, que, voHo a frisar, 

está sendo instalado, neste momento, nesta Casa. 
Não tenho dúvida de que seu pronunciamento é o 
primeiro de uma longa série. Alguns Senadores, na 
semana passada, manifestaram interesse de partici
par do debate independentemente da votação da 
Câmara, e isso revela o elevado interesse do Sena
do de abordar essa questão com toda lucidez. É im
portante recordar que, quando tivemos o piimeiro 
envio da mensagem do Governo sobre a Previdên
cia, esta veio à Câmara dentro de uma linha de ra
ciocínio, de uma concepção de projeto. Logicamente 
que, com os debates existentes, com as emendas, 
tivemos como resultante o Relatório do Deputado 
Michel Temer- que não é o relatório dos sonhos de 
todos aqueles que querem uma Previdência realista 
-, mas foi o possível dentro de uma armação de con
veniência, atendendo às siglas partidárias e à parti
cipação de Deputados. O Senado terá uma maior 
tranqüilidade. Sempre digo que o Senado é a Casa 
do bom-Sffi!nso e todos estamos conscientes de. que 
a reforrna.é necessária, haja vista a reação da mídia 
brasileira que foi veemente em afirmar que, naquele 
momento, não se votava um projeto de Goyemo e 
sim um projeto de interesse nacional e que. 'infeliz
mente, essa condição foi relegada a um segundo 
plano. Alguns elementos que votaram con!raÃamen
te tiveram a oportunidade de assoalhar, logo ·em se
guida, que estavam votando contra o Governo, 
quando na verdade estavam votando contra o País. 
Entretanto, outro ponto desse debate que V. Ex" tão 
bem inaugurou na Casa, que contou com a interven
ção do Senador Geraldo Melo, merece ser relevado. 
Estamos vivendo um momento caótico em matéria 
de Previdência. O Ministro Reinhold Stephanes tem 
sido brilhante na condução desse assunto. Infeliz
mente, em virtude de todo o debate que se instalou 
em tomo do tema, o seu trabalho foi colocado em 
segul'\(lo ,plano, quando, indubitavelmente, ele é uma 
das maiores autoridades no assunto. lndusive, S. 
Ex" concedeu uma longa e exaustiva entrevista logo 
após a votação, demonstrando claramente que o 
Sistema Previdenciário brasileiro, mantido nos ter
mos que a Câmara queria, seria então levado a se 
tomar inteiramente inviabilizado. Logo em seguida, o 
Ministro Pedro Malan também, de uma maneira mui
to racional e objetiva, demonstrou a impossibilidade 
de se continuar adotando o atual sistema, que vai 
terminar, daqui a dois ou três anos, trazendo uma in
quietação grande. Neste ponto talvez resida o fulcro 
principal dos debates: aqueles que hoje são benefi
ciados pelo Sistema Previdenciário não terão oportu
nidade de receber seus benefícios em virtude exala
mente do QU..e está se instalando. Evidentemente, o 
ato do GO'Vemo é em defesa daqueles que estão re
cebendo do atual Sistema Previdenciário; a maioria 
a ser atingida seriam os aposentados. A exploração 
política de a!guns gerou o entendimento de que a re-
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forma da Previdência objetiva penalizar os aposen
-tadas brasileiros, entre os quais, orgulhosamente, in
cluo o meu pai, com 94 anos. Mas disse bem o Se
nador Geraldo Melo, nós, aqui no Senado - e acre
dito que o leque amplo do substitutivo possa inaugu
rar também um debate muito concreto -, teremos 
oportunidade de preparar uma legislação que vai 
convocar não só os elementos de Governo, maS to
dos os Parlamentares para um tarefa mais importan
te, que seria a lei definitiva da Previdência. Acredito, 
sinceramente, Senador Lúcio Alcântara, que, no mo
mento, seria muita ambição de nossa parte, com 
esse debate que já se instalou, pretendermos urna 
Previdência em caráter definitivo por meio de legisla
ções específicas. O Senador Geraldo Melo tem ra
zão, vamos fazer aqui no Senado - e Deus vai nos 
permitir isso -uma legislação que se adapte à reali
dade que estamos vivendo, para não deixar que a 
Pr.!ll/i<;lêt)cia chegue a um ponto caótico, não poden
do mais, através da sua insolvência, haver novos ru
JT.I.QS.~ Fico imensamente Jeliz, porque aquela previ
sãoãõtérmino da semana começa a ganhar corpo. 
Os Senadores envolvidos com o problema da Previ
dência e aqueles que acompanham de perto a pro
blemática nacional desse sistema, que precisa ser 
realmente readaptado à realidade do Pais, come
çam a ganhar força com a lucidez dos debates e, 
acima de tudo, com o brilhantismo daS idéias que V. 
Ex", sempre oportuno, coloca em toda a discussão 
que abrange um aspecto social. Estimamos que, 
logo encerrada a votação na Câmara - vamos cum
prir rigorosamente o Regimento -, teremos oportuni
dade de realizar um novo debate sobre a Previdên
cia. Nesse caso, todos os Senadores que consti
tuem este magnifiCO Plenário poderão trazer a sua 
contribuição, que - tenho certeza absoluta - não 
será a favor exciusivamente do Governo, mas tam
bém do próprio Pafs, melhorando o Sistema Previ
denciário brasileiro, que, da forma como se encontra 
hoje, chega a assustar, em virtude da iminência do 
caos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Se
nador Lúcio Alcântara, peço-lhe a gentileza de abre
viar o seu diSCurso, porque o tempo de V. Ex" já está 
se esgotado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, 
vou concluir. 

Apenas gostaria de agradecer a intervenção do 
nobre Senador Elcio Alvares, que foi muito oportuna 
e interessante. Como Líder do Governo, S. Ex" já 

• rnaRifest-a..sua intenção. 

Às vezes, coloca-se na imprensa a idéia de 
restaurar o substitutivo do Deputado Michel Temer. 
Penso que não se deve proceder dessa forma. Tra
ta-se de examinar a questão em profundidade e de 
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fazer, nas nossas condições, as quais não podemos 
ignorar, o melhor possível para um sistema previ
denciário que consulte o interesse do povo brasilei
ro. Esse é o grande objetivo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Muitas vezes, pregam-se reformas radicais que 
são politicamente inviáveis. Se são politicamente in
viáveis, elas simplesmente não existem. Sou daque
les que pensam - porque isso já aconteceu no mun
do todo - o processo de reforma da previdência 
como um processo de aproximações sucessivas. 
Por melhor que façamos um projeto de previdência 
no Senado e ele venha a se tomar lei, não podemos 
desconhecer que, daqui a alguns anos, ele vai nova
mente ter que ser revisto e aprimorado, porque as 
condições mudam e exigem essas adaptações. 

Dizendo isso, Sr. Presidente, concluo o meu pro
nunciamento na certeza de que temos uma grande 
obra pela"'frente. Se o Senado fizer isso, e eu se! que 
vai fazer, têrá prestado uma contribuição enorme. 

Quando tomei conhecimento, pela imprensa, 
de que o Presidente teria cogitado de retirar a refor
ma, creio que isso nem passou pela cabeça de Sua 
Excelência, porque, se tivesse acontecido, poderia 
ser até visto pelos crfticos da reforma como se ela 
fosse desnecessária, e nós sabemos que não o é. 

Ninguém, em sã consciência, pode ignorar a 
necessidade de reformar a Previdência. Podemos 
até ter discordâncias quanto aos limites dessa refor
ma, quanto à sua viabilidade política, mas, quanto à 
reforma, creio que todos nós estamos de acordo e 
temos a chance, homens experientes que somos e 
estamos aqui - já vivemos, muito de nós, responsa
bilidades executivas e graves responsabilidades po
lítica$ -, de fazer um projeto que realmente honre o 
Senado da República e o Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Banco 
Mercantil de Pernambuco, que estava sob interven
ção do Banco Central, reabrirá suas portas na próxi
ma segunda-feira, dia 3. 

·Trata-se-de .urna boa notícia para os pemam
bucanos, que e:;;peravá.m, éom -ansiedade, que che
gassem a bom termo - como aconteceu - as nego
ciações entre a direção do Banco Rural e os alUais 
controlado~ do Banco Mercantil de Pernambuco. 
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Findadas as negociações, surge agora o anún
-cie de que o Banco Mercantil, com a nova denomi
nação de BR - Banco Mercantil, irá novamente pres
tar serviços aos pemambucanos, por meio das suas 
19 agências bancárias. 

Pernambuco inteiro, Sr. Presidente, fica con
tente com essa decisão ou esse acontecimento, por
que, durante mais de meio século, o Banco Mercan
til de Pernambuco contribuiu para o desenvolvimen
to do Estado, deu uma parcela de contribuição para 
a melhoria das condições industriais e do comércio 
do nosso Estado. 

Por isso, o anúncio de que estavam conclufdas 
as negociações entre o Banco Rural e o Banco Mer
cantil, possibilitando o surgimento dessa nova insti
tuição financeira BR - Banco Mercantil, trouxe muito 
contentamento a todos os pemambucanos, que 
sempre~creditaram numa solução para a interven
ção e que Pernambuco. não iria perder o Banco que, 

~ · ··c1orame décadas, auxiliou no seu desenvolvimento. 
Para que essas negociações chegassem a 

bom termo, é preciso, por questão de justiça, salien
tar a participação do Vice-Presidente Marco Maciel, 
que, durante toda a tramitação do processo no Ban
co Central, acompanhou de perto as negociações e, 
em todo o tempo, contribuiu para que pudéssemos 
agora fazer esse anúncio da transmissão do controle 
acionário do Banco Mercantil do Estado. 

O Vice-Presidente Marco Maciel, em todos os 
momentos do processo de intervenção, manteve 
contato, de uma parte, com os controladores atuais 
e com os compradores do Banco Mercantil, trazendo 
o seu incentivo, o seu estimulo, procurando, tam
bém, contribuir para que encontrássemos uma solu
ção deinercado para o Banco Mercantil de Pernam
buco. 

Portanto, por uma questão de justiÇI!, ressalto 
aqui a grande contribuição do VICe-Presidente Mar
co Maciel para que, na próxi<na segunda-feira, este
jam reabertas as portas do Banco Mercantil de Per
nambuco, agora com essa nova denominação BR -
Banco Mercantil. 

Também por uma questão de justiça, saliento a 
contribuição do Ministro da Fazenda, Pedro Mitlan, 
que, em todas as oportunidades, assegurou aos in
tegrantes da Bancada de Pernambuco no Congres
so o seu empenho em encontrar também uma solu
..ça~a questão do Banco Mercantil. Em várias 
ocasiões, inclusive em debates aqui no Senado, o 
Ministro nos tranqüilizou, afirmando ser interesse do 
Ministério da Fazenda encontrar uma solução para o 
Banco. 

- - Maio de !996 

A S. Ex" também a nossa gratidão pelo empe
nho e pela orientação concedida para que essa tran
sação financeira fosse realizada. 

Papel fundamental, Sr. Presidente, teve tam
bém o Presidente do Banco Central, Dr. Gustavo 
Loyola, que, seguidas vezes, recebeu os repre
sentantes do Banco Mercantil de Pernambuco, bem 
como a Bancada daquele Estado, fora do expedien
te - numa delas passava das 22 horas -, para discu
tirmos a questão do Banco Mercantil. S. Ex", sempre 
com muita tranqüilidade, competência e eficiência, 
determinou o exame de alternativas que acabaram 
permitindo que o controle do Banco fosse assumido 
pelo Banco Rural. 

Ao Presidente Gustavo Loyola e, sobretudo, ao 
Diretor de Fiscaiização, Cláudio Mauch, queremos 
registrar os agradecimentos dos pemambucanos 
pela solução que veio ajudar a construir e permitir a 
reabertura do Banco Mercantil de meu Estado. · 

O nõito Banco que surge, Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, sem dúvida será moderno, com
petitivo e muno bem informatizado, obj_etivando 
maior zelo pela qualidade da prestação de !;erviços. 

Esse Banco, renovado e fortalecido; não so
mente preservará os 17 mil correntistas 'do atual 
Banco Mercantil de Pernambuco, mas ampliará esse 
número para melhor atender à população pemambu
cana. 

A Presidente do Grupo Banco Rural, Dr" Júlia 
Rabelo, esteve em contato com Parlamentares per
nambucanos e, na oportunidade, demonstrou o pro
pósfto de seu grupo de trazer crescimento e expan
são ao Banco Mercantil, mas, sobretudo, de atuali
zar-se para prestar bons serviços à comunidade da
quele Estado. 

. Acreditamos ser este o papel importante que a 
instituição terá em nosso Estado: acompanhar, 
como um todo, o movimento de modernização do 
sistema financeiro; tomar, por meio da informática, 
seus serviços mais eficientes; procurar desenvolver 
um programa de qualidade; e, sobretudo, mobilizar 
seus 800 funcionários para a continuidade dos bons 
serviços oferecidos à indústria e ao comércio de 
Pernambuco. 

Creio, inclusive, que não haverá demissões. 
Acreditamos que o Banco, ao se modernizar, apro
veitará a maioria dos seus dedicados funcionários • 
Aquele que irá dil:igir o novo banco, o BR - Banco 
Mercantil, o Diretor Regional, Walter Lefte, tem, por
tanto, a certeza de que irá contar com o apoio dos 
funcionários das 19 agências do Banco Mercantil, 
para noval"@nte fazer esse banco crescer, desen-



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00541 

volver-se e ampliar a sua participação no mercado fi
-rumceiro do Estado de Pernambuco. 

Quero também, Sr. Presidente, por uma ques
tão de justiça, ressaltar a fonma muno dedicada e 
honesta como o controlador-chefe do Banco Mer
cantil, Dr. Armando Monteiro Rlho, durante todo o 
processo de negociação desta instituição financeira. 
O Dr. Armando Monteiro, sempre, em contato com 
todos nós, Parlamentares, em contato com o Banco 
Central, propiciou as condições necessárias para 
que pudéssemos construir uma solução para a 
questão do Banco Mercantil. S. s• é um empresário 
competente, tem larga folha de serviços prestados a 
Pernambuco, ao Nordeste, ao próprio Brasil, já que 
chegou a exercer o Ministério da Agricultura e, du
rante todo o perfodo da intervenção, se houve com 
muita honradez, com muito equillbrio, com mui!a de
termin.o, dando a sua contribuição, também im
portante, para que pudéssemos encontrar a solução 

··que.permitiu a reabertura do Banco Mercantil. 
Faço questão de registrar isso em homenagem 

a um empresário e a uma famnia de pioneiros de 
Pernambuco, atuantes em vários ramos da econo
mia, que sempre contribufram para o desenvolvi
mento do Estado. 

Ao finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de de
sejar aos novos controladores do Banco Mercantil, 
aos dirigentes do Banco Rural, êxito nesse novo em
preendimento que vão executar em Pernambuco. 

O fato de esse grupo financeiro ter confiado no 
Estado e tê-lo procurado para expandir seus negó
cios na área financeira vai merecer dos pernambu
canos o reconhecimento, e Pernambuco não faltará 
também a esses dirigentes, no sentido de apoiar a 
nova ·instituição que nasce mais modema, mais 
competitiva, mais informatizada, prestando melhores 
serviços em qualidade e quantidade à comunidade 
do meu Estado. · 

Pernambuco já contava com uma agência do 
Banco Rural, e agora vai receber mais dezenove, 
fortalecendo, portanto, a participação daquele Banco 
na economia e no sistema financeiro da região. Por 
isso, quero dizer aos dirigentes do Banco Rural que 
Pernambuco não faltará a esse grupo que confiou 
em nosso Estado e que vai também dar sua contri
buição para que nosso Estado volte a crescer, a se 
desenvolver com esses novos investimentos que ali 
serãll.J:ealiza,_dos. - --Portanto, Sr. Presidente, foi com alegria e sa
tisfação que recebemos a notícia da reabertura do 
Banco Mercantil. Rzemos questão de registrar nesta 
tarde, da tribuna do Senado, nossa homenagem a 

todos os pemarnbucanos, porque se inicia um novo 
ciclo de desenvolvimento nas instituições financeiras 
do nosso Estado. Com a abertura do Mercantil, co
meçam a normalizar-se a süuação financeira do nos
so Estado, sobretudo na área da iniciativa privada. 

Tenho certeza de que Pernambuco vai voltar a 
crescer e a desenvolver-se, enfrentando as dificulda
des que hoje estão atingindo a sua economia. É um 
momento de júbilo, de contentamento, sobretudo de 
afirmação pemambucana, porque, sem alarde, sem 
precisar fazer nenhum tipo de pressão, mas apenas 
mostrando a sua realidade económico-financeira, 
Pernambuco conseguiu viabilizar, através do seu 
empresariado, da sua representação política, a solu
ção que hoje vem sendo anunciada oficialmente 
pelo Banco Central, que é a reabertura dessa impor
tante instituição financeira, o Banco Mercantil de 
Pernambuco. 

Era-'0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) - Sobre 

a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
em exerclcio, Senador Valmir Campelo. ; 

São lidos os seguintes: 

OF. PSDBJIJN° 978196 

Brasnia, 24 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição do Deputado Rávio 
Ams pela Deputada Fátima Pelaes, como membro 
titular, para integrar, Comissão Mista destinada a 
analisar a Medida Provisória n• 1.425/96. 

Atenciosamente, -José Anibal, Uder dO PSDB. 

OF. PSDBII/N° 979/96 

BrasOia, de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição da Deputada Fátima 
Pelaes pelo Deputado Aávio Ams, como membro 
suplente, para integrar, a Comissão Mista destinada 
a analisar a Medida Provisória n• 1.425/96. 

Atenciosamente, - José Aníbal, Lfder do 
PSDB. 

OFILPFL N° 341/96 

Brasma, 21 de maio de 1996 
Senhor Presidente 
Nos tennos regimentais, solicito sejam feitas as 

seguintes SUbstituições na composição das Comis
sões Permanentes: 

a) Na Comissão de Educação, o Senador Hugo 
Napoleão, P.§!IO Senador Freitas Neto, como titular 
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b) na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura 
-o-senador Freitas Neto, pelo Senador Hugo Napo
leão, como titular. 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Uder do PFL, no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

A Presidência recebeu do Banco Central do 
Brasil Ofício n• 1.545196, encaminhando dados refe
rentes às dívidas dos governos estaduais, munici
pais e do Distrito Federal disponíveis naquele órgão, 
tendo por base o mês de abril do corrente ano. (Di· 
versos n• 46, de 1996) 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • ~ Pre
sidêAcia.oorecebeu Aviso n• 221, de 1996, de 23 do 
COrl'elll<!, do Presidente do Tribunal de Contas da 

· UniãG;-encaminhando cópia da Decisão n• 287196, 
bem como dos respectivos relatório e voto que a 
fundamentam e, ainda. cópia do inteiro teor do rela
tório de auditoria operacional referente à fase com
plementar realizada no Ministério da Previdência e 
Assistência Social no INSS e na Dataprev. (Diversos 
n• 47, de 1996) 

O expediente lido vai à Comissão de Fiscaliza· 
ção e Controle. 

O SR. LAURO CAMPOS • Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) ·V. Ex" 
tem a palavra, pelo prazo de cinco minutos, nos ter
mos do art. 14, VIl, do Regimento Interno. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) • 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há cerca de 
uma semana, a Câmara dos Deputados prestou 
uma homenagem a onze bancários que, não supor
tando as agruras da conjuntura aluai, se suicidaram. 
São onze brasileiros que não resistiram à dureza do 
combate que a vida lhes ofereceu. 

Realmente aquela classe, aquela categoria que 
até há pouco tempo era considerada privilegiada, 
que tinha um futuro alvissareiro pela frente, podendo 
galgar os vários patamares da profissão, em alguns 
bancos atingiram até mesmo a diretoria, uma classe 
que podia ficar tranqüila diante da situação de sua 
famOia, da direção e condução de seus filhos, de re

-pen'M folãssolada por esse enxugamento, por essa 
redução da base monetária, por esse dominó que 
vai derrubando banco a banco e que vai levando, 
como estratégia geral da politica tanto no nfvel da 
administração pública quanto da administraçã~ pri· 

vada, a recorrer ao tal dos downslzing, à reenge
nharia, à informática, cada vez maior, e à robótica, 
etc. Com isso, sabemos que os trabalhadores do se
ter bancário têm recorrido ao suicídio como forma 
desesperada de escapar do futuro que se desfechou 
como uma cortina negra. Onze bancários recorreram 
ao suicídio! 

U há muitOS anos, embora não fosse da minha 
especialização ou dos meus interesses mais imedia· 
tos, um alentado trabalho de um positivista respeitá
vel, Émile Durkheim, sobre o suicídio. Recordo-me 
que Émile Durkheim estabelece três categorias de 
suicídio, cada uma delas com características ligadas 
a detenninadas classes sociais: b suicídio anõmico, 
o suicfdio egoísta e o suicídio aRruísta. São as três 
categorias em que Durkheim coloca os suicídios na 
sociedade modema 

O anômico é o de uma sociedade de mercado, 
Ele uma· Sociedade · que desampara os indivíduos, 
que os isÕia e que os leva a recorrer a esse tipo de 
suicídio. 

Mas Já, naquele trabalho clássico sobie suicí· 
dio, não vi nenhuma categoria que pudesse 'explicar 
esses onze suicfdios de bancários brasileiroS. 

Realmente estamos diante de um fenômeno 
praticamente inédito. Uma categoria tranqüila e bem 
remunerada é, de repente, levada a recorrer ao sui
cídio como forma de escapar de seu futuro. 

Não é de estranhar que esses companheiros 
bancários não tenham tido coragem suficiente para 
enfrentar a vida atual. É que a Febraban, há meses, 
já havia ameaçado com 180 mil demissões no setor. 
E vemos, a cada momento, estímulos e incentivOS 
para que os funcionários dos bancos, tanto dos ban
cos ojicié!!s quanto dos bancos privados, venham a 
se aposentar. 

Diante disso, quero unir-me, incorporar-me a 
essa homenagem que a Câmara dos Deputados 
prestou a esses onze combatentes, que, como tan
tos outros no campo e em outros movimentos so
ciais, não têm podido garantir sua sobrevivência. 

Quero estender minha homenagem a esses 
onze bancários e congratular-me com a Câmara dos 
Deputados por ter deárcado uma sessão inteira em 
homenagem à memória dessas vítimas de nossa po
lítica financeira, econômica e dita social. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Con· 
cedo a palavra, por cinco minutos, para uma comu· 
nicação inaalável, ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN (PPB-SC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora· 
dor.) • Sr. eresidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje 
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pela manhã, participamos, na Assembléia Legislati
-va de Santa Catarina, de uma reunião no fórum de 
nosso Estado das Bancadas na Câmara e no Sena
do. Lá, tive a oportunidade de fazer um registro e 
quero trazê-lo ao conhecimento deste Plenário. 

Nosso Estado tem enoetado, desde julho do 
ano passado, uma luta constante através de suas 
forças vivas, das entidades representativas dos em
presários, dos trabalhadores, da representação poli
tica, no sentido de proteger alguns setores da eco
nomia, especialmente a indústria têxtil. Vimos recla
mando, desde julho do ano passado, repüo, provi
dências no sentido de criar o direüo compensatório, 
ou seja, uma maneira de fixar uma pauta mínima, 
um preço mínimo, para os bens que temos impOrta
do de vários lugares do mundo. 

Temos lutado para que o financiamento _a es
se5-jlroGiutos não ocorra de maneira a prejuãtcar, de 
form'l a. nos deixar se!fl qualquer compensação, a 

- -· capacidade de competição da nossa indúslria têxtil. 
De outra parte, ternos procurado lutar para que 

o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, 
por intermédio do lnmetro, fiscalize o produto que 
estamos importando, que muitas vezes não preen
che as condições exigidas ao produto nacional; ou 
seja, o trabalhador brasileiro não recebe a proteção 
para o seu trabalho que é dada, sob a forma de tole
rância, para o trabalhador que participa da industria
lização de um produto que compramos do exterior. E 
compramos inclusive de países que não são filiados 
à Organização Mundial do Comércio. -

Esse é o retrospecto. O registro feRo hoje pela 
manhã no fórum da Bancada Federal de Santa Ca
tarina foi no sentido de que fiZéssemos chegar ao 
Governo Federal uma manifestação de reconheci
mento pela primeira providência concreta em favor 
do emprego brasileiro, que foi a utilização do meca
nismo da salvaguarda, fixando-se cotas de importa
ção para produtos que estão sabidamente contra
riando os próprios parâmetros do comércio interna
cional, em prejuízo do emprego do trabalfiadOr brasi
leiro. 

O Ministro Francisco Domelles, no final da se-
. mana passada, comunicou a edição de normas que 

vão restringir a importação desses produtos que 
competem em condições de desigualdade com a in
dústria têxtil brasileira. Essas normas passam a. Vi
gcmu: a partir do dia 1° de junho próximo. 
-·- RePii~: ~é a primeira providênci~ tomada. 

A expressão atribuída ao Ministro resume o 
que eu pessoalmente penso a respeRo disso. Essa é 
a razão deste meu registro de aplauso. Manifesto-
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me não apenas como seu companheiro. Atribuem ao 
Ministro Francisco Domelles a expressão: 'Esta não 
é a casa da mãe Joana•. Todos sabem o que signifi
ca essa expressão popular. 

Não vamos aceitar que nos sejam impingidos 
produtos que os mesmos fabricantes não impingem 
a outros mercados do mundo. Essa reação não é de 
nacionalismo exacerbado, mas, sim, de inteligência 
e de sensibilidade eni favor da empresa nacional, do 
empresário e do trabalhador brasileiros. 

Por isso, hoje pela manhã, nós de Santa Cata
rina nos manifestamos em reconhecimento ao Minis
tro Francisco Domelles e ao Governo Federal, pela 
primeira providência baixada em favor do emprego e 
do capüal nacionais. Consigno essa manifestação 
aqui. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con

cedo a plllllvra ao Senador Lúdio Coelho. S. Ex" dis
põe de 20 minutos para fazer o seu pronunciamento. 

- O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Prorilncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)'- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senaddres, o Jornal dii Bra
sllla, de ontem, trouxe matérias com os seguintes !1-
tulos: 'Politica agrícola ameaça o Real' e 'Plano 
Real perde a ancora verde'. 

Na Gazeta Mercantil de hoje, lê-se • A invasão 
dos alimentos argentinos ao nosso Pais'; 'Preço do 
frango recua mais 5%' 

Estamos tomando conhecimento de noticias 
que muito me preocupam. Quando assumi o cargo, 
aqui no Senado, no ano passado, na primeira reu
nião da bancada do PSDB com o Presidente Fer
nando. Henrique Cardoso, eu alertei Sua Excelência 
sobre as diliculdades por que estava passando a 
agricuHura brasileira. 

Quero alertar os companheiros do Senado e a 
Nação brasileira sobre um assunto muito importante 
para o nosso Pais. Hoje eu li em outro jornal que o 
preço de suínos baixou para 68 centavos de real o 
quilo em pé. U uma outra matéria que informava que 
estamos, neste momento, importando carne de sul
nos da China Tenho impressão de que deveríamos 
debruçar-nos nesse assunto da agricuHura. 

No ano passado, por falta de previsão da área 
técnica do Governo responsável por esse setor, não 
tomamos Qenbuma providência e tivemos uma que
da de safraaa ordem de 12% da produÇão agríCola 
brasileira. 

Todos aqueles que trabalham nessa área ti
nham conh~imento da diminuição da área plantada 
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no mundo e de que haveria elevação de preços 
-acentuada. Seria muitO bom, se tivéssemos plantado 
a nossa safra normalmente. Se tivéssemos adubado 
o suficiente, o necessário, terfamos tido uma safra 
grande e irfamos gerar ãiVisas imporlantes para a 
Nação brasileira, por meio da exporteção dos exces
sos de produção interna; enfim, irfamos continuar 
pres1ando os serviços que a agricuHura brasileira 
sempre prestou à Nação. 

Falei há alguns dias e repetirei agora: foi da 
agricuHura que conseguimos divisas; foi do café, da 
borracha, do algodão, da laranja, da soja que conse
guimos divisas para industrializar a Nação brasileira. 
E agora não eslamos dando o tra1amento adequado 
à agricultura brasileira. 

Tenho certeza de que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso não deseja destruir a agricuHura 
b~leia, mas já es1amos no fim de maio e Óão há 
nenhpn]a noticia de prol!idências para a próxima safra. 

·· ':---.Neste momento, as terras que necessitam de 
correção contra a acidez já deveriam es1ar cober1as 
com calcário, que, com algumas chuvas, o solo ab
sorveria. Nenhuma providência existe nesse sentido. 

Por isso, voiiO novamente· a este· assunto para 
aler1ar, principalmente o Poder Executivo, sobre a 
necessidade de se tomar alguma providência mais 
concreta. Precisamos fortalecer a nossa agricuHura. 

Hoje, nos Es1ados Unidos a agricultura é uma 
das atividades econõmicas mais imporlantes. Na mi
nha avaliação, é a área em que temos condições de 
concorrer com qualquer Nação do mundo. 

A imprensa tem noticiado permanentemente 
que o Plano Real, que a busca do equillbrio econO
mico que trouxe essa recessão desmantelou o· setor 
de equipamento agrícola. Caiu a produção de equi
pamento agrícola, nesses últimos três anos. em 
mais de SOOA.. 

Deverfamos meditar sobre esse assu"nto e aju
dar o Presidente da República a encontrar um cami
nho adequado para resolver esse problema. Tenho 
conversado com alguns companheiros sobre isso e 
chego a pensar que talvez o baixfssimo preço dos 
produtos agrícolas faça com que não se dê o devido 
valor à agricultura. Qualquer tamma média, se com
putar o preço do anoz, feJjão, carne de boi, porco ou 
frango e o óleo, verificará que não gas1a 150,00 
reais por mês, não gas1a nada, porque esses produ
t~o_rnuj!o baratos, não estão valooc!o nada. 

- · Às vez~s penso que eles não estão dando im
portância a esse outro setor porque esses produtos 
estão pesando muito pouco no custo de vida da po
pulação. As camadas populacionais que ganham 

menos, os trabalhadores ·mais humildes compram 
com 45,00 reais uma ces1a básica com esses produ
tos essenciais e passam o mês. 

Creio que o Senado Federal tem o dever de 
examinar cuidadosamente esse assunto para trazer 
alguma proposla concreta. 

O Sr. Geraldo Melo • Senador, V. Ex" me per
mite um aparte? 

O SR. LÚDIO COELHO- Com prazer, Senador 
Geraldo Melo. 

o Sr. Geraldo Melo - Evidentemente que, de 
todos nós, o grande professor nessa matéria é V. 
Ex". Concordo que o Senado poderia debruçar-se 
sobre esse assunto e oferecer algumas sugestões. 
Quando isso acontecer, goslaria de ter a oportunida
de de fazer uma reflexão. Acredito que um dos pro
blemas com o qual es1amos nos defron1ando resuHa 
do fato de que nos transfonnamos em importadores 
ête subsfEiios. Dar subsídio ao produtor brasileiro vi
rou palavrão. Já faz algum tempo que não se pode 
nem ao menos falar nesse assunto, e muito mais de
pois dessas desastradas intervenções de pe$soas 
que querem substituir os partidos por bancadas rura
listas e coisas do tipo. Isso gerou um ambiente de 
hostilidade desnecessária, dificuHando uma discus
são objetiva dos problemas. Quando fizemos a gran
de abertura da economia nacional nos últimos dois 
anos, não discutimos algumas contrapartidas a que 
o Brasil tem direitO na sua relação bilateral com pai
ses e grupos de pafses. Es1amos soodo advertidos 
pela Organização Mundial do Comércio em algumas 
situações, inclusive porque elevamos demasiada· 
mente a alfquofa sobre automóveis. No eotanto, não 
es1amos fazendo o mesmo àqueles que - como a 
Comunidlide EconOmica Européia e os Es!ados Uni
dos - dão enormes subsídios aos concorrentes dos 
produtores rurais brasileiros. Contei, há algum tem
po, a seguinte história: enquanto a televisão mostra
va que um produtor do Paraná estava dando oenou
ras de sua plantação porqut! não obtinha preço para 
o seu produto, a minha mulher chegou do supermer
cado trazendo cenoura francesa. Na realidade, a ce
noura francesa estava com uma veste tão rica de 
subsíãJOS que se tomava mais barato receber em 
minha cozinha cenoura proveniente da França em 
lugar de comprá-la de nossos produtores. Acredito 
que a questão dos subsídios que são pagos lá fora é 
da nossa . intolerâncil!- absoluta em discutir essa 
questão. Esse é um ponto que precisa entrar na 
pauta das preocupações, quando essa sugestão de 
V. Ex" começar a produzir os resuHados que têm 
que produzir:_ dentro do interesse do Brasil. 
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O SR. LÚDIO COELHO - Muito obrigado, Se
-Radar Geraldo Melo. V. Ex" colocou com muita pro
priedade esse assunto. O mundo inteiro subsidia a 
agricultura. Não tenho nem coragem de talar em 
subsidio, mas tenho coragem de verbaflzar que, tal
vez, devêssemos tirar um pouco desses recursos 
que são destinados à salvação da rede bancária que 
trabalhou inadequadamente com o dinheiro da popu
lação. Vejo o Governo brasileiro muito preocupado 
com o depositante. Parece que o dinheiro do deposi
tante é mais sagrado do que o do agricultor, que tra
balha no dia-a-dia. Quando uma cooperativa quebra, 
o Poder Central não dá recursos para essa coopera
tiva atender aos agricuttores que lhes forneceram o 
fruto do seu trabalho. 

Está na hora de se deixar de ter vergonha de 
ser agricuttor. No Mercado Comum Europeu, o .povo 
da -eida9e tem consciência da importância da agri
cultuJi!, daqueles que produzem comida para o SIJSo 

-··tento-Ela população. Aqui, .estão levando para um 
lado em que o agricuttor parece marginal. Ele é eles
considerado. Chegou-se ao ponto de se estar colo

. cando nas carroças e nos caminhõezinhos uns pa
péis onde está escrito: "Sou agricuttor, sim". E eu 
sou um desses: sou um agricultor, sim. 

O Senador Geraldo Melo está dizendo da so
bretaxa que criaram contra a importação de automó
veis. Estamos importando, por incrfvel que pareça~ 
carne de porco da China Vi no jornal de hoje que o 
preço da carcaça de sufnos caiu para 0,68 centavos 
de real o quilo. 

O Sr. Geraldo Melo - Permite-me, nobre Sena
dor, uma nova intervenção? 

O SR. LÚDIO COELHO- Ouço V. Ex". 
cfsr. Geraldo Melo- Estamos importando ál

cool porque as nossas destilarias de álcool não es
tão produzindo. Apenas para evitar. rnaJ..enJendidos, 
eu não sou favorável a dar subsidies aqui, mas sou 
favorável a que tenhamos ba.neiras de proteção ao 
produtor brasileiro contra os produtos que recebem 
subsidio lá fora. · 

O SR. LÚDIO COELHO - Perfeito. Estamos 
pagando subsfdios dados pelas nações desenvoM
das aos agricuttores de seus pafses. O agricuttor 
brasileiro está enfrentando um problema enorme: as 
nossas ferrovias estão caindo aos pedaços; navega
ção, não existe - praticamente não temos nenhum 

• t:iQ.-mwegável-; as nossas rodovias estão em péssi
mas condições; no entanto, o agricultor tem que pro
duzir. Nos Estados Unidos, com 200•milhas, o agri
cultor americano coloca o seu produto agrfoola den
tro do navio - no mar, nos canais ou nos rios. Aqui, 

transportamos o produto agrfcola do norte do Mato 
Grosso, de Tocantins, até dois mil e quinhentos qui
IOmetros, para chegar ao Porto de Paranaguá. 

Quero também transmitir aos meus compa
nheiros do Senado o que está acontecendo. Hoje, 
mais de 50% da produção de arroz do Uruguai está 
sendo feita por brasileiros, que se estão transferindo 
do Brasil para serem produtores no Uruguai, porque, 
nesses pafses do Mercosul, os juros são em torno 
de 6 ou 7% ao ano, sem correção. Penso que essa 
abertura da economia brasileira precisa de atenção 
especial nossa, sob pena de sacrifiCallTlOS enorme
mente determinados setores da economia brasileira, 
sem beneffcios para a Nação. Se sacrificarmos de
terminados setores em beneffcio da coletividade, 
não há problema. Mas receio que estejamos prati
cando um erro com relação ao setor agrfcola. 

Um dia desses, ouvi uma colocação de um 
agricultor,"na minha casa, em campo Grande. Dis
se-me elã:"Senador, tenho a impressão de que so
mos como uma plantinha que era muito viçosa e 
agora está morrendo por falta d'água. Estanios se-
cando". ; 

Hoje, li em um jornal - não me lembro se foi a 
Gazeta - que o Movimento dos Sem-Terra adquiriu 
cinqOenta tratares fortes, superdimensionados, a ju
ros excepcionais. Estou de pleno acordo. Penso que 
o assentamento dos Sem-Terra precisa ser acompa
nhado de assistência técnica e de equipamentos. 

Mas fico pensando até onde iremos neste dire
cionamento. Fornecemos tratores em condições ex
cepcionais aos Sem-Terra e o agricultor, o pequeno 
produtor brasileiro não tem condições de comprar 
trator. Haja vista a enorme queda na venda de trato-

. · ·· res, pois q_.agricultor não está comprando nada. 

Quando mandei a minha declaração de bens 
para o Senado, achei interessante. Sou conceituado 
corno grande agricuHor. No entanto, na relação de 
máquinas de minha propriedade, observei que havia 
equipamentos velhos. O técnico da minha fazenda 
disse: •sr. lúdio, a nossa sorte este ano é que não 
temos tratar novo•. Perguntei-lhe por que, e ele res
pondeu: 'Esse pessoal que comprou trator quebrou, 
Sr. lúdio". Esses tratores foram comprados com di
nheiro do Finame e custaram até 40%, 50%, 70"k ao 
ano. Não sobrou nada. 

Estou contando estas histórias, porque desco
bri que às sextas e às segundas-feiras, aqui, no Se- · 
nado, é tranqtiilo, -podemos conversar um pouco. 
Precisamos mecfdar sobre essas coisas. O pessoal 
da área executiva não aceita discussão. Tentei con
versar com eles no ano passado, mas eles não acei
tam. Então, c;_olhemos 12% menos. 
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Recebi projeções sobre a safra a ser plantada 
-em eutubro e novembro, tempo da chuva, muito pes
simistas. Muitas pessoas, no ano passado, e inclusi
ve eu, plantamos sem adubo. Não tivemos condiçõ
es de adubar nossas tenas. Este ano os exames de 
solo estão sendo feitos e grandes quantidades de 
terras agricultáveis deste nosso Pais estão muito 
ácidas. A colocação do çalcário deve ser feita com 
bastante antecedência para que as eventuais chu
vas dissolvam-no e ele forme a reação capaz de 
neutralizar a acidez do solo. Até agora nenhuma to
nelada de calcário foi financiada. Não existe nenhum 
programa nesse sentido. 

Estou fazendo estas considerações aos meus 
companheiros senadores e à Nação brasileira para 
que possamos meditar e ajudar um pouco a encon
trar um caminho. 
· ·-lllldlto obrigado. 

_ .... _ 'O SR. PRESIDENTE (JeffersOn Péres) - Con
cedõã palavra ao Senador Humberto Lucena, por 
cessão do Senador Bello Parga. 

S. Ex" dispõe de vinte minutos. 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro

nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, inicialmente deséjo congratular-me 
com o Senador Lúdio Coelho pelo oportuno pronun
ciamento que acaba de fazer. S. Ex" trouxe ao Se
nado e à Nação um resumo da realidade de nossa 
agropecuária. S. Ex", um dos grandes produtores do 
País, que se dedica com empenho e competência 
aos trabalhos desse setor produtivo, tem toda autori
dade para trazer ao nosso conhecimento os fatos 
que acaba de relatar. 

Estou de pleno acordo com S. Ex", inclusive 
porque temos que constatar um aspecto importante. 
O que há, no Brasil, é que um certo preconceito em 
relação aos proprietários rurais, sobretudo aos gran
des proprietários rurais; mas o que se deve realmen
te ter em mira é estimular aqueles que produzem, 
sejam grandes, médios ou pequenos; e tratar de pU
nir, através sobretudo do imposto progressivo, aque
les que mantêm em suas mãos propriedades impro-
dutivas. · 

Portanto, dou os meus aplausos ao Senador 
Lúdio Coelho. O seu discurso deveria ser lido e me
ditado pelo nosso novo Ministro da Agricultura, Se
nador Arlindo Porto, que há pouco tempo assumiu 
.aqUê!a-importante Pasta, e, quem sabe, pelo próprio 
Senhor Presidente da República, sobretudo numa 
fase como a que estamos atravessando, em que o 
P-ais se encontra mergulhado novamente nessa luta, 
que não é de hoje, pela refonna agrária. Creio que 

não pode haver ninguém neste País, particularmente 
aqui no Senado, que não seja favorável à reforma 
agrária. Ela é necessária para que possamos am
pliar nosso mercado de consumo interno e devemos 
fazê-la do ponto de vista democrático, incorporando 
às atividades produtivas milhões e milhões de brasi
leiros que estão hoje ar marginalizados do nosso 
processo de desenvoMmento. 

Ditas estas palavras, Sr. Presidente, a tftulo de 
homenagem ao ilustre Senador mato-grossense, de
sejo agora abordar o tema que me trouxe hoje à tri
buna. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, profun· 
damente impressionado pelo grau de excelência 
com que urna instftuição de saúde de São Paulo 
vem desenvolvendo seu trabalho, pretendo hoje, 
após urna visita pessoal, fazer desta tribuna um re-

. · gistro de ªuas atividades, na esperança de contnbuir 
para que..seu exemplo prolifere em todo o Pais e in
ternacionalmente e que nos leve a repensar profun
damente os serviços públicos de saúde em nosso 
Pais. • 

Trata-se da Fundação Pró-Sangue Hemooen
tro de São PaulO que, como se pode imediatamente 
perceber, lida com um dos mais complexos e preo
cupantes aspectos da Medicina, particularmente nos 
países de Terceiro Mundo, e, mais ainda, diante do 
avanço inexorável desse flagelo hediondo para a hu
manidade, nos tempos aluais, que é a AIOS, para 
não talar de outros males de grande virulência, que 
juntamente com ela, continuam a afligir os seres hu
manos. 

Dificilmente encontraremos alguém em nosso 
Pafs que, wreta ou indiretamente, não esteve à mer
cê de ·urna doação de sangue. Não são poucos os 
que se viram na· angústia retumbante de ter de ape
lar dramaticamente para que apareçam doadores, 
em momentos em que, por falta dessa essência 
mesma da vida, a perspectiva da morte tomar-se 
praticamente inevitável. 

De outra parte, não passa despercebido a ne
nhum de nós o grau de complexidade de enormes 
dificuldades que enfrentam as nossas autoridades 
da Saúde, ao se depararem com criminosos desca
sos no mister ·da recepção e, principalmente, da 
transfusão de sangue, sem deixar de mencionar que 
essa questão vê-se envoMda, em muitos casos, por 
interesses .cla~amente mercenáriOs. Com o que, ao 
lado de se enveredar pelo alto ferimento da ética 
médica e humana, se tem determinado o fim de mi
lhões de vidas humanas. Fatos que nos últimos dilis 
receberam a. atenção especial de certa mfdia televi-
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. siva, que nos trouxe à luz a brutal realidade de al
-goos bancos de sangue do Pars. 

Haja vista, Sr. Presidente, porque de certo 
modo tem a ver eom o sangue o que ocorreu, há 
pouco tempo, em Pernambuco, mais exatamente em 
Caruaru, onde uma clfnica, por descaso, por incom
petência dos seus dirigentes, por falta de equipa
mento, e também por culpa de autoridades esta
duais, que não levaram muito em conta o problema 
do alto teor de cloro na água, levou à morte dezenas 
e dezenas de pessoas. 

Pois bem, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, a Fundação Pró-Sangue aí está para mostrar
nos a possibilidade concreta de revertermos esse 
quadro de tintas tão sombrias. É ela uma entidade 
sem fins lucrativos, criada desde 1982 pelo Governo 
do Estado de São Paulo, mas que apenas i!liciou 
suas-a!Mdades em 1986, no primeiro andar do Pré
dio dOS .Ambulatórios do Hospital das Clínicas, sen-

~ · ·ctOiigatfa à Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP), e executando programas de 
hemoterapia da Secretaria de Saúde. 

Sua missão precfpua é a de fornecer sangue e 
hemocomponentes em níveis compatfveis de quanti
dade e qualidade ao Estado de São Paulo, garantin
do o fornecimento destes aos hospitais públicos, fi
lantrópicos e conveniados SIAISUS. Ademais de 
produzir albumina, imunoglobulinas e outros elemen
tos, a partir do processamento do plasma humano. 

Nos nove anos de sua existência, essa Funda
ção tem oferecido, como disse antes, um exemplo 
concreto de que é perfeitamente possível desenvol
verem-se ilhas de excelência no serviço público. Sen
do para isso necessário que haja apenas a vontade e 
a decisão politica de integral apoio governamental, 
para que essas experiências vicejem, como de resto 
acontece no tocante a tantas outras atividades. 

Mas não se imagine que os padrões de quali
dade de nível internacional, como atestam várias 
correspondências e depoimentos de autoridades de 
um sem-número de organizações de saúde do mun
do inteiro a que pude ter acesso, não se imagine, di
zia, que o seu público alvo possa, de uma ou outra 
maneira, constituir-se de gente da elite, de pessoas 

· de rendas altas. Na verdade, os seus pacientes for
mam o grande contingente de previdenciários do Es
tado de São Paulo. O que vale afirmar que todo o 
meritório trabalho vem beneficiando justamente a 

- -eamaíi<fiTiãis-pobre da população. 
E aqui gostaria de frisar a imporlância de o GO:. 

vemo se dedicar à recuperação e a manutenção dos 
hospitais públicos, num país como o nosso em que, 
a cada dia, por meio do SUS, prestigia-se mais e, 

por que não dizer, enriquece-se a iniciativa privada 
no setor médico-hospitalar. 

Creio que o Estado de São Paulo é um grande 
exemplo para todos nós. É justo que é um Estado rico, 
mas a verdade é que há outros Estados ricos que não 
procedem como o Estado de São Paulo. Não quero fa
zer menção a nenhum governante daquela unidade fe
derada, mas ali a saúde pública tem atenção especial, 

- haja vista o que se passa, por exemplo, na Fundação 
Pró-Sangue, no Instituto do Coração, que é mantido 
pela Fundação Zerbini, na Fundação do Ffgado e no 
próprio Hospital das Clfnicas. 

O sr. Lúdlo Coelho - Permite-me V. Ex" um 
aparte? · 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito pra
zer, Senador Lúdio Coelho. 

O Sr. Lúdlo Coelho- Senador Humberto Lu
cena, são muito oportunas as observações de V. Ex" 
quando ~a nesse assunto de Caruaru. Ficamos. tris
fe e até -por que não dizer - envergonhados quando 
assistimos a irmãos nossos, em pleno século XX, 
estarem condenados à morte por antecedência 
Deve ser uma sensação extremamente penosa para 
a famOia dessas pessoas. Quanto à notfcia sobre os 
tratamentos feitos em São Paulo, eu queri~.lembrar
lhe do trabalho desenvoMdo pelas santas casas dos 
estados, noticiados recentemente na imprensa No 
meu estado, tenho acompanhado a situação diffcil 
desses hospitais beneficentes, que lutam com muita 
dificuldade de recursos. Tenho impressão de _que o 
trabalho que estão fazendo em São Paulo talvez 
seja um caminho. O melhor funcionamento do Siste
ma Único de Saúde parece uma solução. Esse siste
ma não entrou em pleno funcionamento ainda, prin
cipalmente por divergências entre as diversas áreas 
do Poder Público - às vezes, entre o ministério, o 
Governo ,.do Estado e as prefeituras. No entanto, 
penso que é por meio das preteituras que teremos 
um atendimento de saúde mais adequado, por esta
rem mais juntas à população. Se o Ministério da Fa
zenda repassar recursos e o estado fJZer a sua par
te, com fiscalização, tenho impressão de que dará 
certo. A saúde brasileira, como quase todos os seto
res da administração pública brasileira, está muito 
dependente do dia-a-dia, do arroz-<:ern-feijão da ad
ministração. Precisamos fazer funcionar o que te
mos, antes de estar inventando algo novo, porque, 
dessa forma, a população será melhor atendida. Fe
licito V. Ex" pela análise tão adequada que está fa
zendo. Obrigado. 

O SR. HUMBERTO .LUCENA - Muito obrigado 
a v. Ex", Senadoriúdio Coelho. · 

As Santas Casas de Misericórdia, não só em 
São Paulo, como em alguns outros estados da Fe
deração, têm-se destacado nesse trabalho de saúde 
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pública. Daí por que me parece que se deveria dar, 
-mesmo no sistema SUS, que está em vigor, prioridade 
absolllla aos hospitais públicos e beneficentes e não 
aos estabelecimentos privados. Hoje, o que acontece 
no Pais, com a prolneração de convênios com os hos
pitais privados, é que a saúde pública, a exemplo do 
ensino partiCular, vai se tomando, cada vez mais, uma 
indústria para se ganhar muito dinheiro. 

Não podemos deixar de reconhecer que as ta
belas de pagamentos dos serviços médico-hospita
lares são bastante baixas. Mas isso vale tanto para 
o setor privado como para o setor público. Quero en
fatizar a necessidade de um maior cuidado com a 
rede hospitalar pública. 

Lembra-se V. Ex", por exemplo, de que o cha
mado Hospital dos Servidores Públicos do antigo 
lpase, no Rio de Janeiro, foi centro de excelência no 
Brasil;·orlde primeiro se realizou, talvez, a cirurgia de 
ponta de safena, sob às vistas do então Professor 

· Raimtmdo Carneiro. Hoje, pelo que ouço falar, em
bora esteja agora sendo objeto de cuidados no sen
tido de uma reforma, foi praticamente sucateado. 

Nesse sentido, vale a pena, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, trazer aqui o testemunho de 
Dom Evaristo Ams, Cardeal Arcebispo de São Pau
lo. Com efeito, em um artigo intitulado 'O Sangue de 
nossos irmãos', no Diário Popular de 27 de abril do 
ano passado, do qual leio agora um trecho, o Car
deal nos dava sua impressão sob o trabalho da Fun
dação Pró-Sangue nos seguinte termos: 

'Em menos de meio aoo, picaram-me 
duas vezes a veia para fazer uma dúzia de 
exames. Apesar de sair-me bem, conforme 

... consolou o médico, não deixei de preocu
par-me. A situação só mudou quando o 
mesmo experiente cientista me conduziu, 
pessoalmente, através do primeiro-andar do 
Hospital da Clínicas de São Paulo. Este, 
como o lncor, ao lado, atrai doentes graves 
de todos os Estados do Brasil e até do exte
rior. A visita dos pacientes ( •.. ) não se tomou 
em aula de saúde, mas em exemplo de soli
dariedade. Nunca havia pensado que um 
professor de Medicina da USP me pudesse 
comover tanto. Em ambiente simples, mas 
extremamente arejado e limpo, encontrei de
zenas de jovens, crianças e adultos pobres. 

• -~e'- saudar os pacientes de ·leucemia -
câncer de sangue - até há pouco incurável. 
Co!Tf muita objetividade e modéstia, o mes
tre me explicava que aproximadamente 
2.500 pacientes haviam sido curados, sem 

transplante de medula. A , própria medula 
oferecia o meio de cura destas vitimas, po
bres por causa da doença e por falta de re
cursos materiais. Meu espanto aumentou 
quando o diretor acrescentou: 'Praticamente 
não contamos com a ajuda ofrcial'. Obra do 
povo para o povo sofrido'. 

Um depoimento singelo e profundo de uma das 
mais altas autoridades da Igreja, que dispensa, sem 
dúvida, maiores comentários. 

Resta-nos apenas neste pronunciamento tra
zer mais alguns números que atestam objetiva
mente o mérito do trabalho da Fundação Pró-San
gue. Nesses 9 anos de funcionamento, esta qua
druplicou o número de bolsas de sangue coleta
das. Hoje, são 18 mil bolsas por mês, das quais 
20"/o são de doadores voluntários e 80% de doa
dores vinçulados a pacientes, sendo que o núi'J1ero 
de doadQres voluntários aumentou cinco vezes 
nos últimos quatro anos. Ademais, sua capacidade 
de produção de hemacomponentes é, atualmente, 
da ordem de 55.120 por ano, o que permite l> aten
dimento de 50% da demanda de sangue nâ gran
de região metropolitana de São Paulo, co~ assis-
tência a 270 instituições. : 

Mas o que é realmente algo impressionável, 
segundo confirma as antes citadas correspondên
cias e depoimentos de autoridades internacionais 
que visitaram a Fundação nos últimos anos, é a ex
trema qualidade de suas triagens clínicas e sorológi-

. cas, com o que, dnerentemente de toda uma situa
ção caótica nessa área a que assistimos em outros_ . 
estados,- vem-se garantindo a saúde dos que doam 
e dos que recebem sangue através daquela institui
ção. - ,; -

Condição esta que valeram a ela calorosos elo
gios do Ministro Maroos Vinfcius Rodrigues Vilaça, 
quando, em agosto de 1995, lhe vez uma visita, vin
do depois, em relato público, a considerá-la 'um ser
viço público de altíssima qualidade'. Sem deixar de 
reportar nesse documento os aspectos técnicos e 
tecnológicos que garantem esse grau de excelência 
da Fundação. Mencionando particularmente o uso 
da máquina japonesa, 'única existente no Brasil, que 
processa o sangue extracorporeamente, retirando o 
excesso de colesterol', e outra máquina que a tua 
nos casos de portadores do vírus HIV, utilizando o 
plasma de.g!!_em é-seu portador, mas não desenvol
veu a doença. Elevando-se a produção de plasma e 
aumentando, desse modo, a proteção daquela pes
soa infectada para, depois, retirar esse plasma e 
usá-lo em ReSSOas que já estão desenvolvendo o 
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mal, ajudando-se, assim, os seus organismos em 
-case de insuficiência, na resistência a infecções. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, eu gostaria que esse meu pronunciamento, para, 
além de um registro elogioso a uma instituição do 
serviço público que está a merecer toda a nossa 
atenção, por seu trabalho extremamente positivo na 
área de saúde, viesse a contribuir para uma profun
da reflexão de todos nós, sobre as pOSSibilidades 
completas de reversão do triste quadro nesta área 
do nosso País. 

Desejo, inclusive, fazer aqui uma sugestão ao 
Sr. Ministro da Saúde, Adib Jatene, que tem presti
giado à altura a Fundação Pró-Sangue, em São 
Paulo, sendo de salientar-se que seu Presidente, a 
quem dentro em pouco vou referir-me, é o coordena
dor-geral do controle da qualidade de sangue no· Mi
nistério «a Saúde. 

.A sugestão -é no .sentido de que a Fundação 
Pró-Sangue, com a participação do Ministério- da 
Saúde e, sobretudo, das Universidades Federais em 
cada Estado, procure fazer convênios, com ·os he
mocentros públicos de todos os Estados, a fim de 
que a sua tecnologia possa ser transferida· para to
dos os Estados brasileiros, evitando-se, muitas ve
zes, que alguns males, provenientes das transfusõ
es de sangue, possam levar à morte milhares e mi
lhares de brasileiros. Basta salientar um ponto: o 
Presidente da Fundação Pró-Sangue, que está pre
sente em todos os grandes congressos do mundo, 
que é Professor-Doutor vinculado ao Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo, o Professor 
Danton Chamone, disse-me que, além do risco de 
transmissão ·da AIOS e de hepatite, por meio de 
transfusão de sangue, descobriu-se recentemente, 
em países adiantados, que também a transfusão de 
sangue pode ser responsável pela transmissão ·da 
leucemia, o que muita gente não sabe neste País. 

Eu gostaria que minhas palavras se constiturs
sem mesmo em uma homenagem aos servidores 

. públicos, aos cientistas brasileiros que, como o Dr. 
Dalton Chamone, que responde diretivamente pela 
Fundação Pró-Sangue, por meio de formas objetivas 
e pragmáticas, como é o caso do contrato de gestão 
através do qual aquela instituição é administrada, 
vão mostrando na prática como se pode revolucio
nar positiva e auspiciosamente a Meã.Cina nacional. 
Fazendo-a cada. vez mais voltada para a grande e 
so.fr:iPa maioria de nossa população. Pois, enfim, 

• eeino" disse Dom Paulo no artigo antes referido: 'A 
Ciência e a Fé nos ensinam que sangue é vida. 
Deus é vida. Pelo sangue temos de chegar ao Cristo 
na Cruz, e a reconhecer a nossa dignidade e a dos 
irmãos, até hoje-excluídos'. 

Sr. Presidente, antes de terminar,' requeiro a V. 
Ex" que a matéria anexa, publicada na edição de O 
Estado de S. Paulo, de 25 do corrente mês, passe 
a faze parte deste pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. HUMBERTO LUCENA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Sangue- Fundaçlio recebeu certificado segunda 

HEMOCENTRO E REFER~NCIA PARA OMS 

Desde segunda-feira, a Fundação Pró-&lngua Hemocen
tro de São Paulo é referênda moodial para bancos de sangue. O 
certificado foi dado pela Qrganlzação Mundial da saúde (OMS). 

No mesmo dia. o professor Dalton Chamone, diretor da 
fundação, foi escolhido como representante das Amértcas na 
OMS para a segurança e quaidade do sangue. 

Três dias antes, o trabalho de Chamone tinha sido reco
nhecido em outra frente da saúde: amostras de sangue colhidas 
de vitimas da hemodiálise ilm caruaru pennitiram o estabeleci
mento de tratamento que poderá recuperar a grande maioria dos 
doentes. 

Chamone viajou na semana passada a Recife a convite do 
Estado de Pernambuco e por Indicação dos hepatolo~ locais. 
Seu 1mbalho foi dividido com o presldeote da Sociedade B'msilelra 
de Hepatclogla. Hélio Rosas. ~ 

•As amostras que trouxemos comprovaram que se", tratava 
de um grave distúrbio de coagulação", disse Chamone. O traia· 
manto em consenso era a filtragem do sangue através de carvão 
allvado para retirar as toxinas. 

Além da filtragem, Chamone e Rosas Indicaram a troca do 
plasma, subs11tulndo o plasma por ou1n> com proteínas. que são 
as responsáveis pela coagulação. Chamone aflnnou que a intoxJ.. 
cação provocada por algas ocorrida em caruaru é única no mun
do. 

A mk:rosistina. LA, uma to~a intensa produzida pela alga. 
passou para o sangue dos pacientes. 

•oaquJ para a frente, cuidados rigorosos deverão ser toma
dos com a água•, disse Chamone. •Fittragens mais eficazes a 
mais control~-devem ser desenvoMdos•. Segundo ele, sabe-se 
que a alga Ptesente na água mata animais em algt.mas horas. No 
homem, quando tomada, provoca diarréia e pode até malar. 

O SR. EDISON LOBÃO • Sr. Presidente, peço 
a palavra de acordo com o art. 14, Vil. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra a V. Ex" por 5 minutos. 

O SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA. Para uma 
comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, as dificuldades por que têm passado os 
profissionais brasileiros residentes em Portugal, nos 
últimos dez anos, naturalmente nos têm entristecido. 

Na verdade, estivemos não somente entristeci
dos, mas perplexos com o que aconteceu oom pro
fissionais e ~unstas brasileiros que buscaram as ter
ras portugueSas com a emoção do filho que deseja a 
convivência paterna. 

Desde crianças, somos educados a sentir Por
tugal como !)ma terra a que também pertencemos, 
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tanto pelo milagre da língua unificada, corno pelo le
-gade cultural que de lá recebemos desde o Desco
brimento. Não há uma cidade brasileira, por menor 
que seja, onde inexistam muitos e muitos portugue
ses, aos quais demos as mãos, estimamos corno a 
irmãos e os incorporamos à nossa rotina social. 

Quem se transporta do Brasil para Portugal, vai 
encontrar em Lisboa, e em tantas das suas cidades, 
as nossas próprias cidades • com a sua arquitetura, 
os prédios e as ruas similares, a culinária e o seu 
povo, gentil e cativante corno o brasileiro. 

Quando um brasileiro é barrado no Aeroporto 
de Lisboa, portanto - ou quando se lhe fecham poli· 
cialmente um consultório dentário ·, a decepção não 
envolve apenas a vítima da descortesia, mas a todo 
o povo brasileiro. Sente-se que o pai desdenha o 
próprio filho e lhe fecha as portas da casa. ~ 
· -Gotnpreendemos que nos novos tempos, cuja 

qualidade de vida é seriamente comprometida pelo 
· ·almlefl!o ainda não controlado das populações,· os 
Palses têm de impor controles às suas imigrações. 
O Brasil também as impõe, corno é do seu dever, 
mas, pelo que sei, o faz de maneira cortês, respei· 
!ando os Tratados que assinou e honra. · 

À exceção do lamentável episódio em que pro
fessores portugueses foram impedidos de ingressar 
no Brasil • numa atilude de óbvia retaliação contra o 
que em Portugal se fazia contra brasileiros ·, ne
nhum caso toldou a nossa hospitalidade. Mesmo 
nesse episódio, o governo brasileiro ofereceu am
plas desculpas aos citados professores, inclusive 
trazendo--os novamente, e logo em seguida, ao nos-
so País, onde receberam várias homenagens. 

Em carta que recebi de Lisboa, a 24 de março 
passado • e anterior, porlanto, à visita com que nos 
honrou o novo Primeiro Ministro de Portugal, Antonio 
Guterres ·, a Associação Brasileira de Odontologia, 
Seção de Portugal, faz referência aos compromissos 
firmados no Tratado de Amizade e Consulta, no 
Acordo Cu~ural Brasil-Portugal e na Convenção So-
bre Igualdade de Direitos entre Brasileiros e Portu-
gueses, todos salvaguardados pelo Tratado de 
Roma, no qual a União Européia respeita os com
promissos assumidos pelos seus membros, entre os 
quais Portugal, com terceiros Países. 

No entanto, o governo português que comandou 
a sua administração nos últimos dez anos, pareceu 

• ~ispor .a honrar os com_p_romissos fi(l'l'lados, sob 
o equivocadO pretexto de que assim era levadO pela . 
pressão dos seus parceiros da União Européia 

Assumindo em outubro passado o novo gover· 
no eleito pelo povo português, sob o clarividente co-

mando do Primeiro Ministro Antonio Guterres,_ a si
tuação luso-brasileira alterou-se substancialmente. 

Esse jovem politico português, de 46 anos, 
vice-presidente da Internacional Socialista, vem de
monstrando, desde o dia da sua posse, a sua larga 
visão de estadista. 

Ao contrário do seu antecessor, dá prioridade 
às relações do seu Pais com o nosso, certo de que 
Portugal pode ser a porta do Brasil para a União Eu· 
ropéia, enquanto o Brasil pode ser a porta de Portu· 
gal para a América Latina e o Mercosul. 

A sua primeira visita oficial ao exterior, numa 
excelsa comitiva de 130 pessoas, entre as quais cin· 
co Ministros de Estado e dezenas de destacados 
empresários portugueses, foi ao Brasil, agora em 
meado de abril passado. 

A presença dos representantes portugueses em 
nosso Pais foi expressiva e proflcua. Entre os aoordos 
e entendimentos firmados, aguardando agora a apro
vação <:IOO'Partamentos português e brasileiro, constou 
a de que brasileiros e portugueses não Prec!smáo 
mais de vistos de permanência quando viajarem em 
missão cu~ral. a negócios, para fazer cobertura jorna
lística ou turismo, desde que fiquem no máximo 90 
dias e não recebam remuneração no pais de entrada 

Até o fim do ano, novos aoordos serão firmados, 
abrangendo vários setores da cu~ra e da economia 

Em comunicado oficial, em diScursos e entre
vistàs :à imprensa brasileira, assegurou o Primeiro 
Ministro Antonio Guterres que Portugal procura criar 
condições para a inserção dos profissionais brasilei
ros em Portugal, adiantando os processos de regu· 
laiização. 

O mais importante para mim, Sr. Presidente, é 
a renov~ da amizade fraterna entre portugueses 
e braSileiros. Somos irmãos de sangue, e a recipro
ca Solidariedade já nasce em cada um de nós, em
bora separados pelos mares. 

Pela atuação que vem desenvolvendo o Pri
meiro Ministro Antonio Guterres, estou certo de que 
os termos acusãtórios da 'carta que recebi de Portu· 
gal estão inteiramente superados. 

, . Da mesmà ,maneira que o Brasil, Portugal tem 
um brilhante porvir. Pais organizado, com largas tra· 
dições culturais, de terras e paisagens de grande 
beleza, sob a ftderança de um Antonio Guterres in
veste-se nas melhores perspectivas de dar continui
dade ao seu destino de amplo progresso, ao lado da 
sua vocaçiio dé se manter corno um dos lugares 
mais aprazfVãis da Europa. 

Isto, o que' esperamoS. · 
Era o que tinha a dizer. 
ObrigaQO. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

ABO-P 

Associação Brasileira de Odontologia 
5eção Por1ugal 

Rol.: 96/41 

Excelentrssimo Senhor 
Senador Edson Lobão 
A. T. Neves- Gab. 64 
Senado Federal -

Por1ugal, 24 de mOIÇO de 1996. 

CEP. 70.165·900- Brasflla- Brasil 

"Governo portuguk Ignora a .-.çõn • 
tratados flnnados com o Brasil e a pollc:loo de 1-loboa 

-"' ~o consultório de um dentlata brasileiro·~ 
(Por1ugal, 20 de fevereiro de 1996) 

: - · · ·• :---1>1<> mês de fevereiro de 1996 a polfefe por1uguesa fechou o 
consultório do cirurgião-dentista brasileiro Danlelllonadcni Júnl«, 
situado em Usboa Foi l<relevanta o lato do protfsslonal escar le
galmenta em Por1ugal exen:endo a sua prollssAo eo amparo do 
Acordo CUltural Brasil- Por1ugal. 

Cesta fonna as autoridades locais raabrfram o·capftulo de 
escandalosa persegulçilo a cldadlios brasllelms em Por1ugal. O 
Governo por1uguês, ao descumprir os compromissos tlrmados 
com o Brasil, prejudica, oo pannlta que 8JbitraJiamanta sejam pm
iudicados cidadaõs que, de boa fé, tanlam valer-se doa seus clrQio 
tos. 

O Tratado de Amizade e Consulta, o Acordo CUltural Bra
sii-Por1ugal e a Convenção sotmo Igualdade de 01ta11os entra Bra
sileiros e Por1ugueses não são ru~ em Por1ugal. 

Todos estas aooldos estão salvaguardados pelo Tratado 
de Roma, assinado por Por1ugal quando aderiu à UniAo Européia 
que ruspeila, desta forma, os compromissos assumidos pelos 
seus membros com parses terceiros. 

A Constituição Por1uguesa acata os Acordos Internacionais 
e estabeleoe superioridade hlenirqulca ils leis que neles IAm ori
gem. Silo sete os Paroceras Juridk:os de emfnonl8s catadrátlcos 
e const!lucionalistas por1ugueses e europeus que demonstram a 
aplicabilidade e a legitimidade destes dlruHos. 

o Acordo CUltural ftrmado 111111'8 o Bmsl e Í'omgal em 
1966 provê o reconhecimento dos diplomas e - mcpadl
dos por lnsl!tuições de ensino das duss Parles e ~ -.... 
respectivos titulares o plena e 11vru exerclclo proffsslonal no tanftó. 
rio dos dois pafses. 

Contudo, em Portugal, a en1ldade protfsslonal, Infringindo 
as leis portuguesas, niio Inscreve os drurg~ brasilel-
ros. 

Em tsvaralro de 1994,comointullodefazarQJI'IIPIIrem Por
tugal o Acordo CUltural, os Governos do Brasil e de Por1ugal assina
ram um memorando de Entendimento. Em abri de 1995, por deler
minação desla M<lmorando, houve a muniAo das enfdades de clas
se congênenos dos dois psfses. lnfell2menle, sem sucesso. O art. 

- ~estabeleceu que, •se não se conaetzar a Inscri
ção na entidade profissional por1uguesa, as Piutss compromelam
se a promover a adoção de legislação especllca". 

Sa o Governo por1uguàs tenciona assumir uma nova pos
tara perante o 13rasit e os cidadãos brasBelros reskfentas em Por
tugal terá que forçosamenta inplementar, a curtfslmo prazo, urna 

lei que contemple os direitos garanUdos nos Acordos, Tratados e 
eonvençoes assinadoS pelOs dois parses. 

A luta dos drurg16es-dentlslas brasileiros reunidos na As
soclaçAo Brasileira de Odontologia - Sação Por1ugal é paio nss
peito à Odontologia brasileira, paio respeHo à ddsdanla e dig>lda
de de um povo e pelos legftlmos dinoltos contaridos pelos Trata
dos e Convenções firmados entra o BrasH e Por1ugal. 

Apesar de lodos os esforços anterionos do Congrasso Nacio
nal, e de blo o empanllo diplomálco do Governo brasileiro, esta 
problema subslsle sem solução há mais de dez anos. São cenlenas 
de lamllas de ci:ladlios brasileiros enfrentando desmesumdas di11-
culdades, constrangimentos e humihações em Por1ugal. 

Tendo em conta a visita do primeiro-ministro portugUils An
tOnJo Guterres ao Brasft, solicftamos respeitosamente que Vossa 
Exoolênda se pronuncie no Plenário do Congresso Nadonal, jun
to à Comlssêo de Relações Exteriores, à Presidêndla da Repúbli
ca, junto à Opinl!io PúbBca brasileira, junto à Embaixada de Portu
gal em Brasflla e junto à Assembléia e Presidência da Repúbllca 
Portuguesa. 

Certos de wssa atenção, desde Jâ manifestamos o nosso 
agradeclmentl e aproveitamos para renovar os nossos protestos de -e conslclelação. . 

Cortllmlente, cass!Mo Scapln~ Presidente. 

É inportanl9 destacar que "c/rurglfio.dentfs/B" 

em Portugal chama-se "mMico dentfs/B". O sintlnino 

cta ps/avra "'doflto/ogla" em Portugal 9 "M"'*'""' Dert
tztda•. Ao contnú1o do qus o nomB SU{J6f9 ~ mddcos 

dBntfs/Bs n4o ll!m o curso d8 MedclruJ. Quando un 1M
dia> dsnllsla poriJJguls transforu-se para o Brasil ele 9 
obdgado a lnsaever-se no Conselho Fedetal d8 CJdon. 
lologla com o tflulo d9 c/rurglátxlenlisla. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A Pre
sidência, nos termos do arl 374, inçiso 11, do Regi
mento Interno, determina a anexação do Projeto de 
Lei do Senado n• 6, de 1996, de autoria do Senador 
Romeu Tuma, ao Projeto de Lei da Câmara n• 73, 
de 1994, que institui o Código de Trânsfto Brasileiro, 
por se !ralar de proposição que envolve matéria com 
ele relacil:Ínada. 

O projeto vai à Comissão Especial que eXSJT'Ii
na o Projeto do Código de Trânsito. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O Se
nador Lúcio Ak:ânlara enviou discurso à Mesa para 
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Ex" será atendido. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. _ 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, este ano, no 
dia da indústria, que foi comemorado na Federa
ção das Indústrias do Estado do Ceará, dia 24 de 
maio passado, foram agraciados com a Medalha 
do Mérito_Jndusttial, concedida a empresários e 
personalidãCfes com atuação marcante no impulso 
das atividades fabris e do desenvolvimento econô
mico do Ceará, três nomes da mais alta expressão 
na sociedae!!! cearense. 
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São eles, o Secretário da Indústria e Comércio 
-e-empresário Raimundo Viana, o ex-Presidente do · 
Sistema FIEC, o empresário José Rávio Costa Uma 
e post-mortem o empresário Jaime Machado da 
Ponte. 

O Dr. Jaime Machado da Ponte nasceu em 
Crateús, a 19 de julho de 1920, descendente de tra
dicional tamma de comerciantes e fazendeiros da 
zona Norte do Ceará Bacharelou-se em Odontolo
gia pela Faculdade de Odontologia da Universidade 
Federal do Ceará. Desde cedo, optou pela vida em
presarial, associando-se às empresas da famflia P. 
Machado e Cia, fundando posteriormente, a Casa 
Machado S. A., a Construtora Mota Machado e a 
Cia. Ceará Têxtil, da qual foi Diretor-Presidente e 
que oferece mais de 300 empregos diretos. 

Marcou sua atuação nos setores das indijstrias 
de extJação de óleos vegetais e da fiação e tecela
gem~no comércio exportador e à frente da organiza- · 

- ~ · ··Çãõ-ée suas empresas. De 1964 a 1970, foi repre
sentante da FIEC junto à Confederação Nacional da 
Indústria. De 1977 a 1986, foi Diretor-Tesoureiro. Já 
em 1986 a 1992, foi Vice-Presidente da REC, na 
gestão de Lufs Esteves Neto. ~ 

Jaime Machado foi Presidente da Associação 
Comercial do Ceará por duas vezes consecutivas e 
do Centro dos Exportadores. 

José Rávio Costa Uma é ex-Presidente do Sis
tema REC. Nascido de tradicional famOia de indus
triais e comerciantes exportadores, cuja firma, Costa 
Lima Myrtil, liderava o comércio da zona jaguanba
na Fom1ou-se Bacharel em Direito pela Faculdade 
do Largo do São Francisco, de São Paulo. De volta 
a Fortafeza, assumiu a secretaria da Associação Co
mercial e a presidência do Centro de Exportadores, 
nos anos de 1955 e 1956. 

Ingressou na politica partidária em dois manda
tos de Deputado Federal. No Congresso· Nacional, 
participou da Comissão de Economia, sendo relator 
de projetas de implantação da indústria automobilfs
tica e da Sudene. Foi eleito Presidente da FIEC em 
mandatos consecutivos, de 1977 a 1986. 

Exerceu o cargo de Secretário da Indústria e 
Comércio do Ceará, no Governo Adauto Bezerra 
Atualmente é Diretor da REC e suplente no Conse
lho de Representantes da CNI. 

O Dr. Raimundo José Marques Viana, por sua 
vez..,é cearense nascido em Camocim. Iniciou-se no 

• -setoroomerCial quando cursava o quinto ano primá
rio. Passou a estudar à noite e trabalhar com seu 
pai. Aos 13 anos, estabeleceu seu próprio negócio -
um escritório de cereais, em Camocim - Ceará. Du
rante o perfodo em que permaneceu nesse municf-

pio, cursou o primário do Colégio José Barcelos e o 
ginasial do Colégio Padre Anchieta 

Em março de 1961 ao transferir-se para Forta
leza, obteve de seus pais consentimento para eman
cipar-se aos 16 anos. passando a dirigir sua própria 
empresa. Ingressou no comércio farmacêutico como 
propagandista/vendedor, em 1962. Nos dois anos 
seguintes, ampliou sua alividade empresarial com a 
abertura de um escritório de representações comer
ciais. 

Raimundo Viana permaneceu ainda no setor 
de Produtos Farmacêuticos, agora no ramo de co
mércio atacadista. Sempre motivado aos desafios 
empresariais, soube conciliar o trabalho e o estudo, 
cursou o cientifiCO no Colégio Liceu do Ceará. Pas
sados nove anos, em 1976, iniciou a instalação de 
sua primeira indústria farmacêutica, começo de sua 
projeção no âmbito industrial. É atualmente Secretá
_rio de Indústria e Comércio do Estado do Ceará, 

Esses três cearenses que dignificam o seu Es
tado, fazem companhia a 33 agraciados com esta 
medalha desde 197 4, ano de sua instituição. : 

Gostaria de registrar as minhas congratulações 
a todos. ., 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

REQUERIMENTO N" 789, DE 1995 

Vo~. em turno único, do REQUERIMENTO 
N• 789, DE 1995, do Senador Waldeck Omelas, soli
citando, nos tennos regimentais, a tramitação con
junta dos Projetas de Lei da Câmara n"s 41, de 
1991, e 50, de 1995, por tratarem de matérias que 
versam o mesmo assunto. 

(Em virtude de adiamento) 

-2-
REQUERIMENTO N" 354, DE 1996 

Votação, em turno único, do REQUERIMENTO 
N• 354, DE 1996, do Senador Romeu Tuma, solici
tando, nos tennos regimentais, a criação de uma 
Comissão Temporária Interna, composta de cinco 
Senadores,~ para, .no prazo de sessenta dias, coletar 
dados juntõàs autondades do Estado de Pernambu
co e outros selares que entender necessário, sobre 
a tragédia resultante de serviços de hemodiálise no 
Instituto de [)oenças de Caruaru. 
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-3-
REQUERlMENTO N• 402, DE 1996 

Votação, em turno único, do REQUERIMENTO 
N• 402, DE 1996, do Senador Roberto Freire, solici
tando, nos termos do art. 172, I, do Regimento Inter
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n• 25, de 1995, de sua autoria, que insti
tui a revisão judicial dos valores atribufdos aos imó
veis desapropriados, por interesse social, para fins 
de reforma agrária e dá outras providências, cujo 
prazo na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania já se encontra esgotado. 

-4-
REOUERIMENTO N• 485, DE 1996 .. 

. ---~ 
Votação, em turno único, do REQUERIMEN- - · 

.. .T.Q ~· · 485, DE . 1996; da Senadora Júnia Marise, .· 
soliCitando, nos termos regimentais, seja aditado o 
R~~uerimento n• 41, de 1996, de convocação do 
Ministro da Administração Federal e Reforma do 
Estado, já aprovado, a fim de prestar esclarecimen
tos sobre a polftica de reajuste salarial dos servido
res públicos civis e militares, para que também 
preste esclarecimentos sobre o projeto de reforma 
administrativa do Estado. . 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°22, DE 1995 

Discussão, em tumo único, do Projeto. De De
creto Legislativo n• 22, de 1995 (n• 106191, na Câ
mara dos Deputados), que ratifica o texto da Con
venção n• 167 da Organização Internacional do Tra
balho - OIT, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n"s 357, de·1-995, e 
255, de 1996, das Comissões · · · 

- de Relações Exteriores e DefeSa Naclonáf;. "ã 
- de Assuntos Soclai!J (nos termos do Reciue-

rimento n• 936, de 1995, de audiência). · · 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 102, DE 1995 
-- .. -.-- ' - ,. --- --,------·.c 

Discussão, ~!11 tumó· único, do-Projeto de De
creto Legislativo n• 102, i:le 1995 (n• 434194, na Câ
[llara dos Deputados), que aprova o texto das 

Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substân
cias que Destroem a Camada de Ozônio adotadas 
em Copenhague, em 25 de novembro de 1992, ten-
do -· 

Pareceres favoráveis, sob n"s 256 e 257, de 
1996, das Comissões · 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e 

- de Assuntos Sociais (nos termos do Reque
rimento n•usa, de 1995, de audiência). 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°189, DE 1995 

Discussão, em tumo único, do Projeto De De
_creto Legislativo n•-~89, de 1995 (n• 185195, na Câ
mara dos-Deputados), que aprova o texto do Acordo 
que Autoriza os Dependentes dos Funcionários 
Acreditados junto às Missões Diplomáticas e Consu
lares de Ambos os Países a Desempenharem Tra
balho Remunerado, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Venezuela, em Caracas, em 29 de julho 
de 1994, tendo 

. Parecer favorável, sob n• 258, de 1996 da Co-
missão ' 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-8-
PROP_C?STA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

· '" N°1,DE1996 l 
· Segundo dia de discussão, em segundO turno, 
da Proposta De Emenda à Constituição N° 1, DE 
1996 (n• 48195, na Câmara dos Deputados), que dá 
nova redação ao inciso 11 do art. 192 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996 da Co-
missão - • 
. - de Constituição, Justiça e Cidadania. 
· O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Está 

encenada-a sessão.- - · _ .. · 

(Levanta-se a sessão às 16h50min.) 
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Ata da 78!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 28 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da SOB Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Ney Suassuna e Eduardo Suplicy 

Maio de 1926 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE MENSAGEM N" 174, DE 1996 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: (N" 480196, na Origem) 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Valladares Senhores Membros do Senado Federal, 
- Artur da Távola - Bello Parga - Bénedita da Sil- Nos termos do parágrafo iJnico, ln fine, do art. 
va - Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos Be- 104 da Constituição Federal, submeto à aprovação 
zerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - de Vossas Excelências o nome do Doutor Fernando 
Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares Gonçalves, Juiz do Tnbunal Regional Federal da 11 

- Emma Fernandes - Emandes Amorim - Esperi- Região, com sede no Distrito Federal, para exercer o 
dião Amin - Raviano Melo - Francelina Pereira - cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça na 
Freitas ~etc - Geraldo Melo - Gerson Cama ta ·- vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Jesus 
Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme . Costa Lirua. 

_ .... Palnieiia - Hugo Napàleão - Humberto Lucena - • Os .méritOs do "indicado, que me induziram a 
fiis Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, 
- João França - João Rocha - Joel de Hollanda constam do anexo clftTiculum vttae. 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agri- . Brasffia, 'Z1 de maio de 1996. - Marco Maplel. 
pino - José Alves - José Bianco - José Eduardo CURRICULUII VITAE ' 
Outra - José Eduardo V~eira - José Fogaça - ~ 
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - Nome: Fernando Gonçalves 
José Samey - Lauro Campos -. Levy Dias - Lu- 1. Dados Panoals 
cfdio Portella - LIJcio Alcântara - Wdio Coelho - 1.1 _ Data de Nascimento: 28-4-40 
Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor JiJnior - 1.2 _ Filiação: José Gonçalves de Jesus e Ce-
Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias - cma Gonçalves 
Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assump- 1.3- Naturalidade: Belo Horizonte- MG. 
ção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Ro- 1.4 _ Estado Civil: Casado 
berto Requião - Romero Jucá - Romeu Turna - 1.5-lngresso no Serviço PiJblico: 17-1-58 
Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio 1.6 - Lotação: Tribunal Regional Federal da 11 

Machado - Totó Cavalcante - Valmir Campelo - . .Região - Praça dos Tribunais Superiores 
Vilson KreinObing - Waldeck Omelas. ,. a. 2, Bloco A_ Braslraa- DF. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lis- 2. cargo Atual 
ta de presença acusa o comparecimento de .69 .. 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Jef
ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

- _-;~ c DO PRESIDENTE DA REPÚBLiCA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal 
a escolha de nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência: 

2.1 - Juiz do Tribunal Regional Federal da 11 

Região (30 de março de 1989). 

3. Nfvel de Formação 
3.1 - Curso Superior: Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). 

4. ConCUI'IJOS Públicos -Aprovação 
4.1 - Juiz de Direito do Estado de Minas Ge-

rais 
4.2 -:-,Jujz d,!! Direito do Estado do Rio de Ja

ffi!iro 
4.3 - Delegado de Polfcia do Estado de Minas 

Gerais 
4.4- Procurador da Fazenda Nacional 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL . 00555 

4.5 - Procurador da República 
-- - 4.6- Juiz Federal 

5. Atlvldades Exercidas 
5.1 - Procurador da Superintendência Nacional 

do Abastecimento - Sunab - em Minas 
Gerais - 1968 -1971. 

5.2 - Juiz de Direito do Estado de Minas Ge
rais, mediante aprovação em concurso 
público de tftulos e provas. Perfodo de 
exercfcio: agosto de 1971 a março de 
1975. 

5.3 - Procurador da República em Minas Ge
rais, mediante aprovação em concurso 
público de tftulos e provas. Perfodo de 
exercfcio: março de 1975 a fevereiro de 
1976. . 

5.4- Juiz Federal (1976), Seção Judiciária do 
- ~ ~ Estado de Minas Gerais- 5° Vara. 

_ _ ·- ,_ '5.5 - Juiz Federal Diretor do Foro e Corregedor · 
- · Permanente da Seção Judiciária de Mi

nas Gerais, em 1980. 
5.6 - Membro efetivo do Tribunal Regional 

Eleitoral de Minas Gerais. 
5. 7 - Membro efetivo do Tribunal Regional 

Eleitoral do Distrito Federal. 
5.8 - Presidente da 3" Turma do Tribunal Re

gional Federal da 1• Região. 
5.9 - Presidente da 2" Seção do Tribunal Re

gional Federal da 1• Região. 
5.10 - Membro do Conselho de Administração 

do Tribunal Regional Federal da 1• Re
gião. 

5.11 - Presidente da Comissão de Regimental 
de Regimento do Tribunal Regional Fede
ral da 1• Região. 

5.12- Presidente da Comissão Examinadora 
do III Concurso de Juiz Federal Substitu
to, promovido pelo Tribunal Regional Fe
deral da 1• Região. 

5.13 - Presidente da Comissão Examinadora 
do IV Concurso de Juiz Federal Substitu
to, promovido pelo Tnbunal Regional Fe
deral da 1• Região. 

5.14 -lnclufdo em lista trfplice, em 1995, para 
compor o Superior Tribunal de Justiça. 

6. Magistério 
6.1 - Professor de Direito Tributário da Facul

• _ -- - --"-dade de Ciências Gerenciais da UNA -
Belo Horizonte - Minas Gerais. 

6.2 --Professor de Direito Tributário-da-Funda-
-ção Dom Cabral da Pontiffcia Universi-
dade Católica de Minas Gerais. 

7. Homenagens 
7.1 - Hdmenageado pelo Governo do Estado 

de Minas Gerais com a Medalha 'Santos 
Dumont'. 

7.2 - Homenageado pelo Governo do Distrito 
Federal com o Grau de 'Comendador'. 

7.3- Homenageado pelo Ministério do Exército 
com a Medalha do 'Pacificador'. 

7.4 - Homenageado pelo Tribunal Federal da 
1• Região com o Colar do Mérito Judiciá
rio 'Ministro Nelson Hungria'. 

7.5- Homenageado pelo Tribunal Regional do 
Trabalho- 10" Região com a Ordem do 
Mérito de D. Bosco, no grau de 'Grande 
Oficial'. 

Brasma, DF 27 de maio de 1996.- Fernando 
Gonçalves. 

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

OÁCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N• 496196, de 23 de maio de 1996, do Ministro 
do Planejamento e Orçamento, referente ao Reque
rimento n" 427, de 1996, de infOrmações, do Sena
dor Antonio cartas Valadares. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao arquivo. 

PARECER N" 276, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça a Cidadania, ao Projeto de Lal da Câ
mara n" 71, de 1995 (Projeto de lal n" 
2.855-BJ92 da Câmara dos Deputados), 
que •amplia os limhas do Parque Nacio
nal do Superagul, criado pelo Decreto n" 
97.688, de 25 de abril de 1989'. 

Relator: Sanador Roberto Requlão 

1-Relatório 

Trata-se do Projeto de Lei da Câmara N" 71, 
de 1995 (Projeto de Lei N" 2.855-B na origem), pro
posição de autoria do Deputado Luciano Pizzato, 
que visa à ampliação dos limites do Parque Nacional 
do Superagui, criado pelo Decreto N" 97.688, de 25 
de abril de l 989 eJocalizado no litoral norte do Esta
do do Parana 

A a."T;)Iiação prcpn ...... -ia, s....ogundo o At..rtor do P~ 
jeto em sua justificativa, objetiva integrar ao Parque 
Nacional a !rea da praia Deserta, na ilha do Supera-
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gui, que não pudera ser inclufda quando da criação · 
-da Parque em 1989. 

Os novos limites do Parque obedecem a Me
morial Descritivo Básico, inclufdo come anexo do 
Projeto de Lei, e elaborado com base na carta topo
gráfica ECG 22-X-0.111, ano 1991, produzida pela Di
retoria de Serviço Geográfico do Ministério do Exér
cito. O Projeto prevê, ainda, a revisão dos limite es
tabelecidos para o Parque, no prazo de dois anos, 
pelo órgão próprio do Poder Executivo. 

O Projeto exclui as áreas ocupadas por coló
nias e vilas de pescadores, bem come as destinadas 
a suas atividades comunitárias e de subsistência, do 
levantamento a ser realizado pelo Poder Executivo 
no prazo de dois anos. Ademais, garante à popula
ção local o trânsito pelos caminhos de uso perma
nente, de ligação entre vilas, já existentes na data 
de-publieação da lei. ' · 

.Finalmente, o projeto estabelece um prazo de 
~ · -S"(çiRoo) anos para que o Poder Executivo elabore e 

aprove o plano de manejo para o Parque Nacional 
do Superagui. 

O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputa-· 
dos após receber pareceres da Comissão de Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação. 

No Senado Federal, o projeto foi distribuldo a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania· 
para análise e parecer, não tendo sido apresentadas 
emendas. 

11 - Voto do Relator • 

O Parque Nacional do Superagui é uma das 
mais iroportantes unidades de conservação costei
ras do Pafs, protegendo uma das poucas áreas ain
da não tomadas pela especulação imobiliária no lito
ral sul. É um viveiro de reprodução e crescimento de 
peixes, crustáceos e moluscos, fundamental para a 
renovação de estoques, para o repovoamento de 
toda a área costeira e para o sustento econOmico da 
população regional. Quando de sua criação, em 
1989, partes significativas para a efetiva proteção da 
área acabaram ficando fora de seus limites, come a 
faixa Inorânea da ilha do Superagui, a praia Deserta, 
que motivou protestos dos ambientalistas e a atua
ção do Governo do Estado do Paraná, no sentido de 
evitar que a área pudesse ser degradada pela ocu
_pa.Çãe-imobiliária. 

O projeto de lei em tela visa corrigir de forma 
definitiva esta situação, incorporando as glebas ne
cessárias para garantir a efetividade do Parque Na
cional do Superagui na proteção dessa região extra-

mamente bela e importante para a proteção da bio
diversidade do litoral brasileiro. 

O substitutivo aprovado na Câmara dos Depu
tados procurou superar os principais problemas hoje 
existentes, mas contém alguns equfvocos que com
prometem os objetivos que se pretende atingir com 
a lei. Um desses problemas diz respeito aos novos 
limites do Parque, que não estão descritos de forma 
correta, o que impede que se feche o perfmetro. Da 
mesma forma, remete-se as ações administrativas 
posteriores à aprovação da lei a fixação definitiva 
dos limites, o que se mostra contraditório com a dis
posição do art. 225, § 1°, III, da Constituição Fede
ral, que eslabelece, entre as incumbências do Poder 
Público, a de 'definir, em todas as unidades da Fe
déração, espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a atteração 
e a supressão permitidas somente através da lei, ve
pada qualquer utilização que comprometa a integri
dade dos-atributos que justifiquem sua proteção'. 

As normas estabelecidas para o funcionamento 
da unidade, come a manutenção de caminhos de li
vre acesso em toda a área, também contradizém al
guns dos princfpios básicos da categoria Parqtie Na
cional e podem, no futuro, comprometer a pÍópria 
proteção da área 

Existem ainda superposições de limites com 
outras unidades de conservação já existentes na re
gião, come a Área de Proteção Ambiental de Guara
queçaba e a Estação Ecológica de Guaraqueçaba, 
senda· necessário, para atender as normas legais e 
conferir maior clareza e precisão à situação jurfdica 
de cada área, adequar os limites geográficos de 
toda elas. 

Ex<l,.minamos esses problemas em conjunto 
com o autor do projeto de lei ordinalmente aprecia
do na Câmara, Deputado Luciano Pizzatto, e resol
vemos de comum acordo efetuar as atterações que 
constam deste substitutivo, que vão tomar os limites 
do Parque Nacional do Superagui mais abrangente 
e efetivos. 

O substitutivo que apresentamos além incluir 
toda faixa de praia que havia ficado fora dos limites 
do Parque Nacional quando de sua criação, ampfia a 
representatividade ecológica da unidade, pela incor
poração de uma área de floresta de planfcie, a mais 
ameaçada formação da Mata AHântica, e de toda a 
porção norte da ilha do Superagui, a menos habitada. 

É e~-priOOipal -área de Ocorrência de uma 
das mais novas espécies de primatas identificadas 
no Pafs, o mico-leão-de-cara preta Leontoplthecus 
calssara, U(llS espécie rara_ e que só oc:Orre naquela 
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região. Outra espécie considerada ameaçada de 
-eldinção, o papagaio-de-cara-roxa Amazona bra$1-
liensls também está tendo sua principal área de 
"dorm~ório" incorporada aos limites do Parql!e, .. _ 

A nova proposta também já estabeleée os limi
tes da unidade em caráter definitivo no texto da Lei, 
evitando que isso fique condicionado a um processo 
demarcatório futuro. Foram já exclurdas as áreas 
das principais comunidades existentes e uma faixa 
no seu enforno que lhes permita continuar desenvol
vendo suas atividades de subsistência, · . ~. - . 

Foram retiradas algumas normas do projeto 
original que ficariam melhor situadas se constantes 
do regulamento da unidade ou em seu plano de ma
nejo, que podem ser mais facilmente adaptados às 
mudanças que ocorrerem na área com o passa~ do 
tempo. O projeto foi concebido também de fo!Jilél a 
não-fornl!ntar conflitos de uso da área no futuro.. .,; 

.Também estamos.corrigindo a supe!posição de 
• - · 'limites-que existia, no projeto original, entre o Par. 

que Nacional do Superaguf, a Estação Ecológica.de 
Guaraqueçaba e a Área de Proteção Anlbiental de 

· Guaraqueçaba 
Em face do exposto e dada a importâAcia e 

oportunidade da proposta em tela, somos pela -apro
vação do Projeto de Lei da Câmara N" 71, de 1995, 
na forma do seguinte subStitutivo:- - -·-, , 

EMENDA N" 1 - CCJ (SUBSTITUTIVO)' ' . 
Ao Projeto de Lei da Câmaià N° 71, de 199ô 

. • .•J '· ' .. 1 

Amplia os limites do Parque Nacio
nal do Superagul, 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 do 
Parque Nacional do Superagui, criádo pelo Decreto 
n• 97.688, de 25 de abril de 1989, de acold<i com o 
disposto nesta Lei. · · - · · • ··· · 

Art. 2° Os limites do Parque Nacional do Supe
ragui, descritos a partir das cartas topográfiCas em 
escala 1:50.000 n"s SG.22-X-D-111-2 (1" edição, 
1987), SG.22-X-D-III-3 (2" edição, 1992) e SG.22-X
D-111-4 (2" edição, 1992), editadas pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatrstica, pas
sam a ser os seguintes: 

Área 1: COmeça no ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N=7180375 e E=769650, situado 

• noli!õral-sodoeste da ilha das Peças (ponto 1-1); se
gue por uma linha reta de distância aproximada 
1300 metros, até atingir o ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N=71817oo e E=769650, situado 
na confluência de dois cursos dágua .(ponto 1-2); dar, 

segue. por urm,Jinha reta .de..distância aproximada 
1 050 metros, até ª'tingir o ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N=7182650 e E=noooo, situado 
na margem esquerda do rio das Peças (ponto 1-3); 
segué a jusante, por eSta màrgém, até atingir o pon
to de coordenadas planas aproximadas N=7183625 
e E=769150 (ponto 1-4); segue por uma linha reta de 
distância aproximada 900 metros, até atillgir o ponto 
de coordenadas planas aproximadas N= 7183650 e 
E=768250, situado na extremidade sul de um curso 
dágua (ponto 1-5); segue a jusant~_pela margem di
reita deste e continua para o noite contornando a 
ilha das Peças, -U.~rapassando_ a Ponta das Palmei
ras e atingindo o ponto de coordenadas planas apro
ximadas N;o7187150 e E=767650 (ponto 1-6}; segue 
por uma linha . n~ta de distância aproximada 1800 
metrOs, até atingir. o ponto. de .C!lOrdenadas planas 
aproximadas N=7188650 e E=768250 (ponto 1-7); 
segue coAtomando c · :oral. da ilha, até atingir o pon
to de codfde~das. planas ap_roxir:nadas N=7189300 
e E=769650_ (pontQ.H!);)~!~g_u!l PQr .uma linha reta de 
distância aproximada ssd metros,- até o po!!to de 
coordenadas planas aproximadas N=7188~ e 
E=noooo (ponto 1-9); segue- por uma linha I'EIIa de 
distância aproximada 500. me_tros, até o poll!o de 
coordenadas planas aproximadas N=7188950 e 
E=n03ô0, situadO na margem esquerda do rio das 
Laranjeiras (ponto 1-1 O); segue a jUsante por esta 
margem, cruza a· foz do rio das' Laranjeiras e segue 
contornando a ilha das Peças no rumo norte, cru
zando a foz dos rios Guapicum e da Fonte, e atingin
do o ponto de coordenadas planas aproximadas 
N=7193050 e E=n22oo (ponto 1-11); segue por 
uma linha reta de distância aproximada 125 metros, 
até atjngir:o ponto de coordenadas planas aproxima
das N=7193450 e E=n2275 (ponto 1-12); segue 
conklmando a ilha pela linha dágua, no rumo norte, 
até atingir o ponto de coordenadas planas aproxima
das N=7194000 e E=n2950 (ponto 1-13); dar, segue 
por uma linha reta de distãncia aproximada 2525 
metros, até o ponto- de coordenadas planas aproxi
madas N=71941oo e E=n5500, situado na cabecei
ra do rio Mãe Luzia (ponto 1-14); segue pela margem 
direita do rio Mãe Luzia até sua foz e segue contor
nando a ilha das Peças, ~m direção sul pela linha 
dágua do Canal do Superagui, áté atingir o ponto de 
coordenadas planas aproximadas N=71912oo e 
E=777175 (ponto 1-15); segue por uma linha reta de 
distãncia aprpximada 475-metros, até atingir o ponto 
de coordenadas planas aproximadas N=7191200 e 
E=n67oo (ponto 1-16); segue por uma linha reta d!l 
distãncia aproximada 1625 metros, até atingir o pon-
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to de coordenadas planas aproximadas N=7189300 
-e- E=776650 (ponto 1·17); segue por urna linha reta 
de distãncia aproximada 500 metros, até o ponto de 
coordenadas planas aproximadas N=7189300 e 
E=777150 (ponto 1-18); segue no rumo sul, contor
nando a ilha das Peças pela linha dágua do Canal 
do Superagui até atingir o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N=7187000 e E=776600 (ponto 
1-19); segue por urna linha reta de distãncia aproxi
mada 925 metros, até o ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N= 7186300 e E=776000 (ponto 1-
20); segue por uma linha reta de distância aproxima
da 21 00 metros, até o ponto de coordenadas planas 
aproximadas N=7184375 e E=775225, situado na 
foz do rio Boguaçu (ponto 1-21 ); daí, segue contor
nando a ilha das Peças, no sentido horário, cruzan. 
do a foz do rio Bandarra e contornando a Ponta do 
SIJ!lel'8!lui até atingir o ponto de coordenadas planas 
apro>árnadas N=7180375 e E=769650, ponto inicial · 

- ···desta-descrição, fechando o perímetro da Área L 
Área 11: Começa no ponto de coordenadas pla

nas aproximadas N= 7180475 e E= 778000, situado 
no litoral sul da Ilha do Superagui (ponto 11-1 ); segue 
por urna linha reta de distância aproximada 1500 
metros até o ponto de coordenadas planas aproxi
madas N= 7182000 e E= 778000 (ponto 11-2); segue 
por uma linha reta de distância aproximada de 1525 
metros até atingir o ponto de coordenadas planas 
aproximadas N= 7182500 e E= 776575 (ponto 11-3); 
segue por urna linha reta de distância aproximada 
2050 metros, até atingir o ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N= 7184575 e E= 776600, situado 
na margem esquerda do rio das Pacas (ponto 11-4); 
segue pela margem esquerda do rio das Pacas até 
sua foz, cruza-a e segue no rumo norte pela linha 
dágua do Canal do Superagui, costeando a ilha, até 
atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas 
N= 7187475 e E= 778000, situadas na base norte do 
Monro do Superagui (ponto 11-5); segue por urna li
nha reta de distancia aproximada 245 metros, até o 
ponto de coordenadas planas aproximadas N= 
7187550 e E= 778200 (ponto ·n-6); segue pela linha 
dágua do Canal do' Superagui, na direção norte, até 
atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas 
N= 718g7oo e E= 778550 (ponto 11-7); daí, segue 
por uma linha reta de aproximadamente 3350 me
tros até atingir o ponto de coordenadas planas apro
ximadas N= 7193100 e E= 778300, situado na extre

-miaã'aê noroeste da Ilha do Pinheiro (ponto 11-8); se
gue por uma linha reta de distância aproximada 
1550 metros até atingir o ponto de coordenadas pia
lias aproximadas N= 7194625 e E= 779325 (ponto 

11·9): segue no rumo norte contornando a Ilha Olaria 
pela linha dágua até ponto de coordenadas planas 
aproximadas N= 7195050 e E= 779700 (ponto 11-10); 
segue por uma linha reta de distancia aproximada 
175 metros até atingir o ponto de coordenadas pla
nas aproximadas N= 7195200 e E= 779800, situado 
na Ponta do Monro (ponto 11-11 ); segue pela linha 
dágua costeando a Ilha de Superagui até atingir o 
ponto de coordenadas planas aproximadas N= 
7195450 e E= 780440, situado no extremo oeste da 
Enseada do Engenho (ponto 11-12); segue por urna 
linha reta de aproximadamente 1500 metros até o 
ponto de coordenadas planas aproximadas N= 
7196800 e E= 781075, situado na Ponta da Lage 
(ponto 11-13); segue pela linha dágua costeando a 
ilha, até a Ponta do Canudal, ponto de coordenadas 
planas aproximadas N=7197000 e E= 781100 (ponto 
11-14); segue por urna linha reta de aproximadamen· 

.te 1550 metros até atingir o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N= 7197400 e E= 782825, si
tuado na extremidade sudoeste da Ilha do Segredo 
(ponto 11-15); segue costeando o litoral oeste desta 
ilha até o ponto de coordenadas planas aproxinadas 
N= 7197650 e E= 783000 (ponto 11·16); segUe por 
uma linha reta de distancia aproximada 725 ·metros 
até atingir o ponto de coordenadas planas aproxima
das N= 7198225 e E= 783500 (ponto 11-17); daí se
gue costeando o litoral da ilhota, no rumo norte, até 
o ponto de coordenadas planas aproximadas N= 
7198650 e E= 783275 (ponto 11-18); segue por uma 
linha reta de distância aproximada 1300 metros, até 
atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas 
N= 7199375 e E= 784325, situado no extremo oeste 
da Ilha Mimosa (ponto 11-19); segue por uma linha 
reta ~e Sfistãncia aproximada de 825 metros, até 
atingir o ponto de coordenadas planas aproximadas 
N= 7200250 e E= 784225, situado no topo de uma 
elevação de cota aproximada 72 metros (ponto 11-
20); segue por uma linha reta de distância aproxima
da 1200 metros, até atingir o ponto de coordenadas 
planas aproximadas N= 7201400 e E= 784350 (pon
to 11-21 ); daí, segue pelo divisor de águas entre as 
bacias dos rios dos Patos e Branco e as bacias dos 
rios Sebui, Poruquara e Utinga, a leste a ao norte, 
até atingir o divisor entre a bacia do rio Branco e a 
bacia do rio Varadouro, na Senra do Rio Branco, divi
sa entre os estados do Paraná e São Paulo (ponto 
11·22); segue pela divisa dos dois Estados até atingir 
o ponto de..coordenadas planas aproximadas N= 
7204000 e E= 790650, situado no topo do Monro do 
Costa ou da Caçada (ponto 11-23); desse ponto, se
gue pela margem esquerda de um curso dágua sem 
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denominação que desce a encosta do morro, pela 
-s.~a-faoe sul, até sua foz no Canal do Varadouro, 
ponto de coordenadas planas aproximadas N= 
7203150 e E= 790800 (ponto 11-24); segue pela mar
gem direita do canal do Varadouro, em direção nor
deste, até atingir a divisa dos estados do Paraná e 
São Paulo, no ponto de coordenadas planas aproxi
madas N= 7204725 e E= 793850 (ponto 11-25); se
gue pela divisa dos estados do Paraná e São Paulo, 
contornando a Ilha do Superagui até a embocadura 
no oceano Atlântico do Canal do Ararapira, ponto de 
coordenadas planas aproximadas N= 7197550 e E= 
792600 (ponto 11-26); daí, segue em direção sudoes
te, contornando a ilha do Superagui pela orla maríti
ma da praia Deserta, até a Ponta Inácio Dias (ponto 
11-27); segue pela orla, contornando a ilha do Supe
ragui na direção oeste, até atingir o ponto de Cf?Orde
nadas .ofllanas aproximadas N= 7180475 e E= 
778Q!l0, ponto inicial !lesta descrição, fechando o 

· ··perimetro da Área I L 
Arl 3° Ficam . excluídas da Área de Proteção 

Ambiental de Guaraqueçaba, criada pelo Decreto n• 
90.883, de 31 de janeiro de 1985, e da Estação Eco
lógica de Guaraqueçaba, criada pelo Decreto· n" 
87.222, de 31 de maio de 1982, todas as áreas per
tencentes originalmente a essas unidades inCluídas 
nos novos limites do Parque Nacional do Superagui, 
bem como as porções das ilhas do Süperagui e das 
Peças não integrantes do Parque Nacional. 

Arl 4° Os acréscimos de terra que vierem a so
frer as ilhas do Superagui e das Peças, ao longo do 
perímetro do Parque Nacional que acompanha a 
orla marítima, em decorrência da deposição de sedi
mentos e ação das correntes marinhas e marés, fi
carão automaticamente incluídos na área do Parque. 

Art. 5° A navegação pelo canal do Varadouro 
será permitida, de acordo com as normas e condiçõ
es estabelecidas pelo Instituto Brasileiro· do Meio 
Ambiente e dos Recursos . Naturais Renováveis -
IBAMA. 

Arl 6° A utilização das terras integrantes da 
ilha das Peças e da ilha do Superagui, não incluídas 
nos limites do Parque Nacional, bem como do entorno 
dessas ilhas, numa faixa de até 2 quilómetros, segui
rá regulamentação a ser estabelecida pelo IBAMA. 

Art. 70 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
_ . Art~ Revogam-se as disposições em cOntrário. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 1996. -
Íris Rezende, Presidente- Roberto Requião, Rela
tor - Lúcio Alcântara - José Eduardo Outra - An
tônio carlos Valadares- Jefferson Peres- Pedro 

Simon - Regina Assunção- Franceljno Pereira -
José Fogaça- Ney Suassuna- Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

O Projeto de Lei da Câmara n• 71, de 1995 (n• 
2.855/92, na Casa de origem), cujo parecer foi lido 
anteriormente, ficará sobre a mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com 
o art 4• da Resolução n• 37, de 1995, do Senado 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassúna) -A Pie
sidência recebeu o Aviso n• 229-SGS-TCU, de 24 
de maio de 1996, do Presidente do Tribunal de Con
tas da União, encaminhando, para conhecimento, 
cópia da Decisão n• 282196, adotada pelo Tribunal 
de Contas da União na Sessão Ordinária do Plená
rio de 22-5-96 (TC n• 3.908196-8). · · · ·· 

- · - É o seguinte o aviso recebido: 

A VISO N° 229-SGS-TCU 

Brasma-DF, 24 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência, para cOnheci

mento, cópia da Decisão n• 282196, adotada pelo 
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do 
Plenário de 22-5-96 (TC n• 003.908/96-8). 

Atenciosamente, - Marcos Vinlclus Vltaça, 
Presidente. 

DECISÃO NO 282196-TCU PLENÁRIO 

1. Processo n• 0003.908/96-8 (Apenso: TC n• 
003.379/96-5 

2. Classe de Assunto: 11 -Solicitação 
3. lniàressado: Senador José Samey - Presi

dente do Senado Federal e Comissão de Assuntos 
Ecohômicos 

4. Órgão: Seriado Federal 
· 5. Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto 
6. Representante do Ministério Público: não 

aluou 
7. Unidade Técnica: 71 Secex 
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razõ

es expostas pelo Relator e considerando os termos 
do Ofício do Senado Federal n• 701, de 14 de maio 
de 1996, encaminhado pela Presidência daquela 
Casa, decide: 

8.1. ~rquivar_o·presente processo; e 
8.2. oomunicar ao Presidente do Senado Fede

ral esta Decisão. 
9. Ata n°19/96- Plenário. 
10. Da!a da Sessão: 22-5-1996 -Ordinária. 
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11. Especificação do quorum: 
-- ~ 11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos 

(na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Paulo 
Alfonso Martins de Oliveira, Iram Saraiva, Humberto 
Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin e o 
Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo. 
- Homero Santos, na Presidência- Humberto Gui
marães Souto, Ministro-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - So
bre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Jefferson 
Péres. 

São lidos os seguintes: 
REQUERIMENTO N" 522, DE 1996 

Senhor Presidente, 
. _ flEJ,Queremos, nos termos do ar!. 336, b, do Re
gimento Interno, urgência, para o Offcio n• S/36, de 

.• 199S"(ri0 1,53<1/!16, Banco Central do Brasil), relativo 
à solicitação do Governo do Estado de Pernambuco, 
para que possa emitir Lelras Financeiras do Tesouro 
do Estado - LFTPE, cujos recursos serão destina
dos à liquidação da sétima e oitava parcelas de pre
catórios judiciais, bem como dos complementos da 
primeira a sexta parcelas. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1996. - Car
los Wilson - Valmlr Campelo- José Eduardo Ou
tra - Edison Lobão - Jader Barbalho - Sérgio 
Machado. 

REQUERIMENTO N" 523, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do ar!. 336, b, do Re

giment() Interno do Senado Federal, seja conferida 
urgência para o Offcio •s• n• 34, de 1996, que "en
caminha solic~ação do Governo do Estado do Mato 
Grosso do Sul, para que possa emitir Lelras Finan
ceiras do Estado do. Mato Grosso do Sul:.._ LFTMS, 
cujos recursos serão destinados ao giro da Dfvida 
Mobiliária, vencfvel no 1° semestre de 1996". 

Sala das Sessões, 28 de maio de 19!16.- Ra
mez Tebet - Edlson Lobão - Jacler Barbalho -
Valmir Campelo- Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os re
querimentos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no art. 340, inciso 11, do Regímen· 
to interno. 

• - ~Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Jefferson 
Péres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMETO N• 524, DE 1996 

Senhor Presidente, 
. Nos termos do§ 2", do art. 118, do RISF, re

queiro a prorrogação por mais 15 dias do prazo para 
esta Comissão apresentar seu parecer sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n• 161, de 1995. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1996. - Se
nador José Agripino, Presidente da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Jefferson 
Péres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 525, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos-termos do ait. 160 do Regimento Interno, 

requeremos que o tempo destinado aos oradores do 
Expediente da sessão de 5 de junho de 1996 seja 
dedicado a homenagear o 13° aniversário da 'Rede 
Manchete. :: _ 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1996. ~ Ro
berto Requlão - Osmar Dias - Ney Suassuna -
Romero Jucá - José lgnácio Ferreira - Ronaldo 
Cunha Lima- Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será submetido à deliberação do 
Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art. 
255, Inciso I, alfnea b, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu, do Presidente do Supremo Tribu
nal Fed~, os Offcios n•s S/41 e 42, de 1996 (n•s 
90 e 93196, na origem, respectivamente), de 24 do 
corrente, encaminhando, para os fins previstos no 
art. 52. X, da Constituição, pareceres do Ministério 
Público e cópias dos acórdãos transitados em julga· 
do que declararam a inconstitucionalidade dos arts. 
2" e 3" da Lei n• 6.747, de 1986; do§ s• do art. 1• e 
§ 2" do art. 3" da Lei n°1.115, de 1988; dos§§ 1•, 
2° e 3° do art. 2" da Lei n" 7.588, de 1989; e do art. 
1 O da Lei n" 7.802, de 1989, todas do Estado de 
Santa Catarina. 

Os expedientes vão à Comissão· de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. 

- O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo
tou-se ontenf o prazo previsto no art. 91, § 3", do 
Regimento Interno, sem que tenha sido· inte!posto 
reeurso, no sentido da apreCiação, pelo Plenário, do 
Projeto de Lei do Senado n• 39, de 1995, de autoria 
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do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a conti
-nuidade de execução de obras públicas. 

A matéria foi rejeitada em apreciação conclusi
va pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

O projeto vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Há ora

dores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Emandes Amo

rim, por 20 minutos. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade, não 
vou fazer um discurso, mas apresentar um projeto 
simples. 

Como sou um assfduo telespectador de nove
las, tive oportunidade de assistir, recentemente, a 
uma-da» telenovelas exibidas pela Rede GlobÓ, que 
abo~oy como tema o c;fesaparecimento de crianças, 
·illCiuilldo em seus capftulos o depoimento de diver
sas autoridades, pais de vftimas desaparecidas e fo
tos de mais de uma centena de menores desapare
cidos. 

Foi uma idéia feliz, Sr. Presidente. Mais do que 
isso, o episódio demonstrou não apenas a criativida
de e a sensibilidade da autora Glória Peres, mas o 
quanto pode ser útil a 1V quando é usada com a fi
nalidade de servir como instrumento de utilidade pú
blica, como deveriam ser todos os serviços concedi
dos pelo Governo com essa finalidade, como é o 
caso das concessões dos canais de televisão, que 
não pagam impostos pela sua utilização, embora re
clamem quando são requisitados pelo Tribunal Su
perior Eleitoral para uso dos partidos na época das 
campanhas eleitorais. 

Foi um episódio que demonstrou o quanto é 
poderosa a televisão como vefculo de comunicação, 
o que traz ao Senado tremenda responsabilidade 
quando aprova uma concessão para uso de verculo 
de comunicação, como é de sua atribuição regimental. 

Estou apresentando hoje um projeto de lei de
terminando a apuração imediata, por parte das auto
ridades policiais competentes, quando for apresenta
da a denúncia ele desaparecimento de menores, 
pois é totalmente inaceitável a praxe usada por parte 
das delegacias policiais que aguardam 24 horas, ou 
mais, após o desaparecimento para começar a apu
rar ocaso. 
- """"''ra;"Sr.Presidente, se eu resolvesse viajar po
deria esquecer de avisar aos familiares caso resol
vesse retomar rapidamente. Mas no caso de uma 
criança de 02, 03 ou 04 anos de idade, como se ex
plica o fato de se aguardar 24 horas? Em caso de 
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rapto, em 24 horas, ou menos, em questão de 12 
horas essa criança poderá estar em qualquer parte 
do Pars ou do mundo. 

Por isso apresento este projeto, parabenizando 
a Rede Globo pela iniciativa brilhante, pois, segundo 
informações, quase 100 menores foram localizados 
através das fotos divulgadas. 

Concluo este pronunciamento, solicitando a 
atenção dos meus Pares para o assunto. Estou cer
to de que ele será motivo de discussão quando da 
tramitação desta proposta. Na verdade, o projeto al
tera a Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990, e deter
mina a busca imediata de crianças ou de adolescen
tes reclamados como desaparecidos. 

Sr. Presidente, passo a ler o projeto: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 17 da Lei n• 8.069, de 13 de julho 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo: ~ 

Art.17 ............................................................... . 
Parágrafo Único - A criança ou adolescente, re

clamados junto à Delegacia de Polfcia ou Ministério 
Público como desaparecidos, devem inclusive~ ter a 
sua procura efetivada imediatamente pela auioooa-
de competente, inclusive mediante ampla divulgação 
de fotografias, sob pena de sanções administrativas 
e penais cabfveis. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data da sua· 
publicação. 

Art. ao Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Sr. Presidente, na realidade, precisamos ter 
certa vigilância e cuidado em relação aos desapare
cimentos de crianças. São várias as denúncias. 
Fala-se até em tráfico de crianças para retirada de 
órgãos, atendendo a necessidades de pessoas com 
poderes financeiros. Se isso realmente estiver acon
tecendo, precisamos o quanto antes aprovar este 
projeto. Assim, os policiais poderão empenhar-se na 
procura de eventuais desaparecidos. E a imprensa 
deve continuar colaborando, a exemplo do que fez a 
Rede Globo naquela novela, quando pôde propor
cionar muita alegria às mães de crianças que esta
vam desaparecidas. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce

do a palavra ao nobre Senador José Fogaça, por 20 
minutos. . . .:. -

O SR-:JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, no último fim de sema
na, o Jornal do Brasil publicou reportagem que me 
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pareceu interessante a respeito do que seriam os 
-ctJstos para o Governo na grande empreitada de 
aprovação da reforma da Previdência. 

A meu ver, os números que o jornal apresenta 
são enlocados por uma lente de aumento. De certa 
forma, há um claro sentido de superdimensionar a 
importância dos problemas que o Governo enfren
tou. Mesmo assim, devo dizer que o trabalho é sério 
e bem-intencionado, ou seja, é tarefa da imprensa, 
sim, chamar a atenção para esse tipo de deforma
ção política que, muitas vezes, provoca sérios des
vios na atuação parlamentar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero crer que 
se tentou fragilizar o Governo por intermédio dessa 
matéria, mas não me parece que o Governo seja o 
grande foco original de responsabilid<lde de tudo 
que ali é aventado, de tudo que ali é registradq e no
ticiado. -Muito mais do que um libelo em defesa do 
ajuste fiscal, do equilfbrio das contas pública, vi ali 

~ · · gr!ive-acusação - grave acusação - contra o Con
gresso Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a reportagem 
tala sobre a Bancada ruralista, que conseguiu, via 
pressões polítioo-parlamentares, que o Governo reti
rasse da Medida Provisória n• 1.41 O, de cuja Comis
são sou o Presidente, e o Deputado Uma Netto é o 
Relator, e que visa fortalecer o Banco do Brasil, qua
tro artigos absolutamente vitais para o fortalecimento 
e o reerguimento financeiro, a superação dos déficits 
do Banco do Brasil. 

Sob o argumento de que a inadimplência tam
bém existe em relação a bancos privados, tentou-se 
sustentar a tese de que aqueles quatro artigos eram 
favoráveis aos bancos privados. Evidentemente isso 
é falacioso e, ao mesmo tempo, no meu modo de 
entender, inverdadeiro. 

Na verdade, a prática demonstra que as dfvi
das com bancos privados são pagas, poique, caso 
contrário, as cobranças são feitas por via judicial e, 
evidentemente, ·os devedores não querem ficar sub
metidos às restrições de uma cobrança judicial. 

No entanto, Sr. Presidente, quando se trata do 
Banco do Brasil, todas as categorias sociais e eco
nômicas brasileiras dão-se o direito de não pagar a 
conta: é o usineiro do Nordeste, é o agricultor do 
Sul, é o industrial do Sudeste etc. Se a conta é com 
o Banoo do Brasil, não precisa ser paga, porque 

..açoes-opotítico-parlamentares haverão de superar o 
problema. E, no caso, essa dívida vencida e não 
paga remonta à ordem de R$7 bilhões. Portanto, a 
história é a seguinte: dfvida com o Banoo do Brasil é 
dívida perdoável, não pagável; é dMda que se pode 

jogar para as calendas. Quem sabe, surgirá, aqui ou 
ali, oportunidade para uma barganha parlamentar 
segundo a qual se possa obter vantagens privadas 
com o dinheiro públioo. 

Ora, Sr. Presidente, eu não sou o defensor do 
estetismo. Há muito tempo que abandonei a ooncep
ção de que o Estado deveria ser o gestor absoluto e 
o oontrolador dos recursos que circulam no sistema 
financeiro. Embora já tenha abraçado uma ideologia 
que assim via as coisas alguns anos atrás, não sou 
um ser a-histórioo. VIVo a história, mudo oom ela e 
procuro mudá-la também. Portanto, sou um ser hu
mano normal. E todo ser humano normal é, neces
sariamente, um ser histórico: faz a história, tenta 
mudá-la e também muda cem ela numa oorrelação 
dinâmica, sociológica, permanente. 

Portanto, eu mudei, e não sou um defensor de 
que os bancos estaduais, de que o Banoo do Brasil 
.e outros bancos estatais sejam detentores do mono
pólio de mnprestar recursos para o financiamento da 
eoonomia. Não. No entanto, ao mesmo tempo, estou 
entre aqueles que repudiam essa espécie de ação 
surda e organizada que existe na sociedade bljlsilei-
ra em relação ao Banoo do Brasil. ~ 

Se um cidadão tem um empréstimo no Brades
co, ele trata de pagá-lo. Se ele tem um empréstimo 
vencido no ltaú, ele trata de pagá-lo. E se não paga 
lhe é cobrado judicialmente, as suas garantias são 
rigorosas e ele é obrigado a dá-las em substituição 
ao pagamento. Agora, quando se trata de dfvida 
com o Banoo do Brasil, esta é sempre postergável, 
porque sempre haverá um caminho polftico, sempre 
haverá um caminho parlamentar, sempre haverá 
uma barganha, sempre haverá uma espécie de re
fém polítj_co a ser colocado numa ação de seqüestro. 
Pode ser um Projeto de Emenda Constitucional, pode 
ser um projeto de lei importante para o Governo. 

Sr. Presidente, como Presidente da Comissão 
que encaminha a Medida Provisória n• 1.41 O e que, 
na verdade, observa apenas do ponto de vista crítico 
e eqüidistante a questão, não fazendo ar um parti 
prls governista, de forma alguma, não me parece 
seja uma atitude oorreta, neste momento, ferirmos de 
morte o Banoo do Brasil. É preciso, sim, dar-lhe os ins
trumentos. É preciso, sim, fornecer-lhe elementos ati
vos, dinâmicos, de execução e oobrança das dívidas. 
É preciso, sim, derrotar essa cuttura clientelista de que 
ao Banoo c19 ~rasi~ nada é_ preciso pagar • 

E o Presidente da República que me perooe: O 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, no meu 
modo de ver, e o próprio Ministério da Fazenda erra
ram. Eu sel_ que é diffcil estar sentado na cadeira de 
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Ministro da Fazenda e na de Presidente da Repúbli· 
-ca. e receber as pressões que receberam. Eu sei que 
é diffcil lidar com essas bancadas extrapartidárias 
que se utilizam dos instrumentos menores para 
exercer pressão pol!tica. 

Mas, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, 
não creio que se ajuda ao chamado ajuste fiscal a 
reorganização transparente do Bancà do Brasil e do 
sistema financeiro, a atitude que levou à reedição de 
uma medida provisória sem quatro artigos que foram 
suprimidos por vontade da Bancada ruralista. Costu
ma-se falar na expressão "ajuste fiscal" como se ela 
fosse apenas uma mera e simples emanação verbal. 
Ajuste fiscal, para os técnicos, é uma coisa extrema
mente simples, simplfssima. É uma operação de 
vontade politica. É um ato meramente volitiVo: quer
se, faz-se, obtém-se o resultado. No entanto, .é pre
ciso tel""claro: ajuste fiscal é a mãe de todas as guer-

0 ~-Q ajuste fiscal é a· mãe de todas as guerras em · 
demsã do povo brasileiro. Sem ajuste ·fiscal, sem 
equilfbrio real das contas públicas não haverá polfti. 
cas sociais amplas, não haverá políticas públicas, 
corretas, adequadas, para a proteção dos mais po
bres, dos mais oprimidos deste Pafs. 

As classes dominantes, as oligarquias brasilei
ras são inimigas do ajuste fiscal; elas são as primei
ras a tentar anrancar do setor público vantagens, pri
vilégios, recursos públicos para beneffcio privado. E 
depois, do outro lado, as forças de esquerda, legfti
mas e autenticamente comprometidas com as mu
danças sociais, muitas vezes associadas a um po
pulismo demagógico inconseqüente, ficam cobrando 
do Governo polfticas públicas e polfticas sociais. 

§r. f>residente, Sr"s. e Srs. Senadores, com o 
que aconteceu no processo de refonna da Previdên
cia, na semana passada, nós estamos diante da 
mãe de todas as guerras. O ajuste flscal, _que é pre
ciso fazer neste País, é maior talvez do que foi o 
empreendimento democrático do povo brasileiro 
para a derrubada da ditadura militar, pois esta caiu 
por si, pelo seu próprio processo de esvaziamento 
institucional e polltico. Mas o ajuste fiscal não cairá 
por si, será obra de uma construção e de uma enge
nharia política delicada, longa, ardilosa e competen
temente construída pelas forças que sejam compro
metidas com a visão conseqüente deste País. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é por isso 
._qJ.Jrtagti;'como-Presiáente da Comissão Mista, que 

encaminha a Medida Provisória de Fortalecimento 
do Banco do Brasil, o meu protesto a essa situação. 

Mas não quero falar especificamente desse 
problema. Quero dizer que está na hora de respeitar 
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o Estado brasileiro, de transfonnar o ajuste fiscal na 
mãe de todas as guerras, em nome da necessidade 
de baixar juros; da necessidade de corrigir a política 
cambial; da necessidade de atender às polfticas pú
blicas e sociais que estão sendo reclamadas pelos 
desprotegidos. 

Porque baixar juros, corrigir polrticil de câmbio 
e tentar fazer pol ftica social sem o ajuste fiscal signi
fica transferir para a inflação uma redistribuição per
versa e concentradora da renda. É mentira! É abso
luta mentira fazer polftica social com inflação, por
que a inflação redistribui a renda em favor dos pode
rosos. Politica social com 20 anos de inflação s6 
leva à concentração de renda do capital e à defasa
gem e perda dos salários. 

O ajuste fiscal, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, é a mãe de todas as guerras; faço desta 
trincheira, como Presidente da Comissão Mista, uma 
.das batalhas que devam ser travadas em defesa do 
ajuste fis'l:al. 

O Sr. Jefferson Péres- Senador José Fogaça. 
permite-me V. Ex" um aparte? 

O Sr. Pedro Simon- Senador José Fogaça. 
permite-me V. Ex- um aparte? i 

O SR. JOSÉ FOGAÇA • Senador Peqro Si
mon, concederei o aparte ao Senador JeffersOn Pé
res, que havia feito a solicitação anteriormente; em 
seguida, ouvireiV. Ex". 

O Sr. Jeflerson Péres- Senador José Fogaça. 
V. Ex" me dá uma grande alegria, porque é um dos 
poucos parlamentares que assomam à tribuna para 
defender o interesse público, e não interesses regio
nalistas ou corporativos, por mais legftimos que se
jam. Alguém já disse que a inflação é um fenômeno 
execr;!dQc em seu efeito de elevação de preços. mas 
adoradq em suas causas, porque é a expansão dos 
gastos públicos para atender a toda sorte de interes
ses, muitas vezes, espúrios. Não há cura indolor 
para a inflação. A inflação, anrancada pela raiz ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA • Só não vi, Senador 
Jefferson Péres, a saúde melhorar com gastos infla·· 
cionários; só não vi a educação melhorar com gas
tos inflacionários; s6 não vi as polfticas sociais públi
cas de atendimento aos desamparados melhorarem 
com gastos inflacionários. 

O Sr. Jefferson Péres ·Todo mundo sobe à 
tribuna, Senador', para pedir mais verba para os 
seus Estados, mais subsídios, mais perdão de dfvi
da, redução dos juros, elevação da taxa cambial; pe
dem tudo aquilo que levaria o País, novamente, à 
explosão inflacionária e à solução de coisa nenhu
ma. Porqu'ª- se se perdem esses dois anos de Real, 
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de efetivo combate à inflação, e o País retoma uma 
;mlação de 40%, tranqüilamente, iremos para a hipe
rinflação. E não vai se resolver, como V. Ex" disse, 
problema social algum neste País numa economia 
sob hiperinflação. I: preciso que o Presidente da Re
pública tenha, realmente, uma postura de estadista. 
Sua Excelência vai mostrar, agora, se é estadista ou 
não, Senador, para resistir a todas essas pressões e 
fazer o que precisa ser feno - o ajuste fiscal -, para 
só então realizar uma política de efetivo combate à 
dívida social neste País. 

o· SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado, Sena
dor Jefferson Péres. 

O Sr. Pedro Simon - Permne-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Pedro Si
mon, com muita honra, ouço o aparte de V. ~-
. - o-'Sr. Pedro Simon - Senador José Fogaça, 
considero muito importante e oportuno o seu pro- · 

.. nunciarfiento. Concordo com V. Ex" quando diz, len
do a matéria publicada no jornal, que, à margem de 
se saber ou de não se saber o que o Governo fez, 
na chamada compra de votos nas votações, a culpa 
é do Congresso. Se não houvesse congressista à 
disposição, o Governo poderia não fazer nada. A ati
tude de um pa~amentar de se deixar dobrar, de 
pressionar, de coagir, de fazer valer vantagens, para 
conseguir uma votação desse ou daquele lado, 
constitui-se num escândalo sem justificativa. Vou 
além de V. Ex": digo que também não imaginava 
que, no Governo do Senhor Fernando Henrique Car
doso, iria acontecer isso. Não que eu tire a culpa do 
Congresso; a culpa é do Congresso. Na verdade, 
um pariamentar, deputado ou senador da República 
que não vota de acordo com a sua consciência, mas 
porque nomeou alguém, porque conseguiu uma van
tagem, ou ruralista, ou para Minas Gerais, ou seja lá 
o que for ... 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - (Faz 
soar a campainha.) 

O Sr. Pedro Simon - Existe algum problema, 
Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDE:NTE (Ney Suassuna) - Ape
nas alertei v. Ex" para o fato de que o tempo do ora
dor está esgotado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Para encerrar, Sr. 
Presidente, fazendo também coro com a opinião ex

...QTe9'ea(3elo .Senador Pedro Simon, digo.que a maté
ria do Jornal do Brasil tenta inculpar tão-somente o 
Governo. 

Tentando inverter o pólo dessas acusações, 
mostro que o Congresso é parte disso," o que não 

elimina a responsabilidade do Governo. O Governo 
disse 'sim', mas o Congresso usa de instrumentos, 
muitas vezes mesquinhos, politicamente condená
veis. Quero dizer que sou o primeiro a ir falar com o 
Ministro da Fazenda, com o Dr. Pedro Parente, 
quantas horas forem necessárias, para defender o 
interesse da agricuHura brasileira, que precisa, sim, 
de subsídio. Defendo que o subsídio seja dado à 
agricultura pela via da aprovação transparente no 
Orçamento. Mas jamais nesse estilo de barganha, 
de troca mesquinha de interesses, de pressões polí-. 
ticas, por meio do baixo clero do Congresso Nacio
nal. Isso eu repudio. 

Sr. Presidente, essa é mais uma trincheira na
quilo que considero, neste momento, a mãe de to
das as guerras, que é a luta por um verdadeiro, ho
nesto, equilibrado e socialmente justo ajuste fiscal 
no Estado brasileiro. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva, 
por permuta com o Senador Humberto Lucena... 

V. Ex" dispõe de 20 minutos. j 
A SR1 BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pri:mun

cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradôra.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estamos no 
fim do mês; e, quando chega o fim do mês, temos 
um lembrança: está na horà de receber o salário. 

Para alguns, essa data é importante: poderão 
resolver os seus problemas; aceitam essa data com 
satisfação e com alegria. Mas, para a grande maio
ria dos trabalhadores, salário é sinOnimo de pânico, 
como já disse desta tribuna, pois .continuarão deven
do, contando com a boa vontade de um gerente de 
banoo oei eom a paciência do dono da birosca, por
que o salário não resolve os seus problemas. 

Está chegando o fim do mês, que esconde um 
grande perigo. Estou falando de uma outra snuação, 
que, na minha avaliação, está escondida nessa 
questão do salário: a carestia, a inimiga número um 
dos assalariados. Só a percebemos quando coloca
mos a mão no bolso. Repetiria, aqui, o que disse o 
Barão de Hararé: 'Cada dia sobra mais mês depois 
do salário'. · 

A carestia virou sinOnimo de inflação. Estou 
chamando a atenção de V. Ex"s, porque, além do 
papel que desempenho como representante do meu 
Estado, tambJjm _represento o interesse colativo da 
minha famlliã, sendo dona de casa. 

Não sou economista, portanto, não saberia 
abordar, com precisão, os números, se não tivésse
mos o DIE!OSE para justifiCI!Ir o que uma dona de 
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casa, Senadora, está dizendo neste momento na tri
-ffilna. A carestia virou sinónimo de inflação, cujo fn
dice o povo não entende. É a respeito desse terna 
que quero tratar. 

Os preços estão subindo e os salários estão di
minuindo mês a mês. A carestia continua escondida, 
embutida em pequenos números. Ela invadiu nossa 
casa, está sentada à nossa mesa. São apenas pe
quenas unidades que estão se somando mensal
mente. Ninguém se dá conta dessa situação. Há, 
porém, · um dito popular que diz que "de grão em 
grão a galinha enche o papo•, ora aqui, ora ali. E es
tamos vendo isso acontecer com a alimentação, 
com os serviços e com os remédios. 

O que me fez vir à tribuna para fazer este pro
nunciamento foi o fato de, no final de semana, ter 
ido ao supermercado e à farmácia Como dopa de 
casa,-1iEjUei observando e pensando que ou a minha 
ignorância não me permite enxergar, ou os nossos 

'"éeoRemistas estão verdadeiramente enganando a 
população. . 

É do conhecimento de todos que os salários 
dos trabalhadores estão sem a menor proteção. 
Quando se fala em aumento de salário, por exem;
plo, eles se esquecem, segundo o que pude obser
var, de uma inflação de 21% ao ano e dão um rea
juste de 12%. 

Fiquei me perguntando como é feita essa con
ta, pois não entendo bem isso. Sabemos, entretanto, 
que o poder aquisitivo do trabalhador está diminuin
do, pois em 1940, quando foi criado por Getúlio Var
gas, o salário mfnimo valia R$100,00. Bom, mas es
tou em 1996, e o que dizem os cálculos do Dieese? 
Que o salário minimo não vale mais de R$17,25. É o 
Dieese-·quem diz isso, não é a dona de casa nem a 
Senadora. Isso significa que o salário mfnimo per
deu mais de 80% do seu valor nos úHimos 56 anos -
antes de mim, portanto, pois tenho 54. 

Outra coisa que pude observar foi o famoso 
frango a R$0,60. Ele já está sendo encontrado pelo 
dobro e, em alguns lugares, pelo triplo. O feijão pre
to aumentou, o arroz também, 12% em média. E 
isso não só porque fui ao supermercado, mas por
que a Bolsa de Gêneros Alimentfcios do Rio de Ja
neiro detectou esse percentual. Segundo o IBGE, 
haverá uma redução da safra de grãos da ordem de 
12%. Como é que vai ficar o preço do nosso arroz 

• cOfll#ilão:dacada dia? Nós já falamos, ,desta tribu
na, sobre o pão; agora, é o nosso feijão com arroz 
de cada dia. 

Os economistas continuam escondendo a 
questão da carestia, num vaivém de números que 

deixa qualquer dona de casa sem saber o que pen
sar. Na televisão dizem que tudo baixou, todo mun
do está comprando mais, está urna beleza, todo 
mundo está vivendo muito bem; mas, no supermer
cado, a realidade não é essa. E não fui ao super
mercado com a realidade de uma dona de casa cujo 
marido ou ela própria recebe salário mínimo. 

Por trás desses números, há algumas coisi
nhas curiosas que não estou entendendo. Uma de
las, pude pesquisar, tem a ver com o chamado IGP
DI - fndice Geral de Preços/Disponibilidade Interna -, 
que reajustou os beneffcios dos aposentados em 
15% e é calculado pela Fundação Getúlio Vargas 
com base em outros três fndices: lP A, IPC e INCC. 
Essas siglas não têm absolutamente nada a ver 
com o percentual de reajuste dos salários dos tra
balhadores. Senão vejamos: o lP A- lndice de Pre-

. . ços no Atacado - tem um peso de 60% no cálculo 
Elo IGP-01, usado para reajustar os benefícios; e é 
calculadÓ com base nas variações dos preços de 
bens industriais como ácidos, algodão e até arame 
farpado. Pergunto: quem é que comeu arame far
pado? Alguém aqui já comeu algodão? Somente 
algodão-doce e, assim mesmo, as crianças. Então, 
como é que se pode usar um índice como esse 
para calcular o reajuste dos benefícios dos apo
sentados? Eu me pergunto, na minha ignorância, 
como é que alguém tem coragem de tornar esse ín
dice como base para reajustar o salário mínimo com 
um percentual ainda mais baixo do que os 15% que 
ele apresentou? 

Não sou economista, não posso responder a 
isso. Mas estou pedindo S.O.S aos economistas 
desta Casa e aos economistas do País que não es
tejam·.polilfcamente compromissados com o Gover
no, para que me expliquem, com transparência, 
essa realidade, que a minha ignorância não conse
gue perceber. Além desses absurdos, o IPA teve 
uma variação de 3,9% em abril, enquanto os outros 
dois índices tiveram variações superiores a 20%. O 
detalhe é que esse lP A, que variou 3,9%, responde 
por 60% do índice final. 

Então, fica difícil entender, para quem não do
mina a matéria, como a variação desses itens de 
bens industriais pode compor um percentual utiliza
do para calcular salários e benefícios. Para mim, 
está muito claro: está havendo uma utilização inade
quada desses. índices. Nem me permito pensar que 
é urna queStão maldosa, porque sei que, enquanto a 
grande massa dos trabalhadores brasileiros vive à 
niercê dessas manobras - e vou dizer com todas as 
letras -, de~s malandragens, a carestia está se-
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guindo o seu caminho lento, tal qual água que bate, 
1Jate; até que fura. 

O Sr. Geraldo Melo - Permita-me V. Ex" um 
aparte? 

A SR• BENEDITA DA SILVA - Ouço V. Ex" 
com muito prazer. 

O Sr; Geraldo Melo - Agradeço a honra de po
der participar do discurso de V. Ex", querendo inicial
mente discordar de sua modéstia ao afirmar não en
tender dessa matéria, já que entende muito bem e 
com tanto brilho a discute da tribuna. Apenas gosta
ria de fazer duas ponderações. A questão não é es
colher esse ou aquele fndice. Gostaria de saber por 
que ainda temos algum fndice. A idéia de correção 
monetária em uma economia inflacionária, de infla
ção desvairada, tem todas as justHicativas. Mas em 
uma- inllação moderada, em um cenário de rélativa 
esta!<ilidade econõmica, como vive o mundo e o Bra-

- - .. sil-boja. .• V. Ex" não verá fndice algum de correção 
monetária nos Estados Unidos, França, Inglaterra e 
Alemanha. Precisamos urgentemente libertar o Pafs 
desse vício, desse cacoete intelectual de se decidi
rem as coisas em cima de índices - que são muito 
mais índices burocráticos do que propriamente fndi
ces econômicos. A segunda ponderação é que, infe
lizmente, a economia pode fazer tudo, menos justiça 
com as pessoas. A economia tem os seus capri
chos, suas leis próprias, o seu temperamento é ás
pero, indiferente, frio. O justo seria que se desse o 
reajuste que permitisse a quem recebe a menor ren
da no País - que seria o trabalhador de salário mfni
mo - poder viver muito bem. Então, ao invés de se 
elevar o salário mínimo de R$100,00 ou RS$110,00 
para R$180,00, como sugerem algumas propostas 
que existem por aí, por que não o elevamos para 
R$1.800,00? Porque todos sabem que deve haver 
um limite. E que limite é esse, por que existe e onde 
é que fica? Essa é a questão crucial. E ar os capri
chos da economia são tais que ela decidiu, no mun
do inteiro, permitir que uma !ração do PIB se destine 
a formar a massa de salários. Se nos dermos ao 
luxo de mudar essa fração do PIB para uma econo
mia num determinado estágio de desenvolvimento, a 
própria economia desenvolverá um aumentozinho 
de temperatura - que chamamos de inflação - que 
vai consumir aquele acréscimo dado de boa vonta
de, bonito, simpático, de boa repercussão, mas que 

-tennirnt serido inútil. Infelizmente, acaba não se fa
zendo a justiça que os trabalhadores merecem, que 
é garantir-lhes uma situação como a que todos es--
peram. A economia tem leis que não dependem de 
nenhum Congresso e que não nos permitem praticar 

a generosidade que perpassa não 'só as palavras, 
mas o sentimento e a postura de V. Ex". 

A SR1 BENEDITA DA SILVA • Agradeço o 
aparte de V. Ex", que vem enriquecer, sem dúvida 
nenhuma, mais uma reflexão de quem não tem do
mínio da matéria. 

Como V. Ex" enfoca, bom seria que não tivés
semos os índices, mas são eles que são utilizados 
como referência para aumentar ou diminuir o poder 
aquisitivo dos trabalhadores. 

Poderíamos pensar que os reajustes deveriam 
acompanhar o índice inflacionário, até porque, Sena
dor, os nossos economistas atribuíram ao aumento 
salarial dos trabalhadores a inflação. Há uma rela
ção. No entanto, baixou-se a inflação, mas o poder 
aquisitivo do trabalhador está diminuindo, porque re
cebeu 12% de reajuste e não está acompanhando 
os 21% de inflação ao ano. 
• O trabalhador vai ao supermercado comprar 
frango, que o Presidente disse ser uma beleza, que 
todo mundo tem na mesa e que custa R$ 0,60; mas, 
agora, já está custando R$1 ,60 em alguns lugares e 
R$1 ,20 em outros. ;; 

Essa é a realidade que me traz à tribuna, para 
que possamos debater com V. Ex" - que demonstra 
conhecer muito bem a matéria - e outros Senadores 
como o Senador Eduardo Suplicy e tantos que aqui 
têm se manifestado sobre a matéria, economistas 
que conheço, a fim de que possamos explicar, numa 
linguagem popular, ao alcance de todos os 165 mi
lhões brasileiros, a adoção de um índice que nada 
tem a ver com o arroz, com o feijão, com o açúcar, 
com o remédio, e sim com arame, com algodão! É 

. - impossível! 

É por isso, Senador, que eu refletia: ou a mi
nha ignorância está me impedindo de entender ou 
existe alguém que se diz sábio na matéria enganan
do todo mundo. E, como bem colocou V. Ex", são 
técnicos que não têm uma visão social. E, se não 
têm uma visão social, mas apenas econõmica da si
tuação, eles têm que tomar, pelo menos, uma deci
são política. 

É necessário recorrer a uma decisão politica 
em casos como geração de empregos, porque há 
muitos desempregados, muita gente passando 
fome. E o salário? Já que os economistas não con
seguem encontrar uma referência que acompanhe 
pelo meno!!. o _(ndige inflacionário, vamos definir uma 
prioridade; tomar uma decisão politica. 

Senador Geraldo Melo, se, em 1940, ganhava
se R$1 00,00 e, hoje, ganha-se menos de R$18,00, o 
que foi que !!COnteceu com a vida do trabalhador? É 
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isso que não consigo compreender. Entendo que te
-mos- que proceder a essa discussão com relação à 
questão do índice. Caso contrário, não teremos uma 
referência para contra-argumentar esses nossos 
economistas, como V. Ex" bem colocou, que não 
têm uma visão social e acabam criando condições 
sociais dos mais baixos nfveis. 

Sr. Presidente, disciplinada como sou, gostaria 
de solicitar a V. Ex", já que meu tempo está esgota
do, que meu pronunciamento fosse registrado na ín
tegra, com o brilhante aparte do Senador Geraldo 
Melo, que me empolgou a ponto de me desviar um 
pouco do meu discurso. Caso tivesse mais tempo, 
falaria um pouco mais da pesquisa realizada com re
lação aos percentuais e às referências dos índices, 
que são simplesmente absurdos. 

Mas quero destacar mais uma vez: não pode
mos- ostlr os índices utilizados para algodão, para 
arame farpado, para indústria pesada, para tudo me
·nos-pe:ra arroz e feijão, como índices reais para rea
juste dos salários dos trabalhadores, sejam da ativa 
ou aposentados. 

Voltando à questão do IGP-01: o meu Partido 
entra hoje com nova ação de inconstitucionalidade, 
no Supremo Tribunal Federal, questionando a adoção 
desse índice para o reajuste de salários e beneffcios. 

Em abril, segundo o Dieese - Departamento ln
tersindical de Estatfstica e Estudos Sócio-Econõmi
cos, o fndice do Custo de Vida subiu de 1,04% para 
1,14%. Teve, portanto, uma pequena alta de 0,10 
ponto percentual sobre março. Pouca coisa. dizem 
os economistas. Mas, se observannos o comporta
mento do ICV no ano, vamos ver que, somados es

·ses pequenos aumentos mensais, ele teve uma alta 
de nada mais nada menos 33,93%. 

É curioso ainda observar que, em um ano, os 
índices da inflação mostram que ela não está tendo 
uma tendência de alta. Tivemos uns picos aqui, ou
tros ali, nada que, na visão dos nossos economistas, 
demonstre uma tendência de alta constante. 

Por outro lado, esses mesmos economistas 
não têm como negar que os preços estão mais ca
ros e que muitos produtos e serviços continuam ten
do aumentos. Para que se possa ter uma idéia, três 
grupos do orçamento doméstico destacaram-se com 
aumentos de preços superiores à taxa anual do cus
to devida: 

-=,Cgmuniçações- 124% 
- Educação e Cultura - 64,93"A. 

Habitação- 59,02%. 
-Está claro para quem quiser ver. Embora o 

item alimentação ter contribufdo, neste úHimo ano, 

para conter maiores aumentos no custo de vida, os 
outros itens subiram e muito. 

A revista Conjuntura Econômlca, da Funda
ção Getúlio Vargas, informa hoje que a inflação, no 
período de julho de 94 a abril deste ano, medida 
pelo IPC, ficou em 48%. Mas os serviços como ma
nicure, colégios e outros subiram 97%. O maior des
taque foi o aluguel. Em um ano, os preços subiram 
nada mais nada menos que 208%. 

Está na cara que, a cada dia, está sobrando 
menos dinheiro para gastar com alimentação. Mas 
isso, Sr"s e Srs. Senadores, só acontece com quem 
recebe salário. E quem não recebe? Aí a situação é 
alarmante. Só em São Paulo já temos 1,342 milhão 
de pessoas desempregadas. Um recorde. O maior 
fndice registrado nos últimos 11 anos. 

O número de desempregados voHou aos nfveis 
da recessão de 92, atingindo 15,9% da população 
economicamente ativa da região metropolitana. E 
estamos tõnge de resolver esse problema. Em abril, 
só em São Paulo, 185 mil pessoas chegaram ao 
mercado de trabalho, e nada mais nada menos que 
104 mil pessoas toram parar na fila dos deSempre-
gados. ó 

A falta de dinheiro está aHerando o perfil da ta
mOia brasileira A mesma pesquisa realizada em 
abril, em São Paulo, pelo Dieese e pela Fundação 
Seade, revela que, numa tentativa de recompor a 
renda familiar, abalada pela queda dos salários, de 
cada duas mulheres maiores de dez anos, uma está 
no mercado. No caso dos idosos, a participação de 
pessoas com mais de 60 anos no mercado aumen
tou23%. 

Esse quadro é praticamente o mesmo nas prin
cipais oaemus brasileiras. A taxa de desemprego em 
Belo Horizonte passou de 12,7% para 13,5%; em 
Porto Alegre, de 11,3"1. para 13,1 %; em Curitiba, de 
12,6% para 13,5%; e aqui no Distrito Federal, de 
16,7% para 17 ,2%. 

E essa situação não vai mudar. Ontem mesmo, 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso disse em 
Paris que, este ano, o fndice de desemprego vai su
bir de 5% para 6%. Um por cento, na verdade, signi
fica que, até o final do ano, cerca de 71 O mil traba
lhadores vão engrossar as filas de desempregados. 

A polftica econõmica do Governo, se, por um 
lado, mantém a estabilidade da moeda, por outro, 
desestimula a atividade econõmica, gerando menos 
trabalho e ·menos riqueza. - -- · 

Nossas empresas estão com a corda no pes
coço. Industriais e consumidores estão sendo enfor
cados por~ de juros cruéis, que provocam a tal-
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ta de dinheiro e estão levando à falência milhares de 
-cemerciantes em todo o País. 

Para manter a força do Real à custa de juros 
altos, o Governo aumenta seu endividamento interno 
e acelera o processo de privatização. Estamos pa
gando a conta desse prejuízo dilapidando, sem pie
dade, o património do povo. Foi assim recentemente 
com a privatização da LighL O governo vendeu uma 
estatal brasileira para uma estatal francesa, por pre
ços mínimos. Da mesmo forma vai acontecer com a 
Companhia Vale do Rio Doce, nosso maior patrirnõ-
nio. 

Até quando vamos ficar de olhos fechados 
para essa realidade? Alguém aqui sabe quanto isso 
vai nos custar? Não se pode falar em carestia sem 
saber o tamanho da conta e quanto está custando 
cada item dessa despesa. Na hora de fazer .. essa 
éoí'ilã~ \/!imos ter que incluir milhões de desemprega- ... 
dos em todo o País. Vamos ter que incluir milhões 
··c~e 1:Õlllerciantes que estão fechando silas portas. 
Vamos ter que incluir outro tanto de consumidores 
que já não têm como pagar suas contas e milhões 
de empresários que estão parando de produzir seus 
bens, estacionando a economia. 

Eu posso falar, porque, como mulher e dona de 
casa, sempre faço o cálculo de minhas despesas 
domésticas. E digo para V. Ex"S.: a cacfa dia é preci
so ganhar mais dinheiro que no mês anterior, para 
manter o mesmo padrão de vida O Governo conse
guiu estabilizar nossa moeda, mas não conseguiu 
estabilizar o custo de nossas despesas. A carestia 
está ar em nossa porta. 

Antigamente, se alguém fosse às compras com 
o mesmo dinheiro do mês anterior, não trazia os 
mesmôS produtos. Agora, o que· acontece é que nin
guém está indo à feira com o mesmo dinheiro e, · 
conseqüentemente, não pode trazer os mej;mos pro
dutos. A cada dia levamos menos dinheiro para a 
feira. A maior parte fica com outras despesas. 

Os preços da cesta básica estão variando, mas 
nada que indique altas significativas, apesar de to
dos nós sabermos que, quando chegou a URV, es
ses preços foram transformados pelo pico. Mas, se o 
custo da cesta básica sobe a percentuais impercep
tíveis, por outro lado, o aluguel subiu claramente, o 
preço do ônibus também, o preço do remédio, da es
cola, e por ar vai. 

• -~mos visto o povo perguntar: por-que sobem 
os preços se os nossos salários continuam parados? 
QJ3ovem_o responde que não tem dinheiro. O co
merciante e o industrial dizem que o problema não é 
o dinheiro e sim o custo do dinheiro. Na ponta desse 

debale, encurralado em seu canto, encontramos os 
trabalhadores sem qualquer poder de fogo para mu
dar esse estado de coisas. 

Sr's e Srs. Senadores, está chegando o fim do 
mês e precisamos ficar atentos para essa realidade. 
Temos que trabalhar para mudar tudo isso. Construir 
novamente a esperança de dias melhores. Afinal, o 
que o povo quer é receber salários com dignidade, 
com otimismo, sem sustos, sem pânicos e sem in
certezas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigada 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A 
Mesa prorroga a Hora do Expediente por cinco mi
nutos, para poder atender à solicitação do Senador 
Romeu Tuma, que pretende fazer uma Comunicação 
inadiável. 

Solicitamos aos Srs. Senadores que se encon
tram em seus gabinetes que, por gentileza, compa
reçam aoplenário, porque vamos dar início à Ordem 
do Dia 

Com a palavra o Senador Romeu Tuma. i· 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para u~ co
municação inadiável. Sem revisão do orador.)'- Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, Senador Pedro 
Simon, se me permitem, gostaria de prestar uma pe
quena homenagem a um delegado de polícia, Dr. 
Paulo Lacerda, companheiro que hoje se aposenta 

Iniciadas as investigações do caso PC, ocupa
va a Corregedoria também um grande delegado, Dr. 
Cassiano Outra, que me indicou o Sr. Paulo Lacerda 
para presidir os inquérilos. Eu invoco, aqui, também, 
o testemunho do Senador Bernardo Cabral. V. Ex', 
quando Ministro da Justiça- aliás grande Ministro da 
Justiça, qúà falta V. Ex" faz nos dias de hoje - permi
tiu que eu levasse o Sr. Paulo Lacerda do Rio de Ja
neiro para Brasma. 

O Sr. Bernardo Cabral - Muito obrigado. 
O SR. ROMEU TUMA - Seguindo a minha li

nha de raciocínio, quero dizer que Paulo Lacerda ao 
presidir a primeira investigação encontrou várias difi
culdades. Tratava-se de uma investigação altamente 
sofisticada, envolvendo uma série de indicativos do 
sistema bancário e econOmico, além de fraudes de 
grande envergadura. E Paulo Lacerda conseguiu, 
inicialmente com o escrivão e mais um agente, dar 
início às investigações. Na medida em que as suas 
necessidades .se apresentavam, não tivemos dúvida 
em formar uma equipe alta e tecnicamente em con
dições .de exarninaúudo aquilo que Pt'opo!Cionaram 
algumas centenas de inquéritos e que, até hoje, cor
rem no Judifiário, além de inv~stigações contra do-
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leiros e todas as espécies de crimes que ocorreram 
-no sistema financeiro. 

Fica, aqui, a minha homenagem ao Sr. Paulo 
Lacerda. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Ouço V. Ex", com pra-
zer. 

O Sr. Pedro Simon - A meu ver, é muito diffcil 
alguém merecer uma homenagem .como essa que 
V. Ex" está fazendo ao ilustre Delegado Paulo La
cerda. Trata-se de uma das pessoas mais dignas, 
mais corretas e que mais tentou acertar no trabalho 
do combate à impunidade. Tanto no Governo Itamar 
como no infcio do Governo Fernando Henrique, de
fendi a tese de que Paulo Lacerda deveria ser o ell'
carregado da Policia Federal; ele chegou a ~nsar, 
nâlr"ai:eltou o cargo porque ele exigia uma série de .. 
condições. Segundo Paulo Lacerda, ele não poderia · 

· ·cumprir a sua missão sem essas exigências. Como 
não lhe deram, ele não aceitou. 

O SR. ROMEU TUMA- Foi sincero! 
O Sr. Pedro Simon - Foi sincero. Disse: "Eu 

não posso aceitar para ser somente mais um•. Ago
ra, sinceramente, depois do trabalho que ele desem
penhou, com competência, com seriedade, penso 
que o Presidente Fernando Henrique cardoso não 
poderia deixar esse cidadão ir para casa. O Governo 
tem a obrigação de convocá-lo. Eu até diria o se
guinte: se o Governo Federal não convocá-lo, nós, 
no Congresso Nacional, deverfamos trazê-lo para 
nos assessorar nas questões relacionadas a esse 
trabalho, a esse esforço que o Governo está tendo 
no sentido de buscar o que fazer contra a impunida
de. Ninguém tem mais experiência, mais competên
cia, mais dignidade do que esse cidadão. S. s• é um 
campeão nisso. Meus cumprimentos e faço minhas 
as palavras de V. Ex". · 

O SR. ROMEU TUMA- Senador Pedro Simon, 
citei V. Ex", no infcio do meu pronunciamento, por 
saber o que V. Ex" pensa a respeito do Paulo Lacer
da. E aqui vai uma ponta de vaidade: tive a felicida
de de poder escolhê-lo no momento mais difícil que 
atravessou não a Policia Federal, mas a própria Na
ção brasileira. 

Espero que Paulo Lacerda não vá para casa e 
vista o pijama; espero que com a sua juventude e a 

• s~Dsi~o continue a servir o nosso País. 
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira, 
como Uder, por 5 minutos, para comunicação urgen-

te de interesse partidário, nos termos do art. 14, 11, 
alínea a do Regimento Interno. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, além do interesse partidário há 
também o interesse da sociedade brasileira a partir 
desta casa, o Senado da República. 

Ontem, foi o aniversário - talvez um triste ani
versário - de dois anos da tramitação do Projeto de 
Código NaCional de Trânsito somente no Senado. O 
mesmo foi aprovado na Câmara, naturalmente com 
algumas ·imperfeições e inadequações. A expectati
va é a de que o Senado possa oferecer uma contri
buição decisiva para um texto completo, sensibili
zando a opinião pública e levando um pouco de tran
qüilidade às famRias brasileiras, sempre vítimas de 
acidente do trânsito. 

Já fui designado para presidir essa Comissão 
-Espeeia(.no meio do ano passado. De lá para Cá, ao 
lado do ilustre Relator, Senador Gilberto Miranda, te
mos trabalhado no sentido de agilizar a tramitação 
deste projeto nesta casa. . 

Trata-se, à evidênCia, de um projeto de alta im
portância que, sendo matéria polêmica, requer o 
exame de toda legislação brasileira e até mesmo de 
legislações de pafses estrangeiros, sempre na ex
pectativa de que devemos elaborar um texto para 
durar, um texto tanto quanto possfvel definitivo. 

A verdade é que há 15 ou 20 dias, ao retornar 
às minhas atividades pa~amentares, tive a oportuni
dade de reunir a Comissão ESpecial do Código do 
Trânsito, que presido, e perante a Comissão, o Rela
tor, Senador Gilberto Miranda, ao lado de seus as
sessores, revelou que, no dia 29, portanto amanhã, 
o texto dÓ-novo código, do novo projeto, o relatório, 
o paretJer e outras informações serão entregues ao 
Presidente da Comissão para que, então, o trabalho 
possa ser distribufdo aos membros da mesma. 

Estamos, portanto, convencidos de que este 
trabalho nos será entregue no dia de amanhã, quan
do, imediatamente, distribuiremos os avulsos para 
que num curto prazo, talvez dentro de uma ou duas 
semanas, a Comissão conclua o seu trabalho, sub
metendo ao Senado Federal a discussão e aprova
ção desse projeto que é composto de mais de 350 
artigos. 

Quero apenas registrar que ainda ontem, em 
Belo Horizonte, depois de tantas manifestações pelo 
Brasil inteiiõ; em praça públlea, perante as aUtorida
des, manifestos, demonstrações diversas foram rea
lizadas. Houve um desfile pelas ruas e uma missa 
na Igreja d~Boa Viagem, numa demonstração de in-
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conformidade pela morosidade com que o projeto 
-vem tramitando nesta Casa. 

Temos a convicção de que ainda este ano o 
projeto será votado aqui no plenário e, em seguida. 
enviado à Câmara dos Deputados. Esperamos, ain
da, que o Presidente da República possa examiná-lo 
e sancioná-lo. Era esta a nossa comunicação. Muito 
obrigado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Tem V. 
Ex" a paiavra V. Ex" dispõe de 2 minutos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, pedi a palavra porque V. Ex" vai de
terminar que o Sr. 1° Secretário em exercfcio leia as 
!Tlatérjas que a Mesa despachará. Uma delas é da 
minha â:utoria; é um projeto de resolução. Nestes 

... dQis minutos pretendo ·resumir este projeto que tem 
eoiTiõ"principal ob]etivÓ fechar, bloquear uma das 
mais novas invenções em matéria de agravamento 
de déficit público no Brasil. 

Por meio desse projeto de resolução que altera 
a resolução n• 96/89, do Senado Federal, se estará 
proibindo que Estados, Distrito Federal e Municf
píos possam criar empresas - empresas novas, 
administradoras do seu patrimõnio, do seu patri
mónio acionário, principalmente - e sobre tais em
presas emitir debêntures, não em função de no
vas obras, mas debêntures que, simplesmente, 
servirão para agravar o conjunto de compromissos 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, 
como já está acontecendo nos Estados do Paraná, 
Santa..Catarina e Minas Gerais. Repito, Sr. Presi
dente: Esses Estados criaram empresas cujo patri
mónio é o conjunto daS ações que os Estados res
pectivos detêm em suas estatais estaduais. Sem 
qualquer vinculação com obras ou projeto de tais 
estatais, estão emitindo debêntures, resgatáveis 
num prazo médio de cinco anos, que na verdade 
significam uma forma indireta, permito-me dizer ar
dilosa, de agravar os compromissos que tais Esta
dos têm, no caso, com os tomadores dessas debên
tures que estão desvinculadas de qualquer projeto 
concreto. 

Solicitei nesse momento a permissão de V. 
Ex", Sr. Presidente, para essa explicação, porque 

..esse:-preoeupação vem ao encontro de uma inquie
tação de todo o Pafs, de interesse verdadeiro do real 
como moeda estável, que é de segurar o déficit pú
slico, que está sendo clara ou esoondidamente am
pliado em nosso Pafs. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 1• Secretá
rio em exercfcio, Senador Esperidião Amin. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 52, DE 1996 

Dispõe sobre as operações de crédi
to Interno e externo das empresas em 
que os Estados, o Distrito Federal ou os 
Municípios, dlreta ou lndlretamente, dete
nham a maioria do capital social com dl
reHo a voto, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1° As operações de crédito interno ou ex

temo das empresas em que os Estados, o Distrito 
Federal ou os Municfpios, direta ou indiretamente, 
detenham a maioria do capital social com direito a 
voto, são.subordinadas às normas fixadas nesta Re
Solução.~ 

§ 1• Compreende-se como operação de crédi
to, para os efeitos desta resolução, toda e qualquer 
obrigação decorrente de financiamento ou enl!résti
mo, inclusive arrendamento mercantil, que repre
sente compromissos assumidos com credoreS'situa-
dos no Pafs ou no exterior. · 

§ 2" Considera-se financiamento ou emprésti
mo a emissão ou aceite de tllulos de crédito e a ce
lebração de contratos que fixem valores mutuados 
ou financiados, ou prazos ou valores de desembolso 
ou amortização, bem corno seus aditamentos que 
elevem tais valores ou modifiquem tais prazos. 

Art 2" É vedado às entidades a que se refere o 
artigo anterior a realização de operações de crédito 
de captação de recursos financeiros para repasse a 
órgãos dli ãdministração direta do Estado ou Municf
pio a que forem vinculadas, inclusive na forma de 
antecipação de pagamento de tributos. 

Art 3" O montante global anual das operações 
de crédito interno ou externo das entidades a que se 
refere o art 1° não poderá ultrapassar o equivalente 
a 10"k (dez porcento) de seu patrimOnio lfquido. 

Art 4° O somatório do passivo circulante com o 
exigfvel a longo prazo das entidades a que se refere 
o art.1° não poderá uitrapassar 80% (oitenta por 
cento) de seu património lfquido. 

Art 5° Os compromissos assumidos pelas enti
dades a que se refere o art 1° com credores situa
dos no Pa(s ou n.9 exterior, por prazo inferior a tre
zentos e sessenta dias, não serão submetidos aos li
mites e condições fixados nesta Resolução, desde 
que o valor do passivo circulante não uttrapass o do 
ativo circulante. 
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Art. 6" Os valores utilizados para o cálculo do 
--ativo e passivo circulante, do exigfvel e do patriiTIÔ
nio liquido, a que se referem os arts. a•, 4° e s•, se
rão extrafdos do balancete mensal, especfficado na 
fonna da l~gislação contábil a que a entidade estiver 
submetida e apurado com defasagem não superior a 
dois meses. 

Art. 7" Em caso excepcional, devidamente jus
tificado, as entidades a que se refere o art. 1° pode
rão pleitear ao Senado Federal a elevação temporá
ria dos limites fixados nos arts. 3", 40 e 5" 

Art. s• Ficam condicionadas a autorização es
pecifica do Senado Federal as seguintes modalida
des de operações: 

I -de crédito externo; 
11 -de crédito interno que: 

_ Jll,impliquem na emissão de debêntures ou ou
tros títulos de longo prazo; 

--- :-jj sejam decorrentes de repasiõe de recursos 
provenientes do exterior; 

c) sejam decorrentes de convênio firmado com 
entidade pública ou privada domiciliada no Pafs ou 
no exterior. 

d) exijam elevação temporária dos limites pra
vistos nos arts. a•, 4° e 5" 

Art. 9" As entidades a que se refere o art. 1° 
encaminharão ao Banco Central do Brasil os pleitos 
de autorização para a realização das o~rações de 
crédito sujeitas às condições e limites lixados nesta 
Resolução, instrufdos com: 

I - pedido do dirigente principal da empresa ou 
fundação; 

11 - certidões que comprovem a regularidade 
junto ·l!lo Programa de Integração Social - PIS, ao 
Fundo de Investimento Social/ Contribuição Social 
para o Financiamento da Seguridade - RNSQ
CIAUCOFINS, ao Instituto Nacional do Seguro So
cial - INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço- FGTS; 

III - declaração de adimplência junto às institui
ções integrantes do Sistema Financeiro Nacional e 
aos financiadores externos em operações garantidas 
pela União; 

IV - análise financeira da operação acompa
nhada dos cronogramas de dispêndio com as dfvi
das interna e externa e com a operação a ser reali
zad;!, e da .demonstração da capacidade de paga
mento do tomadOr; 

V- relação de débitos vencidos e não pagos; 
VI - balancete para fins de cálculo dos limites 

de que tratam os arts. 3", 40 e 5" 

Parágrafo único. Dispensa-se a documentação 
prevista nos incisos 11 e III sempre que a operação 
de crédito objetive à regularização dos próprios débi
tos a que se referem aqueles incisos. 

Art. 1 O; A realização das operações de crédito 
que não se enquadrem na exigência do art. s• será 
precedida de manifestação do Banco Central do 
Brasil em processo instruído com a documentação 
constante do artigo anterior. 

Art. 11. O Banco Central do Brasil encaminhará 
ao Senado Federal. no prazo máximo de dez dias 
úteis contados da data do recebimento da documen
tação descrita no art. 9°, os pleitos para a realização 
das operações de crédito a que se refere o art. a•, 
acompanhados de parecer fundamentando quanto 
ao enquadramento da operação de crédito nos limi
tes previstos nos arts. 3", 4° e s• e nas demais exi
gências contidas nesta Resolução, quanto ao mérito 
.da operação financeira e quanto ao nível de endivi
damentointerno e externo de entidade pleiteante. 

Art. 12. O disposto nesta Resolução não se 
aplica às operações passivas das instituições finan
ceiras controladas pelos Estados, Distrito Federal e 
Municfpios. 

Art. 1a. O Conselho Monetário Nacional regula
mentará os procedimentos a serem adotados pelas 
instituições integrantes do Sistama Financeiro Na
cional tendo em vista o cumprimento do disposto 
nesta Resolução. 

Art. 14. O Banco Central do Brasil fiscalizará o 
cumprimento das disposições desta Resolução pe
las instituições integrantes do Sistema Finançeiro 
Nacional. 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Arl"16. Revogam-se as disposições em contrário. 

JusUflcação 
Com vistas ao exerofcio da competência priva

tiva que lhe é atribufda pelo art. 52, incisos V a IX, 
da Constituição Federal, o Senado Federal se serve 
das resoluções n• 96, de 1989, que "Dispõe sobre li
mites globais para as operações de crédito externo e 
interno da União, de suas autarquias e demais enti
dades controladas pelo poder público federal e esta
belece limites e condições para a concessão da ga
rantia da União em operações de crédito externo e 
interno•, e n" 69, de 1995, que "Dispõe sobre as 
operações.dE! c~ito interno e externo dos Estados, 
do Distrito!=ederal, dos Municfpios e de suas res
pectivas autarquias, inclusive. concessão de garan
tias, seus limites e condições de autorização, e dá 
outras pro"i_dências", ambas de caráter normativo. 
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Tais Resoluções estão, porém, necessitando 
<:te ajustamento no sentido de sua atualização. Espe
cificamente com relação à Resolução n• 69, de 
1995, ela não inclui, entre as entidades às quais de
vem ser aplicadas suas normas, as empresas em 
que os Estados, o Distrito Federal ou os Municfpios, 
direta ou indiretamente, detenham a maioria do capi
tal social com direito a voto, diferindo, neste particu
lar, da Resolução n• 96, de 1989, que estende suas 
normas ao controle do encfiVidamento das empresas 
em que a União detém a maioria desse mesmo tipo 
decapitai. 

Alguns dos analistas das questões relativas ao 
controle do endividamento do setor público enten
dem, enoneamente, que tal omissão da Resolução 
n• 69, de 1995, se deve ao fato de que a competên
cia atribufda ao Senado Federal pelos incisos Y a IX 
aa--cõn!!tituição Federal não se estende às drvidas 
das empresas vinculadas aos Estado, ao Distrito Fe

.~ derat"!nl'aciSMunicfpios. Baseiam esse entendimen
to numa interpretação meramente gramatical do art. 
52, Vil, da Constituição Federal, cujos termos .são os 
seguintes: 

• Art. 52. Compete privativamente ao 
Senado Federal: 

VIl - dispor sobre limites globais e con
dições para as operações de crédito externo 
e interno da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municfpios, de suas autar
quias e demais entidades cqntroladas pelo 
poder público federal. • 

Solicitei o exame desta questão à Consultaria 
Legisfàtiva, que produziu o Estudo n• 139,~ de 1995, 
(cópia anexa), de autoria do Consultor Fernando 
Trindade, especialista em Direito Constitucional. Re
porta-se o Consultor, em seu trabalho, às considera
ções do eminente constitucionalista Manoel Gonçal
ves Ferreira Filho, constantes do livro 'Comentários 
à Constituição Brasileira de 1988', Ed. Saraiva, Vol. 
2, p. 39, que se transcrevem a seguir: 

'No desiderato de estabelecer um con
trole sobre o endividamento dos entes men
cionados, caberá ao Senado estabelecer li
mites globais e condições (gerais) para as 

_ operações de crédito externo e interno que 
- -- ~~ eTetiVem. 

Oooooooouoooo0°HO_u .. oooooo_o .. ooooo•ooooooooooooouooooo 

É claro o texto, no que tange à inclu
são das operações de crédito externo de 
toda e qualquer autarquia, vinculada a qual-

quer' doS' entes mencionados, entre as que 
se sujeitam aos limites glc!Jais e condições 
aqui referidos. 

Também é claro que as operações de 
crédito externo de toda entidade controlada 
pelo Poder Público federal caem no mesmo 
regime. 

O texto, porém, não se refere a outras 
entidades, da administração descentralizada 
que não as autarquias dos demais entes fe
derativos. É de se crer, porém, que tenha 
aqui ocorrido lapso de redação. Afinal, ubl 
eadem ratio, eadem dlspositio. • 

Com a expressão latina acima, que se traduz 
por 'Onde há a mesma razão da lei, ar (deve-se apli
car) a mesma disposição legai', o autor relaciona o 
texto do inciso VIl do art. 52 da Constituição Federal 
com o do inciso V do mesmo artigo. Por ocasião do 
-exame dQ._inciso V, que define a competência do Se
nado Federal, para 'autorizar operações externas de 
natureza financeira, de interesse da União, dos Es
tados do Distrito Federal, dos Territórios e dos.Muni
cípios', Manuel Gonçalves Ferreira Filho conc!Ói que 
a obrigatoriedade da autorização se estende aôs en
tes da administração indireta, como as empresas pú
blicas e sociedades de economia mista, porquanto a 
realização de tais operações financeiras implica em 
responsabifidade da União, do Estado, do Distrito 
Federal ou do Municlpio, conforme o caso, já que 
são eles os donos, exclusivos ou majoritários, do ca
pital daquelas entidades empresariais. Ora, a com
petência de 'dispor sobre limites globais e condições 
para as operações de crédito externo e interno.-•, fi
xada no inciso Vil, constitui condição necessária 
para o adequado cumprimento da competência de 
autorizar operação externas de natureza financeira. 
É !feito, portanto, concluir que a primeira também se 
aplique, do mesmo modo que a segunda, às entida
des empresariais controladas pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municfpios. 

Assim, embasado na interpretação de Manuel 
Gonçalves Ferreira Filho, entendo que seja também 
da competência privativa do Senado Federal dispor 
sobre limites globais e condições para a realização 
das operações de crédito das empresas públicas e 
das sociedades de economia mista vinculadas aos 
Estados, ao Distrito Federal ou aos Municfpios. 

~ Estabelecer .tais limrres e condições é o objeti
vo precípuõdo presente Projeto de Resolução. Não 
mais se pode protelar a normalização do controle do 
endividamento daquelas entidades empresariais. 
Anexa-se ao presente Projeto de Resolução a Men-
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sagem n• 466, de 6 de setembro de 1995, do Go-
-vernador do Estado de Santa Catarina, submetendo 
à consideração da Assembléia Legislativa do Estado 
um Projeto de Lei, também anexo, que "Autoriza o 
Poder Executivo a· constituir empresa destinada à 
geração de recursos para alocação em investimen
tos públicos no território catarinense." Sob a denomi
nação de Santa Catarina Participação e Investimen
tos S/ A - lnvesc, a empresa se constituiria como so
ciedade de economia mista, tendo " ... por objeto a 
geração de recursos para alocação em investimen
tos públicos no território catarinense captados pela 
emissão de obrigações•, conforme prevê o ar!. 2• do 
Projeto de Lei. Tal objeto implica no aumento do en
dividamento do Estado de Santa Catarina, porquan
to a realização dos investimentos públicos a que se 
refere o art. 2° do Projeto de Lei é tareia básica do 
Govemfl do Estado. A nova dívida seria assumida à 
reveüa .de autorização .do Senado Federal, já que a 

· ··lnVese-não se submeteria· a nenhum controle de en
dividamento. 

Anexa-se, ainda, cópia de artigo da autoria de 
Teodomiro Braga, publicado na Gazeta Mercantil de 
11 de agosto de 1995, sob o tftulo de "As debêntu
res de Minas", que se refere ao lançamento de • ... 
debêntures da Caixa de Administração da Dfvida 
(Cadiv), companhia que o governo mineiro está 
criando para gerir a divida pública do estado, .. .". 
Depreende-se da leitura do artigo que a Cadiv deve 
ter a mesma natureza operacional da lnvesc. 

A necessidade de se abortar a adoção de pro
cedimentos que permitam burtar os controles da df
vida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municf
pios, não é, porém, o único motivo a recomendar a 
adoção de uma sistemática de controle do endivida
mento das empresas estatais subordinadas àquelas 
unidades da Federação. É fato amplamente conheci
do que um bom número dessas empresas não dis
põe de critérios adequados de endividamento, vindo 
a operar praticamente em condições de insolvência, 
dependendo, para sobreviver, do permanente socor
ro da unidade da Federação a que se vinculam. 

Tais são as razões pelas quais submeto à con
sideração desta .~o preste Projeto de Resolução 
direcionado à fixação de condições e limites para a 
realização das operações de crédito das empresas 
vinculadas aos Estados, ao Distrito Federal ou aos 
M.Yllicípios. . 

- ..._,aiã-dãs Sessões, 28 de maio de ·1996.- Se
nador Esperldião Amln. 

(À Comissão de Assuntos Econ6mi-
cos.) 

PRoJETO DE LEI DO SENADO N" 113, DE 1996 

Altera a Lei n• 8.069, de 13 de julho 
de 1990, determinando a busca imediata 
de criança ou adolescente reclamados 
como desaparecidos. 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. 1• O art. 17 da Lei n• 8.069, de 13 de julho 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo: 

"Ar!. 17 ............................................... .. 
Parágrafo único. A criança ou adoles

cente, reciamados junto a Delegacia de Poli
cia ou Ministério Púbico. como desapareci
dos, devem ter a sua procura efetivada ime
diatamente pelas autoridades competentes, 
inclusive mediante ampla âiVUigação de fo
tografias deles, sob pena de sanções admi-
nlstrativas e penais cabfveis." · 

Ar!. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as ãiSpoSições em contrário. 

Justificação 
-

Estabelece a Constituição Federal que é dever 
da famRia, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
um conjunto de direitos, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, explo
ração, violência, crueldade e opressão. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, a 
Lei n• 8.069, de 1990, detalha esse preceito cons
titucional, garantindo a prioridade. A criança e o 
adolesce!)Je devem ter a primazia de receber pro
teção· e "socorro em quaisquer circunstâncias e 
precedências de atendirriÉ!nto nos serviços públi
cos ou de relevância pública (art. 4°, parágrafo 
único, a e b). 

Não se justifica, portanto, a espera de vinte e 
quatro horas por parte das delegacias de polfcia 
para iniciar-se a procura de crianças desapareci
das, como temos observado na prática. Tal demo
ra fere profundamente as garantias do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, redundando num abuso 
do poder discricionário que as autoridades policiais 
possuem. 

Isto posto, conclamamos os ilustres Pares para 
aprovação .do. presente projeto, que busca consoli
dar efetivamente o principio da prioridade absoluta 
dos direitos da infância e do adolescente. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1996. - Se
nador Erna[!des Amorim, PMDB-RO. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e dá outras providências. 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na invio
labilidade da integridade ffsica, psfquica e moral da 
criança e do adolescente, abrangendo a preserva
ção da imagem, da identidade, da autonomia, dos 
valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos 
pessoais. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania -decisão terminativa.) 

O SR; PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os 
projetas serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. • 

- ·Sébre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo..Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Esperi- · 

·· dlae-Amim. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 526, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2", da Cons

tituição Federal, e do art. 216, do Regimento Interno· 
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Sr. Ministro 
Extraordinário de Polftica Fundiária, as seguintes in-
formações: · 

1. Quantos processos para aquisição de áreas 
de terra para fins de Reforma Agrária tramitam na 
Superintendência desse Ministério em Rondônia, na 
presente data? 

2. Quais as caracterfsticas de cada uma das 
propriedades constantes dos processos citados, es
pecialmente: 

a) nome do proprietário, proponente/vendedor; 
b dimensões ffsicas; · 
c) localização detalhada, inclusive com a dis

tância relativa à sede do municfpio. 
3. Qual o valor proposto para venda por hecta

re de terra nua, em cada uma das propriedades? 
4. Qual o valor proposto para venda das ben

feitorias porventura existentes em cada uma das 
propriedades? · 

5. Em que estágio processual encontra-se 
cada uma das propostas? 
--6, QJJaL o número da famRias previsto para as

sentamento em cada uma das áreas,-sa adquiridas? 
Sala das Sessões, 28 de maio de 1996. - Se

l)ador José Blanco. 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 527, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2", da 

Constituição Federal, 215 e 216, do Regimento ln
temo do Senado Federal, seja solicitada ao Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), 
através do Sr. Ministro de Estado dos Transportes, a 
seguinte informação: 

1 - Quais os nomes das empresas que foram 
contratadas para fazer os serviços de capina e lim
peza às margens das rodovias federais brasilei
ras? 

2 - Qual o valor de cada um desses contratos? 
3 - Quais são os critérios utilizados e os fndi

ces aplicados para remunerar tais serviços? 
Sala das Sessões, 28 de maio de 1996. - Se

nador Gilberto Miranda. 

. " (,4 Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 528, DE 1996 

Senhor. Presidente, 
Requeiro, nos termos do art, 10 § 2'7 da 

Constituição Federai, 215 e 216 do Regimento ln
temo do Senado Federal sejam solicitadas ao:.De
partamento de Polícia Federal, através do Senhor 
Ministro de Estado da Justiça, as seguintes infor
mações: 

- Quais as empresas do Grupo Nacional que 
foram utilizadas em operações irregulares para sus
tentar o lucro artificial do antigo Banco Nacional SI A, 
baseado em 652 (seiscentos e cinqüenta e duas) 
contas correntes fictfcias? 

- Quem são os executivos e os ex-executivos 
do 13anco-Nacional e demais empresas do Grupo 
responsáveis por essas operações? 

- Houve remessa de alguma parcela dos recur
sos provenientes dessas operações para fora do 
pafs? Caso sim, quais os bancos estrangeiros que 
captaram esses depósitos? 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1996. - se
nador Gilberto Miranda. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III, do art. 216, do Re
gimento Interno. 

Sobr&-a ·me5a; oifcios que serão lidoS pelo Sr. 
1• Secretário em exercfcio, Senador Esperidião 
Amin. 

_ São lidos os seguintes: 
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Brasma, 27 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao OF. SF/800/96, de 24 de maio 

do corrente, indico os nobres Senadores José Boni
fácio e Epitacio Cafeteira, como Titular e Suplente, 
para compor a Comissão Temporária, criada através 
do Requerimento n• 475, de 1996, destinada a 'defi
nir uma política para o desenvolvimento econômico 
e social da Amazônia'. 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
estima e consideração. 

Cordialmente, Senador Esperidião Amln, Lf
der do PPB, em exercfcio. 

OF[CIO 104/96- GLDPT 

Brasfiia-DF, 27 de maio de 1996 

- - Soohor Presidente, 
.Em atenção ao OF. SF n• 801/96, indico a 

·SErnaeklra Marina Silva, titular, como representante 
do Partido dos Trabalhadores, para compor a Co
missão Temporária, criada a partir do Requerimen
to n• 475/96, com a finalidade de definir uma Polfti
ca para o Desenvolvimento Econômico e Social da 
Amazônia. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. 

Senador José Eduardo Outra, Lfder do PT •.... 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A 
Presidência designa os Senadores indicados pela 
Liderança do PT e do PPB, respectivamente, a fim 
de integrarem a comissão temporária criada por 
intermédio do Requerimento 475, de 1996, nos ter
mos dos expedientes que acabam de ser lidos. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1• Secretário em exercfcio, Senador Esperidião 
Amin. 

São lidos os seguintes: 

SGMP/488 

BrasRia 27 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia, em atenção ao Offcio n• 454196, da Uderança 
do Bloco Parlamentar PPB/PL, cópia anexa, a indi
~e-Deputado Jofran Frejat, como. titular, para 
integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço.- Luís Eduardo, Presidente. 

OF/GAB/N° 364 

Brasília, 24 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

José Priante passa a integrar, na qualidade de su
plente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, em vaga existente. 

Renovo, na oportunidade, protestos de cOnsi
deração e apreço. - Deputado Michel Temer, Lfder 
do Bloco PMDBIPSBIPSL/PSCIPMN. 

OFiciO N• 631-BI-PFL/96 

Brasma, 28 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Cláudio Chaves deixa de fazer parte, como niembro 
jitular, da. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
destinadora apurar as denúncias contidas na revista 
Veja do dia 30 de agosto de 1995, sobre o trabalho 
de crianças e adolescentes no Brasil. 

Indico para a referida vaga a Deputada ~lia 
Mendes. : 

· . Atenciosamente, - Deputado Inocêncio~ 011· 
veira, Lfder do Eiloco Parlamentar. 

OF[CIO N• 632-BI-PFL/96 

Bra5ma, 28 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunjco a Vossa Excelência que a Deputada 

Célia Mendes deixa de fazer parte, como membro 
suplente, da Comissão Parlamentar Mista de Inqué
rito destinada a apurar as denúncias contidas na re
vista Ve.k! -do dia 30 de agosto de 1995, sobre o tra
balho de crianças e adolescentes no Brasil. 

Indico para a referida vaga o Deputado Luciano 
Pizzatto. 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Lfder do BIQCO_ E'ª-~amentar. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Serão 
feitas as substituições solicitadas 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • O Se
nhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.460, de 24 de maio de 1996, que 
'dispõe sobre medidas de fortalecimento do Siste
ma Financeiro Nacional e dá outras providências'. 

De açoJ11o s:om as indicações das Lideran
ças, e nos"termos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Re
solução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Co
missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 
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Titulares 

Jáder Barbalho 
Ney Suassuna 

BelloParga 
Francelino Pereira 

Pedro Piva 

Eduardo Suplicy 

E:riiilíái=t!mandes · 

..... ···':--
Titulares 

SENADORES 

Suplentes 

PMOB 

PFL 

PSOB 

PT 

PTB 

RamezTebet 
Nabor Júnior 

Freitas Neto · · 
RomeroJucá 

Jefferson Péres 

Lauro Campos 

Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL~PTB) 

Manoel Castro Raimundo Santos 
Luciano Pizzatto . Ciro Nogueira . 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSCIPMN) 

Gonzaga Mota Edinho Bez 

Bloco (PPBIPL) 

Basflio Villani Odelrno Leão. 

PSDB 

Ayrton Xerez Antônio Kandil: 

PCdoB 

Aldo Rebelo Sérgio Miranda 

PPS 

Augusto Carvalho Sérgio Arouca 
De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para tramita· 
ção da matéria: 

Dia 28-5-96 ·designação da Comissão Mista; 
Dia 29-5-96 • instalação da Comissão Mis

ta;Até 29·5-96 • prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade; 

Até 7-6-96 ·prazo final da Comissão Mista; 
• - . l'<té"Z!-6-96- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • O Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n• 1.461, de 24 de maio de 1996, que "conce
de isenção do Imposto sobre Produtos industrializa· 

dos • !PI. na aquisição de equipamentos. máquinas, 
aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de 
apuração e prazo de recolhimento do referido impos
to para as microempresas. e empresas de ·pequeno 
porte, e estabelece suspensão do IPI na saída de 
bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a 
granel, dos estabelecimentos produtores e dos esta-
belecimentos equiparados a industrial". , , 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2° da Resolução 
n• 1189-CN,. fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de ·emitir parecer sOb ~'li a ·matéria:; , 

SENADORES· 

Titulares· Sup(entes . 

PMDB 

Fernando Bezerra Onofre Quinan 
ç;;ilberto Miranda Gerson earj,a~ 

PI7L . . . . . . . ' .. 
João Rocha Edison Lobão 
Júlio Campos Jonas Pinheiro. 

::-
.. ' .... PSDB ':!: 

Pedro Piva 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Titulares· 
·. ~-

Coutinho Jorge 

PSB 

Art:rilQrtEVámes 

PPS 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL ~PTB) 

Júlio Césàr Murilo Pinheiro 
Luiz Braga Osório Adriano. 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC/PMN) 

Marcelo Teixeira Dilso Sperafico 

Bloco (PPBIPL) 

João Ribeiro Severino Cavalcanti 

PSDB 

Welson Gasparini AntOnio Balhmann 

PV 

Fernando Gabeira 

PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
riCa-estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-5-96- designação da Comissão Mista; 
Dia 29-5-96 - instalação da Comissão Mista;-· 
Até 29-5-96 - prazo para recebimento · de · 

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

Até 7-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 22-8-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SuasSuna) - O Se-' 
nhor Presidente da República editou 'a' Medida ·Provi-· 
sória n• 1.462, de 24 de maio de 1996, que 'isenta 
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Pro
dutos Industrializado$ bens de informática adqui·ri- · 
dos pelo Tribunal Superior. ·Eleitoral'. 
_ _ p~acordo com as indicações_ das Uderanças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução . 

.. .n~11B9-'CN, fica assim constituída a Comissão Mistá' -
iriculiiiiida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gerson Camata 
Raviano Melo 

João Rocha 
José Agripino 

· -SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

Casildo Maldaner 
Nabor Júnior 

JoséBianco 
Vilson Kleinübing · 

José Roberto Arruda Coutinho Jorge 

Epitácio Cafeteira 

RomeuTuma 

Titulares 

PPB 

Esperidião Amin 

PSL 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Murilo Pinheiro Mendonça Filho 
Zila Bezerra Uma Netto 

- - : ~ Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 

Pedro Navais Roberto Valadão 

Bloco (PPBIPL) 

Jorge Tadeu Mudalen Augusto Farias 

PSDB 

Nárcio Rodrigues Luciano Castro 

PDT 

Fernando Lopes canos Cardinal 

PSB 

Fernando Lyra Alexandre Cardoso 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,

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

Dia 28-5-96 - designação da Comissão Mista; 
Dia 29-5-96 - instalação da Comissão Mista; 
Até 29-5-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista e!'litir o parecer 
. sobre a admissibilidade; 

Até 7-6-96 - prazo final da Comissão Mista; 
_ Aíé 22-06-96 - prazo no Congresso · Nacio

nai.Seiá feita a devida comunicação à Câmara dos 
Depuladôã · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A PrEr . 
sidência convoca sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18h30min, destinada à apreciação ds re
querimentos de transcrição nos Anais e de urgência. 

O ·SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - El>go-
tado o tempo destinado ao ~i.ente. · 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
Votação, em turno único, do Requerimento n• 

789, de 1995, do Senador Waldeck Omelas, solici
tando, nos termos regimentais, a tramitação conjun
ta dos Projetas de Lei da Câmara n•s 41, de 1991, e 
50, de 19!l§, por tratarem de matérias que versam o 
mesrrio aSsunto. (Em virtude de adiamento) 

A matéria constou da paula da sessão delibe
rativa ordinária de 9 do corrente, quando teve sua 
votação adiada para hoje. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Péres. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 529, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2", •a•, do 

Regimento Interno, a retirada em caráter definitivo, 
-do Requerimento A0 789 de 1995. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1996 • ..;. Wal-
deck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Re
querimento o• 789, de 1995, vai ao Arquivo. 
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O Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1991, 
-velta à Comissão de Assuntos Econômicos para 
exame das emendas oferecidas em plenário no tur
no suplementar. 

O Projeto de Lei da Câmara n• 50, de 1995, 
volta à Comissão de Assuntos Socias para instru
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 2: 
Votação, em turno único, do Requerimento N• 

354, DE 1996, do Senador Romeu Tuma, solicitan
do, nos tennos regimentais, a criação de uma comis
são temporária interna, composta de cinco Senado
res, para, no prazo de 60 dias, coletar dados junto 
às autoridades do Estado de Pernambuco e outros 
setores que entender necessário, sobre a tragédia 
resultante de serviços de hemodiálise no lnstiMo de 
Doenças de Caruaru. 
· -A tflatéria constou da Ordem do Dia da séssão 
de 25 de abril úHimo em regime de urgência, quando 

~ --'fóllido-e aprovado o Requerimento n• 393, de extin
ção de urgência. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
A SR• BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce

do a palavra a V. Ex", para encaminhar, por cinco 
minutos. 

A SR• BENEDITA DA SILVA {PT -8P. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o Partido dos Trabalhadores aprova a iniciativa do 
Senador Romeu Tuma. Para nós seria importante 
que tivéssemos criado uma comissão parlamentar 
de inquérito para examinar não apenas essa situa
ção localizada, mas também outros problemas rela
cionados à polftica nacional de saúde. 

. Não obstante a iniciativa do Sr. Senador mere
cer nossa atenção, gostaríamos de, neste momento, 
levantar uma proposta: entendemos importante que 
os Partidos estejam representados nessa comissão 
temporária; entretanto, da fonna como está propos
ta, composição por cinco membros, nem mesmo o 
autor da proposta, por requerimento, poderá fazer 
parte da comissão. 

Tendo em vista a questão da proporcionalida
de da representação partidária, confonne estabe
lecem a Constituição Federal e o Regimento, eu 
gostaria de solicitar a ampliação dessa comissão, 

- alll'l'fQRtaRáo--de cinco para onze seu número de 
participantes. -

Era o que gostarfamos de propor, consignando 
aqui nosso apoio à iniciativa do Senador Romeu 
Tuma 

O Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário deixa a cadeira da presidéncia, que 
é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidents. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
o encaminhamento de votação. 

Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PP$-PE. Para en

caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, essa questão de Caruaru 
não é traumática apenas para os pemambucanos. 
Evidentemente, isso foi a demonstração mais cabal 
de que o nosso sistema de saúde está completa
mente doente. 

Esse fato aconteceu em Caruaru, infelizmente 
na minha terra, mas poderia ter acontecido em qual
quer lugar. O sistema que paga as fraudes, que per~ 
mite os ralos da corrupção, evidentemente também 
admite que existam problemas como esse. 
- Termo a impressão de que criar uma comissão 
como essa para coletar dados talvez não fosse ne
cessário no momento. E explico por quê: poderia
mos coletar muito mais do que propõe a Comissão e 
até discutir o sistema de credenciamento dos ~ospi
tais privados, porque esse fato é um dos maiores 
causadores de corrupção existentes neste Pàrs e, 
infelizmente, pouco se faz contra isso. 

Eu só gostaria de lembrar ao Senador de São 
Paulo que a Assembléia Legislativa de Pernambuco 
já constituiu uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
- inclusive para a Senadora do PT, que provavel
mente sabe que o Secretário de Saúde de Pernam
buco é do Partido dos Trabalhadores. 

Também a Comissão de Seguridade Social da 
Câmara d_qs Deputados esteve em Caruaru e cole
teu dadàt. Inclusive, num relatório muito duro e 
correto, manda o Ministério Público responsabili
zar aqueles que foram omissos e solicita que se
jam responsabilizadas perante a Justiça as autori
dades que não cumpriram com suas obrigações. 
Ou seja, as medidas foram tomadas. Houve, inclu
sive, em Pernambuco, censura pública ao Secretá
rio da Saúde, do PT, e ao Ministro da Saúde, o Sr. 
Adib Jatene. 

Talvez, num primeiro momento, fosse interes
sante que o Senado solicitasse o relatório final da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia 
Legislativa de Pernambuco e o relatório final da Co
missão de -Seguridade. À luz desses documentos, 
portanto, se-sentisse que houve um certo equivoco 
ou que houve, da parte dessas Comissões, alguma 
desídia, o Senado poderia tomar alguma medida. 
Mas é algo que vai incidir sobre ações que foram to-
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madas pelos que são responsáveis pelo setor públi
-ca, inclusive do próprio Poder Legislativo. 

Quero dizer que, se toda essa minha argumen
tação não sensibilizar nem o autor, nem a Senadora 
do PT, voto favoravelmente, porque não será ne
nhum Representante de Pernambuco, muito menos 
eu, que causará qualquer entrave em relação a essa 
matéria. Porém, talvez por economia do próprio Se
nado, seria interessante conhecer o que já foi feito. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 

o encaminhamento de votação. 
A Mesa deve esclarecer que o Senador Carios 

Wilson fez um offcio pedindo que a Assembléia Le
gislativa de Pernambuco remetesse ao Senado Fe
deral as conclusões da Comissão Parlamentar de In
quérito ali realizada, bem como o mesmo lral>alho 
que-foi ~o na Câmara dos Deputados. 

Creio que era necessário dar esse esclareci-
~ · · irienttTao Plenário. -

O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra, para um esclarecimento, ao nobre Sena
dor Carios Wilson. 

O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, secundando o Senador Ro
berto Freire, eu gostaria de dizer que a nossa preo
cupação foi exatamente esta: a Câmara tomou a li
derança no sentido de formar essa Comissão Espe
cial, realizada em Pernambuco. 

Eu, como Senador, mesmo sem estar oficial
mente _pesignado, acompanhei a delegação da Câ
mara dos Deputados. E essa Comissão, formada 
pela Câmara, elaborou um relatório muito duro sobre 
a matéria. 

Semana passada, esse relatório foi conclui
do pelo Relator, Deputado Mosconi, de Minas Ge
rais. 

A sugestão do Senador Roberto Freire foi 
acatada pelo Senador Romeu Tuma, e quero des
tacar a sua preocupação, desde o primeiro mo
mento, com a questão da hemodiálise em Carua
ru. O Senador Roberto Freire destacou que o que 
aconteceu lá poderia ter ocorrido em qualquer par
te do Pafs, porque a falência e o sucateamento do 

• ~de-saúde não existem apenas em Caruaru, 
mas em todo o Brasil. 

Quero agradecer o empenho e a vontade de 
ajudar os pemambucanos de Caruaru demonstrados 
pelo Senador Romeu Tuma e a solidariedade da Se-

nadora _Benedita da Siiva, que acompanhou o reque
rimento de formação dessa Comissão proposto pelo 
Senador Romeu Tuma 

Agora, creio que a sugestão que já havia sido 
encaminhada por mim à Mesa, na semana passada, 
e que agora é seguida pelo Senador Roberto Freire, 
atende melhor se recebermos o relatório da CPI for
mada pelos Deputados Estaduais, na Assembléia do 
meu Estado, como também o relatório da Comissão 
da Câmara dos Deputados. A partir desses relató
rios, poderemos formar uma comissão para saber
mos qual a posição que o Senado deverá tomar em 
relação à tragédia de Caruaru. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
o encaminhamento de votação. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a 
P.alavra para encaminhar. 

O SA. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma, autor do 
requerimento. • O SR. ROMEU TUMA (PSL-5P. Para encami-
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; Srs. 
Senadores, quando fiz o requerimento, conVersei 
muito com o Senador Lúcio Alcântara, em razão de 
o problema da hemodiálise não ocorrer apenas em 
Caruaru, Pernambuco. Outros fatos idênticos acon
teceram em outros lugares. Tomei conhecimento 
também de que alguns órgãos, alguns segmentos 
médicos, com equipamentos em condições de se fa
zer uma hemodiálise de Primeiro Mundo, têm dificul
dades em conseguir autorização do Sistema Único 
de Saúde. 

Segtirido informações que consegui em ReCi
fe, Pernambuco, quando lá estive, inclusive em 
companhia do Senador Carios Wilson, os atendi
dos por aquele serviço de hemodiálise ultrapas
sam 100. E, a cada semana, sentimo-nos amargu
rados com o óbito de mais um dos atendidos, en
venenados pelo sistema de água que nunca foi fis
calizado. 

Não sei como o Regimento Interno desta Casa 
pode proceder, mas gostaria de tomar sem efeito 
esse requerimento, em razão de a CPI da Assem
bléia Legislativa de Pernambuco já ter conclufdo 
suas investigações, e o seu relatório, inclusive, já ter 
sido solicitado pelO-Senador Carios Wilson. Esse re
latório será apreSentado provavelmente à COmissão 
de Infra-Estrutura desta Casa para que o analise e 
proponha penalidades maiores a procedimentos 
desse tipo, ~ém de um chamamento ao Ministério 

' 
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da Saúde para que fatos como esses não se repi
-tam. 

Solicito à Mesa orientação sobre o procedi
mento a adotar no sentido de desistir desse requeri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Romeu Tuma, V. Ex" pode formalizar o requerimento 
de retirada de pauta. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, já está 
requerido. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercfcio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 530, DE 1996. -,,.,...., 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2" a do Re

-. · -Qimê"ntó Interno, a retirada, em caráter definitiVo, do 
Requerimento n• 354, de 1996. 

Sala das Sessões,_28 de maio de 1996.- Ro-
meuTuma. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento de. retirada da matéria constante 
do item 2 da pauta. . . 

Os Srs. Senadores que o aprovavam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria vai ao ar

quivo. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 3: 

REQUERIMENTO N• 402, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requeri
mento N• 402, DE 1996, do Senador Rober
to Freire, solicitando, nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno, a inclusão, em Or
dem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n• 
25, de 1995, de sua autoria, que institui a re
visão judicial dos valores atribufdos aos imó
veis desapropriados, por interesse social, 
para fins de reforma agrária e dá outras pro
vidências, cujo prazo na Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania já se encontra 
esgotado. 

-- Sobre a mesa, oficio do Presidente da Comis
õlão de Constituição, JustiçS. e Cidadania que será 

lido pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Re-
nan Calheiros. · 

É lido o seguinte: 

Brasflia, 28 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao OF. SF n• 607196, de 7 do cor

rente, comunico a Vossa Excelência que, nos ter
mos do disposto no parágrafo único do art. 255 do 
Regimento Interno, esta Presidência nada tem a 
opor quanto à inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei do Senado n• 25, de 1995, que "institui a re
visão judicial dos valores atribuídos aos imóveis de
sapropriados. por interesse social, para fins de refor
ma agrária, e dá outra providência". 

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa 
Excelência os meus protestos de consideração e 
apreço. - Senador lrls Rezende, Presidente da Co
missão de Constituição Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota-
ção o requerimento. . 
- O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho p~ en-
caminhar a votação. ' 

O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA: Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 

· Presidente, já estamos em fase de votação, não é 
isso? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
do requerimento para que a matéria seja inclufda em 
Ordem do Dia. 

O SR. JÁDER BARBALHO- Perfeito. 
Registro o fato de o Presidente da Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania dizer que nada 
tem a opor à inclusão na pauta desse projeto de lei, 
sem o p!Írecer. Lamento que a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania não se manifeste em 
processo dessa natureza. Até posso admitir que, em 
relação ao mérito, o Senador Roberto Freire tenha 
muitas razões para apresentar o projeto de lei, mas, 
no que tange ao aspecto técnico e constitucional, te
nho profundas dúvidas. 

Registro, mesmo antes que o projeto seja in
cluído em pauta, já que o Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania dá o seu aval, 
que o projeto objetiva fazer com que haja revisão de 
sentença judicial transitada em julgado. No meu en
tendimento, a Constituição é clara em relação ao aS
sunto. Além qissg, em processos dessa natureza, o 
Ministério PUblico normalmente é ouvido. 

·Lamento, portanto, Sr. Presidente, que o pro
cesso chegue ao plenário do Senado sem a audiên
cia da Com~ssão de Constituição, Justiça e Cidada-
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nia, que nos daria a oportunidade de debater o as
-sumo sob argumentos de natureza técnica 

Concordo até que o Senador Roberto Freire 
tenha razões, e possa-apresentá-las, em relação a 
essa questão. Preocupa-me, no entanto, Sr. Presi
dente, que o Senado da República, sem a audiên
cia da comissão técnica, aprecie ássllnto dessa 
magnitude, que, no meu modesto entendimento, é 
claramente inconstitucional. Estaríamos permitin
do, neste momento, que um órgão da administra
ção pública pudesse suscitar a revisão, quando a 
revisão já está estabelecid<!, pois a legislação pre
vê. os casos em que há a possibilidade de, ação 
rescisória. Há a possibilidade de ação rescisória, e 
esta poderá ser interposta judicialmente. 

A questão a que me referi diz respeito apenas 
ao aspecto meramente formal, meramente t~ico. 
·Não- pretendo entrar no mérito e na relevãnçia que 
possam ser apresentados pelo autor desse projeto · 

·- ife.-!ei:-Lamento - repito - que a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania não se manifeste sobre o 
tema. Seguramente, acolheríamos a orientação téc
nica da Comissão. · · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Em vota
ção. 

O SR. RAMEZ TEBET -_§r:,__!'residente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para en
caminhar a votação, concedo a palavra ao Senador 
Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-"1S. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)_. Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, confesso que não conheço 
as razões pelas quais a Comissão de Constituição, 
JustiÇà: e Cidadania não se tenha manifestado num 
processo dessa envergadura. '-

Fui alertado, neste exalo momento, rreio· Sena
dor Lúdio Coelho e li o texto de autoria do Senador 
Roberto Freire. Ora, o que se pretem;t_e com esse 
projeto? Pretende-se instituir a revisão judicial em 
processos que já tenham sido definitivamente julga
dos pela Justiça. 

Ora, a lei adjetiva civil, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, já prevê· a ação rescisória e estabelece os 
casos em relação aos quais ela teria procedência. 
Portanto, votar lei que permite a revisão, a qualquer 
tempo, de processos de desapropriação, positiva-

..llléfí!e- éc-eolocar em risco todas as decisões judi
ciais, é eternizar no tempo assuntos já decididos 
pelo Poder Judiciário. 

Ora, se existem na lei adjetiva cMI, no Código 
de Processo Civil, os trãmites da ação rescisória, 

positivamente não me parece razoável que votemos 
uma lei que possibilite a revisão de processos. Eu 
perguntaria: Haverá revisão de revisão? E mais: Até 
quando? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, bem conheço 
a capacidade do nobre Senador Roberto. Freire, 
aqui presente, autor do projeto de lei que ora está 
em votação. Eu gostaria mesmo de ouvir S. Ex", 
uma vez que, confesso, tomei conhecimento do 
texto somente agora. Mesmo esse projeto sendo, 
como parece, de grande limpidez e de fácil enten
dimento, não lhe consigo entender a razão de ser. 
Com toda certeza, objetivà evitar algumas decisõ
es judiciais que, ao ver de alguém, sejam conside
radas esdrúxulas ou tenham atribuído valores ex
cessivos a imóveis desapropriados. Nesse caso, 
pergunto: Já não existe a ação rescisória? Como é 
que vamos elaborar uma_ lei sem fazer referência à 

.ação rescisória estàbelecida no Código de Processo 
Civil? -
. . Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço 
essas· considerações a fim de que a Casa po~ me
ditar sobre o assunto que estamos votando- nesta 
hora e neste momento. , 

-- O SR. PRESIDENTE (José samey) ~ cOntinua -
o encaminhamento de votação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Freire, autor do requerimento. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente, esse projeto tramita há mais de um 
ano - um ano e quatro meses, mais precisamente -
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Qual o motivo que me levou a apresentá-lo? 

·No'Govemo Itamar Franéo, qUando eu exercia 
a Lid!!rança do Governo, tfnhamos o nosso compa
nheiro Osvaldo Russo como Presidente do Incra. 
Naquela época, assistimos a um constrangimento le
gal: aquela autoridade pública foi forçada, mediante 
precatória judicial, a fazer pagamentos de indeniza
ções que, uma vez concretizadas, abririam a possi
bilidade de que se pudesse, amanhã, qualificá-la de 
irresponsével. Tratava-se de um paradoxo: o paga
mento era uma imposição legal, mas qualquer admi
nistrador público com o mínimo de senso de respon
sabilidade não o faria Culpa de quem? Não precisa 
haver culpa de ninguém. Seria do sistema inflacioná
rio brasileiro. da.legislação que trata da correção 
monetária:Oos juros sobre juros, dos juros de mora, 
da -insensibilidade do Poder Judiciário, que fixava, 
depois de longo processo de desapropriação, o valor 
da indenizêção. E -fixava indenizações completa-
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mente destituídas de relação com a realidade. Paga-
-va-se por hectare de terra uma quantia tal que, se 
fosse utilizada para .comprar um imóvel em qualquer 
área urbana brasileira, ainda sobraria dinheiro. Isso 
foi feito no Paraná - onde o Senador Osmar Dias 
tem vários exemplos-, em Rondônia, no Amazonas, 
no· Pará, aliás, em todos os Estados brasileiros; não 
tem exceção alguma. 

O que é que nós, com esse projeto, estamos 
pretendendo? Não estamos inovando em nada. O 
Direito brasileiro prevê as ações rescisórias. Exis
te ação rescisória no Código de Processo Civil; 
existe ação rescisória no Processo Penal. Por que· 
não ampliarmos o rol para aquelas que etetiva- · 
mente vão contra o interesse - eu não diria nem da 
Administração Pública - ético da ação pública bra
sileira. Porque se pagarem essas indenizações, 
hã:ll"ê ~enas uma questão .de dizer que não va
mos-fazer reforma agrária porque vamos pagar ab-

~ .... surdos para alguns daqueles que forem desajlro
priados. Não. É que estamos fazendo uma verda
deira negociata; seja por fruto da correção mone
tária, seja por fruto da insensibilidade do juiz, mas 
não pode ser fruto do não conhecimento do Poder 
Legislativo, quando tem oportunidade de conhe
cer. E teve oportunidade de conhecer há mais de 
ano, porque essa matéria tramita há mais de um ano 
nesta Casa. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ROBERTO FREIRE - No momento em 
que se matam trabalhadores rurais, homens sem 
terra, num algo que significa soluções que foram 
adotadas em países democráticos há mais de 100 
anos, ·o Brasil ainda não resolveu a questão campo
nesa. Quer a guerra camponesa? Quer continuar 
com o latifúndio improdutivo, numa soci~ade mo
dema como a nossa? Não vai enfrentar isso se não 
tiver coragem de ir contra o latifúndio e os interesses 
que os latifundiários têm em defender a propriedade 
improdutiva, a renda da terra. E admitir, por exem
plo, o que neste País não poderia se admitir, que um 
homem qualquer possa ter como propriedade de ter
ra o equivalente a mais do que dois Estados brasilei
ros, como acontece no Estado da Amazônia. E não 
se faz nada! E se acha que isso é normal, e ele ain
da passa e vive como se fosse possível alguém ad-

- ..!!Jifu ÍSS'l.- - _ 

Chacinam-se homens sem terra e se permite 
esse escãndalo de um empreiteiro ter uma área de 
terra maior do que dois Estados bra!lileiros. E o Po
der Público calado! E nós, também de braços cruza-

dos, assistindo? Não! A intervenção que o Governo 
precisa fazer - e para isso criou um Ministério para 
reestruturar o sistema fundiário brasileiro - neces
sita de instrumentos; esse é um deles. Outros 
existem. Infelizmente, aqui já se adiou por 30 dias 
um outro requerimento meu para um projeto do 
Senador Flaviano Melo que trata da questão da 
propriedade produtiva para fins de reforma agrária. 
O que significa isso na análise do INCRA? Algo 
sobre o qual seria importante assumirmos posição. 
Vamos aqui, todos nós, lamentar e repudiar as 
chacinas dos homens sem terra. E daquilo que 
nos. cabe fazer, para tentarmos resolver esse pro
blema, não fazemos nada. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me 'V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ROBERTO FREIRE - É importante que 
esta Càsa não procrastine mais, que conceda os 
jnstrumeAtos importantes para que o Governo possa 
resolver l!sse problema. É neste sentido que esta
mos apresentando um requerimento. 

Posso até admitir: por que também atropelar 
tanto agora, já que um ano se passou e naCla. se 
fez? Mas pelo menos se coloque na Ordem do Dia e 
se estabeleça um prazo para que esse relatório ve
nha. Não é um prazo igual ao do Sivam. Não será 
um prazo como o que aqui sempre se fez, procrasti
naildo. É algo que temos que ter resposta pronta e 
rápida. · 

Concedo o aparte, primeiro, ao nobre Senador 
Rarnez Tebet e, posteriormente, ao nobre Senador 
Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Regi
mento J~mo, infelizmente, não permite apartes no 
encaininfiamento de votação. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Então, espero que 
S. Ex"s encaminhem. Lamentavelmente, o Senador 
Rarnez Tebet já encaminhou, mas gostaria que ou
tros Senadores também o fizessem. 

Sr. Presidente, encaminho favoravelmente. En
tendo que este Senado precisa dar a resposta à so
ciedade brasileira de que está atento para a questão 
fundiária Esse é um dos escândalos que existem 
neste País. 

Comecei esta minha intervenção dizendo do 
constrangimento do ex-Presidente do INCRA, Osval
do Russo, .de: ter JlUe se esconder dos precatórios, 
porque ficaVã no dilema de que se não pagasse po
deria ser preso e se pagasse poderia, amanhã, ser 
considerado um irresponsável, por ter causado um 
dano dessa~spécie à Fazenda Pública. 
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Essa rescisão não é nenhum poder arbitrário. 
-eu em irá fazê-la é o Judiciário, através de manifes
tação do Poder Público, através do Incra, que pode 
tomar a iniciativa, e será feita de acordo com a lei. 
Não é nada arbitrário, não é nada abusivo, não é 
nada do que, infelizmente, neste País, sempre fize
ram os latifundiários contra os trabalhadores. 

Portanto, somos favoráveis a que seja aprova
do o requerimento, e esta Casa se debruce e dê 
uma resposta à Nação brasileira. 

O SR. IRIS REZENDE • Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar.· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador I ris Rezende, para encaminhar 

-a votação. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Para enca
minh<j,r ,..sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, recebi agora inúmeras inter-

... pelaÇ§_es a respeito da· concordância da Presidência 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadãnia 
com a devolução do Projeto em apreço à Mesa sem 
a apreciação do respectivo parecer. 

Esclareço a V. Ex" e .aos dignos Pares que 
isso é uma rotina. Quando o Plenário recebe um 
requerimento solicitando a inclusão de um déter
minado projeto na pauta da Ordem do Dia, com ou 
sem parecer da Comissão, V. Ex", por delicadeza, 
tem achado por bem ouvir os presidentes das co
missões respectivas. Como Presidente da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, sempre 
tenho concordado com a inclusão, até porque isso 
acontece toda vez que o prazo dado à Comissão 
já está expirado. 

Solicito, então, a V. Ex" e aos ilustres Senado
res que, diante da complexidade da matéria, da im
portância que engloba, do interesse que tem por ela 
todo o Senado, dêem prioridade àquela Comissão. 
Intercederei inclusive junto ao nobre Relator, Sena· 
dor José lgnácio Ferreira, para que, se porventura 
ainda não o tenha feito, profira o seu parecer com 
rapidez, a fim de que o apreciemos senão na primei
ra, mas na segunda reunião ordinária daquela Co
missão. É que temos observado que o parecer dis
cutido na Comissão, rejeitado ou aprovado, oferece 
ao Plenário do Senado condições mais seguras para 
uma decisão. · - - - · - -

Diante disso, apelo ao Plenário no sentido de 
..rejeitar- o--requerimento e conceder à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania a oportunidade de 
encaminhar o processo devidamente apreciado. 

O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar. 
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-o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
esse é o mal do Senado- perdoe-me V. Ex", que é o 
Presidente; mas está continuando. 

Essa matéria do dia 25 de fevereiro do ano 
passado • e me perdoe o querido Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania -
está nesta Comissão durante um ano e meio. Este 
Senado ou engaveta ou sai correndo; ou temos 
que votar correndo, porque a Câmara votou e te
mos que votar para devolver, correndo, ou fica na 
gaveta. 

O Senador Roberto Freire fez muito bem. Va
mos com calma. Em primeiro lugar, S. Ex" está soli
citando que venha para o Plenário, onde será nor
mal que se peça para ouvir não-sei-quem, para de
.bater, para conceder mais 30 -dias de prazo. lssa é o 
tradicional. Parece até que estamos aqui e que ama
nhã será votado. Não! Esse projeto virá para o ple
nário; vai-se pedir para ouvir não-sei-mais-quem - e 
vai-se ouvir -; vai-se pedir mais 30 dias - vai-sê da.r 
os 30 dias-; mas vai-se votar. c 

Essa matéria está no Senado desde fevereiro 
do ano passado. E olhem que de lá para cá, por 
causa disso, morreu gente, houve violência; o que 
sofreu o Presidente Fernando Henrique, em Paris, 
por causa dessa matéria .•• E o Senado com a maté
ria na gaveta, Sr. Presidente. 

Vamos votar. Se essa matéria, eventuaimente, 
for aprovada, será com emenda; irá para a Câmara 
dos Deputados, onde, se for aprovada, ficará mais 
dois anos; depois, terá que voltar ao Senado! 

Sr . .Presidente, o que o Senador Roberto Freire 
está propondo é que, ao invés de levar oito anos, 
leve dois; um já passou. 

É fantástico! Levantam os Senadores e falam, 
com o tom mais veemente, sobre a importância de 
uma matéria que está na gaveta há um ano: mas 
não podemos fazer isso! Como fica a coisa julgada? 
Isso é um absurdo! 

Absurdo é a matéria estar na gaveta há um 
ano! E, como se trata de uma matéria que está 
na gaveta há um ano, o Senado não tem autori
dade para votar contra esse requerimento, Sr. Pre
sidente. 

Volto .a rep®r: até .porque, com esse requeri
mento aprovado, essa matéria não será -Vo-tada, 
como tem acontecido. Vamos debater, discutir, ana
lisar. Neste momento, a reforma agrária está nas 
manchetes;_ o Presidente do Supremo Tribunai Fe-
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dera! - gostaria de saber o que o meu querido e ilus
"lre Senador pelo Mato Grosso do Sul, Ramez Tebet, 
Professor de Direito, pensa a respeito -, ao afirmar 
que o Presidente da República, o Governo, acusa o 
Judiciário de estar concedendo mandados exagera
damente, pergunta por que o mesmo não usa a me
dida provisória, utilizada para tantas bobagens, para 
o rito sumário. Ou seja: o Presidente do Supremo 
puxa as orelhas do Presidente da República! E, 
diga-se de passagem, puxa as orelhas do Congres
so Nacional! 

E, nesta hora, os ilustres Senadores falam 
como se essa matéria estivesse aqui há dez dias e o 
Senador Roberto Freire tivesse a coragem de dizer 
o seguinte: queremos urgência para votar uma ma
téria que está aqui há dez dias e que ninguém pOde 
ler! 
· - V.""l:xA, Senador José Samey, é um Presiden
te respeitado e está tomando atitudes que mere-

~ · ... cem-respeito. No entanto, perdoe-me, vamos parar 
com essa mania - estou me referindo a mim, a 
nós, a todo o Senado - d~ pegar projeto importan
te e deixar na gaveta! E a única maneira de tirá-lo 
da gaveta é fazer como fez o Senador Roberto 
Freire. - · 

Sr. Presidente, por não termos autoridade, em 
relação a uma matéria que está na Comissão desde 
fevereiro do ano passado, para dizer "não", voto fa
voravelmente ao requerimento do Senador Roberto 
Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
deseja esclarecer ao Plenário e ao Senador Pedro 
Simon que, de acordo com o que foi estabelecido 
desde o início dos nossos trabalhos, nenhum projeto 
que estava na mesa da Casa deixou de ser incluído 
em Ordem do Dia. 

O SR. PEDRO SIMON - É verdade, Sr. Presi
dente. Foi o que eu disse. Está na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência não pode interferir nos trabalhos das comis
sões, mas todas as matérias chegadas à Mesa são 
incluídas em Ordem do Dia, de acordo com o núme
ro e com o planejamento feito para os nossos traba
lhos. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, disse 
isso em meu pronunciamento, que a matéria está 
..de~fevereiro na Comissão. É verdade. Concordo 
com V. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito ob
rigado. 

Continua o encaminhamento de votação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o requerimento 
do Senador Roberto Freire, solicitando a inclusão 
dessa matéria em Ordem do Dia, nada mais repre
senta do que dar sentido prático a uma reunião que 
foi realizada com a presença dos Líderes de todos 
os Partidos, convocada pelo Presidente da Casa, 
Senador José Samey. 

Nessa reunião, foi acordado, entre todos os Lí
deres dos Partidos no Senado que estavam presen
tes, dar-se agilidade à tramitação das matérias rela
cionadas à retonna agrária que se encontravam pa
ralisadas nesta Casa. 

O que o Senador Roberto Freire fez foi sim
plesmen~ um levantamento das matérias relacion~
tlas à reforma agrária que estavam em tramitaçao 
nesta Casa e apresentou o requerimento para que 
as mesmas fossem inciuídas em Ordem do Dia 

Agora, na diSCIISsão do requerimento, J!l vimos 
alguns Senadores entrarem no mérito da matéria. O 
que está em discussão não é o mérito ·do projeto. O 
que está em dõSCIISSão é o requerimento que solici1a a 
sua inciusão em Ordem do Dia, a partir de um acordo 
que foi leito por todos os Líderes des1a Casa! Foi acor
dado, por todos os Líderes, que todas as matérias que 
tratavam de reforma agrária seriam agilizadas! E foi 
isso o que propôs o Senador Roberto Freire! 

Essa matéria foi mandada para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania em 14 de março 
de 1995, tendo sido distribuída ao Senador Guilher
me Palmeira. No dia 25 de setembro de 1995, foi de
volvida peiO Senador Guilhenne Palmeira, sem pare
cer, tendo sido, então, redistribuída para o Senador 
José tgnácio Ferreira. No dia 15 de março de 1996, 
segundo consta dos dados do Prodasen, essa maté
ria foi devolvida pelo Relator, com parecer, estando 
em condições de ser incluída na pauta de reuniões 
da Comissão - portanto, esse fato foi anterior à cha
cina de Carajás. 

Não é possível, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, que esta Casa se movimente quando 
acontecem tragédias, que todos digam que vão 
agilizar as matérias, que vamos discutir as questõ
es e, depois, quando os cadáveres esfriam, quan
do vai passando. o episódio, quando se passam 
dois, três ou quatro meses, esqueça-se daquilo 
que foi acordado. 

o fato de trazer a matéria para o plenárionão 
significa que vamos votá-la atabalhoadarnente, sem 
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discuti-la, até porque, pelo que ouvi das diversas 
-manifestações, é bem provável que haja substitutivo 
à matéria E, em havendo substitutivo, abre-se espa
ço para a apresentação de emeRdas,. rediscute-se, 
volta a matéria para a Comissão etc; · . , , · 

No entanto, não podemos permitir que •. tendo 
as Uderanças feito um acordo no sentido de agilizar 
a tramitação da matéria e apresentando os Senado
res da Oposição requerimento para dar .substância a 
esse acordo-, como passou o tempo; como o ocorri
do já esfriou, como já se esqueceu .do. acordo ante
riormente feito, vote-se contra o requE!rimento: 

Entendemos que o fato de aprovarmos:9, r;e
querimento do Senador Roberto Freire. não signifi<:a 
que vamos votar a matéria sem discuti-la aprofunda
damente, até porque é bem passivei que hai!l. subs
titutivo, depois, requerimento de adiamento da vota-
Çaõelã rl'latéria etc. : 

-Nesse sentido, considerando que a ·matéria já 
·es!á tlâ mais de um ano na ca5a, considerllndo um 
acordo feito por todos os L:f\leres no sentido .de d;lr 
agilidade às matérias que tratam da questão da re
fonna agrária, votamos favoravelmente ao. requeri
mento do Senador Roberto Freire. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Co,ncedo 
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. . 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não-queria tra
tar dessa matéria. Porém, na quintá-feira. da: se
mana passada, apresentei um requerimento pe
dindo o adiamento da votação de um requeri
mento do nobre Senador Roberto Freire relativo 
a um projeto de autoria do nobre Senador Flavia
no MeTo, porque entendo que esse projeto pode 
ser interessante, e dele não trnhamos nenhum co
nhecimento. 

Fomos chamados a atenção pelo Senador Os
mar Dias. Discutimos a importância do projeto e en
tendemos por bem pedir o prazo de uma semana 
para analisar o que já temos a respeito de desapro
priação de terra improdutiva, comparando com o 
projeto do nobre Senador Raviano Melo. 

O projeto é bom e mereoe o nosso apoio; sim
plesmente o desconhecfamos, apesar de o mesmo 
já ter passado bastante tempo na Comissão de As
suntos Económicos. 

- - ·'O- crue nós querfamos? De preferência, que o · 
projeto voltasse para a Comissão de Assuntos Eco
nômicos; teríamos que rejeitar o requerimento, e até 
havia clima para fazê-lo. Entretanto, para que não 
fôssemos mal interpretados pelos nossos nobres 
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companheiros, Senadores Roberto Freire e Flaviano 
Melo, pedimos o adiamento por uma semana, mas a 
Mesa se enganou e o estipulou em 30 dias. 

Trata-se de um projeto que mereoe ser analisa
do com muito cuidado, porque, de certa forma, vem 
moralizar a desapropriação de terra. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, também 
em relação à reforma agrária, tramita na Comissão 
de Assuntos Económicos do Senado Federal um 

· projeto que reputo do máximo interesse, porque re
gulamenta o art 184 da Constituição em relação à 
utilização dos tftulos da divida agrária Já conversei 

· com V. Ex" e comentei com vários Senadores que a 
reforma agrária, sem a moralização dos tftulos da df
vida agrária, não acontecerá. 

Portanto, Sr. Presidente, o meu requerimento é 
para que o projeto seja analisado, primeiramente, 
pela Comissão de Assuntos Económicos, por ser 
muito imê!>rtante pàra a moralização dos titulaS dà 
dívida agrária. Enquanto isso não acontecer, a desa

. propríação de terras no Brasff sempre será uma ne-
gociata _ 

Muito obrigado. . 
O SR. IRIS REZENDE - Sr. Presidente, pEiço a 

palavra pela ordem. · 
, O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra a V. Ex". 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de esclarecer um equivoco que cometi ao infor
mar aos Srs. Senadores a respeito desse projeto. 
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
a matéria foi distribulda ao Senador Guilherme Pal
meira, que; algum tempo depois, o devolveu sem o 
pareoer. Posteriormente, foi dislribufdo ao Senador 
José lgnácio Ferreira, que emitiu o seu parecer. Tão 
logo devolvido à Comissão, deu-se entrada, nesta 
Casa, ao requerimento solicitando a sua inclusão na 
pauta dos trabalhos. De forma que não vejo inconve
niência, neste momento, na aprovação do requeri
mento, já que está relatado. Basta que V. Ex" desig
ne, como relator de Plenário, o Senador José lgná
cio Ferreira, uma vez que já tem o seu pareoer e 
está munido dos estudos necessários para esclare
cer, caso preciso, os Srs. Senadores no momento 
da apreciação da matéria 

O SR. P-RESIDENTE (José Samey)- A Mesa 
levará em êõilsii:feraÇão as ponderações de v. Ex" e 
manterá o relator da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania na designação que lhe é determina
da pelo Regimento. 
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA .: Sr. Presidente, 
-peço a palavra para encaminnar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a 
palavra o Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em nome 
do PDT, quero encaminhar favoravelmente ao re
querimento do Senador Roberto Freire. Vivemos 
um momento oportuno para a discussão desta ma
téria, haja vista que a imprensa brasileira tem de
nunciado a máfia da supervalorização das desa
propriações de terras no Pais, que já causaram um 
prejuízo de aproximadamente de R$8 bilhões ao In
cra. 

Temos que encarar com muita responsabilida
de e seriedade a questão da reforma agrária. ~ cria
çãu-do<Ministério da Reforma Agrária não pode ser 
vista.como mais uma carta de intenções do governo. 

···o-mérito do projeto de julgamento dos crimes cerne
tidos por policiais pela Justiça comum já foi modifica
do. O Plano de Direitos Humanos editado pelo Presi
dente da República corre o risco de se consolidar 
cerno mais uma carta de intenções no País. 

Por isso, nós do PDT defendemos a vinda des
te projeto ao plenário com a brevidade solicitada 
pelo Senador Roberto Freire e, inde
pendentemente de discussão do mérito, embora 
sejamos favoráveis ao mérito, apoiamos sua inclu
são na Ordem do Dia. 

Portanto, encaminhamos favoravelmente ao 
requerimento do Senador Roberto Freire. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

ô' SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-Pl Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr, 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ouvi as mais re
centes palavras do Senador lris Rezende, em ques
tão de ordem formulada perante V. Ex" e a Mesa, e 
percebi que S. Ex" concorda plenamente que vote
mos favoravelmente a esse requerimento, tendo em 
vista já o Senador José lgnácio Ferreira, Relator da 
matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, haver firmado juízo sobre a matéria, uma 
vez que a própria e referida Comissão devolveu o 

• _setrparecer.-
Mas eu não queria deixar de dizer que há dois 

aspectos envolvidos. O primeiro deles é o aspecto 
ée que, sem dúvida nenhuma, a proposição do Se
nador Roberto Freire merece atenção. Sabemos 

que, inúmeras vezes, a União despende -valores a 
maior em matéria de desapropriação. Sabemos, 
também que, em outras ocasiões, o proprietário 
deseja que a ação judicial transcorra, a fim de ver 
desapropriada sua propriedade, porquanto pensa 
no valor relativo à indenização. Aliás, o nosso 
companheiro Senador Jonas Pinheiro usou da pa
lavra e salientou muito bem que muitas vezes há 
abusos em relação ao pagamento de indenizaçõ
es. Por outro lado, existe a questão, a meu ver, ra
zoavelmente intransponfvel, de que há uma sen
tença transitada em julgado, em função da qual o 
Incra pode requerer uma revisão, sustando, des
de já, os efeitos dessa decisão judicial. Com re
lação à ordem judiciária, às leis em vigor, ao Códi
go de Processo Civil e mesmo à própria organiza
ção judiciária do Pais, temos de pensar duas ve-
zes. 
_ Por-<sso considero de bom alvitre que aguarde
mos ó parecer do Senador José lgnácio. O PFL não 
vai opor-se, portanto, ao requerimento do Senador 
Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Errfvota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam q~iram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidência designa o Senador José lgnácio 

Ferreira, Relator na Comissão, para, em Plenário, 
proferir parecer sobre a matéria. 

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

Votação, em turno único, do Requeri
Tento N° 485, DE 1996, da Senadora Júnia 
Marise, solicitando, nos termos regimentais, 
seja aditado o Requerimento n° 41 , de 1996, 
de convocação do Ministro da Administração 
Federal e Reforma do Estado, já aprovado, 
a fim de prestar esclarecimentos sobre a po
lítica de reajuste salarial dos servidores pú
blicos civis e militares, para que também 
preste esclarecimentos sobre o projeto de 
reforma administrativa do Estado. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
- Aprovadp. _ 
A Pres1tlência tomará as providências necessá

rias a fim de que seja cumprida a deliberação do 
Plenário. · 

O SR._!RESIDENTE (José Samey) -Item 5: 
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Discussão, em turno único,-do Projeto 
de Decreto Legislativo N• 22, DE 1995 (n• 
106191, na Câmara dos Deputados), que ra
tifica o texto da Convenção n• 167 da Orga
nização Internacional do Trabalho - OIT, ten
do 

Pareceres favoráveis, sob n•s 357, de 
1995, e 255, de 1996, das Comissões 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
clooal; e 

- de Assuntos Sociais (nos tennos do 
Requerimento n• 936, de 1995, de audiên
cia). 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 20 de junho de 1995, quan
do teve sua discussão adiada para audiência da Co
m~9 9!3 Assuntos Sociais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
.. Sr...1!tSecretário, em exercfcio o Senàdor Renan Ca-
llieiiõs. · 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 531, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alfnea c do art. 279, do Regi

mento Interno do Senado Federal, requeiro o adia· 
mento da discussão do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 22, de 1995, que ratifica o texto da Convenção 
n• 167 da Organização Internacional do Trabalho -
OIT, a fim de que a mesma seja feita na sessão de 8 
de agosto de 1996. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1996- Mar
celino Pereira - Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Aprovado 
o requerimento, a matéria constará da Ordem do Dia 
da sessão de 8 de agosto, conforme deliberação 
que acaba de ser tomada pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Item 6 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°102, DE 1995 

Discussão, em turno único, dO Projeto 
De Decreto Legislativo N• 102, DE 1995 (n" 
434194, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto das Emendas ao Protocolo 
de Montreal sobre Substâncias que Des-

- _ _troel'"!!a Camada de OzOnio a~otadas em 
- Copenhague, em 25 de novembro de 1992, 

tendo 

Pareceres favoráveis, sob n"s 256 e 
257, de 1996, das Comissões 

-- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional; e 

- de Assuntos Sociais (nos termos do 
Requerimento n• 1.158, de 1995, de audiên
cia). 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 7 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"189,DE1995 

· ::_ Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Decreto Legislativo N• 189, DE 1995 (n• 
185/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo que Autoriz? os 
Dependentes dos Funcionários Acreditados 
junto às Missões Diplomáticas e Consu{ares 
de Ambos os Pafses a Desempenhàrem 
Trabalho Remunerado, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Venezuela, 
em Caracas, em 29 de julho de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n" 258, de 1996, da Co-
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
f'l(ão)lavendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
5mvotação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Item 8 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N•1, DE 1996 

Segundo Dia De Discussão, Em Se
gundo. TliD'!O, da Proposta de Emenda À 
CoiiStituição N• 1, de 1996 (n• 48/95, Na Câ· 
mara dos Deputados), Que dá Nova Reda· 
ção ao Inciso 11 do art. 192 da Constituição 
Fe~ral, tendo 
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Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
tennos do disposto no art. 363 do Regimento lnter- ~ 
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante três 
dias úteis em fase de discussão, quando poderão 
ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito, 
assinadas por 1/3, no mínimo, da composição do 
Senado. Transcorre hoje o segundo dia útil de dis
cussão. 

Em discussão a proposta. 
Não havendo quem peça a palavra, a discus-. 

são prosseguirá constando da Ordem do Dia da ses
são deliberativa ordinária próxima. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada 
a matérié constante da Ordem do Dia. 

.Sobre a mesa, pareceres da Comissão Direto
··ra;-eferecendo redações finais de proposições apro
vadas na Ordem do Dia, na presente sessão e que, 
nos termos do parágrafo único do art. 320 do Regi
mento Interno, se não houver objeção do Plenário, 
serão lidas pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Se
nador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

PARECER N" 277, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 102, de 1995 (n" 434, de 
1994, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 1 02, de 1995 
(n• 434, de 1994, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Mon
treal sobre Substâncias que Destroem a Camada de 
Ozónio, adotadas em Copenhague, em 25 de no
vembro de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de maio de 
1986. - Renan Calhelros, Presidente - Ney Suas
suna, Relator - Ernandes Amorln - Eduardo Su
pllcy. 

-· Aiii~EXQ AO PARECER N• 277, DE 1996 - --- - -
Faço saber que o Congressc Nacional apro

vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento. Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISI.J\TIVO N• , DE 1996 

. Aprovo o texto das Emendas ao Pro
tocolo de Montreal sobre Substâncias 
que Destroem a Camada de Ozônlo, ado
tadas em Copenhague, em 25 de novem
bro de 1992. 

O Congressc Nacional decreta: 

Ait. 1° • ~ .áprovado o texto das Emendas ao 
Protocolo de Montreal sobre substâncias que Des
troem a Camada de Ozónio, adotadas em Copenha
gue, em 25 de novembro de 1992. 

• Parágrafo único. São sujeitos à ap~ciação 
do Congresso Nacional quaisquer ates que impli
quem modificação das Emendas, bem como quais
quer ajustes complementares que, nos termos do 
art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en-

•. cargos óf.! compromisscs gravosos ao patrimOnio na
êional. ·-

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

rio. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em eontrá-

PARECER N" 278, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçãoflnal®P~jemde~ 
Legislativo n" 189, de 1995 na Câmara 
dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 189, de 1995 
(n• 185, de 1995, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o"texto do acOrdo cjue autoriZa o8 Depend
entes dos Funcionários Acreditados junto às Missõ
es Diplomáticas e Consulares de Ambos os Pafses a 
Desempenharem Trabalho Remunerado, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Venezuela, em Caracas, 
em 29 de julho de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de maio de 
1996. - Renan Calhelros, Presidente - Ney Suas
suna, Relator - Ernandes Amorln - Eduardo Su
pllcy. 

ANEXO AO PARECER N° 278, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Fede
ral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento ln
temo, prom!,!lgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1996 

Aprova o texto do Acordo que Auto
riza os Dependentes dos Funcionários 
Acreditados junto às Missões Diplomáti
cas e Consulares de Ambos os Palses a 
Desempenharem Trabalho Remunerado, 
celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Venezuela, em Caracas, em 29 
de julho de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° é aprovado o texto do Acordo que Auto

riza os Dependentes dos Funcionários Acreditados 
junto às Missões Diplomáticas e Consulares de Am
bos os Pafses a DeSempenharem Trabalho Remu
nerado, celebrado entre o Governo da Repúblisa Fe
éleratiVa..,do Brasil e o Governo da República da Ve
nezuela, em Caracas, em 29 de julho de 1994. 

· ·· -..,.. -'FTarágralo único. São sujeitos à aprowção do 
Congresso Nacional quaisquer aios que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes cornplemen_lares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem ~n
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os pare
ceres vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 532, DE 1996 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 
requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 1 02, de 1995 (n• 434194, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto das 
Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substân
cias que destroem a camada de Ozônio adotadas 
em Copenhague, em 25 de novembro de 1992. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1996. - Val
mir Campelo. 

• - =&SR; PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado 
o requerimento passa-se à apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, requerimento que será üdo pelo Sr. 1° Secre
tário em exercfcio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 533, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Noúermos do art. 321 élo Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 189, de 1995 (n• 185195,': na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto' do 
Acordo que Autoriza os Dependentes dos FunciÓná.
rios Acreditados junto às Missões DiplomáticaS e 
Consulares de Ambos os Pafses a Desempenharem 
Trabalho Remunerado, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, em Caracas, em 29 de ju
lho de 1994. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1996. - Val
mlr Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o reqt,~!)rimento. 

Os 'Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Aprovado 

o requerimento, passa-se à imediata apreciação da 
redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
O projeto vaià promulgação. 
O SRJ'RESibEi'h:E (José Samey) - Pás5a

se, agora, à apreciação do Requerimento n• 525, de 
1996, lido no Expediente, de autoria do Senador Ro
berto Requiio e outros Senadores, solicitando que o 
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tempo destinado aos oradores no Expediente da 
-sessão de 5 de junho próximo seja dedicado a ho
menagear o 13° aniversário da Rede Manchete. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
Desde já, a Mesa abre a inscrição para os ora-

dores que desejarem usar da palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa-se 

à apreciação do Requerimento n• 522, de 1996, de 
urgência, lido no Expediente, para o Ofício n• S/36, 
de 1996. Os avulsos foram distribuídos ao Plenário. 
Trata-se de pedido de empréstimo do Estado de 
Pernambuco. 

Em votação o requerimento. .. 
-o:!f' Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
·· c--=Aprovado. 

A matéria será incluída na Ordem do Dia de 
quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Comuni
co ao Plenário que a sessão de quinta-feira próxima, 
em virtude da aprovação do requerimento, passa a 
ser sessão deliberativa 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Aprecia
ção do Requerimento n• 523, de 1996, de urgência, 
lido no Expediente, para o Ofício n• 34, que encami
nha solicitação do Governo do Estado do Mato 
Grosso do Sul para emitir letras financeiras daquele 
Estado. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. A 

matéria será incluída na Ordem do Dia da sessão da 
próxima quinta-feira_. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Volta-se 
à lista de oradores. 

Com a palavra o Senador Ney Suassuna, pri
meiro orador inscrito após a Ordem do Dia. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do. orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Senadores, creio que, dos 150 
milhões de brasileiros, uma grande maioria sonha 

• -em"1!!J)re"sE!ntar os seus conterrâneos, os seus se
melhantes também moradores do Brasil. Enfim, 
creio que esse é um sonho de cada um ser parla
mentar. No entanto, quando aqui se chega - e sou 
bem um exemplo disso- são muitas as decepções. 

Hoje li, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
um artigo do jornalista Augusto Marzagão, que bem 
diz dessa decepção. Eis o que diz o artigo: 

"Deputados em Uquidação 
Vivemos o ano eleitoral para 5.400 mu

nicípios brasileiros, os quais elegerão prefei
tos e vereadores. Cerca de 150 deputados 
federais deverão concorrer ao pleito, dispu
tando prefeituras de cidades de grande, mé
dio e mesmo pequeno porte. Curiosa inver
são de hierarquia política. Era de supor que 
a representação parlamentar federal gozas
se de mais prestígio do que a administração 
de remotas municipalidades, não raro es
condidas em obscuros grotões deste vasto 
País. 

Pode-se alegar que os deputados can
didatos a prefeito nada arriscam em caso de 
derrota, pois retomarão em seguida os seus 
mandatos na Câmara. Mas,. então, por que 
se candidatariam? Para auferir popularida
de? Não. Pelo que pude entender, cbnver
sando oom alguns deles, candidafam-se 
porque desejam realmente desempenhar o 
cargo executivo em municípios onde têm a 
sua maior base eleitoral. 

Não é preciso mergulhar em especula
ções para entender as causas desse fenô
meno relativamente recente da nossa cultu
ra política. Para começar, o prefeito de uma 
pequena cidade do interior vale mais do que 
um deputado federal - inclusive na remune
ração, numa larga variedade de casos. 

• _ Ao percorrer os corredores da Câmara, 
p'Ude encontrar, ao acaso, vários deputados 
que só consegui identificar graças ao distin
tivo na lapela. São ilustres desconhecidos, 
numerosos de primeiro mandato, literalmen
te perdidos nos verdadeiros labirintos de 
passagem que se cruzam e se bifurcam, 
conforme a lógica bizarra de Oscar Nie
meyer. Passada a euforia das comemoraçõ
es da vitória, no ano passado, o novato des
cobre em Brasma que ele e os seus qui
nhentos e tantos colegas quase nada po
dem. E, mais desolador ainda, operam como 
massa de manobra em negociações esper
tas~u complexas, nas quais não lhe é dado 
influir. 

Por outro lado, o neoparlamentar tem 
ainda o dissabor de verificar a desimpor
tãncia de sua posição, em contato com a 
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arrogância, a soberba e a empáfia de certos 
-- -ocupantes do alto escalão do Executivo. 

Amargam humilhantes chás-de-cadeira 
nas ante-salas dos Ministérios e de em
presas estatais e não logram dar um bom 
andamento aos seus pleitos, o que acar
reta desgaste e depreciação junto às suas 
massas. 

Na imprensa, essa maioria silenciosa e 
anónima apenas vira noticia em caso de es
cândalo ou denúncia. Nos jornais mais áci
dos, eles são "marajás' quanto ao salário, 
'nepotistas" quanto aos auxiliares contrata
dos, 'desocupados' e "gazeteiros• quanto 
ao uso do tempo de trabalho parlamentar, 
"esbanjadores" quanto aos gastos de gabi
nete e desempenho do mandato. Lentes çfe 

-acrl'lento "sherlocam" as possibilidades de 
abuso, real ou imaginário, nas atividades do 

·· ~-~islativo, pod~r que por sua própria forma 
de funcionamento é, entretanto, o mais 
transparente da República. 

Enquanto isso, vivem os deputados -
mais uma vez digo por que não os senado
res • permanentemente submetidos a fortes 
pressões de seus núcleos eleitorais para ob
terem resultados que em geral não alcan
çam, face à pouca ou nenhuma acolhida 
que desfrutam da administração federal, 
seja por pura indiferença dos burocratas, 
seja pela efetiva escassez de recursos da 
União. Ao "seu" deputado o cabo eleitoral ou 
eleitor pede tudo, desde uma ponte até tro
cados para o transporte. 

A esse respeito, permito-me cõntar a 
seguinte anedota - diz o articulista: certo de
putado em dia de dureza foi atropelado pelo 
pedido de um eleitor, na salda do gabinete. 
Queria R$1 00 para pagar despesas médi· 
cas. Ele se desculpou, dizendo não dispor 
de tanto. O eleitor passou então a reduzir 
suas pretensões para 50, 30, 10 reais. Aflito, 
o parlamentar abriu e mostrou a carteira va
zia. O outro olhou para algo volumoso no 
bolso do deputado e disparou: "Então me dá 
um cigarro". O alvejado: "Mas eu não fumo, 
isso no meu bolso é collrio'. Disposto a levar 

~quer ..coisa, para não perder a viagem, o 
- homem deu o- últimó bote: "Pois me deixa 

pingar umas gotinhas nos meus olhos". 

Esses atores da nossa vida democráti
ca não são levados a sério em espaços tun-

damentais para a manutenção de sua credi
bilidade diante do eleitorado e do conjunto 
da sociedade. Nem no Executivo, onde teo
ricamente deveriam encontrar receptividade 
privilegiada, atestando-lhes poder reMndica
tório por força do seu mandato, nem na ge
neralidade da mldia, que seria o canal de 
veiculação de suas ações. 

Daí resuHa, em boa parte, os lamentá
veis fndices de rejeição e descrédito do Le
gislativo revelados, sem contestação, por 
pesquisas idóneas. Todas as pesquisas 
realmente dizem isso. Dar resulta, igualmen
te, o desinteresse crescente dos detentores 
de mandatos federais, por tão ingrata repre
sentação. Não é necessário subir muito na 
hierarquia de empresas de grande ou média 
escala, para localizar salários superiores 
aos de um pai1amentar federal, sem falar 
nos §ãnhos indiretos como carro, aluguel de 
apartamento, cartões de crédito e outras 
vantagens executivas. 

Distanciado de suas áreas de influên
cia, incapacitados de responder às dê!nan
das vorazes do seus votantes, desconcei
tuados, alvo preferencial da critica de plan
tão, ouso dizer, mal remunerados com rela· 
ção ao grau de responsabilidades que assu
mem, preferem, portanto, afastar o risco de 
um desgaste irremediável frente ao eleitor, 
retornando como prefeitos à região que os 
guindou ao Parlamento. Lá, no mlnimo, ob
tém um efetivo instrumento de ação pública 
- por menor que seja - que é a estrutura ad
ministrativa municipal. 

Nomes respeitáveis dos vários crrculos 
profissionais que hoje hOnram o Congresso, 
sentem-se constantemente desencorajados 
a permanecer em uma função que se torna, 
cada dia, mais embaraçosa e desestimulan
te para quem quer efetivamente representar 
os anseios do povo e lutar pelas causas do 
interesse nacional. A continuar com esse es
tados de coisas - que Deus nos livre de tal 
desgraça - ,por ironia, restarão ao Congres
so apenas aqueles que correspondem ao 
distorcido perfil refletido pela mldia. Pois não 
agrada a nenhum homem de bem ser con--
fundido com os "trezentos picaretas" etique
tados levianamente por um lfder derrotado 
nas umas e agora sem mandato. 
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Já o deboche, o achincalhe, a galhofa 
se propagam em todos meios de informa
ção, cobrindo de ridículo e injúria a institui
ção basilar da democracia, enquanto um es
pesso véu de hipocrisia tolda a visão da rea
lidade. Aparentemente está em marcha um 
insidioso processo de desmoralização da 
missão parlamentar em nosso País. Caso 
não seja revertido quanto antes, essa cons
piração tenderá a fazer crer ao julgamento 
geral que a única saída repousa na volta ao 
regime autoritário • onde a recorrente expe
riência nos ensina • prosperam com desen
voltura bem maior os abusos e os privilégios 
dos apadrinhados do poder. • 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, esse é 
urn.....a_[liso publicado no Jornal de Brasília, no dia 
21/05/96, do articulista Augusto Marzagão, que peço 

... que ~se a fazer parte dos Anais do nosso Con
gresso. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, eu não 
me senti diferente nesse processo. Vim para o Se
nado Federal com a melhor das intenções de lutar 
por todos os grandes objetivos do nosso País e aqui 
vejo que a toda hora e a todo instante essa é uma 
luta quase que inócua, fala-se, fàla-se, fala-se, mas 
se consegue muito pouco. A cada dia ouço dizer que 
existe um balcão de trocas, mas não vejo apontar 
quem são os que estão trocando, pelo contrário, 
vejo talvez alguns Estados que não são achincalha
dos conseguirem grandes quantias e benefícios para 
a sua estrutura pública. Ao contrário, as pequenas 
cidades e os Estados estão completamente larga
dos. O Estado de Tocantins, por exemplo, vem rei-
vindicando recursos há meses. 

Hoje, encontrei-me com o Governador de Ala· 
goas, que me disse que, há oito meses, tramita um 
pleito legHimo do Estado de Alagoas, sem que lhe 
seja dada uma solução. Na minha Parafba, isso não 
é diferente; há meses, a Parafba busca soluções 
para seus problemas sem as conseguir. 

Todo dia e a toda hora, noticia-se na imprensa 
que foram dadas todas as condições e que foram 
feitos escambos, mas não vejo aqueles que fazem 
as trocas. 

O Sr. Osmar Dias - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

- -_O_ SR. IIIEY SUASSUNA - Concedo o aparte a 
v~·i:xl. ·- . - --- . 

O Sr. Osmar Dias- Senador Ney Suassuna, 
parece-me que o desencanto da vida parlamentar 
toma conta pelo menos de quem chega ao Congres-

so com a intenção de tratar de assuntos·de interesse 
nacional, de defender causas importa~ para a so
ciedade e os interesses do seu Estado. Cheguei ao Se
nado com essas intenções e continuo com elas. Quan
do cheguei aqui, acreditei que, ao receber o mandato 
dos elenores do meu Estado, eu teria o direito de, por 
exemplo, assumir posições mesmo que estas fossem 
contrárias momentaneamente às posições do Gover
no, mesmo estando no Partido do Governo. Acredi
tei que, vivendo num regime democrático, eu pudes
se assumir posições como as que assumi em rela
ção à Lei de Patentes, votando a favor do relatório 
de V. Ex"; em relação à CPI do Bancos- que assinei 
e assinaria, hoje, de novo -; em relação ao Banespa, 
que acho um dos maiores absurdos que já se apro
vou neste Senado, pelo menos depois que estou 
aqui; em relação ao Projeto Sivam, que apresentei 
uma emenda, exigindo licitação pública. Em todos os 
casos em que fiqueí numa posição ditada pela minha. 
consciênéa e até consullando os eleitores que me 
trouxeram para cá, voltei com os derrotados, com a mi-
noria. Essa frustração de não poder aHerar aquijo que 
acrednamos eslar errado e, ao mesmo tempo, de não 
ter o direito de assumir uma posição sem ser cjlama
do, como fui, no caso da CPI dos Bancos, de tiaidor, 
na primeira página de uma jomal de circulação nacio
na~ dito, supostamente, pelo Governo. O Governo não 
desmentiu e nem confirmou aquela afirmação do jor
nal, sequer recebi solidariedade de algum companhei-
ro no Senado, por esses motivos deixei o Partido do 
Governo. Hoje, encontro-me sem partido. Isso faz 
parte desse grande desencanto que toma conta do 
parlamentar que chega a Brasma com boas inten
ções, e estas 'são soterradas por outros interes
ses, !11Ui,!OS deles até inexplicáveis. Senador Ney 
Suassuna, eu também não entendia porque tantos 
Deputados e Senadores se candidatavam a prefei
tos de sua cidade, deixando um mandato que eu 
achava ser muito mais importante do que ser 
prefeito de uma cidade do interior, mas vejo que 
a impotência que sente um parlamentar diante da 
impossibilidade de alterar a realidade é que o faz to
mar essa decisão. Penso que é essa a análise que V. 
Ex" está fazendo. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, no
bre Senador. Agradeço as palavras de V. Ex". 

Eu também, assim como V. Ex" - quase sem
pre acompanho a posição de V. Ex• -, agirei sem
pre de acÕldo com a minha consciência, inde
pendente desses liames partidários, quaisquer que 
sejam, porque estamos aqui para defender os inte
resses do nQsso País. 
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O Sr. Romeu Tuma - V. Ex" me pennite um 
-aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex", Sena
dor Romeu Tuma. · -

O Sr. Romeu Tuma- Senador Ney Suassuna, 
agradeço a V. Ex" pela oportunidade de prestar, em
bora com atraso, homenagem e solidariedade ao 
Senador Osmar Dias. Não o fiz antes porque não 
sabia do fato. Não li o jornal nem tomei conhecimen
to de que S. Ex" havia sido chamado de traidor. Pen
so que ninguém traí a sua consciência, mesmo con
trariando posições de lideranças. Temos de traba
lhar com independência, votando a favor ou contra o 
Governo, desde que os princfpios que nos trouxe
ram a esta Casa sejam respeitados. Podemos anali
sar e concordar com algumas posições, às vezes 
mudilod;> um pouco o nosso raciocínio, porque um 
objetiVo maior será alcançado em beneffcio da so
ciedàde~ Todos nós soinos instados a sair candida
tós aprefeito. Eu sou um deles, Senadores Osmar 
Dias e Ney Suassuna Isso me angustia muito, por-

. que, assim como o Senador Osmar Dias e V. Ex", 
cheguei aqui com um grande entusiasmo. Diziam 
que, nesta Casa, a experiência tinha prevalência so
bre qualquer outra idéia. Trazfamos na nossa baga
gem a experiência obtida na nossa atividade profis
sional, que muitas vezes inciui gerenciamento de es
tado e de municípios, e a disposição de colocar essa 
experiência a serviço da sociedade brasileira. Os be
neffcios que planejávamos prestar à sociedade eram 
muito maiores do que. os que têm sido possfvel. Não 
me frustro, nobre Senador. A luta vale a pena no 
dia-a-dia, quando enfrentamos obstáculos, oposiçõ
es séri~. discutimos e aprendemos. Talvez, sendo 
candidatos, possamos reverter o processo de expe
riência, porque o Legislativo também ensina muito. 
Estou aprendendo aqui. Devemoster consciência de 
que somos os representantes de um segmento im
portante da sociedade brasileira. Não apenas so
mos os representantes do estado, nossa missão 
primordial, mas também representamos o povo. 
Ele nos trouxe para cá e por ele temos que lutar. 
Essa consulta que o Senador Osmar Dias faz aos 
seus eleitores é um princípio que devemos ado
tar. O discurso de V. Ex" é importante. Em alguns 
casos pode tratar-se apenas de um desabafo da
queles que sentem a amargura de não verem 

- real&!adas-as-idéias que trouxeram para este Sena
do Federal. 

O SR. NEY SUASSUNA • Agradeço-lhe e faço 
constar como parte do meu discurso o importante 
aparte de V. Ex". 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex" me pennite 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA • Com prazer, ouço V. 
Ex". 

O Sr. Hwnberto Lucena - Ouço com atenção 
V. Ex". Tomei conhecimento da matéria assinada 
pelo jornalista Augusto Mazagão, que V. Ex" acaba 

· de trazer ao conhecimento do Plenário do Senado. 
Creio que há aspectos nessa matéria que não se 
coadunam bem com a realidade. Tenho para mim, 
até pela experiência de alguns anos de vida pública, 
de vida parlamentar, que, sobretudo no que tange 
aos Deputados, que são comumente de uma faixa 
etária bem inferior à dos Senadores, é muito natural 
que nas eleições municipais muitos deles se dispo
nham a se candidatar à prefeitura, tendo em vista as 
chamadas peculiaridades locais. Há na Paralba um 

. . caso rece.nte que V. Ex" conhece de perto: a suces
são mun@pal em Campina Grande, cidade natái de 
nosso companheiro, ex-Governador e atual Sena
dor, Ronaldo Cunha Uma. Por mais que o PMDB 
buscasse outras soluções, não as encontrou. ;Tudo 
está indicando que o Deputado Cássio Cunha (ima, 
o mais votado no pleito da Paralba de 1994, quando 
obteve quase 200 mil votos, venha ser obrigãdo a 
deixar a Câmara dos Deputados para ser Prefeito de 
Campina Grande. Digo isso assim porque não tenho 
nenhuma dúvida da sua vitória A mim me parece 
que S. Ex" preferiria pennanecer no seu mandato, 
tenninar seu trabalho de Deputado Federal para, em 
1998, candidatar-se a, quem sabe, Governador do 
Estado. No' entanto, as peculiaridades da polftica da
quela cidade estão a indicar que S. Ex" será forçado 
a pleitear a prefeitura de Campina Grande, pelo 
PMDa ,;:· 

• O SR. NEY SUASSUNA - Concordo com V. 
Ex" quanto ao caso de Cássio Cunha Uma. Certa
mente, há outros semelhantes. A grande maioria, po
rém - mesmo aqui no Senado Federal -, alega que o 
cargo executivo traz mais saiisfeção, é mais rápido e 
permite realizações. No Parlamento, nesta Legislatura 
principalmente, estamos tendo muitas cfrficuldades. 

Preocupa-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que haja uma certa diferenciação de Parlamentares 
tanto desta quanto da outra Casa. Uns têm prestigio 
excessivo, enquanto outros não o possuem. Lem
bro-me de que, no começo da Legislatura, eu dizia 
que havia O.§.. rejugados: a.queles que não eram con
vidados, nem para o almoço, nem para o jantar, nem 
para a merenda Essa é urna questão que deveria
mos aplainar. Àquela época dizia-se que somente 
alguns eram..os formadores de opinião, enquanto, na 
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verdade, todos têm o seu direito a voto em igualda· 
--ee.-

lnquietam-me também as últimas notícias vei
culadas nos jornais, ou seja, as de que o Senado 
fará uma reviravolta nas reformas. Esta é uma Casa 
revisora, não uma Casa reversora. Não é prudente a 
divulgação de comentários de que faremos substitu
tivos às matérias que estão vindo da Câmara dos 
Deputados. Isso poderá provocar um choque· entre 
as Casas. Na realidade, os Senadores que conheço 
votarão· de acordo com sua consciência, não para 
fazer oposição ou qualquer outro jogo. 

O Sr. Osmar Dias • Senador Ney Suassuna, 
V. Ex" me Cóncede um pequeno aparte de 30 segun-
dos? -

O SR. NEY SUASSUNA • Com satisfação, Se-
nador Osmar Dias. • 
· - '0-'Sr. Osmar Dias - Senador Ney Suassuna, 
alimenta o processo da barganha o fato constatado · 

~ ·· Cíe-qoe o Governo dá mais valor para o voto barga
nhado do que para o voto consciente e sério. O meu 
voto é sempre sério e consciente. Eu não barganho, 
mas o meu voto é firme. O Governo pode contar 
com o meu voto quando eu achar que a matéria o 
mereça. No entanto, se o voto de barganha conti
nuar a ser alimentado e valorizado, a ba!ganha per
manecerá uma regra dentro do Congresso Nacional. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
nador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vim para esta 
Casa com élan. No ano passado, fui um dos que 
mais relatou. Não saí brigando atrás de relatórios. 
Mas, como chego às 8:00 da manhã e saio às 21:00, 
sempre consigo espaço. FIZ mais de cem relatórios, 
quase -c, dobro-do que me seguiu, no ano passado. 
Neste ano, também estou tendo uma performance 
boa. Mas não estou satisfeito com os resultados. É 
muito pouco o que se realiza, sobretudo rio que diz 
respeito à fiscalização do Executivo. Os meios são 
falhos. É difícil. 

Neste Pafs, o serviço público é de má qualida· 
de. As pessoas madrugam nas filas do INSS, INSS 
este ·que custa caro ao Pafs. O serviço médico custa 
caro e, no entanto, apresenta um serviço ruim. Qual
quer que seja o serviço prestado pela República, o 
preço é caro e o serviço é ruim. Cabe a nós, parla· 
mentares, fiscalizar dia a dia esses serviços. Cabe a 

• ..Di5lHtJtarpelo homem comum, que necessita estar 
na fila do INSS. Cabe a nós, Srs. Senadores, ajudar 
a que o povo brasileiro tenha uma visão correta do 
Parlamentar, que não vem aqui para se locupletar 
com o salário que, para quem sabe o quanto é, para 

se manter uma residência no seu estado e outra em 
Brasília, mal dá para pagar as despesas. Quantos 
companheiros não tenho aqui no Senado que vivem 
com dificuldade com o salário que recebem? É muito 
mais do que ganha a massa do povo, é verdade, 
mas não se exige da massa do povo tudo o que se 
exige de um Pariamentar. 

Temos que ter o cuidado de não perder este 
élan. Ternos que ter o cuidado de manter aberto o 
Congresso sempre com causas elevadas, lutando 
pela minoria, discutindo com profundidade. Enfim, 
ternos que estar aqui no dia-a.<Jia, não deixando, de 
maneira nenhuma, cair o nível de exigência, o nfvel 
de expectativa que nos trouxe aqui. 

Vim para esta Casa buscando lutar pelo meu 
estado e pelo meu Pafs, e estou lutando. Não vou, 
de maneira nenhuma, me arrefecer nessa luta. No 
entanto, sou um dos que se dizem decepcionados 
_com esta Legislatura, pelo pouco que ternos conse
guido, mOito pouco, seja pela quantidade de projetes 
que passam sem que possamos com profundidade 
debatê-los, seja por projetes que passam a~ muito 
debatidos, mas para os quais, na hora "h" dâ vota
ção, são exigidos os laços partidários ou o <!Paio à 
base partidária, e muitos são obrigados a trqcar de 
opinião. 

Por essa razão, declaro que vou fazer um 
voto de fé e que, até o final do meu mandato, vou 
lutar com todas as forças para cumprir com certe
za os objetivos que me trouxeram aqui. Pediria 
que nós, do Congresso Nacional, mantivéssemos 
o nfvel de fiscalização e a boa qualidade dos pro
jetas, para que, como um Congresso que se pre
za, realmente viéssemos a auxiliar o nosso Pafs 
nessa a~Jancada, nesse take-off em busca do de-
senvolvimento. · 

O Brasil, para quem conhece o mundo - e or
gulho-me de conhecer boa parte dele -, é iJm dos úl
timos paraísos. Temos tudo. Temos recursos natu
rais. Temos uma população afável. Temos tudo, 
mas nos falta encontrar o caminho e o passo corre
to. O Congresso é peça importante nessa arranca
da, mas ele acertará esse passo quando fiscalizar, 
com mais precisão, o custo, as ações do ExecutivO, 
e cobrar principalmente que haja igualdade entre as 
várias áreas do Pafs. 

Não é possível ter-se um Norte sem estradas, 
sem infra-estrutura; um Nordeste na miséria; um Cen
tro-Oeste que se arrasta, embora tenha tantas poten
cialidades, na busca do progresso, enquanto outras re
giões recebem recursos e incentivos - um único orga
nismo do ~tro-Oeste recebeu R$17,5 bilhões. 
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Há que se ter a permanente atitude de defesa 
do.blasileiro, mas há que se ter também a coragem 
de discordar e de protestar em relação ao Governo, 
quando ele não estiver, a nosso ver, cumprindo seu 
papel. \ 

Sr. Presidente, peço a transcrição do artigo 
mencionado nos Anais desta Casa 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores e agradeço a todos pela audiência 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. NEY SUASSUNA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

DEPUTADOS EM UQUIDAÇÃO 

Vivemos o ano eleitlllal para 5.400 munlcfpios brasileiros, 
os quais elegerão prefeitos e vereadores. Cerca de 150 deputa· 
dos federais deverão concorrer ao pleito, disputando prefeituras 
de· ck1ãaàs d'e grande, médio e mesmo pequeno porte. Curfosa in-. 
versão cte ~ararquia politica. Era de supor que a representação 

- .perlanJrolar federal gozasse de mais prestigio do que a adminis
tração de remotas municipalidades, não raro escondidas em obs
curos grotões deste vasto Pais. 

Pode-se alegrar que os deputados candidatos a prefalto 
nada arriscam em caso de derrota, pois~ retomarão em seguida os 
seus mandatos na C4mara. Mas. entllo, por que se candldala
rlam? Para aferir popularidade? Não. Pelo que pude entender. 
oonvarsando com alguns deles, candidatam-se porque desejam 
reMnente desempenhar o cargo execUtivo em mooicipios onde 
têm a maior base aleitoral. 

Não é preciso mergulhar em especulações, para entender 
as causas desse fenômeno relativamente recente da nossa cuJtu
ra polftlé:a. Pam começar, o prefeito de uma pequena ddade do 
interior vale hoje mais do que um deputado federal- Inclusive na 
remuneração, numa larga variedade do QISOS. 

Ao percorrer os corredoras da Câmara puda encontrar, ao 
acaso, vários deputados que só consegui idontllicar graças ao 
dlstinllvo na lapela. Slio Ilustres desconhecidos, números de pri· 
meiro mandato, literalmente perdidos nos verdadeiros labirintos 
de passagens que se cruzam e se bifurcam, oonfonne a lógica bi
zarra da Oscar Nlemeyer. Passada a euforia das comemorações 
da vHória, no ano passado, o novato descobre em amsma que ele 
e saus quinhentos e tantos colegas quase nada podem. E. mais 
desolador alrlda, QPeram como massa da mano_bra em· negocia· 
çõ<>s espertas ou complexas, nas quais não lhes é dado inftulr. 

Por outro lado, o naoparaiamentar tem ainda o dissabor de 
verificar a deslmportàncfa de sua posição em contato com a arro

'Qéncla, a soberba e a empáfla de certos ocupantes do alto esca
lão do Execullvo. Amargam humilhantes chás-de-cadeira nas 
ante-salas dos minlsiérios e empresas estatais, e não logram dar 
b~ andamento a~. seus pleitos, o que acarreta desgaste a de
prOl:laçiio junto às suas bases. 

Na imprensa, essa maforfa silenciosa e anonima apenas 
vira notk:ia em caso de escandalo ou denúncia. Nos jamais mais 
ácidos, ales são "mara(ás" quanto aos salários, 'nepotistas' quan
to aos auxiliares contratados, 'desocupados" e •gazeteiros" quan· 
lo ao"'"QSQ..d<>:-telllJ10 do trabalho parlamentar, "esbanjadores" 
quâirtõ aos gastos da gabinetes e de desempenho do mandato. 
Lentes de atMnento •sherlocam• as ~bilidades de abuso. raa! 
ou imaginário, nas atividades do Legislativo, poder que por sua 
própria forma de funcionamento é, entretanto. o mais transparente 
da República. 

Enquanto isso, vivem os deputados pennanantementa sub
metidos a fortes pressões de seus núdeos eleitoraJs para obterem 
resul1ados que em geral não alcançam, face à pouca ou nenhuma 
acolhida que desfrutam na admlnstração federal, seja por pura in
diferença dos burocratas, seJa pela efetlva ascassaz de recursos 
da União. Ao •seu• deputado o cabo alaltoral ou eleitor pado tudo, 
desde uma ponte até trocados para o transporte. 

A esse respeito. pennHo-ma oonlar a seguinte anedota: 
certo deputado em dia da dureza foi ain>palado pelo pedido de 
um eleitor, na saída do gabinete. Queria A$1 00 para pagar des
pesas médicas. Ele sa desculpou. dizendo não dispor de tanto. o 
eleitor passou então a reduzfr duas pretensees pam so. 30, 10 
reais. Aflito, o paJ1amentar abriu e mostrou a carteira vazia. O o~ 
ln> olhou para algo volumoso no bolso do deputado e disparou: 
"Então me dá um cigano•. E o alvajado: "Mas eu não fumo. Isso 
no meu bolso é colfrlo". Disposto a levar qualquer coisa, para não 
perder a vlagem, o homem deu o último bote: •Pois me deixa pin-
gar umas gotinhas nos meus olhos·. 

Esses atores da nossa vida democnllica não são levados a 
sério em espaços lundamenlals para a manutenção de sua credl
birldade diante do eleitorado e do conjunto da sociedade. Nem no 
Executivo, onde teoricamente deveriam encontrar receptfvidada 

- · prtvileg!ada, ~cfo.lhes poder reivindicatório por força do 38U 

mânda.to, nern.na generaJidada da mfdia, que seria o canal de Yei-
cuJação de suas ações. 

Daf resultam. em boa parte, os lamenláwls rndloes de re
jeição e descrédito do l.eglslallvo, revalados sem contastação por 
pesquisas idOneas. Daí resulta. Igualmente, o dêsinterei!se eras- · 
cante dos detentores de mandatos faderels por tão lng..,. repr&
sentação. Não é nacassárfo SUbir muito na hierarquia ~ empm
sas de grande ou média escala, para localizar saJérlos soperfores 
aos de um parlamentar federal, sem falar nos ganhos indlretos 
como cano. aluguel de apartamento, car10es de cnldito a outras 
vantagens executivas. 

lllslanciados de suas áreas de lntluêncla, lncapecltados de 
responder às demandas vorazes dos seus votantes. desconcei
tuados, alvo preferencfal da crftlca de plantão, ouso dizer mal re
munerados com relação ao grau de responsabilidades que assu
mem, pralerem portanto afastar o risco de um desgaste lm~medlá
val frente ao aleltor, retomando como prefeitos à região que os 
guindou ao Pat1amento. Lá, no mínimo, obtêm un efettvo instnJ.. 
manto de ação púbiica- por menor que seja, -que é a estrutura 
aánini~tiVa ~unlcipal. 

Nomes respeltáwls dos vários clrculos proflsslonais que 
hoje honram o Congresso, sentamwse Constantemente desenco-
rajados a permanecer em uma função que se toma, cada dia, 
mais embaraçosa e desestimulante para quem quer efetiva
mente representar os anseios do povo e lutar pelas causas do 
interesse Nadonal. A continuar essa estado de coisas - que 
Deus nos livre de tal desgraça- por ironia restarão no Congres
so apenas aqueles que correspondam ao distorcido perfil refleti
do pela mícüa:. Pois não agrada a nenhum homem da bem ser 
confundido com os "trezentos picaretas" etiquetados leviana
mente por um lfder derrotado nas umas e agora sem mandato 
popular. 

Já o deboche. o achincalhe, a galhofa sa pmpagam em to
dos os meios do informação, cobrindo de ridfrulo e injúria a insti
tulçl!o basilar da democracia. enquanto um espesso véu de hlpo
cresla tolda a visão da realidade. Aparantsmente eslá em marctla 
um InsidiOSO processo do~rallzação da missão parlamentar 
em nosso Pafs. cãSo não seja reverUdo quanto antes. essa cons
piração tenderá a fazer crer ao juJQamento geral que a úniCa sal
da repousa na volta ao regime autoritário - onde a recorrente ex
periênda nos ensina - prosperam com desenvoltura bem maior 
os abusos a os prl\!i!églos dos apadrinhados do poder. 



00596 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, o Sr. José Samey, ·Presidente, &lixa a 
cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy, suplente de Secrtário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • O 
Senador Ney Suassuna solicitou transcrição de arti
go nos Anais do Senado e a Mesa defere o pedido 
de S. Ex". 

Tem a palavra o nobre Senador Pedro Simon, 
por 50 minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sena
dor Ney Suassuna, V. Ex' é um Senador que tem 
muito respeHo e muHo carinho de todos nós. É muito 
diffcil a miSsão de V. Ex" hoje, porque uma das pes
soas que conheci na minha vida mais digna, mais 
cOJIEta.,.mais decente, de linha mais vertical foi o 
querido Antonio Mariz. Aprendi a respeitá-lo de lon-

... ge;_iu_no Rio Grande ·do Sul e ele já impondo sua 
posição em Brasma. 

V. Ex" substituiu o querido Antonio Mariz, eleHo 
governador de sua terra, e, hoje, o Brasil inteiro cho
ra a morte daquele grande lfder, ainda que o Gover
nador José Targino Maranhão esteja demonstrando, 
com muHa competência, que temos pessoas em 
nosso Partido em condições de levar a bandeira 

V. Ex" desempenha uma grande miSsão. É tra
balhador, é competente, tem elaborado projetas e 
requerimentos. V. Ex" deu um show como relator no 
projeto referente às patentes. Fiquei impressionado 
pela sua competência, pelo brilho do seu trabalho. E 
acompanhei seu voto exatamente por isso. 

Todavia, nobre Senador, não há razão para de
sencanto. Infelizmente, o Congresso é isto aqui. Como 
dizia Winston Churchill, a democracia é um péssimo 
regime mas é melhor do que qualquer outro. 

O Congresso vive um momento diffcil? VIVe. 
Lamentavelmente, no Brasil, Congresso e partidos 
políticos vivem, ao longo do tempo, um péssimo pe
rfodo. 

Outro dia, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso - que é uma pessoa por quem todos nós te
mos um carinho enorme - dizia aos empresários que 
é muHo diffcil fazer certas refonnas na democracia. 
Repare que uma exj,reSsão dessas na boca de um 
presidente como Fernando Henrique chama aten
ção. Eu posso responder ao Presidente Fernando 
.I::Uinrique;-indagando que reforma, em vinte e cinco 
anos de dHadura milHar, foi feHa neste Pafs. O que 
melhorou? 

Se comparannos o nosso Brasil de 1964 com o 
Brasil que os milHares nos devolveram, o que melho-

rou? Fizeram ·duas Constituições na marra: a de 
1967, na qual, de certa fonna, o Congresso ainda 
teve alguma ação, e a de 1969, baixada com o Con
gresso fechado, com o nome de Emenda Constitu
cional n• 01. 

O que melhoraram na vida institucional, quan
do tinham todo o poder e toda a força? O que o Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
está melhorando com o envio de duas medidas pro
visórias por dia sem ouvir o Congresso Nacional? 

E af a culpa não é dele, é nossa. Agora o Pre
sidente José Samey tem essa responsabilidade na 
sua biografia. O Senado Federal deu 30 dias a uma 
comiSsão presidida pelo Senador José Samey para 
votannos aqui, em caráter definítivo, as medidas 
provisórias, o que é, na minha opinião, o escândalo 
dos escândalos do Congresso Nacional. 

O Sr. Ney Suassuna- V. Ex' me pennite um 
aparte? " . . 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço com prazer V. 
Ex". 

o Sr. Ney Suassuna- Antes de mais nada, 
agradeço as gentis palavras de V. Ex" em relaÇão a 
minha pessoa. V. Ex" está seguindo por um caminho 
com o qual concordo. Nunca poderià sair uma,trase 
dessa da boca de um democrata. Mais ainda: às ve
zes me parece que ao Executivo não interessa um 
Congresso forte, organizado e atuante, ou fiscaliza
dor, que é quem está cobrando. Às vezes me parece 
até que o Executivo gostaria que o desgaste do 
Congresso fosse cada vez maior. Isso não é só o 
Executivo que deseja. Outras forças também dese
jam que o Congresso não vá bem, principalmente 
aqueles que querem um regime não democrata. Mas 
também concordo com a frase que V. Ex" atribuiu ao 
autor,· quê o melhor regime é o democrático. É caro, 
ãlffcll. E não entenda, Senador Pedro Simon, ••• 

O SR. PEDRO SIMON • V. Ex" usou a expres
são •caro•? 

O Sr. Ney Suassuna- A democracia é cara, 
màs ainda é mais barata de ••• 

O SR. PEDRO SIMON • Não, Senador. Com
pare com a dHadura sem o Congresso, para V. Ex" 
se certificar o que é caro. 

o Sr. Ney Suassuna - Mas, quando digo caro, 
estou atnbuindo a essas forças dHatoriais que que
rem fechá-lo. Não sou eu· que estou deciarando, eles 
é que a ef!!PR!gam, e eu não concordo com isso • 
Agora, com toda certeza, se não tivennos o Con
gresso aberto para fiscalizar, muito mais problemas 
surgirão. Não estou tão pessimista quanto V. Ex" en
tendeu. Esto.u é fazendo uma conclamação para que 
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nenhum de nós se dobre a esse estado, a esse mo
-mento que estamos vivendo. Continuemos na fiscali
zação e na defesa dos grandes objetivos nacionais. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V. Ex". 
O Congresso Nacional é muito heterogêneo. 

Primeiramente, gostaria de fazer aqui uma afirmati
va, caro Senador Eduardo Suplicy. V. Ex", que hoje 
preside esta sessão, fica bem na Presidência, esta 
lhe assenta bem, principalmente por essa cadeira 
que o Presidente José Samey trouxe do antigo Se
nado, o do Palácio Monroe. A diférenÇa dele para to
dos nós é a cadeira, que já existia no Palácio Mon
roe. 

Sempre dizemos, Senador Eduardo Suplicy, 
que o povo e a imprensa não podem criticar o Con
gresso, porque este é um corte vertical da sociedade 
brasileira. Como na sociedade brasileira há bJ)ns e 
mámnTMdicos, bons e maus advogados, bons e 
maus engenheiros, bons e maus jogadores de lute-

. ·oo-r. -boas e más donas de casa, o Congresso NaciO
nal também tem bons e maus polfticos. O erro é que 
na polflica generalizamos por baixo, enquanto que, 
em qualquer outra profissão, temos bons e maus 
profissionais. 

Eu mesmo disse isso muitas vezes, mas tenho 
me dado conta, Sr. Presidente, que não dá para di
zer que o Congresso Nacional é um corte vertical da 
sociedade brasileira. Dá para dizer que o Congresso 
Nacional é um corte vertical da parte brasileira que 
representa a Bélgica, porque nós estamos aqui e 
representamos aquela sociedade que tem casa, que 
tem lar, que tem filhos na escola, que tem emprego, 
que tem trabalho, que mora em cidade. Esse povo é 
representado num corte vertical da sociedade brasi
leira aqui dentro do Congresso. É verdade! 

Agora, gostaria que me dissessem onde estão 
os representantes dos milhões de brasileiros que 
passam fome, dos milhões de brasileiros que estão 
na favela, dos milhões de brasileiros desemprega
dos, dos milhões de brasileiros que não têm pers
pectiva, que não têm o direito de ter futuro! Onde 
está a representatividade desses? É gente que não 
entra nos nossos gabinetes nem aqui nem em Porto 
Alegre, ou na capital, ou no lar de qualquer compa
nheiro nosso seja de Londrina, de Curitiba, de São 
Paulo, de Santos, seja lá onde more o senador ou o 
deputado. Qual é o contato que essa gente tem? 
Q~,a-ehance que essa gente tem de ser ouvida 
no Congresso Nacional? 

Olho aqui no Senado e vejo advogados, médi
cos, proprietários de terra, quanta gente que tem ter
ra e que está aqui e que de repente se levanta para 

debater e para defender os interesses dos proprietá
rios de terra! Mas quem defende aqui o programa de 
combate à fome, o programa Comunidade Solidária, 
do Governo do Presidente Fernando Henrique Car
doso, que não vai muito bem? Quem o representa e 
com quem se identifica neste momento? 

Meu querido Senador Eduardo Suplicy, par
doe-me, mas atrevo-me a dizer que, uttimamente, 
até o PT, de certa forma, está muito presente no 
ABC - o trabalhador brasileiro é uma elite -; o PT se 
compõe de petroleiros, de funcionários do Banco do 
Brasil, de funcionários públicos, que têm problemas 
e direitos, mas que, no Brasil, onde 30 milhões de 
pessoas passam fome, são elite. 

Pessoas de todo o Brasil vêm a Brasma de ôni
bus ou de avião, aqui acampam e entram em nossos 
gabinetes com as mais legttimas pretensões. Se 
compararmos essas pretensões, dentro do Brasil em 
que vivemos, que se assemelha à Holanda e à· Bél
gica, com as daqueles que passam fome, com as 
dos miseráveis, com as dos que não têm lar, nem fu
turo, nem nada, parece-me que esses são até uma 
elite. ~ 

Sr. Presidente, assiste-se a um programa de 
televisão, lê-se um artigo de jornal, ouve-se uin dis
curso do Senhor Presidente da República e dos Srs. 
Senadores e pode-se verificar que nos dirigimos a 
quem conhecemos. Nós nos dirigimos a quem co
nhecemos. 

Houve até uma vez um politico - não vou nem 
dizer o estado para não confundir - que disse que, 
se, no Nordeste, alguns milhões de brasileiros mor
ressem, nem fariam falta, nem se notaria, porque 
não produzem e não consomem. 

Elentro desse contexto, é preciso rever a atua
ção do Congresso e do Governo. O Presidente do 
Supremo Tribunal disse que a Primeira-dama foi ao 
programa do JO Soares e fez, na minha opinião, um 
comentário correto. Respondendo ao Jô, ela disse 
que não se pode culpar só o Presidente da Repúbli
ca pelos problemas da reforma agrária. São vários 
os problemas: o Congresso Nacional, muitas vezes, 
não decide, o que é verdade; o Poder Judiciário, 
muitas vezes, dá liminares e mais liminares, o que 
também é verdade. 

Disse o Presidente do Supremo, com muita 
elegância, um outro fato que também é verdade: o 
Presidente .da República· vem usando as medidas 
provisórias para miihaies de assunios. Por que não 
usa o rito sumário da reforma agrária? É uma per
gunta que fica. Por que os projetas, como o de V. 
Ex", Sr. Pre.$idente, que trata da renda mfnima, não 
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conseguem andar? E por que o mesmó não ocorreu 
-com o projeto do Proer, que tratava dos bancos? 
Tudo aconteceu numa madrugada, de sexta-feira 
para sábado. 

Não tinha lido em nenhum jornal noticia que 
tratava dessa matéria; não tinha visto nenhuma rei
vindicação, absolutamente nada. 

Reparem que até os empresários têm de vir a 
Brasma para reivindicar os seus direitos, brigar, pro
testar; até os empresários têm de vir a Brasflia! 

Nunca vi, Sr. Presidente, uma reunião de ban
queiros. Banqueiros vão a Brasma para conversar 
com o Ministro da Fazenda: nunca vi essa notícia, 
Sr. Presidente. Eles não precisam disso. 

Durante o Governo do Sr. Itamar Franco isso 
era proibido a banqueiros, a pessoas ligadas a ban
cos ou a entidades privadas ligadas a grupos fin;mcei
ro50lul'!!nte o Governo Itamar Franco, ninguém foi: 
nem D Presidente do Banco do Brasil, nem o Presiden-

~ · ·"ledo--Banco Central, nem o. Presidente do BNDES, 
nem o Ministro do Planejamento, nem o Ministro da 
Fazenda, nem o Ministro da Indústria e Comércio. 

Já no Governo do Sr. Fernando Henrique Car
doso, voltamos ao que era antigamente. Não me re
firo ao Ministério da Fazenda, em que o Ministro é o 
mesmo - o Sr. Malan ·, mas o Presidente Banco do 
Brasil, do Banco Central, do BNDES são pessoas 
que passaram pelo sistema financeiro e provavel
mente voltarão para ele. 

Então, Sr. Presidente, as medidas relativas a 
um banco têm essa rapidez que obteve o Proer, e as 
medidas relativas ao social possuem as interrogaçõ
es que temos visto. O Congresso Nacional fica nesta 
sttuação em que se encontra. Por isso, tenho defen
dido, e aproveito o debate aqui trazido pelo ilustre 
Senador da Parafba, que nós, Senadores, temos 
que discutir a nossa fórmula de ação. O nosso man
dato é de oito anos e devfamos debater, ·usar uma 
parte do nosso tempo para descobrirmos uma ma
neira de melhor aluarmos. 

Repito o que disse numa comunicação na hora 
da votação, que o ·Projeto do Senador Robirto Frei
re, sobre a reforma agrária, está na gaveta da Co
missão de ·Constituição, Justiça e Cidadania desde 
fevereiro do ano passado. E, quando aquele Sena· 
dor entra com o pedido para que a matéria venha a 
ser votada em Plenário, há uma critica generalizada. 

• - . O. eongresso Nacional, principalmente, o Se
nado Federal, precisa reunir-se para debater e des
cobrir qual a contribuição que, como Instituição, 
pode oferecer ao País e a nossa sociedade na crise 
pela qual está passando. 

O Sr. José Fogaça - Permite v. Ex' um apar-
te? 

O SR. PEDRO SIMON • Com o maior prazer, 
ouço o meu amigo, conterrâneo e correligionário, 
José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - Senador Pedro Simon, 
não só para concordar com o conteúdo do pronun
ciamento de V. Ex', mas para aproveitar uma análi
se que possivelmente tenha sido periférica, até um 
tanto quanto lateral, do seu pronunciamento, quanto 
aos ocupantes ou detentores de cargos no Banco 
Central. V. Ex' fez o registro de pessoas que saem 
da atividade profissional junto aos bancos comer
ciais ou privados, aluam no Brasil Central e depois 
voltam para essa mesma atividade imediatamente. 
Estamos numa época em que é preciso recuperar 
no Pafs a confiança no Banco Central. Embora con
sidere o atual Presidente, Dr. Gustavo Loyola, um 
homem ilibado, da inaior honradez, um homem sé
rio, ..• 

O SR. PEDRO SIMON- O que também penso. 

O Sr. José Fogaça - ••• a verdadeira atitude de 
confiança da sociedade brasileira no Banco Céntral 
virá quando aprovarmos a lei do sistema finarK:eira 
que consiga dar uma institucionalidade ao Banco 
Central, no sentido de estabelecer mandato para o 
seu Presidente, mandato fixo e determinado, e qua
rentena, ou seja, a proibição, por um determinado 
perfodo de tempo, de que ele exerça atividade pro
fissional privada semelhante ou que tenha afinidade 
com aquela que ele exerceu na presidência ou em 
uma das diretorias do banco. Isto é tão necessário, 
tão urgente quanto é, neste momento, restabelecer 

· uma n~~a confiança da sociedade brasileira 
no BancO Central, o grande guardião da moeda, 
uma instituição respeitável, séria, importante em 
qualquer pafs do mundo, e tem que ser assim no 
Brasil. V. Ex' tem toda razão quando chama a aten
Ção para a fragilidade polftica que se estabelece, 
para a desconfiança, para a vulnerabilidade que se 
abre quando se convoca alguém da atividade priva
da. A partir daf, ao exeroer o seu cargo, toma medi
das, colhe informações e passa a ser uma pessoa 
do lnslde, ou seja, aquele que, por dentro das coi
sas, conhece as informações e, ao sair, passa a ser
vir a interesses privados. Quero fazer-lhe o registro 
de que a nossa Comissão de Economia, da qual V • 
Ex' participa,. está preparando uma proposta de 
reorganizaÇã"o do sistema financeiro e de reinstltu
cionalização do Banco Central, exatamente para 
atender a reclamos e protestos, justos e proceden
tes, como O!! que faz V. Ex' da tribuna, no sentido de 
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a instituição não ser objeto desse tipo de nomeaçõ
-es, -originárias de interesses privados que, prove
nientes destes, voltam para lá quando saem. Obriga
do, nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Felicito V. Ex" pelo 
aparte. 

V. Ex" é o Relator dessa matéria na Comissão 
de Economia, e o Senado deposita muita esperança 
na elaboração do seu projeto de lei, para que este 
venha traçar diretrizes importantes nesse setor fi-
nanceiro - o que não temos até agora. --

Essa matéria poderia ter um certo adiantamen-
to. Ainda à época do Senador Itamar Franco, o Se
nado votou uma matéria como esta. Atualmente está 
lá na Cãmara dos Deputados. Por duas vezes, soli
citalllC?s.,.- e inclusive fizemos ofício por escrito - ao 
Presidente daquela Casa para que S. Ex" colocasse ... 

~ _ ... e.ssa'matéria em votação. A matéria votada pelo Se
riado 'êstá na gaveta e não sai de lá. 

Dessa tribuna, mais de uma vez, fiz apelo ao 
Presidente da Cãmara para que colocasse aquela 
matéria em votação. Mas espero, no importante pro
jeto do Senador José Fogaça, que venham luzes 
para essa questão. 

O nosso Presidente está na França. Acho posi
tivas as viagens do Presidente. Ao contrário de mui
tas criticas que são feitas, pense que hoje, com o 
fax, com a rapidez da telefonia e com o computador, 
praticamente pode-se administrar e estar a par do 
dia-a-dia, das coisas que acontecem num pafs, de 
qualquer lugar do mundo. 

Vi uma análise feita por economistas franceses 
sobre.Q Presidente Fernando Henrique Çardoso, di
zendo que só ele pode interpretar esse pensamento 
hoje, de representar a América Latina e o Mercosul 
nessa integração internacional, onde, segundo eles, 
vai ter de um lado os Estados Unidos da América, 
de outro o Mercado Comum Europeu, de outro lado 
os ligres Asiáticos, e não se sabe o que vai restar 
do mundo e nem da própria América Latina. 

Houve um protesto na França, que não vejo 
com um significado. maior, em primeiro lugar, porque 
não foi a ele; em segundo lugar, porque não foi nem 
agressivo. Foi até um protesto bem verdadeiro, em 
que os intelectuais e pessoas ligadas às comunida
des de base da França, protestaram, pedindo o fim 

..dã 1fi'II'Unidade no Brasil. Reparem que é lá na Fran
ça, em Paris, onde os franceses pedem o fim da im
punidade no Brasil. Cá entre nós, eles têm razão. 

Volto a repetir o que tenho dito muitas vezes: 
se me perguntarem onde é que está a responsabili-

dade do que há de errado neste Brasil, respondo: na 
impunidade. Repito pela milésima vez o que aqui 
neste Brasil todo mundo sabe: se roubar galinha, é 
perigoso ir para a cadeia; mas todo mundo sabe que 
roubar grosso não dá em nada, não acontece nada. 

Isso não acontece na Europa, no Japão ou nos 
Estados Unidos onde roubam como aqui, mas lá há 
muita gente rica que vai para a cadeia, há muita 
gente rica que roubou, é descoberto e tem que de
volver o dinheiro que roubou. 

E o Presidente responde, numa frase interes
sante - é a capa de O G1obo: "Fernando Henrique 
diz que justiça decide coisas de louco no Brasil". E 
diz, criticando o Judiciário e o Congresso Nacional, 
que ele também considera um absurdo a decisão do 
Judiciário de São Paulo, segundo a qual, no massa
cre do Carandiru, os presos é que foram responsá
veis pelo que aconteceu. 

Considero eSSa decisão fantástica. Ainda não 
tive a op6rtunidade de ler essa sentença, mas quero 
pedir a V. Ex", que é de São Paulo, Sr. Presidente, 
que pudéssemos ter uma cópia dessa sentença na 
sua fntegra. . ~ 

Na verdade, não sei se era para o Presidente 
Fernando Henrique cardoso falar sobre~ assun
to lá no exterior, isto é, fazer uma critica duia e pe
sada, lá na França. Não sei se vai haver agora uma 
resposta do Judiciário sobre essa matéria; mas, de 
qualquer maneira, é absurdo dizer-se que os presos 
foram os responsáveis pelo que aconteceu. Tem ra
zão o Presjdente Fernando Henrique Gardoso ao 
afirmar, em· matéria publicada em o Globo, que a 
decisão da justiça é "coisa de louco•. 

O Sr; Romeu Tuma - Concede-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex" com pra
zer, com a autoridade que tem para falar da matéria, 
como conhecedor do Judiciário e de sentenças. 

O Sr. Romeu Tuma - Devo esclarecer que no 
Judiciário Civil de São Paulo, uma das Câmaras de
cidiu favorável ao Estado, contra a pretensão da 
mãe de um dos presos mortos no carandiru que 
pleiteava uma indenização. Há outras decisões favo
ráveis ao pagamento da indenização. Acredito que 
mesmo essa decisão está sujeita a recurso. O pro
cesso ainda não ..entrou -no mérito da parte penal, 
pois essa tiãinita na Justiça Militar de São Paulo, es
tando quase em fase de julgamento. Trata-se de 
uma busca de indenização, caracterizando a respon
sabilidade Q.o Estado na manutenção da integridade 
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física do preso, pela responsabilidade-que o Estado 
1E!m-de reservar o direito à vida. Trata-se de urna 
discussão sobre a responsabilidade ou não do E:Sii-- -
do. Não foi um julgamento da ação em si, porque a 
parte criminal não foi julgada ainda. Estou apenas 
auxiliando V. Ex" no seu raciocínio. Penso que as 
colocações de V. Ex" são perfeitas. E vou solicitar a 
sentença para que eu possa me inteirar melhor do 
assunto. 

O SR. PEDRO SIMON- Veja como é importan
te o aparte de V.Ex" A matéria sobre a entrevista 
que o Presidente Fernando Henrique teve com as 
Organizações Não-GovernamentaiS, em Paris, diz 
que o Presidente achou uma "coisa de louco" não se 
punir os culpados pelo incidente no Carandiruc 

O Sr. Romeu Tuma - A punição seria ·ao .Esta
do;-sob~ os responsáveis, ainda corre o processo. 

~ · .. ,_ -G-SR. PEDRO SIMON - Eu sei. V.Ex" está co
locando a distinção entre a responsabilidade criminal' 
- os policiais que cometeram aquele ato são culpa-· 

· dos - e a responsabilidade do Estado em indenizar 
ou não. Todavia, não foi essa a impressão do Juão
ciário brasileiro que ficou para os franceses. Concor
da V.Ex"? 

O Sr. Romeu Tuma- É verdade. 

O SR. PEDRO SIMON ~ Para âs enticfade5·· 
francesas não foi isso que o Presidente transmitiu. 
Agora V.Ex" está prestando os devidos esclareci
mentos. Eu tinha dito· que queria urna cópia da sen
tença, porque não conseguia entendê-la Quando li 
a análise publicada pela imprensa, no dia de hoje, 
com a ·palavra do Presidente da República, pensei: 
mas, então, os presos foram culpados pelo massa
cre? V .Ex" está esclarecendo e o faz bem. Há urna 
distinção entre a Cl.llpa peta morte e pela Violência, 
que é a parte criminal e que ainda não foi julgada, e 
a indenização pleiteada. Mas concorda V.Ex" que a 
França poderá ficar com urna impressão muito ruim 
do Judiciário brasileiro? 

o Sr. Romeu Tuma- Poderá não, ficará. 

O SR. PEDRO SIMON - A França vai ficar na
quela dúvida: morreram 111 presos na cadeia, e o 
Judiciário diz que a culpa é dos presos? Então, é sé-

• rio.~.está me chamando a atenção para alga 
muito importante em seu aparte. A questão vai ficar 
mais grave. Não sei se V. Ex" concorda comigo. 

O Sr. Romeu Tuma- É que o resultado da vo
tação, se não me erigano, da 2" Cârnarã, tal de dois 

- a um.-E o que foi analisado é se a ação era legítima 
ou não, se o Estado tinha ou não que intervir no pro

-cesso do levante do Carandiru. Então, foi essa a de
cisão. Mas já há outras decisões em outras Câma
ras. Vou me permitir pedir ao Tribunal de Justiça de 
São Paulo cópias das sentenças. E também quero 
me inteirar do assunto, acho importante. 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Romeu 
Turna, V. Ex" concorda que vai haver um pronuncia
mento do Judiciário sobre isso? O Supremo vai talar 
algo sobre essa matéria, a Supremo Tribunal Fede
ral vai ter que dizer algo nesse sentido. 

: or: •. 
O Sr. Romeu Tuma - É verdade. 

O SR. PEDRO SIMON- Eu pensei isso, e lá na 
França devem ter pensado o mesmo. No entanto, 
concordo l:om o Presidente da República quàndo 
Sua Excelência diz que a impunidade é a granda 
responsável pelo que está acontecendo neste Pafs. 

.;:::. 

O Sr. Romeu TUma - Desculpe, Senador Pe
dro Simon, apenas para concluir o meu aparte, que
ro acrescentar que a morosidade também contribui 
para a impunidade. No calor dos acontecimentos, a 
decisão é muito mais rápida, tranqüita e mais corre
ta. A população sente a impunidade pela distância 
entre o fato e o julgamento. Mesmo que sejam con
denados, o próprio esquecimento dos fatos faz com
que apareça essa angústia da impunidade. Creio 
que temos de mudar o rito de determinados procedi
mentos para ajudar a Justiça a ser mais célere. 

O SB: PEDRO SIMON -:. Nos Estados _Unidos, 
se o Pedro Simon fraudar o Imposto de Renda, vai 
para a cadeia. Fraudou? Pegaram a fraude? Cadeia. 

Nunca me esqueço que, no auge de sua bele
za, aquela mulher que o mundo inteiro achava fan
tasticamente linda, Sofia Loren amanheceu na ca
deia. Na Itália, verificaram que ela teria fraudado a 
declaração de Imposto de Renda E para ser solta, 
na ltáfia ou nos Estados Unidos, a pessoa tem que 
pagar o que está sendo cobrado, um valor que pode 
ser até urna exorbitância. Se a pessoa está sendo 
acusada de ter praticado urna fraude de US$1 mi
lhão, tem que pagar US$1 milhão para sair da ca
deia. Depois, e_m ligerdade, vai discutir em juizo. Se 
ela ganha, oCflnheiro é devolvido. 

Isso é urna realidade. V. Ex's já imaginaram 
como é o poder? Na Itália, a Sr" Sofia Loren, no 
auge do p!lllltlgio, amanheceu na cadeia porque 
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fraudou o Imposto de Renda. Mas lá as coisas acon-
1ecem assim. 

Repito: em oirtros pafses, a pessoa para ser 
solta, não paga uma f.ança de US$100 ou US$500, 
como acontece no Brasil, não. Se ela está sendo 
àcusada de ter praticado uma fraude de US$1 mi
lhão, ela paga US$1 milhão, responde em liberdade, 
vai debater e, se ganhar, pegará de volta esse US$1 
milhão. É tão simples. . · 

No Brasil, a pessoa não paga. Por quê? Em 
primeiro lugar, porque ninguém vai cobrar. Em se
gundo, se for cobrado e não pagou, lá adiante faz
se uma lei do Congresso dando anistia. Em tercei
ro lugar, se nãó vier uma lei do Congresso dando 
anistia, ele vai pagar só daqui a dois anos. Mas 
tem a correção das aplicações que fez com aquele 
dinbe.irQ. Ele deve 1 O hoje; daqui a três ou 20 
anos, quando for pagar, vai resgatar esse dinheiro 

. -que_]mixou aplicado rio banco e que se transfor
mou em 200, 300. Portanto, há um estimulo para 
não pagar.· 

Esta é a dura realidade que vivemos neste 
Pafsl 

O Senador Fogaça vem a esta tribuna e fala 
que tem que se fazer uma reforma tributária, uma re
fonna fiscal, e que parte daf essa necessidade. Mas 
creio que o Senador José Fogaça há de concordar 
comigo: Esse Governo que af está não·quer fazer 
reforma alguma para valer, nesse sentido; não quer 
fazer refonna administrativa, nem tributária, nem fis
cal. 

Aliás, vamos fazer justiça: o Presidente não 
quer e nós também não queremos. Vamos abrir o 
jogo: Em termos de reforma tributária, há um projeto 
sério do Deputado Roberto Ponte. Aquela proposta 
é séria, é positiva; dela se pode divergir, mas se vê 
que ali há uma reforma para valer. É revolucionária, 
porque exclui várias funções como a de contador, de 
fiscal; paga-se o imposto de acordo com o paga
mento de tarifas: quando se vai pagar a luz, paga-se 
o imposto; quando se vai pagar a gasolina, paga-se 
o imposto; quando se vai pagar o gás, paga-se o im
posto; quando se_ vai pagara bebida, paga-se o im
posto. Abrange uma série de produtos em que o im
posto é pago na hora em que se vai pagar o consu
mo; é como o imposto sobre cheques - na hora de 
se dar um cheque, o imposto já está sendo cobrado; 
-Rão~ c:&ma roubar, não há como fraudar; não há o 

problema da economia paralela; usou energia, paga; 
· não usou, não paga; fumou cigarro, paga; não fu

mou, não paga. Não estou dizendo que esse seja o 
melhor projeto; estou dizendo que é um projeto sé-

rio; maS o Corigresso Nacional e o Executivo não 
estão se importando com ele. 

Votamos aqui um projeto no Governo Itamar 
. Franco que é esse que está em vigor, que na época 
era o Fundo Social de Emergência; pelo menos ago
ra o Governo teve a seriedade de retirar a palavra 
social, porque nada tem de social, só de emergên
cia. Mas, com a aprovação desse projeto, o Governo 
está garantido e, estando garantido, o problema de 
reformas deixa de ter tanta importância 

Então, não tenho dúvida de que, com a confu
são que se originou ccim a reforma da Previdência, 
morreu a reforma tributária, e morreu a reforma fis
cal. Não sei o que o Senador Fogaça pensa a res
peito- gostaria de ouvi-to sobre isso-, mas eu sou 
um pessimista em relação às reformas tributária, fis
cal e administrativa. 

Volto a dizer:. quando meu amigo Fernando 
Henrique::_diz quer é muito diffcil fazer certas refor
mas na democracia, respondo que na ditadura tam
bém é, porquea ditadura poderia ter feito. 

O erro é este, Sr. Presidente: Quando olbamos 
o problema dq menor, vemos que há multai gente 
cuidando do menor: a União, o Estado, o Mu~Jicfpio, 
o particular, todos cuidam do menor; mas ninguém é 
responsável por ele. Se se encontra uma criança na 
rua, debaixo de uma ponte vai se acusar quem? A 
União é responsável, o Estado é responsável, o Mu
nicfpio é responsável, a Igreja é responsável, entida
des particulares são responsáveis; há um milhão de 
entidades para cuidar do menor, para ninguém ter a 
responsabilidade de cuidar. Ensino primário: nesse 
caso, vai se culpar quem? A União tem ensino pri
mário, o Estado tem ensino primário, a Prefeitura 
tem ensifiõ, fundações têm ensino primário, funda
ções de direito público têm ensino primário. Quem é 
o responsável? E o problema da saúde? Lá em Por
to Alegre, o Pronto Socorro - uma grande instituição 
- é da Prefeitura, o Hospital Ernesto Domeles é do 
Governo do Estado, o Grupo Hospitalar Conceição é 
da União, a Santa Casa da Misericórdia é da Igreja 
Católica, o Hospital Lar é dos espfritas, uma série de 
entidades é particular, mas ninguém é responsável. 
Quem é responsável pela sallde? Ninguém é res
ponsável. 

Reforma administrativa, Sr. Presidente, me 
perdoem, mas é muito simples na minha opinião. 
Claro, não-estou .cometendo a imbecilidade de dizer 
que é simptãs de exeCutar; é simples planejar; é diff
cil executar. Planejaria da seguinte forma: Menor, 
saúde e ensino primário são responsabilidade da 
Prefeitura. 9 dinheiro vai para a Prefeitura, o traba-
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lho vai para a Prefeitura, mas termina ar; não tem 
-mais Ministério cuidando dessa parte; o Governo for
nece a assessoria, mas o trabalho é feito na Prefei
tura. 

As estradas são feitas pelo Governo do Esta
do. Parece que é isto que estão querendo fazer ago
ra: entregar para o Governo do Estado. Dessa for
ma, não tem União, não tem DNER, não tem Prefei
tura. A construção e a manutenção das estradas é 
da competência do Governo do Estado. Mas nin
guém quer fazer isso, Sr. Presidente. Teria sido 
mais fácil concretizar isso no regime militar ou na di
tadura 

Quando fui Ministro da Agricultura, uma das 
coisas que mais me chamou a atenção e com a 
qual fiquei apavorado foi esta: Havia 15 órgãos 
ço~tentes para tratar da área de irrigação; evi
dentémÊÍnte, o intuito era o de não fazer irrigação. 

~ ... O_yanto· à área de meteorol"gia, hàvia algo fantás
tico;iião sei se isso ficou resolvido, se houve algu
ma mudança. 

Em termos de previsão meteorológica, o Bra
sil era um fiasco. Estávamos ainda na Idade da Pe
dra. No Instituto de Meleoroiogia de Porto Alegre, as 
máquinas de escrever eram manuais. No Ministério 
de Ciência e Tecnologia, na Universidade de Campi
nas, no Ministério da Agricultura havia aparelhos dos 
mais modernos do mundo, mas cada órgão tinha o 
seu mundo particular. Nessa época, fizemos um 
congresso com a participação de todas essas pes
soas; foi feito um inten:âmbio com o objetivo de se 
chegar a único entendimento, colocando os dados a 
serviço de todos. 

Sr. Presidente, para mágoa minha, isso está 
faltandO ao Governo do Presidente Fernando Henri
que. Pensei que caminharfamos nesse sentido, le
vando em conta a competência e a capacidade do 
Presidente e a perspectiva de revolução na seu Go
verno. Pensei que fosse com esse objetivo que ca
minhávamos. Pensei que as reformas seriam profun
das na estrutura, e que viessem nos cobrar e nos 
obrigar a fazê-las. 

Reforma da Previdência? Pensei que fosse um 
projeto como o do- Eduardo Jorge e o do Roberto 
Freire. Terminam-se com todos os privilégios; até 1 O 
paga, depois de 1 O cada um que se vire. AI é sério. 
Quem quer votar, vota; quem não quer, não vota; 

• ~anteF-nossos privilégios, e os outros não te
rem, é não ter autoridade para nada. Perdemos a 
autoridade. 

Então, Sr. Presidente, vivemos um momento 
importante. Foi um dia de glória para o Brasil as três 

derrotas que o Governo Fernando Henrique sofreu 
na Câmara dos Deputados em relação à Previdên
cia. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. O 
Governo recuou, se tinha ou não tinha barganha, 
não se fala mais nisso. 

O Presidente está exagerando em sua fingua
gem: "Vou tratar os adversários como inimigo"; 
"Quem não está com o Governo será tratado a pão e 
água•. A pão e água. Que bom se tivesse pão para 
todos os 150 milhões de brasileiros; já seria uma 
grande coisa. Mas, de qualquer maneira, foi bom 
isso acontecer, porque se o Governo tivesse ganha
do, ele usaria de mais e mais barganhas. 

Conforme disse o Senador Ney Suassuna, isso 
não importa; na barganha, os dois são culpados. É 
culpado o Congressista, como disse bem o Senador 
José Fogaça. 

Considero normal que haja o grupo da agricul
tura ou qàe Minas Gerais se reúna para defendêr os 
interesses de uma empresa impoÍ"tante no Estado; 
julgo relevante que os nordestinos se _reúnam para 
debater as suas questões e que nós, do Rio Grande 
do Sul, nos reunamos para debater o problemÍI do 
Banco Meridional, porque é um absurdo priva~-lo. 
Mas que não se troque esse voto por outro no Con
gresso Nacional, que não se aprove o socorro ao 
Banespa somente se algo for dado em garantia. 
Dessa maneira fica muito dilfctl. 

Na verdade, Sr. Presidente, foi bom o Governo 
ter perdido; foi bom ter recuado e dito que agora 
apresentará os seus projetas para debate nacional. 
Mas não fica bem o Presidente imaginar que tudo fi
cará bom, porque se colocará em confronto, na tele
visão, no rádio e nos jornais, a posição do que é 
bom e o 11010 dos parlamentares. Não é por esse ca
minho. 

O Senador José Fogaça - perdoe-me por refe
rir-me tanto a V. Ex", mas o seu pronunciamento foi 
muito importante - disse com razão: a questão da 
Previdência ~ uma grande oportunidade que o Sena
do terá. 

Geralmente, projetas dessa natureza chegam 
ao Senado para serem votados em 48 horas. Não 
temos tempo sequer para lê-los; alegam que a Câ
mara já os apreciou, chegou a um entendimento e 
que tudo está resolvido. 

Agora, com relação à reforma da Previdência, 
não. Que venha para cá.· não para repormos os ter
mos estabelecidos pelo Presidente da República, 
mas para o Congresso ter a responsabilidade de en
contrar uma solução respeitável, para o Senado ter 
a competên_pia de chegar a um grande entendimen-
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to. Não com a vaidade de mostrar que a Câmara 
-dos- Deputados agiu assim, e nós vamos fazer de 
forma diferente. Não! Esta Casa erra tanto ou mais 
do que a Câmara dos Deputados e não temos auto
ridade nenhuma para criticá-la. Mas, nessa oportuni
dade, nesse caso, nessa questão, podemos fazer 
um bom trabalho no sentido de realizar. o que a Câ
mara não fez. Não por afirmar que no Senado da 
República o Governo tem maioria tranqüila porque 
tem! 

Sr. Presidente, na lista do Governo, não sei se 
ainda sou considerado Senador do Governo ou da 
Oposição. Considero-me Senador do Governo. Votei 
no Presidente Fernando Henrique Gardoso e, em 
tese, estou satisfeito com Sua Excelência. A minha 
atitude em relação ao Presidente Fernando Henri
que Cardoso é a mesma que tive em relação ao Pre
sidãiife 1tamar Franco. Eu desafio qualquer Senador 

~ J).U cidadão a demostrar que agi de uma maneira, 
quàíiêõ eu era Uder do Governo Itamar Franco, e 
agora de outra. Eu voto com·o Governo desde que 
não fira a minha consciência. Votei contra o Projeto 
Sivam, que não era nem de autoria do Governo Fer
nando Henrique Cardoso, e sim do Governo Itamar 
Franco. Na época que votamos essa matéria, em 
dezembro do ano retrasado, não havia as acusaçõ
es de hoje. 

Eu me manifestei contra o Projeto do Proer, in
clusive no Governo Itamar Franco, porque os juros 
eram exagerados e os banqueiros gozavam de van
tagens demais neste Pais. 

Nesta hora que estamos vivendo, o Senado 
pode fazer um bom papel, repito; não o papel de ter 

·13, 14. 16 votos de um lado e os outros do outro 
para garantir o que o Governo quer, mas o papel de 
encontrar uma solução. 

O Governo lavrou um tento quando convidou o 
Vicentinho, Presidente da CUT, para discutir a maté
ria. Naquele momento, ele poderia ter iniciado um 
grande entendimento, mas como achou que pegan
do o V~centinho estaria pegando a CUT, resolveu ri
dicularizar a classe politica e encontrar a solução 
sem os parlamentares. Deu no que deu: saiu mal o 
Vicentinho, saiu mal o Governo. Que isso não se re- ~ 

pita aqui: imaginar que vamos encontrar uma solu
ção no Senado sem a Câmara, até porque o nosso 
projeto irá para a Câmara. Bom é encontrar uma boa 

.sgJUÇ'ão proa-o-nosso Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador Pedro Simon, como V. Ex" perguntou como, 
em São Paulo, podemos ouvir as pessoas que nem 

sempre são ouvidas. Um dia vou convidar V. Ex" 
para irmos aos locais e ouvi-las. 

O Sr. Ademlr Andrade • Sr. Presidente, peço 
a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) ·- Con
cedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, por 20 
minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Lfder. Pronuncia o seguinte · disóurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
quero registrar o resultado da audiência que tivemos 
ontem no Ministério das Minas e Energia, juntamen
te com a direção do movimento nacional Grito da 
Terra Brasft, com o V~ce-Presidente da Contag, Ave
lino Garo;er, e vários representantes de trabal~ado
res. Por :Parte do Governo, este\le presente o Dr. 
José Luiz Perez Garrido, Secretário-Executivo do 
Ministério das Minas e Energia, e mais três diretores 
da Betronorte. - ~ 

Durante mais de 4 horas, discutiram-se às rei
vindicações dos trabalhadores rurais acampacfos no 
Municfpio de Tucurur. O movimento Grito da Terra 
Brasil, que se espalha por toda esta Nação, espe
cialmente no Pará, fez duas grandes manifestações, 
uma em Tucurur e outra em Belém Em Belém, onde 
ocorre hã 6 anos, contou com a presença de aproxi
madamente 5 mil trabalhadores rurais. Durante o dia 
de ontem, houve audiências com a direção do Ban
co da Amazônia e com a direção da Emater; houve 
longas horas de negociações sobre a pauta da polfti
ca agrfco[~ para o meu Estado. No caso de Tucurur, 
esse moQimento, já consolidado na região, pela pri
meira vez optou por fazer uma grande concentração 
naquele municfpio, deslocando para lã mais de 5 mil 
trabalhadores rurais dos municfpios circunvizinhos. 
Tinham como objetivo chamar a Eletronorte para um 
processo de negociação de uma extensa pauta 
apresentada ao Ministério das Minas e Energia no 
dia de ontem, que visa basicamente a duas coisas: 
uma, lazer com que a energia produzida pela hidre
Iétrica de Tucuruf chegue aos demais Municfpios do 
Estado do Pará, que até hoje não receberam essa 
energia - 69 Municfpios do meu Estado não têm 
energia da hidrelétrica de Tucurur; outra, que a 
Eletronorte- cump!a os compromisSos com os ex~ 
propriados daquela hidrelétrica. Cerca de 4 mil fa
mmas de trabalhadores rurais foram colocadas 
para fora das suas terras, por causa do lago, de 
216 mil qui!Ometros quadrados, formado pela hi· 
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drelétrica de Tucuruf. Eles reivindicam uma série de 
-negociações. 

O representante do Ministro, o Secretário
Executivo Dr. Garrido, bem como os diretores da 
Eletronorte prestaram-nos as informações que ti
nham e queriam dar a reunião por encerrada De
pois de um longo debate, nós os convencemos a en
caminhar uma equipe até Tucuruf, que a este instan
te acredito já esteja na cidade, negociando direta
mente com a representação dos trabalhadores ru
rais. Os trabalhadores da Contag, da Fetagri, dos 
sindicatos rurais querem uma reunião em que o Go
verno Federal, através do Ministério e da Eletronor
te, assuma compromissos, assine esses compromis
sos em ata, no sentido de dizer quando a energia vai 
chegar a esses Municfpios e de que forma a Eletro
norte vai atender os interesses dos expropriados. 
· - ãú'ero ressaltar o erro cometido pelo Governo 
do Presidente Fernando Henrique cardoso, que es-

~ · · ·pãihou pelos quatro cantos deste Pais que havia a 
intenção de um ato de sabotagem na hidrelétrica de 
Tucuruf; que deste ato estariam participando os ele
tricitários de todo o Pafs; que os eletricitários preten
diam, junto com os trabalhadores rurais sem-Terra, 
junto com a Contag e com a Fetagri, invadir a hidre
létrica de Tucuruf, tomar conta da usina, causar 
blackout, se necessário fosse. Isso foi espalhado 
em todos os grandes jornais deste Pafs ontem. São 
noticias vindas do Palácio e confirmadas, infelizmen
te, pelo Governador do Estado. 

Na verdade, não existiu nenhum eletricitário 
participando desse movimento. Eu dele participei 
desde quando se iniciou. Em 1° de maio, houve uma 
reuniã.Q preparatória no Municfpio de Came1á, uma 
reunião de trabalho, na qual a Ceaipa e repre
sentantes do Governo estavam presentes. 

Infelizmente, espalhou-se o boato,. enviaram 
para a hidrelétrica de Tucuruf 600 homens das .For
ças Armadas, que fecharam a usina Levou-se tam
bém para lá um contingente da Polfcia Militar de 
mais de 300 homens, que revistaram e intimidaram 
trabalhadores rurais que chegavam até Tucurur, vin
dos de vários municfpios da região; até canivetes 
eram tomados desses trabalhadores, e a identifica
ção era feita num verdadeiro processo de humilha-
ção contra essas pessoas. . 

Sr. Presidente, essas pessoas nada mais estão 
• ..fazeildo"'do que o simples ato de se somarem a uma 

luta de que os polfticos dignos do Estado do Pará 
deveriam estar fazendo parte, que era não ter acei
tado uma hidrelétrica do tamanho de Tucuruf, sem 
que fosse feito o investimento necessário para que o 

povo do Estado do Pará, o povo da Amazônia pu
desse usufruir daquela energia. 

Sr. Presidente, quero, pois, congratular-me 
com o Secre1ário Executivo e com o Ministro Rai
mundo Brito, que atenderam as nossas ponderações 
e aquiesceram no sentido de mandar ao local uma 
comissão do Ministério de Minas e Energia. Essa co
missão será chefiada pelo engenheiro caio Márcio 
Barbosa Barra,· Diretor de Engenharia da Eletronor
te, que vai pessoalmente ao local tratar das negocia
ções. Creio que é assim que se faz politica. é assim 
que se resolvem problemas: conversando, negocian
do. É elogiável a atitude do Ministro Raimundo Brito, 
tendo a compreensão desse processo. 

Lamento que o Governador Almir Gabriel não 
tenha entendido dessa forma, que esteja pensando 
que todos estão querendo desestabilizar o seu Go
verno e que considere que um movimento social or
ganizada.... esteja apenas querendo prejudicá-lo, 
quando, na verdade, esse movimento es1á lutando 
pelo desenvolvimento participativo do nosso Estado. 

Espero e desejo que as negociações COI!Bfll 
bem e que o Governo se sensibilize, demonstrando 
boa vontade para atender os direitos desse ~ e 
da nossa região. '-

Quero deixar registrado, Sr. Presidente, nos 
Anais do Senado Federal, o otrcio, que foi entregue em 
mãos do Secretário Executivo do Ministério de Minas e 
Energia, bem como a pauta de políticas sociais prepa
radas pela Contag, Fetagri e pelo Sinátcato dos T raba
lhadores Rurais de todo o Estado do Pará 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

__ DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR ADEM/R ANDRADE EM SEU 
DISCURSO: 

OFICIO N' GT81935196 
Ao Senhor 

Rainundo Mendes de Brito 

Ministro das Minas a Energia 

Brasllla. 23 de maio de 1996 

Esplanada dos Minlstários- Bl. U-8' andar- Sala 806 

Brasllia- DF 

Senhor Ministro, 

Estamos passando às mãos da Vossa Excellincia uma 

pauta ralvindlcatórla !llfinante à an"'liia elétrlca _gerada pela h~ 
dralétrtca de Tucuruf. 

com o obje11vo de facilitar a dis::ussão e a solução dos 

princlpals problemas que afligem os trabalhadoras rurais das re
giões atingida;: pela hldrelétrica, apontemos em nossa P8lJ1a os 
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principais itens a serem discutidos. Ao mesmo tempo, seguem, 
-em anexo, os seguintes documentos: 

1) Energia na Amazônia 

2) Mapa do Estado do Pará - Sistemas de Transmissão 
Isolado - AllriV96 

3) Demanda de energia elétrica e attemativas de suprimen
to para a região oeste do Pará. 

4) Hidrovla Tocantins-Araguala 

5) Alguns aspectos econOmicos· relevantes da hidrovia To
cantins-Araguaia.. 

com os nossos cumprimentos. 

Atendosamente, - Frandsco Urbano Ara~jo FDho, Presi
denta - Francisco Miguel de Lucena, secretário-Geral - Altemlr 
Tortelll, Vlc&-Presidente da CUT nacional. 

PAUTA DE f'OÚTICAS SOCIAIS 

-~gla Ekitrlca 

A região AmazOnlca. corresponde a 56% (dnqüenta e oHo 
· ~Í ·do· território NaciÓnal. SUa biodivGrsidade é marcada 

por forte contrastes entre a riqueza que produz e a pobraza·de 

seus habitantes. 
É uma região com potencial de desenvolvimento polltico&

conOmico e social. Nela vivem 21 mHhões de habftantas. o que 
representa cerca da 14% (quatorze por canto) da popufaçlo bra
sileira 

As grandes dislândas, a baixa - de ocupaçlio e a lm

portAncia de seu ecossistema, constituem um quadro de ditlcUida
des que exige um tratamento especfBco para se atender as ne
cessidades da energia elétric:a, cujo fomecinento se dá através 
de diferentes sistemas, sendo predominantes a utilização de usi

nas tennoelébicas, o que se apresenta inviável, seja pela depen
dência do petróleo, seja pelas condições de seu maqulnário, 
constantemente parado. 

O..atual parque gerador da energia da Am.azOnla tem uma 
potênda Instalada de 5.761 MW, dos quais 4.666 MN em energia 
hidráulica. 

Apenas 600 MW nos sistemas isolados e 1.095 MW prove
nientes de geração térmica, o que gera um dispêndio com com
bustlvel de R$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), 
por ano. 

A infra-estrutura básica de energla elétrica é de fundamen
tal importância para o desenvoMmento da AmazOnla. A lmplanta

çlio da UHE de TuaJrul, que gerou um custo social altfsslmo, pela 

poluição do Rio Tocantins, com o alagamento de llorastas e pela 
expropr1açlio do milhares de !amOlas de trabalhadoras rurais, em
punrando-os para a exclusão das ações governamentais. 

Funcionando há 12 (doze) anos, os munlclplos vizinhos 
... .não sau atatrfficados Com energia da bárragam, -muito menos re

giões Importantes do Estado do Pará, como Tocantina, Sul do 
Pará. TransamazOnica e outras. No entanto Tucurur abastece o 
Projeto Albras/Aiunorte e o projeto Garajás, que exportam feno e 
alumlnio para o Japão. 

Nao podemos esquecer a lmportancia da energia para o 
desenvolvimento eccnOmlco e social da regtão. Neste ponto cabe 
refletir qual tipo de desenvoMmanto que queremos, ou seja, a 
quem o desenvolvimento deve beneficiar. 

Nesse sentido. precisamos discutir a vinda desta energia 
den1ro da um outro objetNo fomacer energia para a populaçlio e 
para Impulsionar o desenvolvimento da região, que "as escuras' 
vê lentamente seus projatos ficaram fadados à falência, sem n&
nhuma perspectiva. 

Não podemos asquecer que além da energia de Tucurul, é 
posslvel desenvolver outras fonnas de produção de energia, bem 
sucadkSas em outros pafses e cada vez mais utiDzadas. Entre es
sas fonnas se destacam as pequanas ilarragens, a energia solar, 
o biogás, exemplos essas que são eficientemente posslveis nes
sa região tão rica em rect.JtSC!S hídricos e tão pobre em iniciativas 
energéticas que realmente beneficiam a população e contribuam 
para o desenvoMmento. 

Prof>.!>moo: 

I) lmplan1ação do sistema de transmissão e dlstrlbulçlio de 
energia elétrlca no Estado do Pará. a partir da Hldroelétrica de 
Tucurul. 

a) lmplanlaçlio da subslaçlio da Celpa em Tucu~; 
b) Sistema de 1nlnsmlssão, igando TuaJrui a s.8u Branco, 

Golanésla, Novo Rapartimento e Pacajá; ~ 
c) Sistema de 1Jansmlsslio ligando Allaetetuba a Mocajuba 

eBaiAo; 

d) Sistema de transmissão Ogando Tucurul a Gametá e u
moelro do Ajurú, Oeiras, Bagra, Portei; 

e) Sistema de 'bansmissão lgando Vila do COnde a Mojú e 
Tallandla; 

Q Sistema de .. 1Jansmlsslio ligando Tuourui ao Oeste do 
Pará (AIIamlra, Brasil Novo, Madlciãndla, Uruará,Piacas, Rurópc>
lls, 11aipuba e Santerém, Vitória do Xln~. Senador José Porffrio e 
Porto de Moz); 

g) Sistema de Transmissão lgando os munfclplos de Xln
guara, Água -Azul do Norte, Tuoumã, Clurilãndla. Roresta do Ara
guala, Banac, São Geraldo do -Araguala, Sante Merla das Barre~ 

rase Santana do Araguaia. 
h) Exigimos que sejam alocados reotH50S para custear 

pesquisas roferantes ao levantamento do potencial anargétlco no 
Estado do Pam. 

11) Imediata normanzaçl.o do fornecimento de energia 
elétrlca nos munlcfpios com sistema Diesel no Estado do 
Pará. 

III) Consiruçlio inadla1a das edusas da Hidroelétrlca da 
Tucurul. 

IV) SOiusãQ pa'! as penclêndas da Eletronorte com expro
priados pela Hlaroeiêtrica de Tucurul. 

- lndenfzação das famllas assentedes na áree de prollf&
raçlio de mosquitos que estão sendo transferidos para o projeto 
de assentamen!9 Rio Gelado. 
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V) Aproveitamento das 600 casas das VIlas residenciais da 

-etetronorte, destinando para os sem·teto de Tucurur. 

VI) Atendimento às necessidades de infra-estrutura, saúde 

e saneamento básico às tammas atingidas pela Hldroelétrica de 
Tucurur; 

a) Barco Ambulância para atendimento da urgência às co
munidades ri~irinhas a jusante; 

b) equipamento dos hospitais de Baião, Mocajuba, Tucuruf, 

Limoeiro do Ajurú e lgarapé-.Miri; 

c) A implemen~ção do Programa de Estudo de Biologia d~ 

Man~nia atenderá .a~s p{eitos. 
-estudos sobra a Biologia da Mansonla (mosquito) a dos 

tabanideos (mutuca); a 
· - corltrole biológico de larvas. Este aiticUiã=se também com 

o Programa de ~ntrole de Mosquitos. 

d) O programa da implementação de infra-eS1ru1ura da sa
ra~e~t~básico, uma vez concretizado, atenderá às seguintes 
reMndicações: 

..• ·:- _ ... _ desobstrução dos leitos dos igarapés e drenagem ou 
aterro de águas estagnadas; 

- construção de poços nas áreas de jusante; 

- implementação de programa de saneamento básico nas 
áreas de assentamento: 

-abertura de poços nos lotes secos; e 

- realização de campanhas da educaçAo sanitária para 
controle do quadro epidemiológico. No caso desse últíno pleito, o 
seu atendimento está articufado, também, pelos programas: Con
trola de Mosquito, Educação Sanitária a definição da Politicas da 
Sa.Cide. 

e) O plano inerente à análise de racuperação do solo das 
áreas agrícolas nas ilhas e de terra firme através dos segUintes 

programas: 

~.apoio a produção agropacuárla; 

- manejo tlorastal &lS!antával; 

-estimulo a produção extmtlvisla; 

-estudo de aproveftamanto de raaJrsos naturàis e 

- estudo para racuparação da ecossistemas alterados. 

~ A solicitação de um estudo idlológico voltado ao eslabe

laclmento da proposta técnlca para racuperaçAo das atlvidadas da 
fauna aquática será atendda, assencialmants, por três progra
mas: 

- racionalização dã atlvldade pesqueira; 

- implantação da unidade do ccnsoovação da protação In-
tegral e 

_"""'=~o !la fauna aquática. 
Vil) viabilização da Hldrovla. Araguala-Tocantins; 

VIII) cancelamento dos projetas de manejos tlorastais con
oadidos pelo lbama para grandes empresas madeireiras em 
áreas t:ow tensão sodal; 

IX) criação da Reserva Agro-Extrativista na Região de Tu

curuf e Reserva Florestal na Gleba carajás, municfplo de Novo 

Repartimento; 

X) estender os royafties aos municfpios que mesmo não 

tendo seu território ocupado com a Hidroelétr'iea de Tucuruf sofre 

as conseqüências ambientais, econOmicas e sodals de sua in· 
plantação (Baião, Mocajuba, Carnetá, etc.-); 

XI) não privatização da Calpe a Eletronorta; 
XU) fim dos subsídios da energia aos grandes empreendi

mantos: Albrás, CCM, CVRO, Alunorta, Alcoa 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Tem 
a palavra o Senador Romero Jucá até as 18h30min, 
quando se encerra a sessão. Lembro aos Srs. Sena
dores de que há uma sessão extraordinária convo:
cada para as 18h30min. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFLCRR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, §_r's e Srs. Senadores, no final dei ano· pas
sado, apresentei req'uerimento à Comissão de As
suntos SOciais, convidando o Ministro da Saúde, 
Adib Jatene, para tratar de denúncia veiculada na 
Imprensa sobre a utilização de nicotina e a coÓfec-
ção dos cigarros brasileiros. · 

As matérias daquela semana de a de novem
bro indicavam que algumas marcas de cigarros bra
sileiros tinham na sua composição produtos adicio
nados, que· criariam problemas para a saúde de 
quem os utilizasse. 

Ao final do ano, foram interrompidos os traba
lhos, mas tivemos, nesta semana, a retomada da 
questão em outra matéria da revista Veja desta se
mana, que tala sobre o segredo do cigarro turbinado 
e de~h~trelatório exclusivo que acusa as indústrias 
brasileiras de envenenarem o fumo para reforçar a 
dependência. 

O relatório, textualmente, cita as empresas 
Souza Cruz e Philip Morris e relata que a denúncia é 
baseada em documento produzido pelo laboratório 
canadense Labstat lncorporated, um dos mais repu
tados centros de análise do mundo. 

Sr. Presidente, apressei-me a retomar essa 
questão na Comissão de Assuntos Sociais e já defini 
com o Presidente, Senador Beni Veras, a convoca
ção do Ministro Adib Jatene. Apresentei também re
querimento hoje, convocando os dirigentes das duas 
empresas •. Philip Morris e_ Souza Cruz, no sentido de 
que esclaliçãm éietivamente as graves denúncias 
encaminhadas pela imprensa nacional. 

Tomamos conhecimento hoje, também, de 
nota de esc[!lrecimento, publicada nos principais jor-
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nais do País, da indústoia Souza Cruz. Entretanto, 
pela-relevância do assunto, pela importância da de
núncia e pela seriedade da própria revista Veja, que 
não ioia publicar uma série de páginas sobre tal 
caso sem ter a comprovação e a documentação 
pertinentes, entendemos que é de extrema urgên
cia convocarmos o Ministro Adib Jatene, os dioi
gentes das empresas Souza Cruz e Philip Morris e 
aqueles que a Comissão vier a definir como ne
cessários para consubstanciar os ·dados e análi
ses. É preciso que seja passado a limpo se o fu
mante, se o usuário, se o povo brasileiro está à 
mercê de fórmulas mais prejudiciais à saúde do 
que a própria fórmula do cigarro. Temos de escla
recer se há amoníaco, mais nicotina, mais alca
trão, enfim, que tipo de cigarro o povo brasileiro . 
está fumando, desavisadamente, de acordo, com 
ás"ê!eiiú1\cias publicadas na revista Veja. 

.Sr. Presidente, eu gostaria de informar à Casa 
· ·eS\l:rtato e os dois requerimentos. Espero que essas· 
audiências sejam marcadas para breve, porque en~ 
tendo que a opinião pública brasileira precisa ser in
formada do que efetivamente está ocorrendo nesse 
caso. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
DISCURSO: 

REQUERIMEf'lTO N' , DE 1996 

Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais: 
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58,§ 2.',1,. 

ciso V da ConsllltJição Federal e na fonna do art. 90, Inciso V, do 
Regimento Interno do Senado Federal, qua, ouvido o .Plenário, sa 
digne de adotar as providências nacessllrlas à convocação dos 
Senhoras Presidentes da Souza Cruz o da PhUip Monts, Senho

res Flávio de Andreda e Richard SIJcra, respecllvamente, pare 
prestarem esclarecimentos sobra as donolncias lonnuladas pela 

Revista Veja sobra a adição de amõnla ao tabaco conSiante da 

matárfa "' Segredo ~ Clga!TO Turblnado". 

Juatllicaçio 

A Ravista Veja, em sua edição de n• 1.446, de 29/05 e ds
tribuida no dia 26 próximo passado, denuncia na matéria •o se
..grec~o'ão agarro turblnado" a utilização pelaS.indiÍStrras SoUza. 
Cruz o PhiDp Morris, detentores de mais de 90% do mercado bra

sileiro, da adição de amOnla ao tabaco pare que o fumo, ao ser 
queimado, e a fumaça inalada, libere uma quantidade maior de nt. 
cotina no organismo do fumante. 

A denúncia é baseada em relatório produzido pelo labora

tório ca.nádensa Labstat lncorporated, um dos mais reputados 

centros de análise do mundo, que conclui pela equação: mais ni· 

cotina = maior a depen~nda do cigarro= maior o prejuízo para a 

saúda. 

Transaave, ainda, declarações do Oiretor do Instituto Na

cional do Câncer, Dr. Marcos Moraes, afinnando que •a indústria 

sempre negou o uso da amOnla,. mais agora quero ver o que vai 

dizer. com esse relatório, agora podemos afirmar que o cigarro 
está mesmo sofrendo manipulação química. A amOnta libera mais 

nicotina para o fumante. É o mesmo princfpio da acetona utilizada 
na cocaína.• 

Oispic:iendo ~ria enum~ outras razpes para justificar o 
comparecimento dos referidos senhores à Comissão de; Assuntos 
Sociais para esclarecer e infonnar a COmissão sobre as denún
cias apon!adas pela Revista Veja. 

Sela ~as COmissões, • -Senador Romero Juoá. 

REQUERIMENTO N' , DE 1995 

senhor Presidente da ComiSsão de Assuntos Sociais 

Requeiro a Vossa Exoalência, com base no art. 58;~§ 2.', ln

piso III, da ConsllltJição Federal e na fonna do art. 90,1ncl!"> V, do 
Regimento lntamo do senado Federal, que ouvido o PkÕ!ário ae 
digna da adotar as providências nacessllrlas à convocação do Ex
celentíssimo senhor Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatane, pare 
comparecer a esta Comissão para prestar esclarecimentos a res-
peito da denúncia formulada por sua Exoalêncla sobra o uso do 

supertumo, tabaco prodU21do por enganharfa ganética, bam como 
a utilização de amonfaoo no tratamento das folhas do fumo, na fa
bricação de cigarro do Brasil. 

JustlllcaçAo 

Confonne foi notiCiado pela ravista Veja, am sua edção do 
dia 9 próximo passado, o senhor Ministro no "Dia Nacional de 
Combate ao Fumo• dactarou que há tortas indícios da que o su
perfumo -tabaco produzido por anganharia ganética com taor de 

nlootina 2,5 vezes maior do que o nonnal- está sendo usado nos 
cigarros nadonais. 

Denunciou ainda o Senhor Ministro que as fábricas da cf.. 
garro utilizam amoníaco no tratamento das folhas de ft.mo a que o 
mesmo estimula a Uberaçiio de nicotina vidando mais rapidamen-

te. 
Segundo a revista VeJa o Ministério da Justiça já Investiga 

o assunto desde outubro passado. 

Por 1als motivos oonside.mmos da máxima inport!lnda a 
COmissão de~ntoS Sociais ouvrr SIJa Exoalêncla sobre tão 

momentoso assunto. 

sala das Comissões, 1 o de novembro da "1995. -Sanador 
Romero Jucá. __ 
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COMPORTAMENTO 

Cortina de fumaç~ 
Os fumantes brasileiros dependem 

das informações da indústria de tabaco 
para saber o que estão tragando 

A Souza Cmz revelou na scmotna pas-· 
s:ada um segredo que costuma man

ter guardado a sete chaves: os teores de 
~k~ào..e nicotina das 24 marcas que
comerciali1.a. Não foi uma decisão à toa. 

Orgulho· da Souza Cruz. a 
máquina de fumar inglesa Filtr(). 
na. por exemplo. faz praticamen· 
te 'todo o trabalho de análise do 
teor do . al.ca~o e da l!icotina. 
Em cada um de seus vinte canais 
sã.o colocados vinte filtro~ espe· 
ciaís. a9s quaís,são acoplados os 

... A..coiTtpã.nhia queria trJ.nSmitir uma notí· 
da que a favorece. De acoi-do com testes 
feitos no seu Centro de PesquisU -
c Desenvolvimento. no Jacarc.:zi- · 
nho. suhúrhin ·uo Rio de Jomt!'iro. 
os níveis médios de alcatrd.o c 
nicotina dos cigarros da empresu 
caír~m cerca de 20% de 198 1 
para c;á. Segundo os dados. o 
atual nível médio de alcatr.io das 
marca< d:~ Souza Cruz é de I 4.5 
mi1igr.tmas por cigarro. c:nqu:~nto 
cm 1981 ficava na ca.~ dos 17 .5. 
Já o nível médio de nk"Utina cuiU 
de 1.3 mmgr • .llna por cigarro 
par~ 1. I. Em I 98 I. o Hollywood. 
por e•emplo. tinha 15 miligra
mas de--alcatrJ.o c 1.2 de nicotina. 
Hoje. tem 14 de alcatrJo e 1.1 de 
niCotina. O Carhon também teria 
ticado mais leve: baixou de= J 4 de 
alcatr:io e I. I de nicotina para I 2 
e I .0. A mesma pesquisa anali
sou os teores de cigarros de. 
outr.J.s empresas c verificou 
resultados idênticos.· 

Pan1 chegar à tabela. a Sou:r.a 
Crtiz diz ter seguido os mtitodos 
de análise recomendados pela 
Cooper~tive Center for Research 
on Tobacco. Coresta. entidade 
sediada em Paris. No laboratório 
d~pce,;a._ quatro mácjuinas 
g:r.mdes de_ fumur. aval_iada.~ em 
I 80 000 dólares cada. al~m de 
seis outrds mc:nnrcs. são as res• 
pensáveis -pela coleta dos dados. 

cigarros. cada um com seu pró
prio filtro. A idéia é que a 

máquina reproduza o mais fielmente 
possi ve!l as condiçõc=s reais do ato de 
fumar e c.:apture nesses ti ltrus especiais 
wdas -as subStâncias que -entr.J.m nó orga
nismo de um fumante de carne c osso: a 
Fihrona dá uma traeada de dois segun
dos e reJXte a oper~çãO a càda ~inuto •. 
_São~ Cm média. set(! tra!!ada~ em cada 
um dos ciuarros coneccados à múquina. 
As substã.;-cias que ticam retida...; no ti[. 
tro formam o que se chama de akatrão. 
aquela gosma amarelada que tica colada 
no dnzcim dos fumantt::-. normais. . . 

VàAME- Com tantos recurso~ tcçnu· 
lógicos:. a n.'1.101;ão de 20'il- dos teores de 
alcatr.ln e nicotina seria um resultado a 
ser comemorcldo. não fossem algumas 
ressalvas decisiva...;. Diz a médica chefe 
do Serviço Nacional de Controle do 
Ti.thauismo. ôn!ão do Miníst~rio da 
Saút.l~. Vera Luf:~.a Costa e Silva: ··Qual 
pode ser a contiabilitlade de uma pe.-.qui· 
sa como essa. encomendat.la. produzida c 
divulgada pelo maior fabricunte br • .tsilciro 
de cil!õUTOs'r" Man:os Mon.tcs. diretor do 

~ lnS!itÜto Nacional do Câncer. mmbém
~ ~ Jil!uâo ao Ministério da Saúde. 

viil àlém: .. Cumu JXM.h: dit.cr-sc 
4UC o brosilciru consume hoje 

20% menos niCotina e· uicatrão Se! 

o próprio relatório úa pesqUisa 
adrili~ q!Je OS dai:Jos eStão incluí
dos rwma maq;em · <l<i erio de 
-20%?.É um contra .. senso Csratís
tico·~. Na mesma linha ar<.!unienta" 
Luis Fi:rnando ·Mwio7.. p-resi-den· 
te da· Philip M<Jrrii: ·Marketing_: 
~AchO que·· a varíac;ãâ aihda é" 
mUlto· p<•qlrena pimi ser ·alardca· 
da. Se: se lives.'ie passadoide um 
patamar de 25 miligr~mas de 
alcatrão para I S. aí sim .sio pode-
ria falar·em redução:·. · 

São comestações fe"itãs- pOr 
gente que emende do assumo. 
":<> ideal seria que o governo 
tivesse· uma pesquisa própria -
sobre os teores dos ci!arros e 
que obrigasse as empresa.~t a 
estampá-los nos rótulos. como 
acontece em inúmeros países'". 
diz a doutora Yer.t Luiza. ··Nossa 
~ituação é ve~atórja. Nem 

-mesaiO -podemos diZer que a 
legislação brasileira sobre cigar
ros é falha. já que ela simples~ 
mente não existe". completa. E 
verdade. Enquanto países como 
Canadá. EstJdos Unidos e Japão, 
entre outros. obrigam a indústria 
de tabaco a eslllmpar nos rótulos 

~ de seus produtos. e l1lé nas peças 
publicitárias. as .quantidades das 
principais substâncias tóxicas 
contidas no cigarro. no Brasil 
vigora uma lassidão espantosa. 
O máximo que o Ministêrio da 
Saúde conseguiu a!é agora foi 
!ornar obriga!ório que os maços 
contenham advertências a respeí .. 
!O dos efei!os maléficos do cigar-
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ro l'õO~ a saúde. Tudo muito genérico. O pleta. o engenheiro qufmico Catuso. ''Existe 
-- qt2anto faz mal é que são elas. uma tendência ao crescimento do segmento 

É um (.õlmpo tCrtil para· a propaganda de baixos teores. Ele vem aumenrando em 
engomosa. Mesmo com a in~enção de incen· média 2% ao ano e não se sabe at~ onde 
sara emprego. o próprio n:latório da Souu pode ir":· 'diz o din:tor de marke!ing da 
Cruz toma evideno:s alguns engodoS piati'· · SouZa~ Flávio de Andrade. 
cados diariamente contra o consumidor. 
Uder de men:ado. de c:>da quatro cigarros PASSIVOS - Mesmo quando divulga 
vendidos no Brasil um é da marca Oerby~ cigarros verdadeiramente ~uaves. a propa· 
Uma. ver.;ão desse sucesso é o Derby suave. · ganda peca por omitir dados fundamen· 
o adjetivo ''suave .. sugere. lais. o-pesquisador Orestes 
obviamente. um cigurro de ·coonky. que cheiia a To--
baixos teores:. Baixos lCOreS? bacco Quality Safety Re-
Segundo a Souza Cruz. cada seareh. laboratório em 
c:igam> Derby Suave eontém Athens. na Geórgia. embora 
16 miligramas de alcatrio e confirme as informaç6eo da 
1,1 miligrama de nicocina. indústriadetabaco.segundo 
Ninguém duvida que o Holly· · · as quais o fumante de b:li· 
woocl seja um cig<UTO fóne. O xos teores inala de 20% a 
Marlbom, da P!tilip 'Monis. 30\1& menos alc:atnlo do que 
idem ~ a propaganda~ enfá. · · ·os fumantes . de. produiOS 

_Jioa;_ '!:P"'"" de · um estOura- n:gulan:a. desconcenou to-
peito que só homens ·for= . do o lobby fumageiro ao 
COIItO o "Homem de ~- divulgilr os efeitos dós c:i-

, ·· :-rt>":--ooeram. Essas duas mar- gam;s ditos leves nôi ru-
c:as. contudo. !Cm teor<s mais ~ passivos. O pesqui-
baixoo do que o tal do Derby SU~~Ve: 14 sàdor mostri:Mi que. para, eles. a quantida
miligramas de ak:atrio e L. I de niccciJia. de de alcauio despejada no ar pela fuma
Onde csd. entJo. a suavidade? . ça dos boixos _...era 30'llr mais rica em 

No tnat'kding. Ser "sstàve•, "leve-, polueores. Ou seja. para quem vive no 
· .,ight" vende. E muito. "Existe atualmenoe mesmo ambiente dos fuman.. 
uma enorme pi"'t''P'Çllo com 5lllde. I!; tes. os baixos teores slo 
esse c:ooceito que está por trás dos refrige- ainda mais danosos. A expli
r.uues diet. diti cer\'ejas light e dos cigarros cação: como o filtro· dos 
light ou suaves. Os funmnle:i querem c:igar- · leves niiO'deixa.que o fuman.. 
ms c:om menos nic:ocina e alcõur3o ... expliCa' re inaiC O alc:alrlo. a substân:
o gen:me do Deponmnento de Pesquisa e cia "' concetllrtl mais na 
Des<;nvolvimemo da Souza Cruz. Leopoldo brasa. A fumaça que sai. por
Cantso. "Os consumidores wmbo!m sofrem wmo. foca mais venenosa. 
os inOuõncias daa c:ampanhtts antita!Jasistu, Os efeitos nocivos do alc:a
que repetem a todo hora que o cigarro mata. trJo e da nicotina no organi.~ 
Ec;se é outro motivo por que estão pnxuran- mo 5i1o a."iisu.'iló~Clore5. Segun
do produtos c:om leores mais baixo~'·. com- do a doutora Vera Lui7.a. a 
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SAúDE 

Fumo suspeito 
Afinal, o que tem no 
cigarro brasileiro? 

M ilitante de primeira hora dôl cruZilda 
antitabôlgisus.. o ministro chi Saúde. 

Adib Jatene. passou do terreno da adver· 
~ .ao..da.acusaçl!o. Na terÇa·feira da 

-~semana passada. ele aproveitou o Dia 
Nacional de Combate ao Fumo põll'a dizer 
que há fones indícios de que o supe:rfumo 
- um tabac:o produzido por engenharia 
genêtica com teor de nic:ocina 2.S vezes 

truüór do que o normal - está <endo 
usado nos cigarros nac:ionais. Além disso. 
o ministro denunc:iou que u fábric:as de 
cigarro utllizam amoníaco no tratamento 
das folhas de fumo. •'() amoníaco estimu
la a liberação de nicocina e. ponanto. 
viciõl mais r.ípido". acusou o minisuo. 

"Nilo ~ verdade que a indlístria usa 
amonfac:o". 

vários anos as fábricus se 
servem dessa .substância". 

·diz ele. A discussilo deixa 
perdidos os consumidotes. 

nicotina é um esti/ 
mulante que atua 
aumentando a pre."ii
são aneriaJ, provo-
cando uma vaso· ' 
c:onstriçõlo. · ·acele- · 
rando os batimentoS 
cardíacos. -Em 
mulheres grávidao;. 
por exemplo. já se 
verificou que uma 
simples tr.lgada faz 
com que o r~to 
tenha um acréscimo 
no número de bati· 
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das do coração de dez por minuto.'" O 
principal problem<~. porém. é que a nic::oti
na - que é o a~cnu: viciante-- vem 
imersa num meio -iinui'ido ... A fumaça Uo . 
cigarro leva um monte de porcaria." p-o1r.a. o 
organismo"'. diz a médica. São substân
cias que in'itam a laringe. entopem os pul· 
mões e até alteram a mOrfologia da."ii c:élu- . 

. las do apan:lbo n:spirntório. NOmtalmeit
re. elas são do,cada."ii de c::ílios. que impe .. 
dem a entrada de panicula.<i nos pulmões. 
Nos fumances.. perdem ~s pequen~ 
apêndices. deíxando o organi."iiDD tnai~ 

· vulnerá.el; ., 
. O campo de baralhas que opi5e. <!!O um 

lado. fumanres e. de auuo. 
llt1titallagistas ainda vai fume
gar muito. O lnstiruto NaciOoo 
nal do Câncer já encomendou. 
a um laboratório canadense 
independente uma pesquisa 
- êl primeira palRXinada por 
um órgão govemamentlll -
sobre os teores de todas a... 
m:ucas de cigarro brasileira'\, 
Com os n:sultados. aí sim o · 
fumante poderá saber o que 
lhe enlr.l pela boca. • 

Como o amoníaco. ao con
trário do sexo dm. anjos, L 
perfeitamente detectável 
em exames de ltlboratório.. 
tic:A il impres.W, de que os 

ôrTdOS de saúde não têm o menor contro
le Sobre os produtos vendidos aos fuman
tes bra.<iileiros. 

MAQulu. K FuMu:- A su.'q)Cita. de que o 
superfumo es~eja circulilndo no Bra."iiil é 
ainda mais grave. O Ministfrin dp Jugjsa 
investia Q caso desdi! outubro do ono ml41-

Si!!I!!,_O processo começou quando o eofí5ê:'" 
lliõNac:ionol de Entorp•;cntes recebeu da 
FDA. a ag~ que controla remidios e ali
mentos nos E'ltldos Unidos. um n:latório 
sobre o .fumo hipemicot:inado obtido em. 
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pi~ picha!; e c::u.:uinenses e expon:a. 
-ao par. os Estodos Unidos. onde é proibido. 

Se&unda o relotório. a emJX<$& Souza Cruz 
vendeu. em 1993. 227.3 _tonelodas p:u:1 a 
~ americ"'&1a Brown & Wílliamson. 
"N.lo f.lbricamoo mais o .uperfumo. Ele só 
foi produzido uma vez no Bra~l. e a expe
riência não teVe continuid:Jdl:t. garante Jost. 

Qw;c um ano depois de o gOYemO te< 
rm:bido relatório da FDA. o MiniSfério da 
Saúde enviou p:u:1 o C.nadã dez amostr.L' de 
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c-olda m=a de cignno vendida no Br:ISil. lU 
i.UTKNI".IS serão tesUK.bs JXX' uma ''rnoiquina 
de fumar". que melanl a utilim;iio ou n&> 
do .uperfumoem cigotiOS nacionaio;.A JUOI"· 
ra ao tabagismo está endul..:endo em todo o 
mundo. Na semana passada. a poderosa 
indúsoia 4lJnel'iclnia deu o uoco. P<uu liVfUI'oo 
se de um proces.o;o de 10 bilhões de dólares, 

a n:de de televisão ABC 
pediu desculpas no or. Em 
1994. a emi<;.<;ora ~ 

SAÚDE 
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que a Philip M~ monipu
lilva os n(..,;s de nicotino pcua 
induzir ao viCio. m:lli nào 
pàdecornpowrumdetalhe 
perifáicodan:por111gem-0 
dequeaernpn:saesrava....,_ 
do um ripo de tabaco adqui
rido de -rona:s ..--. Foi 
a que bastou para a Philip 
M~ r ..... fumoça. • 

O segredo do cigarrp 
turbinado 

Relatório exclusivo acusa 
a indústria de envenenar>(} fumo 

para reforçar a dependência 

Definitivamente. Mo 
havuá mativos p:u:1 
júbilo oo Dia Mun-

dial sem Tabaco. que serf comemomdo aa 
próxima sexta-feda. O cigarro brasileiro 
está turl>inado. As il1dúslrias Souza Cruz c 
Philip Mcxris. detemor.ls de mais de 90'll\ do 
m=ac1o bnsileiro. adicionam am&tia ao 

... Jabacu. pma ijue o-fumo. ao ser queimado. e 
a fumaça. inalada, libcn: uma qwuuidade 
maior de nicotina no cxpnisniôao fwnm
te. Mais nicotina • maior dependblci& do 
cigarro • mais po-ejuizxls l saúde. A equa
ção-denúocia é a principal conclusio do~ 

meiro grande relat6rio sobre o que os 35 
mi!Mes de fumantes do pais pé5em pulmlo 
adentro ao dar uma tragada. Pl'cduzido pelo 
labor:ttório Clltlden.ic Labslm LmjMilltd, 
um dos mais repullldos centros de IDilisc do 
mundo. o esmdo ccmoça a abrira c:oniaa do 
fumaçaquc""""'""o-dollmw
os bnsilciros.A pesquisa foi umainiciaiM 
do Instituto tlacionol do Oncer. 1 QU!Il _ 
VEIA teOJC o=;so em primcir:t mio. 

Cinco man:as foram onalisadas-Deri>y 
Kins Sizc Filter, Frec e Hollywood (Souza 
CNZ) e Dallas e Marlbaro (PhiliD Morris).. 
JWIIIS, elas ropoesenwn 601'11 dÕ todos ~ 

ci!(IUI'DS filmados no BruiL Fer incrlvel 
que pareça. essa é a primeira >eZ que um 
ó'l!llo nio ligado l indúsrria fumaJeita faz 
uma pesquisa de flllcso sobre os teores doo 
cipm>S nacionais. Att entlo, o fumanle 
jamolS soube ao ccr10 o que .._.. Os 
melllora dadoo disponíveis eram os pro
duzidoo peloo próprios fallricantes. E eles. 
obvi......e, t!m inte=SCS a ressuanfar. essa situaçllo muda dra..ru:amemc com • 
pesquisa lncaiLabsw. ~A indúsrria sempre 
nesou o uso da amtlnia. mas •sono quem 
...-o que vai dizer". desafia o """""sisa 
Ma.-Mcraca.direlordo lasâtutoNat:io--
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nal do a-. "Com- nolarório,
~ afinnarque o cigarro ed mesmo 
sofrendo manlpulaçio química. A am6ni.
libera mais nic:clina pora o f'umante. ll; o 
mesmo principio da - utilizada na 
C<lCIÚJI&", CJ<plica o médico. A amónia ~ 
um tipo de aditivo químico usado e abusa
do pela indústria. Micros<ópicos cristais. 
que a olho nu tomam a aparincia de uma 
farinha bnnc:a. sem <beiro. reagem c:om o 
açú<ar. lealçando o aroma e o sabor dos 
alimentos. Nlo por acaso, esses sais 
- .. f6nnula de <diigeama e da:es. 
sem aenlwm problema. No cigana. portm. 
~ efeitos químicos sio quase crimino
sos. A pesquisa bancada pelo Instituto 
Nacional do C!n<er. 6rg!o submetido ao 
Ministério da Saúde. inostra que. conscien
temente. a indústria do tabaco adicionou 
e.'\.~ elemento nocivo à saúde nos cigarfO:'O 
para tomar ainda mais dificil que o fuman
te~ o seu vicio. 

... ,__ 
-~ 

Por que a PISSC!BS fumam 

Oito segundos lleptM t~elnallldll, a 
nicotina cilegll110 ciirebto, que 
Mttmula e ptOduçio de dopemiM, 
et~tMallllll (amba MttmuúJntes) • do 

Coco c CIWlU1aa- Sabe-se que a 
absorçllo da nic:otina da fumaça do cigar
ro pelo fumante relaciona-se fortemente l 
acidez ou l aJcalinidade do raba<o. Um 
tabaco mais *=ido pode ser muito rico em 
nicotina. mas. sob o efeito da :lcidez.libe-
rori uma quantidade bem menor da subs
tância na .organismo do fumante. O inver
so acontece com um tabaco mais alcalino 
- mesmo fumos pob<eo liberlrlo mais 
nicotina no rumance. Acon!ece que aldi
çlo de am6nia ao cigano reduz a acidez 
do fumo, tomando-o mais alc:alino. LDao. 
fazendo com que ele libere mais nicatina. 
Exemplo do pode< que tem essa'CiifemJÇa 
de acidez no tabaco 6 dado por um fato 
c:orriqueiro. FumanteS de cadtimbos e 
charutos vivem se vangloriando de que 
nlo sofrem os malefícios da nicot:ina por· 
que não tragam. Mal sabem eles que n1o 
tragam porque não precisam. Cachimbos 
e charutos são manufaturados com um 
fumo mais alc:alino. que facilita a libetl
çJo da nic:olina ainda quando a fumaça 
est4!._ boea. ~im. mesmo sem inalar a 
fmnaçõ. esse tipo de fumo abastece o 
organismo com os níveis de nicodna exi
~idos pela depend6nciL Já o tabaco usado 
nos cigarTOS tem. em m6diL maior acidez 
que cachimbos e clwutos. exigindo que o 
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fumante aspire profundamente a fumaça. 
coloc:ilndcH. em conwo com as P-Ofunde
zas dos br6nquios pulltiOtWCS. e o jeito 
de saciar o vicio. 

Auall'lllnml - A clisausllo sobre alca· 
linidade e acidez se encenaria por af nlo 
fosse o fato de.. mesma entte fumos espe
cifiCO< de cigarro. wnb6m have< diferen
ças fundamentais- alguns do mais alca· 
linos do que outroL O fumo americano. 
do tipo Burley. por exemplo. produz llllll
talmente am<lnia durlnte o seu processo 
de cura ao ar livre. É rMii alcalino por 
causa disso. Já o tipo Vi'l!Ínia. mais claro 
e curado em estufas. tem menos amclnia. ~ 
mais icido. As. man:as brasileins utilizam 
uma mim de fumos. mas 85'11 do taba
co produzido e consumido no pais 6 do 
tipo claro.-Os ciganos nacionais cle>e
riam. ponaruo. ter CO!'.teúdos pequenos de 
am6niL c:eno? Errado. O relatório ..ati· 
zado no Canadá mostrou que a quanlida· 
de de am<lnia enconcratla nas cinco mar
cas brasileiras 6 bem rDais aita do que a 
espenda pora o tipo de tlbaco usado. Para 
efeito de c:omparaçlo. o l.absw enviou 
dados sobre alguns ciprms canadenses. 
tamb6m c:uradoc em estufas. que tinham 
8.9 a 9.8 milioll6simo< de pma de am6-
nia por cigarro. quantidat!eo bem inlerio
resaosteoradosci-.bns.ileiros.que 
variaram de 13.2 a IS. Uma difemJÇa e 
tanto. ~em flapme. asreaçaes 
das duas indllstria de cipm~~ mais 
importanteS do pés foram distinw. 

como é de e>pcr.ll'. os pena-vozes da 
indúsa'ia do cigano discordam das conclu
sões do n:latôrio. ··N3o util~ a amónia 
na produção dos eis= btasileiros"". afirma 
Gilbelto Gat.n. dir<tor de assunros c:oo:pora
tivoo de Philip Moms. "A folha do tlba<o 
produz nattualmente a :utlÔCÚa. Depois de 
todo o_ proc:=;unento do fume. deve sobrar 
alguma coisa no cig:um". õll"risca. A Souza 
Cruz. por seu turno. <=ll1hoa: que c:JtiPt"S& 
amónia no fallrico do cigarro. E admi110 que 
05 túveis apur.ldos pelo n:la<ório lnc:l/Ubs
tat são conotos. A emprosa diz que. de folha 
do tlboco p;ua o cigarro. há uma penj:l enor
me dos teo<OS nattWis de amónia. E:ó>a dite· 

rcnça seria adicionada p;ua """""" aos 
pataman:S natur.Jisdo- Pala quê? Pala 
rC1lçat o aroma e o sabor do cigarro. "A 
amêctia 6 usada na falxicaçlo de c:eneja. 
pão. c:hOI:olallo e reftigerano:s. Per que insio
tir em ll:tiSif o seu uso pela indúslria de 
cigarros?". indaga Leopoldo Caruso. =-· 
re do dl:pwtamento de pesquisa e desenYel- · 
vimenm da Sou:t.a Cruz. 

Seria um álibi pcmitD. e nem se poderia 
acusar a iftdtístria deesarmenlindo aosc:oa
sumidores. A amôniaenllaria simplesmeniO 
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como um ..._ de sabor". algo que os 
- doo ciganos 016 admitem. "" rogis
uar em letras minúsculas: .. Tngredíemes 
bósic:os: mistura de l\un9s. aç>i<ares. papel 
de cigarras. extratos vogeuis. agenteS dO 
sabor". No início de 1994. portm. ......... 
peita Food oad Drus AdminisnliCa. FilA. 
asfncia maicaua que conaula aliml:nrm; e 
n:ll1l!dioo """' mio de fozro. loYoDu>u ~ 
1s seis-~ 
Mias de cigam>s dos 
Estados Unidos umoslístoJ. ~ !i99 1ngn:dien· 
tes õldicionados ao fumo e concluiu que 
vários deles aumentavam a quantidade de 
nicotina -absorvida pelo fumanre. O mais fre
qüentemenre menc1onndo era a·ounõn.ta 

SeNAPsu-A WS4"tlSSão em tomo da amônta 
só tem sentido se se ~te Clue níveis altos 
de nic:otina são prejudiciais ii saúde. 5.lo 
rnesm<>. Todos os c:ompêndios midicos sio 
tmânimes em afirnw' que a nicotina ê uma 
droga. Preenr:he. um a um. os pré.-reqoisims 
p;ua ser classificada c:omo tal: causa depen
dência tisica e produz O>lados alter.ldos de 
cunsciCncY.. A nJcotina é a gr.mde ~ 
veJ pela"""""'õ*>de impa<:<oeufóriç>quese 
segue a uma tragada. Bastam oito 2gundoo 
para o filmaDa:semirseusefeitoseso:imulm
res. Segundo o estudo l..abstarllnc:o a....,... 
de nio:otiDa dos ciganos lnsiJeiroo ÓSdo DO 
mesmoporam~rdoo de outros poises. varian
do de 1.40 miligr.una por cigano na man:a 
Oerby KS a 0.98 milill"""" no F..._ Pode 
--mas 6 de duas a trõs .._ 
mais do que o nec:essirio p;ua - depeD
d6ncia. De oaxdocom um estudo pulllicadD 
na-cienâlic:aamoricanaN~Eng/Dnd 
JoumDI cfM<tlicino em 199', os cigonoo 
-.m~erumtoormáximodenic:clinade 
0.4 a O.S miligr.una por cigarro para -
viciar o Coasumídor. Nlio 6 à toa que! -
exisre uma marça sequer com CSSII: teor no 
metacbllnsileilo.Ociganodemaisbaixol -o Free Ullra J..iaia. """(),6 milip 
ma da ajytlrrie 

Anic:clinaqesolxeosislerna......, 
cenaal insinualldo-se DO proceDO de 
trmsmisslo de informaç6:s entre .. 
-Os sinais......,.... viajam 
oleaicalt ...... mas nas jtmç1les entre 

os llt!tllllnioo CJtisiiOm--doo de sinopses. que tam de ser pula-
doa. As c61ulas Dem>SII liberam 
......... : ....... quimicm -de 
neuRXI'õii1SIIIssores para wtnpiear o 
Owt0 de inftxmaçlio entre elas. O que 
a - faz 6 ...,.,...... a célula 
nervosa. imitmda o cocupuu:aaueam 
de um ............... -

- ·!IC'fti&c:nf"'& Em condjç6:s normais. a ace-
tik:olina libera clopoutina. um -
que estj I • ~ ' sensaçlo de prazCI'-
6 uma sensa;io possageil& A nicacina. plu
gada na a!lula. poém. ptOionga esse perlo-
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do agradáYellnibe-se o fluxo de infOnna
"Çio ~ as células. ao mesmo tempO que 
se amplifica a· duração do ~ A 
dcpa~ IÓ ac<XUI:Ce pcxque o cxpnis
mo roqeao klgra. c:riando """"" poDIOS de 
ligaçio da ac:etiJcolina. A salda, entio, 6 
fumar mais. sentpl1! em busca da seosação 
ongmal - ó in<Canismo clássico das dro
gas. A rüccióná. àrua como estimulante. 
aumentando os niveis de adrenalina no 
sangue, e também como rebxante. 

Os fUmanti.s apmxi.m •. .;.trair do 
. cigano o <feiro desejado. Se estão
. ses e .....,_ fumam para !Olaxar. 
. Qlw1do estão com sono. bUscam na 

nicotina a excitaçio e a atenÇãO que 
prteisam para desenvolver suas taro

fas. Nilo 6 desculpo: é isso mesmo o que 
aconrece. Outros efeitos da nicocina sio a 
melhora da memória e da coac:emiaçl!o. o 
aumento da· vigilJncia. a sensaçao de pra
zer õíiãin1!lmiÇio da raiva. o fumo acele
ra o ~ismo. produz InaÍ<!< <fispêndio 

..... ·~diminui a fome. o que é visto 
como um pomo altamente positivo para 
quem tem medo de engordar. 

. Sacgt ...... --Os efeitoi de cuilo 
pnzo da DiccâDa sio tio inreressantes que 
é diffciJ o fumlme sentir vontade de inter
romper sua ll3pdas. E é a! que entra o 
risco. pois assim se cria uma depend!nc:ia 
ffsica. A nieccina também vicia porque é 
menos maJip do que u outtao drogas. 
NJo ttonsfcnna o depenclente numa nio
pessoa.. como acon~eee c:om o viciado em 
herolna. por OMmplo. Tampouco seu uso 
cugendo impede a pessoa do lr3balhar e 
manter wn convívio social ruoá~. como 
o álcool e a cocaína. A nico1ina não invia
biliza a convivência com os amigos e 
pamues. nio interfere no ttaba1ho. enfim. 
tem todas os benefícios de uma droga 
socia1mcme aceita e fllcil de ser adquirida. 
Basta ir a um bolequim da esquina e com
pru o maço da sua nwea preferida. 

Gnoçat a ramas ....xagens. abandonar o 
cigarro pode ser mais diffcil do que deixar 
de beber ou mesmo de usar herofna. 
Ournme a Guerm do Vietnã. por e:-:.emplo. 
muitos soldôldos ::;e tomar.1m viciados em 
tabaco e heroínã.-Com o fim da guerra. ao 
retomar aos Estados Unidos. a maioria foi 
internada em clínicas onde conseguiu aban
donar a heroína. A depeadência do tabaco 
persistiu -até pOrqUe é imPensável hosPe
dar-se num sanatôrio e submeter-se a um 
~egime de vigilância medica par:~ P<lr.lJ" de 
fumar. Uma comparação iilteressante pode 
ser ..f;ita en~ nicotirla e o álcool. Menos 
de-15W'da5 ~ que tomam bebidas 
alcoõlicns têm problemas com o exagero no 
~u consumo. A maioria pode beber o seu 
c~inho ou copo de uísque nos finais de 
semana sem se toiilar um alcoólatra. como-
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cigarro, a propÕrção é invenida. A m::Uori~ 
consome uma base de dez cigarros ou mais 
por dia. E todo dia. Menos de 10% dos 
fumantes consomem menos de cinco cigar-· 
ros ao dia ou dão suas tragadas apenas 
esporadicamenrc. ou seja. a imensa maioria 
e dependente de nicotina. 

Terrível 6 o fato . de essa. dependCncia 
marar. Ao contrário do automôvel, no qual · 
se morre num desas-
tre, o cigarro 6 o únj ... 
co produto existente no· mundo que faz 
com que o clieme morre~ consumindo-o 
exatamente de acordo com as regras defi
nidas peio "fabricante. A. cada ano. 3 
milhões de pessoas em todo o mundo 
perecem em decorrência de doenças auo
ciadas ao fumo. No Brasil •. são de 80 000 
3 I 00 000 mortes. ou seja. oiro a dez pes
soas por hora. Dos 35 aos 69 an05. um 
terço das m_9neS no mundo é relacionado 
ao fu_mo. que rouba em média 22 anos de 
vida dos fumances;: '·'O·cigarro é tio mortal 
que já foi cirãdo comO fator de risco~ 24 
doe~ças diferentes", diz o pneumotoiista 
Jose Rosemberg~ da Faculdade de Medici
no da PUC de Sorocaba. 

A lista é mesmo extensa.: câncer de pul· 
milo, de faringe. .laringe. esôfago, rim, 
bexiga. colo do úrero, úlcera duodenal e 
gástrica. bronquite. demmes. infartos._ 
Noventa por cento dos casos de cânc:er de 
pulmão estão. ~iados ao fumo.. assim 
como 30% de tpdc;ls. ôs oúüos · c~ 
85% das ~P\rinionares. como bron
quites e enlisema. e SO% d3s deençaS cai- · 

<fiovuculazt:S. O tabagismo é um dos 
Ir& fatores de risco para doença 
corcnariana.. com a hipertensio arte
rial e o colesterol alterado. Sozinho o 

-·filmo ji dobra a possibilidade de 
doença cardíaca. Associado a um dos 
outros doi~ fatores. multiplica o risco 
por qururo. Maior n:sponsá""l !!<las 
doenças cororuuianas. aterosc:lerose e 
doenças respiratórias crOnicas. o 
monóxido de carbono produzido 
pelos ciganos I! um inimigo de quem 
pouco se falL Mu ele é perigoso. 

Uma . vez absorvido pelo. organismo. se 
combma com a hemoglob1na em grandes 
q~tidades. _fonnando a CõUboltihemogio
bona e ~- a capacidade do sangue 
de transportar oxigénio para os tecidos. 

CoQuaa CIJ AIGIM:i - São casos e 
númerOs llo cloqüentes que não dão riaar

- gem a dúvidas: fumar faz mesmo muito 
mal. Tem-se por cena. por exemplo. que o 
alcatr.lo, aquela gosma preta que fica depo
sitada nos filtros de cigarros. é um coque· • 
te! de substAncias tóxicas e c:anc:erigenlii: 
Ele. se~ nas paredes do pulmão em sua 
m;uor parte. mas uma pequena quantidade 

- entra na circufação e faz um passeio ~-
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truidor pelo organismo. Pdos padrões da 
Agência Internacional de Pesqui~ em 
C~r. usados para classificar os cigarros 
amencanos, nenhuma das marcas estuda
das na pesquisa lnc<lll...abstat tem índices 
considetildos baixos ou muito baixos de 
.Ucatrão. Fr= e Hollywood contêm teores 
moderado~. na faixa de lO 3 14.9 mlligra
ma.o; por ctgarro, enquanto Mtirlboro. com 
15. e.-otá no limiar entre os moderados e '"" 
altos teores. Já o Derby King Size. '-"Um 
17.1 miligramas por cigllm), c: o D:úra. .... 
com 16.1. estão num patamarconsider.ldo 
alto. Na Comunidade Econõmica Euro
péia. por exemplo. seria impossível fumar 
Detby ou Dallas purque, desde maio de 
1990, o limite mâximo dC alCatrJ.o permiti· 
do é do 15 miligramas por cigano. E'll, 
dezembro de 1997. as restrições estabeleci .. '"' 
das pelos países europeus serão ainda mai• 
severas: os cigarros poderão ter no máximo 
12 miligrnmas de alcatrão. Dos ciganos 
bmsiieiros pesquisados. só o Free passaria 
pelo crivo da nova determinação euroPéia. 

Imaginar que a indústria do cigarro vá se 
disciplinar por conta pr6priã é o mesmo 
que esperar o engajamento da indúsaia 
bélica numa campanha pelo desarmamento 
em função da bcxldade de seus exec:tiivos. 
A indústria do cigarro é igual a qtiJÍquer 
Ot!rra. Tem interesses próprios. eniprega 
milhões e fauua bilhões. c não irá renun-
ciar a isso enciuanto houver clientes irue· 
n:ssados (veja rej>onag<m à pág. 94): O 
que ela tem feito, ~ aqui, é se defender: 
Primeiro, dizendo que a c:orrelaçio enlle 
cãnc:et e ciganos era de diffcil comprcM
ção. Com o 1\'IUIÇO das pesquisas. essa 
argurnemação tomou-se impossível. Passa
ram então a arxumenw-que os reclamantes 
haviam começado a fumar exercendo sua 
ptÓptÍI libettlade -dessa fonna. seriam 
responstveis pelos males que o cigaao 
lhes c:ausoo. A esttaligia funcionou; nas 
décadas de SO e 60 todas as causas fornm 
g:mhas pelas indúsaias. Em 196é, o Minis
tério da Saúde americano impõs que tcdos 
os pacores de cigarro contivessem um 
aviw sobn: os danos que o fumo poderia 
causar l saúde do fumante. Apesar de tal 
medida ter agradado a grupos antitabagis
tas. ela também contribuiu para n:furçu 
ainda mais a teoria de que os fumantes 
esrão c:onscientes dos riscos de fumar. 

~~-Até hoj;. nenhuma 
indti.'ilria foi obrigilda 3 pagar qualquer inde
mzaçào a fumantes. Atualmente. os sete 
podei"O!õo.'lo da indústria do fumo estão res-
pondendo 01 um processo monstro por pecjú-

_rio. Sob juramento.. O:'i principais executivos 
de~g.~ empresas disseram ao Congresso 
;.~.mericano que não sabiam que a nicor.ina 
cau.-.ava vicio. Segundo dados revelados 
recentemente.. as indústrias tabagistas estua 
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.Qcu:am os efeitos da nicotina durante quinze 
anos e conheciam bem seus efeitos danosos. 

Os números inte:macionais infonnam que 
o consumo de cigano está caindo nos países 
do Hemi.c;fério Norte., a uma proporção em. 
tomo de 1.5% ao ano. e subindo. a taxas 
qua~ idênticao;. no Hemisfério Sul. É enga. .. 
noso achar que as pessoa.c; estão parando de 
fumar no Hemisfério None porque ali exis
tem campanhóls e tcis antitabagistas mais 
antigas e mais severas. É mais sensato sup:x' 
o contrário. que as leis antitabagisw: foram 
implantada.-. há maU< tempo porque a voma.: 
de de parar de fumar ê mai'i profunda e mais 

·antiga. e a.-. autOridades acabam fazendo 
aquilo que o cidadão 
comum estaVa querct· 
do que fizes.c;em. No HemiSfério Sul. ao con. 
tr<irio. o consumO de cigarro não pára de 
aumentar mesmo em países. como o Brasil. 
onde-os OUIQJid:ldes chegam a compeâr en11e 
si para ver quem elabcn: a legislaçlo mais 
rddical"e pesada conU'3. o fumante. Em S3o 

~ -· P:Wr~ já havia uma lcgislaç&> cobran
do a separação de fumantes e' não fUmantes 
em bares e n:st.aumnres.. o pn:feito Paulo 
Maluf tenta simplesmente proibir o cigarro 

· nesses locais. No Cong<esso. discute-se hoje 
uma legislaçiio que proíbe o fumo em quai
queredificio público- prevê-se até pena de 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

prisão para os fid!OSDS. AiOOa que incipierne, 
já exisle no país uma indúslria anlifumo.. 
com seus emplasU'os e paslilhas para ajudar 
a pessoa a liyru·se da depend~ncia física. 

coo...---Mesmodianle do onti
rabagisla espalhafatoso. ... -até au!Orili-
rio. ~ preciso n:conhl:cer quem .... do lado 
da nm1o. que são a saúde e a vida. Mas nin
guén pre::i5a iludir .... "- de fumar illz 
bem. mas ~ um sacriflcio . 100 gr.mde. 100 
dolool<o. que a maioria dos pes.o;oao; ~-

Os efciWs benéficos dessa decisão. 
como o bem-esclr, a melhoo'disposiçio 
riSica. - a "' lll2l1ifesiE Os 

. efeiu>i. desagracláveis da -
não cusaun a ap;çcer. Nilo silo poucos 
os eJtwfumanes que volta e meia 
sonham com um delicioso cigarro. 
Também sentem .mais sono. uma afli
çiloquei<Yaa pessoa a..,..... wnbém 
são foo:qilenles-a dor de aba;a e.....,. . 
soçilode que amonte nilo funcioaacom 
a mesma .elocidade de anoos. Nilo~. 
semo;1a: ela lic:ou mesmo mais deva-_ 

ga-. pois ariicoxina pamu de-nocéoeblo. 
De ada.IOO pessoas que fazem a tel1lad-' 

va. <=a de- CSOI:io acenden:b de, 

00613 

ncwo seu- cigatro- aO final de um ano. o 
c:omeço ~ uma facilidade. liiil ao final do 
-mês mais de 60'lfo i4-No 
SCldO. 7'~ voharam ~- fumar. No final. 
sobnun uns pouc110. ded- que COO..: 
guiram vencer o desalio. Me:uno ....., 
infOrmam os especialistas.. raramente ~ 
Vilorioms no primeinl ve7~ Oeixàr de fumar 
ê um esforço individual. cOrno dànono'íUmu 
depoirnemos de futnarioés • C.:-fumar!oes 
ouvidos pór VEIA ao longo desia oepar1»o 
gem. o consolo ~ que pela prin1eira - .. . 
encomra.. no país. um ambien!e social favo. 
ráve1 a quem deseja parar de fumar. O cicia
dilo que abandona o cigin'o én!ionl& uma 
5inlaçilo~lqueCIICCIIIicuquando aib
lesceno:· e COIIIOÇI)Il a dor suas IRpdas. 
Hoje. .- cumprimeniD nas fesoas. ~ 
dism de admiioçio jumo ·aos amigos que o 
tinham como iun caso p:n!ido • sabe que 
esti d:u1do iun exemplo melhor pano oo 
filhol. v.me. lrinla ou quarenoa anos auú. 
vivia-se a situação conuária. Fumac 6 que 
""'channoso. o cigano era um adeloço que 
só embelezova a figura de uma pe5Silli (11<ja 
-·à pdg. 98~ Hoje. para quem 
deseja -- o cigano. o mundo .. 
girando a~ 

A fumaçada 
• r1queza 

·Da planta defumo ao cigdtro na 
padaria, o tabagismo no Brasil é um 
·- negócio de 7 bilhões de reais 

O cigarro faz muito 
bem à :;aude de 2.4 

milhões de brnsileiros. Tr.1balhando n<JS 
lavouras de fumo. fãielido torç-a nõlS tabri
cas e pi3J1Cjando vendas em esairórios. é 
groças ao cigoum que eles põem comida na 
mesa. pagam a escola das crianças e colo--

.. cam-...&aSolina qp carro. Movimentando 
quase 7 bilhões de reais ao ano. a economia 
do cigarro é uma pocência. já que seu falu. 
r:unento equivale ao de dUólS Gessy Lever 
oo de três 18M. Há no 8r.1.'iil 35 milhões de 
fumantc::s..·que. em médi<~.. consomem quinze 
ci2aml5 PJr dia. Clda vez que ZS deles quei-

JIIAO F .U00 CAM I NOTO E KAIIINA PASTIIIII: 

man:m - ecoa diária de tabaco. estarão 
gasoando diMeim suficieiue pano colocar I 
quüo de feijilo na paoelade wnados 150 000 
famüias de agricullon:s do sul do país. onde 
se planoa quase todo o tlboco para ciganos 
CDI1SW11ido pelos bc!sileiros. 

Do ponto de vísta ecoi1ómic:o. a luta COR• 
tra o cigarro é iriglória - ainda mais no 
Brasil. o primeiro exponador mundial de_
fumo, tinrlar de um meo::ado interno pmo. 
pem. em que as VOIIdas subiram 9.4.., de 
1994 paral99$. O minisuo da Saúde. Adib 
Jarene, pode até fazer campanha 
antioabagista dunuue o dia. mas. à 

noioe, seus coleps da área econõ
mica se ajoelham pua agr.xiec= 
aos maia. que inYentDam o vicio 
de fumar. Quando um cidadlo sai 
da padaria com um maço de Carl· 
1011 no bolso. deUando 1,70 =I 
no caixa. ocorre uma oPeração que 
só ajuda ao governo. O empoesd· 
rió. o operário. o planmdor de 
tabaco - chamado de fumiculocr 
- e o comerciarue iria ._ar a 
módica quantia de 45 centaws 
en11e si. O - 1.25 =I inl 
para o governo. que Iica. assim. 
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com mais de 704 de rodo aquilo 
-que-moviri1enm ·a indústria da 
fumoça. É muito dinheiro: S<lo 
"""""' cigarros para cadl, maço de 
vinte. Quem compra uma garrafa de vinho. 
por exemplo. deixa 42% em impostos. Os 
não fumantes podem ate reclamar da fuma
ça em loc41is ina.dequ<ldos. mas deveriam 
reconhecer um mériro em quem vive com 
um cigarro na mão; toda vez que um 
fumante dá. s.ua lr.lgõlda eslá transferindo 
~nda para os não fumantes. 

EQuou-A--Quem fez 
es.o;a contl foram economistas da Univer.ti
dade Duke.. nos Estados; Unidos. Ele.~ 
demonstr:ll'am que um maço de cignrros 
custa. à sociedat:le ameriCõUUl. a quantia de 
1.37 dólar. Ai esdo incluídos lr.HameiiiOS 
midicos para doenças ligadas ao tlbaco. 
filltas ao rrabaJ.ho e an! mesmo inc:Cndios 
domésticas. Em compensação. os fuman
res retribuem com 1.9.5 dól:ilt. Considenm-

~- ... c!o_nO;sa·c:arga lributária de.73%. contta 
3"4'Fiiõ máximo riOs Esmdos Unidos. o 

· fumante verde-amarelo tem todo o direito 
de se c:onsidenlr uma vitima do custo Bra. 
siL Se o ilD"""'' nio m:oliJesse. IOdos os 
anos. quase S bilhões de reais em impostos 
do cigarro. haveria menos dinheiro para 
asfílltar ruas e estrada.'> já tão esburacadao; e 
o CPMF do minisuo Jatene teria de custar 
o dobro. Ouuo fato. este lembrado pela 
revista inglesa Th~ Economist.. Como os 
fumantes pagam as mesmas conuibuições 
parn. a aposentadoria. mas. em média. mor· 
rem cedo. na prática acabam contribuindo 
para equilibrar a Previdência Social. 

Tambêm foi o cigarro que criou. no Bra· 
sil. uma de :-;ua.'> mais <Utimadas e menos 
conhecidas ilha.'> de pro!õperidade ... Well
come to the World Tobacco Capital'', 
<munciaJP os outdoors espalhados pelas 
ruas de Santa Cruz do Sul. a 155 quilõme
uos de Porto Alegre. Nenhum exagero 
nessa .. Capital Mundial do Tabaco''. O ar 
da cidade cheira a fumo. pois desde 1994 
Sanm Cruz do Sul é o maior pólo exporta
dor de folha de tabaco do mundo. RC5· 
ponsável por 65% da receita municipal. o 
fumo levou prosperidade à cidade. de 
91 000 habitantes. A renda per capira é de 
I O 000 reais. qua.o;e três vezes a média 
brasileira. Há um carro para 1M! habitan
tes. jornal diário. gi$io esportivo para 
8 000 pessoas. É de Santa Cruz do Sul o 
time de basquete Pony Corinthians. vice· 
campeio brasileiro. 

Em tomo de Santa Cruz do Sul vivem 
JQ® famüias de agricultores para quem 

-a-pliii!iiçlõ<Ie 1Dbac:o só nllo e uma ~ 
ç2o porque ningum agradece quando tem 
de trabalhar de sol a sol. IOdos os dias. a 
famfiia incluída. Mas é um mundo que 
iião tem comiianlçAo com a maioria dos 
agricul~ores do pais. Carro. televis5o. apa· 
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relho de som. elerrodom~sticos estão dis· 
:Seminados em ·massa. A lavoura do fumo 
é uma da.~ melh~ para ganhar dinheiro. 
pois o retomO é gar.~ntido. Plantar I hec
tare de feijão tem um custo total de 308 
reais e gera uma receita bruta de 400 
reais. O fumo custa bem mais caro. 3 686 
reais por hectare. ma~ traz uma receita de 
4 l 00 "'ais. A vantagem do fumo é que 
ele utiliza a mão-de-obra da familia. dis
pensando gastos com salários. Outro 
aspecto~ a atitude da indústria. que ofere
ce todo o apóio aO agricultor-. ali chamado 
de fumicultor. Financia implementes. 
adubos. estufas. promove visita'> de técni
cos. ~nsporte e garante a compra do pro
duto. E a índústria também que estabelece 
qual o üpo de fumo plantado e a extensão 
de temt a ser cultivada. Trata-se de uma 
estr.J.tégia para evitar a oferta excessiva
o que dem4ba os preços. 

"DIMWJWO NO 8cuo':"" ,;_ Entre dezem_tlro e 
maio. Santa Cruz dO Sul~recebe c~ti1.l,enas 
de compradore.._ de tabaco vindos do e:úc:
rior. ·-o fumo brasileiro já é muito bom e 
melhora a cada ano··. atesta o americano 
Dennis Springs. No ano passado. as expor
tações brasileiras movimentaram 1.3 
bilhão de dólares. num desempenho que 
melhora ano apôs ano e que sô varia em 
função da conjuntura econõmica interna. 
Quando o cidadão eslá com dinheiro no 
bolso. compr.t mais cigarro. -Quando a 
grana -aperta. fuma menos. Nos Estados 
Unidos. explica Nestor Jost. pn:sidente da 
Assocíação Brasileira da lndúsl.ria do 
Fumo. Abifumo. a.'i lavouras são grandes e 
mecanizadaç_ No Bra.o;.il. 85% dõt.'i proprie
dõldes com lavoura de fumo têm atê 2S hec· 
tares. dos quais 2 hectares são ocupados 
por pés de tabaco. O plantio -e a colheita 
são feitos pelo agricultor e sua família. ""O 
segredo do fumo brasileiro ~ que ele:' rem 
um uaramento artesanal"•. diz Hainsí Gra· 
Jow. presidente da Associaçâo dos Fu:mi· 
-cultores do Brasil. a Afubra Os grandes 
compradores do fumo brasileiro são os pai· 
ses do Leste Europeu. como Rússia. Polõ
nia e a Repüblica Checa. e ta.mbêm países 
da Ásia Central. Ali é 
possível comprar nio 
apenas tabaco br.1Sileiro. mas 3té marca 
nacional. o Hollywood. 

Segundo um cálculo da Organizaç-Jo 
Mundial de Saúde. dos 5.6 bilhées de: habi· 
tantcs do planeta um total de 1.1 bilhão 
pode ser considerado fumante. o que faz 
deles uma população maioc que a dos 
muçulmanos ou protesram:es. Todos os 
anos. são c:onsumidos 6 tiilhões de ciganos. . 
Os homens fumam mais 00 que as muffii!; 
res, ein quase IOdos os lugares- ainda que. 
em países célebres pelo seu cigõliTO. como a 
Turquia. sej3 comum ver mulhl!res. mesmo 
avós. d3ndo fundas baforadas em res~-
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tese lanchonetes. O país onde mais se: fuma 
é a Grécia. ":om 3 OCXJ Ciganus-pcr capíta ão 
ano. e. entre os desenvolvidos. o Jap5o é um 
colosso. São 2 SOO cigarros por pessoa. O 
antitlbagismo anda forte em alguns países 
desenvoiviaos;-mas~te!n sido mais barulhen
to do que eficaz. Em dez anos. o consumo 
anual nos países do Hemisfério None caiu 
de 2 800 pma 2 400 cigarros. quando ate se 
poderia espernr mais. considerando que em 
diversas cidades dos Estados Unidos e do.:. 
Europa s61fposSível fumar na rua. Nos pai· 
ses mais pobres a situação é outra. Em-del 
anos. o consumo pel" captta subiu 22%, pa,. 
s:.mdo de l ISO cigarrOs por ano pw-.;t I 400, 
""As pessoas fumam mais quando têm 
dinheiro no bolso ... diz Aavio de Aridr.lde. 
presidente da Souza Cruz. empresa doru1& 
82% do mercado brosileiro. que até o final 
de 1996 tení desembolsado -81 milhões de: 
reais na consuuç:ão do maior centro de pro
cessamemo de fumo do mundo. 

Cliente morto, 
cliente posto 

Nos Estados Unidos. a 
cada ano, de 4% a S% doi 
fumantes abandonam o 
cigarro. A maioria tem 
mais de 40 anos. Outros 
tantós morrem. Para manter 
as vendas. calcula-se que a 
indústria deva recrutar 
S 000 novos fumantes pcir 
dia. Em se tratando de 
cigarro, o alvo preferencial 
é a juventude. . :'Eles sio 
fregueses por mais tempo", 
csaevem os médicos ame
ricanos John Farquhar_ t: 
Gene ... Spillcr, em ·Me• 
Ollimo Cigano. Também 
sio. ftegueses mais fáceis 
de conquistar. Nove ·de 
cada dez fumantes acende
ram seu primeiro cigarro 
entre os Se os 19 anos. Na 
porta da .maioria dos coJ6. 
gios de classe média, nas 
principais cidades .brasilei-

ru.écomwnenconlrWgrupos 
de adolescentes fumantes. 

O falo de serem filhos da 
geraçllo saúde ou de pais que 
abandonanan o cigarro após 
umalongallllll~ nlollnl
palhL Em muitos casos ati 
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ajuda - pois um dos grandes 
esúmulos para o aliJII!rcio enue 
a jiMII!Ude ~ a marca de rebc:l
dia. em que segue valendo a 
oposiç!o aos pais. A publicida
de também COIII&. A RJ. Rey
nolds. porcxanplo. nlo hesitcU 
em produzir o penonasem Joe 
. Camel pn ilustrar SUIS peças. 
publicidria.it um camelo bor
roroso, a cara em formaro de 
pCnls. Segundo = Jona-
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ihan FI'III!Zel1 na revista 77le 
New Yorúr. a empresa colocou 
deliberadamenle o amíncio nas 
loja e boRs mais fn:qilemadoa 
por esiUdanles. A maioria dos 
adçJe iiiOS dtsp- o podei" 
de criu depend!nciã que o 
cigano possui. Uma pesquisa 
feita nos EUA mosua que ape
nas 5% dos esDidanDes sabem 
que uma pessoa que filma tlldo 
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dia se 1oma deoe! '"'~~' após 
cinco anos. Fumar também 
ajuda a.sc lil!ll" a uin gnspo. o 

que ~ fundamental nessa 
fase da vida. •"Meus amigos 
fumawm e eu queria enll'll" 
para a tunna'•. conra. a esw- . 
danll' pauliSI& Juliana Saito, 
15 anos. fumanle desde 05 

li, que consome dez cil!ll"· 
rosporclia. . 

--------do'411"1- vinte c:lp .... .,.. dia.-- :1.5 qui-
Em-mlnutoodo-ll!llniode 40 1 50 anos consegue perconer. em media, 2 qullõmetros 

... ,.__ .-
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--ESCLARECIMENTO 

. ·--=--41 

. .,.._····:-:--

Em função das notícias divulgadas na imprensa sobre os cigarros brasileiros e 

com o objetivo de informar aos seus consumidores, a Souza. Cruz, na condição 

de líder do mercado nacional, veni a público esclarecer: 

• Os cigarros que produzimos e vendemos no mercado brasileiro estão dentro 

dos padrões internacionais, com · níveis de alcatrão, nicotina e monóxido de 

carbono compatíveis COm OS e~;,trados nos produtOS comercializados hoje DO 

mercado norte-americano e em diversos outros países. 

• Ein hipótese algun)ll. a Soúzà: ~ adiciona qualquer- substãncia qnímica ao 

cigarro, com o objetivo de mimtpular os níveis de nicotina existentes no produto. 

• A amônia é uma substãncia náturalmente presente na planta do fumo e a sua 

utilização na fabricação de cigaÍios tem como fungo realçar o aroma e o sabor 

do.produto. O sal de amônia, sob a forma de bicarbonato de amônia, é também 

amplamente utilizado na indústria alimentícia, podendo ser adquirido facilmente 

no mercado, para preparação de alimentos. 

• A amônia está presente nos ·ci~_arros da Souza Cruz em índices inferiores aos 

verificados no mercado norte-americano, conforme análise do próprio Labstat 

Incorporated, laboratório canadense citado pela imprensa. 

• É inviável adicionar amô~. a um cigarro na quantidade necessária para 

aumentar a nicotina liberada ao fumante. Caso isso fosse tentado, o cigarro 

perderia completamente sua5 características básicas. 

• A Souza CriJz faz avaliações· periódicas e sistemáticas para. garantir a 

qualidade de seus produtos. O laboratório canadense Labstat Incorporated foi 
· .. 

recentemente utilizado pela Souza Cruz para essas análises, concluindo mais 

uma vez que os cigarros produzidos pela. Empresa estão em perfeita 

conformidade, no tocante aos. .teores de nicotina, alcatrão e monóxido de 

carbono, com os padrões internacionalmente praticados. 

• O Cigarro é um produto legalmente produzido e comercializado em todos os 

países do Mundo. 

SOUZA CRUZ 
-~--

- 00617 



00618 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Con
ceãó a palaVra. à Senadora Emília Fernandes até as 
18h30min. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) • Sr. Presidente, Sras e 
Srs. Senadores, hoje é o Dia Internacional de Ação 
Pela Saúde da Mulher, cuja temática este ano é o 
combate à mortalidade materna Neste dia, gostarfa· 
mos de destacar algumas questões relacionadas 
com a situação das mulheres brasileiras. 

Os dados oficiais relativos à mortalidade mater
na no Brasil são estarrecedores. A cada 100 mil 
crianças nascidas vivas, 134 mulheres morrem por 
causa de problemas na gravidez, parto e pós-parto. 
Esse número é cerca de 14 vezes maior que nos Es
tados Unidos, 28 vezes maior que no Canadá e 30 
vezes maior que na Dinamarca e tem apresentado 
uma qutda muno lenta nos últimos anos. 

-Atualmente, apenas 73% das mulheres brasi
~- ---léi~m acesso à asSistêrlcia pré-natal, sendo 
· que, nas regiões Norte e Nordeste,. esse percentual 

cai para somente 12,1% das gestantes. 
Segundo estudos do Ministério da Saúde de

monstram, um percentual elevado dos óbttos regis
trados poderia ter sido evitado, desde que as mulhe
res tivessem tido acesso a medidas de prevenção e 
realizado correto pré-natal. 

Entre as causas das mortes das mulheres es
tão a eclâmpsia - doença provocada por hipertensão 
arterial na gravidez ·, hemorragias pré e pós-parto • 
nas mulheres que se submetem à cesariana ·, tam
bém as infecções pós-parto e ainda o aborto. 

Uma das principais causas do agravamento desta 
situação no País é a alta incidência de cesarianas, atual
mente 1rês vezes maior em relação aos partos naturais. 

A luta das mulheres brasileiras, ao longo dos 
últimos anos, assegurou importantes conquistas 
neste campo, expresso no Programa de Atenção In
tegra) à Saúde da Mulher- o PAISM. 

Apesar disso, o programa tem sido insuficiente 
para eliminar, ou pelo menos, no mínimo, reduzir de 
forma mais rápida, a grave situação que comprome
te a vida de milhares de mulheres brasileiras. 

Em meu Estado, o Rio Grande do Sul, um Fó
rum Unitário realizado na comemoração do 8 de 
março deste ano, considerou que: 

"Num breve histórico verificamos que o Siste-
• -ma Õfficõae--saúde • SUS ·,criado a partir da Cons

tituição Federativa do Brasil, em 1988, não desen· 
volveu de forma considerável a Politica de Atenção 
à Saúde da Mulher"; 

Segundo as mulheres gaúchas: 

"Não .houve a destinação de recursos financeiros 
para a implantação do PAISM na sua totalidade e no 
atencimento global à saúde da mulher, em todas as eta
pas da vida, favorecendo o atendimento fragmentado". 

De acordo com elas: 
"Foram contempladas apenas ações de assis

tência ginecológica, pré-natal e obstétricas". 
Como conclusão, o Fórum das mulheres gaú

chas apresentou propostas para enfrentar a situação 
em geral e a mortalidade materna, em particular, 
destinadas às diversas instâncias da sociedade. 

Ao Poder Executivo sugeriu-se: 
• ampliar a cobertura em ações preventivas às 

doenças crónico-degenerativas e, em especial, aos 
cânceres de mama e ginecológico; 

- ampliar a cobertura pré-natal e pós-parto, al
cançando o número recomendado pela Organização 

_ . Mundial de Saúde em consuttas de pré-natal para 
todo o uniVerso de gestantes em cada município; 

• deSenvolver ações especfficas de assistência 
às adolescentes grávidas, com o objetivo de permitir
lhes o prosseguimento de seu desenvolvimento so
cial, escolarização e aoesso ao mercado de trabãlho; 

• desenvolver ações de orientação e acesso 
aos meios de regulação da fertilidade, com ênfase à 
prevenção da gravidez indesejada ou precoce; 

No mesmo documento, as mulheres gaúchas 
também apontam iniciativas para viabilizar esses en
caminhamentos, dentre os quais: 

• destinação financeira que garanta as ações 
planejadas de modo a atender aos princípios de in
tegralidade, universalidade, entre outros, e que seja 
permanentemente divulgado à sociedade, garantin· 
do o controle social da aplicação dos recursos; 

"déSenvolvimento e promoção de recursos hu
manos com garantia de formação permanente e 
continuada de supervisão que implique avaliação e 
educação em serviço e que favoreça aos profissio
nais a pesquisa sobre seu próprio trabalho, bem 
como características de saúde e seus determinantes 
biopsicossociais próprios da clientela assistida; 

- realização de registras e fichários doS serviços 
sobre a situação das mulheres assistidas pelo PAISM, 
bem como tratamentos prescritos ou realizados, favo
recendo os dados epidemiológicos, os censos demo
gráficos e a transparência dos serviços prestados: 

Ao Poder Legislativo: 
· - e11Cã_minhamento ·e aprovação de projetos 

coerentes com a implernEmtação de políticas de saú
de para as mulheres; 

- encaminhamentos e aprovação de projetos 
referentes à_saúde da mulher e às questões de de· 
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senvolvimento populacional de acordo com as polrti
-cas-de saúde da mulher; 

Ao Poder Judiciário: 
- agilização das questões jurídicas que envol

vam os direitos da mulher quanto à segurança, saú
de e integridades, promoção e manutenção da cida
dania, entre outros; 

Ao Tribunal de Contas: 
- que no âmbito de suas funções controlem a 

aplicação dos recursos destinados à execução das 
políticas de saúde das mulheres, garantindo que as 
mesmas não seja desviadas para outros fins: 

Às entidades de classe: 
- promover e fiscalizar o exercício profissional, 

bem como as condições de trabalho, salários e de 
proteção à saúde da mulher e a garantia dos servi
ços prestados dos profissionais de saúde de forma 
valorizada pela sociedade; 
· -Nette início de semana, também no Rio Gran
de dg Sul, por iniciativa da Comissão de Saúde e Meio 

- · · ·ArnSieflte, da Asserrt>léia Legislativa do Estado, e sob 
a coordenação da V10e-Presidente, Deputada Estadual 
Jussara Cony, realizou-se o 11 Encontro Estadual sobre 
Saúde da Mulher, visando à 1 ri' Conferência Nacional 
da Saúde, que ocorrerá em agosto, que definiu pro
postas para enfrentar esse grave problema. 

Entre estas, destacamos: 
1) Elevai o patamar de compreensão da. SOcie

dade do significado da participação da mulher e da 
maternidade como função social; 

2) levar, no processo da X Conferência Nacional 
de Saúde, que reúne amplos setores, a necessidade do 
compromisso da sociedade com a metade feminina, sob 
a 6tica de sua plena inserção na vida económica, políti
ca, social, cultural e familiar, para que a igualdade con
quistada na lei se materialize na vida; 

3). Buscar que, via executivos ou emendas popula
res e legislativas, se cumpram, nos orçamentos para 
1997, as Constituições Federal e Estadual, as LDOs e 
as Leis Orgânicas dos Municípios, os pert:en!l,Jais de do
tação orçamentária para a Saúde e para o PAISM; 

4) Reforçar a luta geral da saúde: direito de to
dos e dever do Estado, no processo da X Conferên
cia Nacional de Saúde, atentando para a solução de 
pontos essenciais para a viabilização do SUS e do 
PAISM: 

a) Financiamento do setor 
b) Política de Recursos Humanos 
c) Modelo assistencial 
d) Controle social 

Como forma objetiva de garantir o SUS 
_-""'"-: como- um moâelo de atenção à Saúde para 

a qualidade de vida. 
Sr. Presidente, ao concluir, gostaria de regis

trar o evento realizado hoje, no qual o Ministro da 
Saúde, Adib Jatene, lançou uma campanha nacional 

de combate à mortalidade materna em Brasnia, com 
a presença do Ministro da Educação, de autoridades 
ligadas ao setor, de Parlamentares, de entidades 
não-governamentais e de lideranças fenininas do 
País. 

A campanha, dentre seus objetivos, contempla 
reforçar o Programa de Assistência à Mulher, daque
le Ministério, e incentivar a formação e a implemen
tação de comitês de corrt>ate à mortalidade materna 
em hospitais públicos e privados em todo o País. 

A campanha de informação e de esclarecimen
to inclui a veiculação de peças publici1árias em rá
dios e tevês, bem como a distribuição de manuais, 
cartazes e folhetos em postos de saúde e hospitais 
e, cerlamente, o Ministério da Educação entrará 
conjuntamente. 

Esta iniciativa do Ministério da Saúde é da má
Xima importância, pois precisamos reverter este qua
dro dramático, respOnsável pela morte de milhares 
de mulhei'ãs no País. 

O Pafs nunca será lJ11a Nação justa plenamente, 
ell(JJanlo as cidadãs brasileiras tiveram suas vidas cei
fadas, exatamente quando vivem, talvez, o maiS impor
tante mon\ento de realização e felicidade da mufl!er. 

Este corilpromisso de defesa da mulher; reafir
mado na IV Collterêricia Internacional d<i. Mulher, em 
Pequim, é um dever que precisa se abraçado por to
dos - Parlamentares, autoridades do Executivo e li
deranças da sociedade civil. 

É preciso combater na raiz esse grave proble
ma, dando condições mate.riais para que a mulher 
tenha acesso aos serviços de saúde, por meio do in
vestimento no Programa de Apoio Integral à Saúde 
da Mufher,_e outras iniciativas que possibilitem mecfr 
das de piílvenção às causas da mortalidade. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, reafirmamos nosso compromisso de 
luta em defesa da saúde da mulher, solicitando 
que sejam anexados ao nosso pronunciamento os 
documentos retirados, no Estado do Rio Grande 
do Sul, referentes à avaliação do PAISM - Progra
ma de Atenção Integral à Saúde da Mulher, por 
meio do fórum unitário de 8 de março, bem como o 
resultado do 11 Encontro Estadual sobre a Saúde 
da Mulher, realizado na Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul, nos dias 27 e 28 do 
conrente. 

Muito obrigado .. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SR• EM/LIA FERNANDES EM SEU PRD
NUIY.CIAMENTO: 
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PAISM 

P.ROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER 

Com o Objetivo de retomar a implantaçio do PAISM • Progi'IIINI dé Atenç6o Integral à saúde 
da MULHER • e visando inserir outras aç6es relevantes à saúde da MULHER; procurando garantir uma 
política de saúde integral que atenda as ne 'dadas das MULHERES em todas as ~ da vida; 
procurando resgatar o exercício da cidadania, Entidades e Movimentos de MULHERES Ofglln~ 
apontam o perfil dos ~iços de saúde no Ambito público e reivindicam 80 poder decisório a garantia 
dessa im~. assim como llkl ao; h de recurso& ftnanceiroa que poaibililllm a execuç:io das 
aç6es planejadas. 

Num brwe híslóríoo, veriftcamos que o SUS • Sístl!ltM Único de Saúde • Criado a partir da 
Constituiç:k) Federativa do Brasil, em 1988, tendo como diretriz principios l'tllev.mes, entre esses o de 
universalidade das aç6es de saúde prestando assist6ncia i ll:lda 1 pop ""91o. tendo oomo fOnle de 
financiamento: uniiO, E,...... e MuniCípios. Contudo, nio desenvolveu de formll oonsidenível • 
POlitica de AtençãO i Saúde da MULHER. Foram. contempladas apenas aç6es de assiSII!Incill 
ginec:ológa, pré-u:atal e oóstétl ica Nlo houve 1 deslin.ç:k) de - fiMI!Ceiros Plll'll 1 
lm~ do PAISM M - tcllllidade e no ater,ldimento ~ i saúde da MULHER, em todas as 
--da vida. 13voo-ndo o -imeniD frçnentado. · • · · 

- P011antg, os g(wem.,$ em tl:ldas ~i~ ~em Clllserwr criteriosamente os dados 
epidemiológicas, -.sos deniOQiilioos. reunir todas as inrorm.ç6es 1efet1111111S i Saúde da MULHER. 
pana possibilitar aç6es bem l*l11jl1•, rec:urs. hu~ léaiioos, fisic:ol, de formll a PlopoicicMar 
um serviço de saúde ext&ISivo I todas as MULHERES, consideraido o .... t qullitallvo 1ti 
assist6ncia. . . . 

Cabe ressaltar a lmponAncia de ~ as dlraeuças stcio-ec: :n5micas, cu111n1s. raciais e 
étniCas inseridas no perfil da pop ilaçio em *-s e regi6es especificas, delllmiinanclo o modo de vida, 
inci1llllcias de 1 .. !lo;tas que levam muitas vezes 80 óbito, sem seq~B" darem -.o à MULHERES 
a um se<viço biísico de saúde. 

Ainda em relaçiio a essa l*alll da populaç:Ao, ~que no COiiiBxiD socilllh6 CAISOIIfttlt 
partic:ipaçio da MULHER no rraCiido de ~ho, a maioria delempenllando dupla jOrnada. muita 
vezes realizando llliviclades sem garWitias de Ploteçio i saúde e com ,.,. ioa que nAo Ollanblm 
condiç6es de viela adequadas, ampliando assim, o ciclo das doenças oriundas de suas ocupaç6es e 1 
ela relacionadas, como I ~ de stresa, hipel1ensio, varizes, entre outras. 

Os índicldores I!Pídemlológícos em seúde da MULHER. apontam 1 lmpoiiAncia da ínblt'vençlo 
im8cliata e o desenvolvimento de aç6es sobre algumas priOrldlii1es. Isto posiD, o Fónmi Unillkio de 
MULHERES prop6e 

AO PO~ EXEcunvo: 
a) ampliar a c:obertuni em ac;6es Pll!Yentivas às e-IÇas cr6nico :legeneratlvas, em especial 

aos ctnc:eres de mama e giiiiiCOiógico; · 

b) ampliar • CObertura pr6-natal e ~. ak:IUlÇIIndo o número rec:omenda1o pela OMS • 
Organizaç:k) Mundial de Saúde em consullls de pré-natal, pa111 todO o univtnO de geanteS em cada 
municipio; . . 

c) desenVolver aç6es ~ de ISSist6ncia às ade 1M entes grávidaS, com apoiO social e 
supotle interprofissionl, com o objetivo de permitir-lhes o PI eguimento de seu ciMenvOivimento 
pessoal, escolarizaç:io e acesso 80 mercado de trabalho; 

1) desenvolver ac;6es de orientaç6o e acesso aos meios de regulaç:Ao da fertilidade, com 6nfase 
~~de gi'IIVidezes ind. ejadas e ou p<ec:oces; . .. . . . ... . 

· · · ·e) ac:ionar os meios de 8SsiSI6neia e liSCalizaçào compoirieHtM ati muniCípio para que os casos 
de interrupç:k) de gravidez ind nejllda protegidos pelo Código Penal venham a ser atendidos com 
presteza pela rede pública e conveníada; 

I) OesenvOiver programas de prevenç:k) das DSTs e HIV deStinados a eu h entar a realidade 
epidemiOiógoca de progrMSiva contamínaç:k) de MULHERES; 
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g) prontuário de saúde • ~ de bolsa que IX>SSibilite aos profissicnais ele saúde 
Identificarem-a MULHER e regislranlm as concliçóes de saúde das mesmas. bem como. os tratamentos 
elou os encaminhamentos prascritCS de forma rMUmida permanente e continuada. No cac1emo 
estariam impressas intonnar;óes sot1n1 aos .-viços e - direitos da MULHER sobre a saúde; 

h) registros • fichários dos ser~iços sobre a silua;6o das MULHERES assiStidas pelo PAISM. 
bem como. tratamentos p.esaitos ou realiz8dos fllvcxeceudo os dados epidemiológicos. os c:i!lnscs 
demográficos e all'at!Splrincia dos SIIIViços p.estlldoa; 

i) recursos humanos em saúde • clesenv01v6-a com a garWIIia da formaçlo permanente e 
continuada de supetVisio que implique em avai;.;:Ao e educaç:Z em SIIIViço e que favoreça aos 
profissionais a pesquisa sobre .u próprio tnlbalhO, bem como Clll.:1tli isticas de saúde e -.s 
determinanteS bic>psico-socias p. ópiOs da dienlel8 assistida Garantia de salários condizentes com a 
qualidade do ~penha profissional fr6ntll • politicas e * demancla das qt """6es relativas às 
MULHERES; 

j) orçamento • destinaçio financeira que gerará as a;6es pialle'jadas de modo a atender os 
princípios de integnllidade, unívlnlllidade, entre outros. e que seja ~ divulgado à 
SOCiedade e garantindo o COI alrole social da aplicaçlo dos I1ICUJSOS; 

k) caml*!has pulllicilirias • p.cmoç6o ele CM!panhas que elevem o grau ele COI asci6ucia da 
popula;:ã:l sobre a pc omoçio. ITIIII'IIIIençl ~ cuidados com a saúde das MULHERES; 

-- -- ~ I) pan:erias • promover pan:erias com ..-imentos sociais e envOlvidos com a questlo das 
t.!,ULHERES; . . ·. " · . 

.. :--'--'- • m) _enSino-· aplicaçio de conteúdos que fllvâ-eçam a-fcnnaç6o especíllca e integrada de 
conhecimento sobre a saúde, políticas e saúde das MULHERES tanto no ensino fOnTial quanto infonnal; 

AO PODE~ LEqiSLATJVO: · ; 
a) prcjetos de/ orçamen10 • encaminhameniD e apwaçio ele pc ojetos coet&i ales com a 

implementaçio de politicas ele saúde 111ft as MULHERES; o 
b) p.~ de lei. encamin.'lamblltos e aprovaçio ele ptojetos aefeienles I Saúde da MULHER 

e as quest6es ele desenv~ popal&:ional ele KOniO com as politicas ele saúde dll MULHER; 

AO PODEK JUOIC1ÁRIO 
a) que àgiliZe as que«- jurídicas que envOlvam os clireitcs ela MULHER quanto * segurança. 

saúde e integridade, pccmoçlo e manutenÇio da c:icladania. entre outros; 

AO TRIBUNAL DE COKTAII: 

a) que no 4mbi110 ele - ~ oonbclem a aplicaçlo dos recuncs destinados * execuçlo 
da!__políticas ele saúde das MULHERES, garantindo que as - nlo sejam desviadas 111ft OUii'OS 
fins; - "-

ÀS ENTIDADES DE CUSSE: 
a) associaç6es. ccnsel'- e SindlclltDI de ~. que no lmbiiiO ele suas compet6ncias 

promovam e fiscalizem o ex~cio proiiSSiOnal, bem como, as condiç6es de trabalhO, de salinos. e de 
proteçio à saúde do trabalhO doa prolluionais de saúde e os saviços por eles pcestlldlS à Socíedadb. 

RJe Grande do Sul, 01 H lll8J'90 cle 1111. 

FORUr.l UNITÁRIO DO I DE MARÇO 

A CCIIIÜI&k> ele Saúde e Wdo ............. da I .,l:ltia Lc:liMtM do Rlo Grmcle do Slal cm 
C101>ju11to oom o Fórum ele Mulbora. reúZ<7U - 27 ele mo ele 11196 o U Eaccdn> ~wl oolft s.úcle d. 
Mu~ cm .,.mpcWde a um prooeooo de ~ que se illlcioo ao I EDcoalro, cm 1993, a~re o Poder 
!3-'-rivo Ftt•d.JIÚ e 01 ~ .aciaM orami••clac 1*8. prepuv a participaçlo cqmiz•A• du raulberet: 
e a& • • ip a. cou:aes ·• d. laúdC; Mua• ·pea, 21tadua1 e X~ Sa:óde:. 

o. palidpalla do n !a::calro od 4em que, boje, maia do que -. ~ pra:ólo c clec:iliiiO 
,.W ·per. 

· • flil:c a~ uqieu do projeto -h'bcral cm cuno ao pú que pmrnciDa a,., 'o, o 
1 ac•..,aexclulloc~IOcial; _ 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os 
-srs.- Senadores Gilberto Miranda, Lúcio Alcântara, 
José lgnácio Ferreira enviaram diseurso à Mesa, 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nos últimos 
meses, tem-se assistido a uma sangria inaudita de 
recursos públ ices, que migram em direção ao siste
ma financeiro nacional sob os auspícios do Progra
ma de Est(mulo à Reestruturação e ao Fortalecimen
to do Sistema Rnanceiro, o famoso Proer. Em per
feita sintonia com a~ estação do ano em que nos en
contramos, vários bilhões de reais rodopiam em re
demoinhos desvairados, como folhas secas anima
das pel<l"vento outonal. Lamentavelmente, não se sabe, 
ao certo, quantas são essas falhas nem para onde se 

~ ·~. Tudo está envotto numa aui'à. de nistério e de 
deSinformação, que !riais combinaria com o outono das 
regiões temperadas, em que são comuns dias escuros, 
de céu cinzento; não com o firmamento límpido e leve 
de Brasflia, que clama por claridade. 

Quero criticar, neste discurso, não a existência 
de um programa de auxilio à reestruturação dOs 
bancos, tal qual o Proer, mas sim a falta total de 
transparência com que tem sido conduzido até o 
momento. 

Não resta dúvida de que algo como o Proer se 
fazia necessário, desde o instante em que a superin
flação foi debelada em nosso País. Sabe-se que o 
sistema financeiro, juntamente com nosso Governo 
de receitas indexadas, era o grande sócio da infla
ção. Enquanto o setor produtivo da economia ia para 
o brejo, atolado pela inflação alta, os bancos prospe
ravam, entre outras razões, por conta dos recursos 
do floating: dinheiro dos depósitos à vistà dos cor
rentistas, cujo valor real, sendo corroído pela infla
ção, era apropriado pelos bancos, que ~o empresta
vam a juros. Lucro alto, fácil e garantido. 

Diminuídas as taxas inflacionárias para pata
mares mais civilizados, era natural que os bancos se 
ressentissem da falta de' alguns bilhões de dólares 
que anualmente lhes eram carreados pelo processo 
descrito. Certamente, causou espécie a fragilidade 
dEL,!!Iguns bancos cuja má administração era enco
-Berta pelãS rêceitas inflacionárias. ·IsSo sem falar nas 
falcatruas em que outros se vinham envolvendo há 
anos e que a estabilidade monetária ajudou a detec
tar. Além do mais, há graves suspeitas que pairam 
sobre a área de fiscalização do Banco Central e se-

bre o comportamento de autoridades do primeiro es
calão do Governo. 

Mas fato é que nenhum país do mundo permite 
que grandes bancos quebrem, por medo de que um 
problema localizado evolua para uma crise de con
fiança no sistema bancário, o que, por sua vez, teria 
o efeito de paralisar o sistema de pagamentos da 
economia, acarretando prejuízos incalculáveis para 
as empresas e para a sociedade em geral. 

Portanto, se perguntado a respeito da necessi
dade de ajuda a bancos de grande porte com pro
blemas patrimoniais ou de liquidez, eu responderia 
que sim, decerto não há como cometer a irresponsa
bilidade de deixar o setor financeiro a sua própria 
sorte quando se corre o perigo do desencadeamento 
de uma crise de confiança sistémica. 

Entretanto, e este é o ponto que quero defen
der, nã~se pode torrar bilhões e bilhões de reais 
nesse processo sem qualquer controle da sociedade 
e das instituições políticas dela representativas. De
vemos todos ter pleno conhecimento de onde está 
sendo empregado cada centavo desses r~rsos,. 
com que finalidade, em quais condições. A democra
cia, Senhor Presidente, exige transparência náS açõ
es dos agentes públicos, controle social sobre os 
atas de governo, não menos quando estão envolvi
dos dezenas de bilhões de reais do contribuinte. 
Caso se agreguem às despesas com o Proer o di
nheiro já gasto corri os bancos estaduais e com o 
Banco do Brasil, alguns calculam 20 bilhões, outros 
30, não se sabe ao certo. 

Digo que os recursos que formam o Proer são 
dinheiro do contribuinte, porque verdadeiramente o 
são. O Gpvemo, para tomar o Proer mais ·palatável 
aos olhos da Nação, tem divulgado a versão segun
do a qual o Proer seria formado por dinheiro do de
pósito compulsório dos bancos comerciais junto ao 
Banco Central e, portanto, por ativos do próprio sis
tema financeiro privado. 

Nada mais longe da realidade. Pois os emprés
timos do Proer são operações ativas do Banco Cen
tral que implicam expansão da base monetária e que 
não diminuem em nada os direitos dos bancos co
merciais contra o Banco Central em relação aos re
cursos recolhidos como depósito compulsório. Ou 
seja, não há relação entre o dinheiro do Proer e os 
depósitos ÇQ_mpulsórios. Como se diz por ar, uma 
coisa é uma coisa; outra coisa é outra coisa. c Os em
préstimos do Proer, eventualmente, até podem ser 
recuperados no futuro, caso os bancos mutuários 
honrem seus compromissos com o Banco Central, 
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mas sobre o dinheiro do Proer constituir recursos 
-públicos não resta a menor dúvida. 

Todas as incertezas que pairam sobre a con
dução do Proer , Senhor Presidente, poderiam ter 
sido dissipadas caso a CPI dos Bancos tivesse sido 
efetivamente instalada. Lamentavelmente, tal comis
são foi bombardeada pelos aliados do Governo, que 
a teiJiiam. A meu ver, não se justificavam os receios 
dos governistas no sentido de que a CPI pudesse 
redundar em instabilidade grave do sistema financei
ro nacional. 

Pois quem tem força para barrar uma investi
gação parlamentar apoiada pela maioria da popula
ção brasileira, como mostram algumas pesquisas de 
opinião pública, naturalmente também teria força 
para colocar, na presidência e na relataria da nati
motta.G,PI, pessoas de sua confiança e de di5cem
imento suficiente para conduzir a comissão de forma 

. -. ···resWcsável. É assim pÉma que o Governo tenha op
tado pela obscuridade. 

No Japão, cujas receitas anuais do Governo 
Central equivalem a todo o PIB brasileiro, a ajuda 
governamental de 6 bilhões de dólares aos bancos 
que operam no mercado imobiliário provocou uma 
virtual paralisação do Poder Legislativo, inconforma
do com a sangria de dinheiro público. No Brasil, país 
muito mais pobre em recursos, destinar 20 ou 30 bi
lhões de dólares aos bancos, de forma pouco trans
parente, parece não ser muito grave. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos 
ainda de avançar muito se quisermos dotar o Brasil 
de um sistema financeiro sólido, confiável, eficiente 
e responsável. O Banco Central, naturalmente, tem 
um papal fundamental a cumprir nesse quadro que 
queremos alcançar, devendo ser apropriadamente 
reformulado na sua institucionalidade. As iniciativas, 
as idéias e os projetas para a regulamentaÇão do ar
tigo 192 da Constituição, que trata do sistema finan
ceiro, constituem o primeiro passo nessa direção. 

Há projetas, em circulação no Congresso, de 
autoria do PMDB, de deputados do PT, do deputado 
Francisco Domelles com a colaboração do ex-depu
tado César Maia;- do deputado AntOnio Kandir. En
fim, a discussão sobre a regulamentação do sistema 
financeiro já está madura para uma decisão do Con
gresso a esse respeito. 

:_ -""'"orl!xemplo, há de se aperfeiçoar o sistema 
de fiscalização governamental das instituições finan
ceiras. Essas devem ser tratedas como entidades 
semipúblicas, uma vez que sua má gestão inevita
velmente acaba por provocar gastos do dinheiro do 

contribuinte em sua capitalização, como demons
tram os fatos recentes. 

Seria outrossim conveniente que o Banco Cen
tral pudesse caminhar em direção a maíor inde
pendência, gozando seu presidente e seus diretores 
de mandatos fixos, para que a entidade estivesse a 
salvo de pressões políticas espúrias. Todavia, uma 
maior independência do banco teria de ser precedi
da de uma verdadeira limpeza no cipoal de leis, de
cretos, parlarias e resoluções do Conselho Monetá
rio Nacional que permitem ao Banco Central imis
cuir-se nos mais variados setores da vida económica 
nacional. Até em sorteios e em consórcios o Banco 
Central se mete, o que não é"papel digno da autori
dade monetária. 

Num novo estatuto para o Bacen, essa entida
de teria de ser responsável apenas pelas taxas de 
juros e pela base monetária, talvez a fiscalização 
bancária,~caso se julgasse necessário, e nada mais • 
Em outrá§ palavras, função do Banco Central: con
dução da política monetária com o objetivo de pre
servar o poder aquisitivo da moeda nacional. Ponto. 

Finalmente, gostaria de reiterar que nãi> con
cordo e não compactuo com a falta de transpárência 
envolvida na liberação dos recursos do Proer;eomo 
disse e repito, são dezenas de bilhões de dólares. 
Não há como não pensar que o Governo está sendo 
irresponsável e perdulário. Não temos elementos 
claros o suficiente para formar juízo diverso. 

Estão aí as sérias dificuldades experimentadas 
por setores da indústria nacional em face da maior 
concorrência estrangeira. Esta áf o desemprego em 
alta, a exigir recursos para realocação de mão-de
obra. Esta af a Saúde mendigando um famigerado 
imposto go cheque para ver se consegue arrecqdar 
mais 3 bilhões de reais este ano. Enquanto isso, o 
Governo promove um festival de mais de 20 bilhões 
de reais, com o dinheiro do contnbuinte, para desti
ná-los a bancos falidos e incompetentes, de uma 
maneira totalmente nebulosa. 

Como diria Hamlet, há algo de podre no reino 
da Dinamarca. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, dia 27 de 
maio, transcorreram e~tos 50 anos da data da pro
mulgação do Decreto-Lei n• 9295 pelo, então Presi
dente da Repúbliça, General Eurico Gaspar Outra. 
De transcedência histórica, o referido decreto criou o 

· Conselho Federal de Contabilidade e os seus Con
selhos Regionais, que hoje registram e fiscalizam 
nada meno$. que 330 mil contabilistas e técnicos em 
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Contabilidade· em "todo o pafs. Nesse mesmo docu
Tnento, foram definidas as atribuições profissionais 
do Contador e do Guarda-livros, categoria esta his
tórica e praticamente desaparecida da realidade 
económica e financeira do Brasil. 

Desta tribuna, gostaria de registrar esta data, 
comemorada por todo o pafs, através dos Conselhos 
Federais e Regionais de Contabilidade, como tam
bém por outras entidades representativas dessa ca
tegoria. 

Neste momento, junto-me às reconhecidas ho
menagens prestadas à classe contábil do Brasil, em 
especial às de meu Estado, o Ceará. 

Gostaria, entretanto, de que fosse transcrito 
para os anais desta Casa Legislativa, o trabalho inti
tulado •as dimensões de um feito", de autoria do 
Contador José Maria Mendes, Presidente do Cpnse
lho""Fel:fl!tal de Contabilidade. 

..Era o que tinha a dizer. 
~ · · .. ,__-MuitO obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. LÚCIO ALCÂNTARA EM SEU Dis
CURSO. 

AS DIMENSÕES DE UM FEITO 

COntador José Maria Martins Mendes 

Presidente do Conselho Federal de Contabilidade 

Tento imaginar que emoções sentiram os homens a quem 

devemos a regulamentação de nossa profissão, no dia em que o 

Presidente Outra, no austero PaJádo do catata, asstnou o decreto 

tão esperado. 
Gostaria de conhecer que avaliação fizeram aqueles abne

gados profissionais do raBI significado daquela conquisla. 

Procuro apossar-me de seus sentimentos. sentir o que eles 
ssntiram. e não consigo livnlr-me da Idéia de- a avaHação fei1a 
por eles foi extremamente modesta. 

Fundamento minha tese no saber que a modéstia é quafi. 

dada dos grandes homens. 

Os heróis sempre julgam seus feitos como algo ao alcance 
de qualquer um de nós. simples mortais. Retorço-a pela inpos:sf. 

bilidade de imaginar, àquela época de Incertezas do após guerra. 

nosso Pars de conformação puramente agrícola, transformando-

se nessa giganta de ativldades diversificadas, solo de uma nação 

sul generfs, formada de etnias tão diferentes mas solidamente 

unidas pela mesma língua. pela crença no milagre ela união pelo 

-amorT-tefiã.~pma verleiação aos mesm~- S-fmbolos. pelo culto 

aos mesmos heróis e pela esperança de poder engrandeclMa 

para os descendentes. 

Acredito, pols, que nossos antecessoras a quem, não ape

nas nós, os trezentos e trinta mil contabiDstas, mas a pátria Inteira, 

agradecida, rende a homenagem devida aos heróis, não ãvaJia

ram a grandiosidade do seu legado. 

Hoje, é indiscutível a importância da Classe Contábil para o 

Pafs. Ela está presente em todos os setores. registrando os fatos, 
prestando infonnações necessárias ao desenvoMmento. 

Orgulham()of10S em poder dizer que nada ocorre sem nos
sa contribuição. 

Somos homens cfe_ ciência. Dela nos valemos não apenas 
para nos manter atuallzados mas pela consdêncfa de sua inpor· 

tância para o progresso. 

Conquistamos novos espaços. temos dado mostra de que 

somos capazes de atuar em universos maiores. 

Ultrapassamos fronteiras. Nossas propostas são pontes a 
nos ligar ao resto do mundo. 

Ordenamos o fluxo da riqueza, maximizamos os recursos, 

apontamos caminhos mais seguros. mostrando que as promes

sas da esperança continuam vivas. 

AD proaJrar entender o que significam hoje a profissão do 
corrtabiHsta -e a categorta como um todo, presentes na estrutura 

- do Pafs, poÕemos avaliar as dimensões do feito daqueles homens 
que, há cinqUenta anos, provaram aos nossos governantes a im

portância da raguiamomação da profissão. 

Elos cons1rulram os pilaras de um projeto gigantesCo. Con

fiaram sua ediftcaçlo a contabUistas conscientes de sua&.~respon
sabildados o que, ao longo destas cinco décadas, dodlcãram-se 

a construi-lo, ongrandoeondo-o pela dignidade o pelo raspello 

merecido. 

O patrtmonJo moral que herdamos. construído por todos 

aqueles con1abiilslas dispersos por este imenso Pais, é de tal d~ 

mansão que sobre cada um de nós pesa o dever de engrandecê

lo pela dlg-. valorizá-lo pelo conhoclmento, fodalecê-lo por 
ideais comuns. solldHicá-kl pelo atencrrnento aos Interesses da 

seciodade. 
O peso da obrigação de transferi-lo, sem jaça, às gerações 

futuras_pod! !:lOS vergar os ombros mas. em nenhuma hipótese, 

poderá nos levar a fazer concessões. 

Queremos ser dignos daqueles homens de feitos heróicos 

que, há cinq(íenta anos. acreditaram numa idéia. anteviram a im

portância da disciplina. deixaram os descrentes à margem da es
trada. ousaram oomo era necessário ousar. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, são mais do 
que conhecidos os maleffcios que o fumo traz à saú
de. Cada cigarro consumido representa um tempo a 
menos na vida do fumante, e o Ministério da Saúde 
tem continuamente alertado a população brasileira 
para as inúmeras doenças provocadas por esta fu
maça assassioa, entre elas o câncer pulmonar. 

Malgrãdo os conSelhos e os avisoS dos médi
cos, ainda existe no Pafs uma imensa legião de fu
mantes, brasileiros que, pelo prazer duvidoso de 
uma tragadª, assumem riscos inconcebfveis e se 
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deixam enredar cada vez mais no perigoso VICIO. 

1ião suicidas em potencial que votam olímpico des
prezo às estatísticas e que não vêem nenhuma rea
ção deletéria no cigarro que consomem. Para eles, o 
cigarro perigoso é o que está nos lábios alheios. 

Não satisfeita em já ter sob seu tacão milhões 
e milhões de brasileiros, mantendo-os acorrentados 
ao vício maldito, a indústria do fumo começa a se 
utilizar de métodos criminosos para aumentar a de· 
pendência do fumante. Estudos recentes realizados 
pelo Ministério da Saúde indicam claramente que a 
juventude não se deixou seduzir pelo cigarro e enca
ra até com asco aqueles que o usam nas suas proxi
midades. As campanhas de esclarecimento público 
desenvolvidas pelo Governo Federal alertando para 
os males provocados pelo fumo e a marginalização 
que vem sendo imposta ao fumante, vedando-lhe o . --.., 
consúmo de cigarros nos aviões, restaurantes e re-

... cintos fechados assustaram a indústria da fumaça. 
Não fendo registrado o ingresso de fumantes jovens· 
no contingente anteriormente açambarcado, a indús
tria do cigarro inventou uma tecnologia macabra 
para impedir que aqueles que já tivessem sido en
golfados pelo vício jamais o abandonassem. 

E como a indústria do fumo está mantendo o 
seu exército de fumantes irreversíveis? Simplesmen
te, Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e Se
nhores Senadores, criando artifícios químicos para 
que a dependência do viciado em relação ao cigarro 
aumente numa proporção aterradora O fumante 
atual está sendo sadicamente compelido a fumar por 
ele e por aqueles que se recusaram a participar do 
festival da fumaça. 

A indústria do cigarro está praticando um crime 
contra"à população brasileira. As diversas empresas 
que operam no mercado constituíram-se num maca
bro cartel, aumentando seus lucros e dobrando o nú-
mero de cruzes nos cemitérios. · 

Em estudo encomendado pelo Ministério da 
Saúde e que mereceu ampla divulgação por parte 
de dois prestigiosos órgãos da imprensa brasileira, 
O Globo e Veja, revela-se que o cigarro brasileiro 
não é mais um veneno que mata lentamente. Agora 
ele aniquila rapidãmente a sua vítima, já que o pro
duto passou a sofrer uma série de manipulações quí
micas, com o propósito de manter o usuário na tola! 
dependência Os teores de nicotina e alcatrão utiliza· 

-dos lia fabricação do ci9arro nácional estão acima dos 
padrões aceitáveis em países do Primeiro Mundo e, 
mais grave do que isso, a indústria aumentou a pre-
5ença da amõnia, facilitando a absorção da nicotina e 
fortalecendo a dependência do viciado. 

Desgraçadamente. Sr. Presidente. Srs. e Sr's 
Senadoras, os efeitos nocivos desse genocídio quí
mico irão se refletir com incidência maior sobre as 
classes menos favorecidas da população, aquelas 
que consomem os cigarros chamados populares e 
que são justamente os que contêm maior percent· 
agem de substâncias assassinas. O maço de Derby 
K. Size, um dos mais baratos da praça, é um mata
dor em potencial. Cada um desses cigarros, a marca 
mais comercializada no Brasil, tem 1,1 O mg de nico
tina, três vezes mais do que o nível a partir do qual 
se cria definitivamente a dependência. 

Os desempregados, os cidadãos de salário mí
nimo, os fumantes "se me dão", os desesperados 
que vêem imagens de grandeza numa espiral de fu· 
maça, os desafortunados, os que passam pela vida 
sem jamais tê-la vivido, são esses os infelizes con
sumidores do veneno que o cartel do diabo está im
pondo à" _éopulação brasileira. Para eles, não háverá 
hospital especializado para salvá-los das garras do 
cãncer. Morrerão na dor. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,. a de
núncia do Ministério da Saúde contra os abusos da 
indústria do fumo é da maior gravidade e d~e ser 
encarada com a seriedade que ela merece. É uma 
hipocrisia afirmar-se que o fumante inveterado co
nhece os malefícios do cigarro e se insiste em man
ter o vício é porque não tem nenhum apreço pela 
vida. Digo que é hipocrisia porque, nesse caso, o ci· 
dedão está sendo criminosamente enganado pelos 
seus fornecedores. Não estamos mais falando de 
suicídio colativo. Falamos, sim, de assassinato em 
massa. 

Dessa hecatombe, Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
SenadoreS-:- não escapam nem aqueles que nunca 
colocaram um cigarro na boca. O polvo assassino 
abraça a todos • fumantes e não fumantes • com 
seus tentáculos malignos. Não se trata de figura de 
retórica ou de violenta manifestação antilabagista. O 
relatório do Ministério da Saúde afirma que o consu
midor do Derby leva para seu pulmão 17,10 mg de 
alcatrão a cada cigarro utilizado. Os fumantes passi· 
vos· aqueles que se encontram nas imediações·, 
recebem uma carga de 40,46 mg de alcatrão por ci
garro. 

Não sou fumante e nem nunca fui, mas respei
to aqueles que sentem prazer quando tragam o seu 
cigarro. Tram-se Ele uma ·opção de vida, ou de mor
te, não importa. O que necessariamente importa é 
que não posso me manter omisso e indiferente 
quando a indústria do cigarro, através da manipula· 
ção criminosa das substâncias químicas que usa em 
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seu produto final, continue a agredir impunemente o 
l'ireio ambiente e a colocar em risco avida dos brasi
leiros, fumantes ou não fumantes. 

Em nome desse raciocínio, decidi elaborar pro
jeto de lei que apresentarei no decorrer dos próxi
mos dias ao Senado Federal, obrigando a indústria 
do fumo a produzir cigarros com teores de nicotina e 
alcatrão idênticos aos dos padrões internacionais. 

Só assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, conseguiremos impedir que este País seja des
truído por uma cortina de fumaça. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão extraordinária 
das 18h30min, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
__ , -1-

- ...• _ ~ ·REQUERIMENTO N"153, DE 1995 .- - "' 
Votação, em turno único, do Requerimento n• 

153, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solici-
. tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 

Anais do Senado Federal, do artigo "Lei de Uso do 
Solo", de autoria de Sydia Maranhão, Secretária de 
Planejamento Urbano e Ambiental do Estado de 
Pernambuco, publicado no Jornal do Commércio, 
edição de 24 de janeiro de 1995. 

-2-
REQUERIMENTO N• 154, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
154, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solicitan
do, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Se0<1do Federal, do artigo "E o idoso em Pernam
buco?", de autoria de José Carias Cavalcanti - profes
sor do Departamento de" Economia da Universidade 
Federal de Pernambuco, publicado no Dlár!o de Per
nambuco, edição de 26 de janeiro de 1995. 

-a
REQUERIMENTO N°155, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
155, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do editorial 'Municipaliza
ção da Saúde", publicado no Jornal do Commér
cio, edição de 26 de janeiro de 1995. 

--"""- . -'4-. 

REQUERIMENTO N"156, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
156, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solici-

tando, nos termos regimentais. a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo • A questão do 
menor, adoção e tráfico•, de autoria de Celmilo Gus
mão - Juiz de Direito, publicado no Diário de Per
nambuco, edição de 24 de janeiro de 1995. 

-5-

REQUERIMENTO N" 157, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
157, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "Rumo 
ao terceiro milênio", de autoria de Dom José Cardo
so - Arcebispo Metropolitano de Olinda e Recife, pu
blicado no Diário de Pernambuco, edição de 26 de 
janeiro de 1995. 

-6-

~QUERIMENTO N"170, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n• 170, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, soli
citando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Feder;~!, do artigo intitulado;;.Refi
naria em Pernambuco", de autoria do AdvQgado 
João Monteiro Filho, publicado no Jornal do Com
mercio, edição de 9 de fevereiro de 1995. 

-7-
REQUERIMENTO N"171, DE 1995 
Votação, em turno único, do Requerimento 

n• 171 , de 1995, do Senador Joel de Hollanda, soli
citando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo "Casa Grande & 
Senzala", de autoria do Jornalista Edson Nery da 
Fonseca,.:publicado no Jornal do Commerclo, edi
ção de 5 de fevereiro de 1995. 

-a-
REQUERIMENTo N°172, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimen
to n• 172, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, 
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do artigo "Recife, 
também um pólo de saúde", de autoria do Dr. Mar
co Maciel, Vice-Presidente da República, publica
do no Diário de Pernambuco, edição de 5 de fe
vereiro de 1995. 

-9-

REQUERIMENTO N"173, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n• 173, de ! 995, do Senador Joel de Hollanda, soli-
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citando, nos termos regimentais. a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Pernambuco, 
sim, publicado no editorial do Jornal do Comércio, 
edição de 5 de fevereiro de 1995. 

-lO-

REQUERIMENTO N°181, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimen
to n°181, de 1995, do Senador Guilherme Palmei
ra, solicitando, nos termos regimentais, a transcri
ção, nos Ànais do Senado Federal, do pronuncia
mento do Excelentfssimo Senhor Presidente da 
República, Dr. Fernando Henrique Cardoso, trans
mitido em cadeia nacional de rádio e televisão e 
transcrito em sua íntegra na Folha de S. Paulo de 
8 de fevereiro do corrente, onde Sua Excelência 
expõe~ metas do Governo para a área da etluca
ção. . . 

--····:-_:_. '"'-11-

REQUERIMENTO N°183, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimen
to n• 183, de 1995, do Senador Pedro Simon, soli
citando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Os laboratórios 
de Fernando Henrique Cardoso, de autoria do Jor
nalista Gilberto Dimenstein, publicado na Folha de 
S. Paulo, edição de 15 de fevereiro de 1995. 

-12-
REQUERIMENTO N°410, DE 1995 

Votação, em tumo único; ôo Requerimento n• 
410, de 1995, do Senador Júlio Campos, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo Controle do Judiciário, do 
Ministro Carlos Velloso, Presidente do Tnbunal Su
penor Eleitoral, publicado no Jornal do Brasil, edi
ção de 22 de março de 1995. 

-13-
REQUERIMENTO N° 565, DE 1995 

Votação, em turno único, do RequerimentO n• -
565, de 1995, do Senador Guilherme Palmeira, soli
citando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo de autoria do 
Jornalista Gilberto Dimenstein, publicado na Folha 
de São Paulo, de 8 de abril de 1995, intitulado Ca
deia neles, presidente. 

-14-
REQUERIMENTO N• 656, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n• 656, de 1995, do Senador Esperidião Amin; solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do Editorial intitulado U
bertinagem Partidária, publicado na Folha de S. 
Paulo, edição de 25 de abril de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h31min.) 

Ata da 79! Sessão Deliberativa: Extraordinária, 
em 28 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Eduardo Sup/icy e Ney Suassuna 

Às ~horas. e 3~ri\inutos, acham-se presentes 
os srs. senadores: ~ Ji:demir Andrade - Antônio Car
los Valladares - Artur da Távola- Bello Parga - Be
nedita da Silva - Beni Veras- Bernardo Cabral - Car
los-~~u:a - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -

""CoUtinho Jorge - Eduardo Suplicy - Eléio Alvares -
Emilia Fernandes - Emandes Amorim - Esperidião 
Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Mi-

randa - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo 
Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezende - Jader 
Barbalho - Jefferson Peres - João França - João Rb
cha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat 
Marinho -José Agripino - José Alves - José Bianco
José Eduàldo DOira - José Eduardo Vieira - José 
Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arru
da- José Samey- Laura Campos- Levy Dias- Luci
dia Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Martu-
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ce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suas
"Stlna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon -
Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calhei
ros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero 
Jucá - Romeu Turna - Ronaldo Cunha Lima- Sebas
tião Rocha - Sérgio Machado - Totó Cavalcante -
Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Orne
las 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A lis
ta de presença acusa o comparecimento de 69 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

- _,...., São lidos os seguinte: 

-l'ROJETO DE RESOLUÇÃO N° 53, DE 1996 
Cria a Rádio Senado e dá outras providências 

O Senado Federal resolve: 
Art 1° É criada a Rádio Senado, órgão de ra

diodifusão sonora do Senado Federal. 
Parágrafo único. A Rádio Senado é subordina

da à Subsecretaria de Divulgação, sob a supervisão 
da Secretaria de Comunicação Social do Senado 
Federal. 

Art 2° A Comissão Diretora, em ato próprio, 
definirá as atribuições e o funcionamento da Rádio 
Senado. 

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

M. 4° Revogam-se as diaposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Esta proposição objetiva dotar o Senado Fede
ral de um órgão juridicamente capacitado para radio
difusão sonora das ativiâades desta Casa do Con
gresso Nacional. 

Com o apoio do sistema Senado Radiosa!- já 
em funcionamento, a programação da- Rádio Sena
do-FM não ficará restrita a Brasma e adjacências. 
Ela será disponibili2:ada para cerca de 3.000 emisso
ras de rádio do País. Este número deverá crescer 
com _a possível regulamentação das emissoras co-

- -murilmria-s:- -' · - -
A criação da Rádio Senado, urna vez aprova

da, possibilitará uma maior aproximação da Institui
ção com a sociedade através de uma programação 
voltada principalmente para a transmissão- ao vivo, 

das reuniões de Plenário e das principais Comissõ
es. A programação, com proposta educativa, será 
complementada com entrevistas sobre ternas nacio
nais e regionais, debates, boletins informativos, in
formações de utilidade pública. 

Quanto ao uso de um canal de radiodifusão 
pelo Senado Federal, é pacffico que a Instituição a 
ela faz jus como poder da União, enquanto pessoa 
jurídica de direito público interno, conforme insculpi
do no art. 2° da Carta Magna. A Casa acede, nessa 
condição, a canal de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada com fins exclusivamente educati
vos, no exercício de sua competência constitucional. 

Entendendo que a proposta se ajusta aos obje
tivos de modernizar e dar transparência ao· Parla
mento, contamos com o indispensável apoio dos Se
nhores Senadores para sua aprovação. 

Saia das Sessões, 28 de maio de 1996.- Júlio 
Campos"'- Renan Calheiros - Levy Dias - Antô
nio Carlós Valadares- Ney Suassuna. -

Ata da 7" Reunião Ordinária da Comissão Diretora 
a ser realizada em 16 de maio de 1996 • 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezaSseis 
de maio de mil novecentos e noventa e seis, reuniu
se a Comissão_ Diretora do Senado Federal, com a 
presença dos Senhores Senadores Júlio Campos, 
Segundo Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia, Renan Calheiros, Segundo-Secretário; Levy 
Dias, Terceiro-Secretário e o suplente Antônio Car
los ValadaJes. Declarado aberto os trabalhos pelo 
Senhor Presidente, passa-se à apreciação da se
guinte pauta: Item 1: Requerimento n• 437, de 1996, 
·de autoria, go Senador Gilberto Miranda, no qual soli
cita atral\scrição, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo publicado na Folha de S. Paulo, intitulado 
"Ensino ruim e elitista •. Aprovado. Item 2: Requeri
mento n• 438, de 1996, de autoria do Senador Pedro 
Simon, no qual solicita a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo publicado no jornal Zero 
Hora, intitulado •o dever de morrer". Aprovado. Hem 
3: Requerimento n• 472, de 1996, de autoria do Se
nador Gilberto Miranda, no qual solicita a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, dos artigos publi
cados no jornal Tribuna da Imprensa, intitulados 
"Um cidadão brasileiro no mundo". "Quem tem con
dições para substituir Havelange?" e "De campeão 
de nata~ à .Presidência da RFA". Aprovado. Hem 
4: Processõõ• 01S715/95-l, de solicitação daSub
secretaria de Administração de Material de Patrimô
nio, para execução das medidas necessárias, visan
do a alienação, mediante leilão, dos bens inservf-
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veis, ociosos ou antí económicos para o Senado Fe
-i:teial. Aprovado. Item 5: Porcesso n• 005056/96-9, 
que trata de proposta de alteração do Contrato de 
Prestação de Serviços celebrado entre o Senado 
Federal e a Empresa Renan - Construções e Ser
viços Ltda. Aprovado. Item 6: Proposta de nova 
autorização a que foi conferida pela Comissão Di
retora, em reunião em 8 de novembro de 1994. 
Aprovado. Item 7: Processo n• 020319/95-9, que 
trata de solicitação da Subsecretaria de Taquigra
fia para a realização de concurso público, com vis
tas à substituição de 11 {onze) servidores para 
ocuparem as vagas decorrentes de aposentado
rias e outros afastamentos, com parecer favorável 
da Secretaria de Controle Interno. Item 8: Proces
so n• 006954/96-0, que trata de comunicação feita 
pelo Senador Darcy Ribeiro de sua ausência do 
pais !id' período de 12 a 31 de maio do corrente 
ano.-Aprovado. Item 9: Projeto de· Resolução, que 

···crrnnr Rádio Senado e dá outras prôvidências•. 
Aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente, às onze horas, declarou encerrada a 
reunião, detenminando que eu, (Agaciel da Silva 
Maia), Diretor-Geral do Senado Federal, lavrasse 
a presente Ata que, após aprovada, vai assinada 
pelo Presidente. 

Brasília, 16 de maio de 1996. - Senador Júlio 
Campos 2" Vice-Presidente, no exercício da Presi
dência - Senador Renan Calheiros, 2° Secretario, 
Senador Levy Dias, 3" Secretário, Senador Antônio 
Carlos Valadares, Suplente, Senador Ney Suassu
na, Presidente. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
_ e Cidadania). 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 54, DE 1996 

Dispõe sobre doeumentos sigilosos 
no Senado Federal, de acordo com os pa
râmetros traçados pela Lei n• 8.159, de 8 
de janeiro de 1991 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Os documentos de natureza ostensiva e 

sigilosa produzidos· ou recebidos pelo Senado Fede
ral, no exercício de suas funções parlamentares e 
administrativas, serão tratados na fonma desta Reso-
lu~o. _ 

- ""'§ · '!""'stensivo é o documento emitido, recebi
do ou apresentado que tramita e é arquivado sem 
qualquer marca de sigilo. 

§ 2" Sigiloso é qualquer material impresso, 
datilografado, gravado, informatizado, desenha-

do, manuscritooufotografado,classificadocomotal 
e que deva ser de acesso· restrito, motivo de se
gurança e interesse da sociedade, do Estado ou 
do cidadão. 

Art. 2• Classificar um documento como sigiloso 
é atribuir a ele certo grau de sigilo em virtude de seu 
conteúdo. 

Art. 3° São graus de sigilo: 
I - secreto: para documentos que requeiram 

elevadas medidas de segurança e cujo teor ou ca
racterísticas só possam ser do conhecimento de 
pessoas que, embora sem ligação íntima com seu 
conteúdo e mauseio, sejam autorizadas a deles to
marem conhecimento em razão do desempenho de 
cargo ou função; 

11 - confidencial: para documentos cujo conhe
cimento por pessoa não autorizada possa dificultar o 
trâmite e o desenvolvimento da ação administrativa 
-ou ser prejudicial aos interesses nacionais, de~ enti
dades, oü de indivfduos; ~ 

III - reservado: para os documentos que não 
devam ser do conhecimento do público em geral, no 
interesse do serviço. '-

Art. 4° Prazo de sigilo é o perfodo durafrte o 
qual se veda o acesso à infonmação contida em do
cumentos classificados como sigilosos. 

§ 1° Os prazos, variando conforme o grau de 
sigilo, são: 

I - secreto: 15 anos; 
11 - confidencial: durante o trâmite de docu

mento ou, após ultimado, 5 anos; 
III - reservado: durante o trâmite do documento 

ou, após ultimado, 2 anos. 
.§ 2! -Os documentos médicos ficam automat

icamente classfficados como confidenciais. 
§ 3" Os documentos médicos de caráter pes

soal relativos à sanidade ffsica e mental penmanece
rão em sigilo pelo prazo de cem anos. 

§ 4° Vencido o prazo de sigilo, o documento 
perderá esse caráter, passando a receber tratamen
to idêntico ao dos documentos ostensivos. 

Art. 5° Os documentos sigilosos produzidos 
pelo Senado Federal terão os graus de sigilo atribuí
dos pelas seguintes autoridades: 

I - secreto, confidencial e reservado - o Presi
dente do Senado Federal ou o presidente da comis
são, em sessão 01.1 reunião, ouvido o respectivo Ple-
nário! - ~ 

11 - confidencial ou reservado - o Presidente 
·do Senado Federal, membro da Mesa e o presidente 
de comissão; 
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III - reservado - o Secretário-Geral da Mesa e 
õiJiretor-Geral. 

Art. 6° Os documentos mencionados no artigo 
anterior obedecerão aos seguintes critérios de clas-
sificação: · 

I - documentos oriundos de sessões plenárias 
secretas e de reuniões de comissões, que tratem 
dos assuntos previstos no art. 116 do Regimento ln
temo do Senado Federal, são obrigatoriamente se
cretos; 

11 - documentos oriundos de sessão ou reunião 
secreta que deliberem sobre assuntos diversos dos 
incluídos no item anterior terão, no todo ou em parte, 
seu grau de sigilo mantido, reduzido ou cancelado, 
por deliberação do Plenário, ao término da sessão 
ou reunião; 
- - UI...- documentos oriundos de reunião reServa
da poderão ser classificados como reservados, a juf-

~ . --r- ... .:: -omissão· · ~ . 
IV-a correspondência, os processos e demais 

documentos produzidos pelo presidente ou membro 
da Mesa e por presidentes de comissão poderão ser 
classificados como confidenciais ou reservados, e, 
pelo Secretário-Geral da Mesae Diretor-Geral, como 
reservados. 

Art. 7" Não se dará publicidade a informações 
e documentos oficiais reoebidos como sigilosos pelo 
Senado Federal, observado o grau e prazo de sigilo 
imposto pela fonte. 

§ 1° Os documentos entregues em sessão ou 
reunião secreta serão referenciados nas atas e aU.: 
tos respectivos e arquivados em separado dos de
mais documentos do conjunto que não tenham sido 
classificados, resguardado o sigilo imposto pela ort
gem. 

§ 2° Os documentos de que trata este artigo te
rão tratamento individualizado, devendo ser prepara
dos tantos invólucros quantos sejam os órgãos, enti
dades ou autoridades externas. 

§ 3" O inventário arquivfstico desses documentos 
dará notícia de cada uma das peças documentais sin
gulares e de seu exalo local de arquivamento. 

Art. 8" o documento produzido ou recebido 
pelo Senado Federal, classificado como sigiloso, de
verá ser fechado em invólucro lacrado, marcado 
como grau de sigilo, identificado, datado, rubricado e 

- ~iiUÍl<Jido- -
Art. 9° Os invólucros lacrados serão rubrica

dos: 

I - pelos membros da Mesa, no caso de ses
são secreta; 

11 - pelo presidente, pelo secretário e demais 
membros presentes, no caso de reunião secreta ou 
reservada das comissões; 

III - pelo presidente e por dois secretários da 
Mesa, no caso de requerimento de informações de 
senador; 

IV - pelo presidente, pelo secretário e demais 
membros presentes, no caso de resposta a requeri
mento de informações de comissão; 

V - por quem os haja classificado, nos demais 
casos. 

Art. 1 O. Rubricados, os invólucros serão, de 
imediato, recolhidos ao Arquivo do Senado Federal. 

Parágrafo único. O Arquivo, ao receber docu
mento sigiloso de origem externa sem o devido pra
zo de sigilo, registrará esse prazo, consultada a au
toridade competente. 
_ Art."11. Os documentos sigilosos serão guarda
dos em cofres ou arquivos de segurança, separados 
dos demais documentos do conjunto que não te
nham sido classificados. 

Art. 12. Poderão ter acesso a documento'classifi
cado como sigiloso, na vigência do piazo de sigilo: 

I - o parlamentar em exercício ou funcionário, 
em razão de ofício; 

11 - comissões parlamentares de inquérito e ou
tras que, por resolução do Senado Federal, sejam 
investidas de igual poder; 

III - a Justiça, toda vez que por ela requisitado. 
-Parágrafo único. Toda pessoa que tomar co

nhecimento de documento ou assunto sigiloso fica 
responsável pela manutenção do sigilo. 

Ar!. 13. Os documentos que comprovem-o co
metimeniO- de irregularidade e infrações poderão, 
nos termos da lei, ter seu sigilo cancelado. 

Art. 14. No interesse de pesquisa, quando re
querido, o prazo de sigilo poderá ser reduzido, se 
assim o admitir o órgão oú a autoridade que classifi
cou o documento como sigiloso. 

Art. 15. Compete à Comissão Especial de Do
cumentos Sigilosos decidir quanto a solicitações de 
acesso a informações sigilosas e quanto ao cancela
mento ou redução de prazos de sigilo. 

§ 1° A comissão será constituída de três Sena
dores indicados pelo Presidente do Senado Federal, 
a cada dois anos, e por dois assistentes: um consul
tor legislativo.e a..diretor-do Arquivo ou pessoa por 
ele indicada · · ·· · 

§ 2° O consultor será indicado conforme sua 
especialização no assunto constante do documento 
em análise._ . 
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§ 3• A comissão não desclassificará documen
lõ, sem consultar a autoridade ou órgão que o clas
sificou. 

Art. 16. Os documentos sigilosos não poderão 
ser copiados sem prévia permissão da autoridade 
que lhes atribuiu o grau de sigilo. 

Parágrafo único. Qualquer reprodução de um 
documento sigiloso recebe a classificação corres
pondente à do original. 

Art. 17. O Parlamentar que violar o sigilo de 
que trata esta Resolução incorrerá nas sanções 
previstas no art. 1 O da Resolução n• 20, de 1993, 
e, nos casos previstos no art. 5°, inciso V, da 
Constituição, obrigar-se-á à indenização à pessoa 
que teve seu interesse atingido, sem prejufzo de 
outras penalidades. 

Art. 18. O funcionário que violar ou der acesso 
lrreglila1 a documentos classificados como sigilosos ... 
sofrerá -as penas da let 

· ·· ·---"'7\rt. 19.-OCorrendo qualquer irregularidade que 
afete a segurança -de documentos sigilosos, o res
ponsável por sua guarda notificará a autoridade 
competente, que apurará a responsabilidade do 
ocorrido. 

Art. 20. Os casos omissos serão submetidos à 
Mesa Diretora. 

Art. 21. Esta resolução entra em vigor ná data 
de sua publicação. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

A experiência tem evidenciado que as normas 
regimentais e administrativas que disciplinam o trato 
com os documentos sigilosos no ãmbtto do Senado 
Fedeiàl mostram-se insuficientes para atender às di
ferentes sttuações ocorridas. 

Tomou-se imprescindfvel, portanto, que regras 
específicas passem a disciplinar o assunto, em pro
vetto da agilidade e de segurança no trato com os 
documentos de natureza sigilosa. 

A presente resolução está em plena consonân
cia com os parãmetros traçados pela Lei n• 8.159, 
de 8 de janeiro de J 991, que dispõe sobre a polftica 
nacional de arquivos públicos e privados. 

É salutar que o Senado Federal incorpore 
ao seu acervo as normas que informam esta re
solução, a exemplo do que já ocorreu na Cãma
ra--4!ll! D.ep.J,rtados (Resolução n• 29_, de 1993), 

os quais, por certo,· hão de conferir transparên
cia, certeza e responsabilidade ao processamen
to das matérias que tratem dos documentos sigi
losos. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1996. - Se
nador Lúcio Alcântara. 

LEGISLAÇÃO CrTADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DOBRAS/L 

TÍTULO 11 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO/ 

Dos DireitoS e Deveres Individuais e Coletlvos 

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem dis
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra
sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in
violabilidade do diretto à vida, à liberdade, à igualda
}le, à segurança e à propriedade, nos termos seguin
tes: 

V - é assegurado o diretto de resposta, propor
cional ao agravo, além da indenização por dane ma-
terial, moral ou à imagem. ' 

LEI N" 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991 

Dispõe sobre a política nacional de 
arquivos públicos e privados, e dá outras 
providências. 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

CAPÍTULO VIl 

Das Reuniões 

Art. 116. Serão secretas as reuniões para deli
berar sobre: 

a) declaração de guerra ou celebração de paz; 
b) trãnsito ou permanência temporária de for

ças estrangeiras no território nacional; 
c) escolha de chefe de missão diplomática de 

caráter permanente. 
§ 1° Nas reuniões secretas, quando houver pa

recer a proferir, lido o relatório, que não será conclu
sivo, a comissão deliberará em escrutfnio secreto, 
completando-se o parecer com o resultado da vota
ção, não sendo consignadas restrições, declarações 
de voto ou.:vetos êm separado. 

§ 2° Nas reuniões secretas, servirá como se
cretário um dos membros da comissão, designado 
pelo Presidente. 
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§ 32 A ata deverá ser aprovada ao fim da reu
"""llião, assinada por todos os membros presentes, en
cerrada em sobrecarta lacrada, datada e rubricada 
pelo Presidente e pelo Secretário e recolhida ao Ar
quivo do Senado. 

RESOLUÇÃO N• 20, DE 1993 

Institui o Código de Ética o 
Decoro Parlamentar 

Art 1 O. Considera-se incurso na sanção de 
perda temporária do exercfcio do mandato, quando 
não for aplicável penalidade mais grave, o Senador 
que: 
· - ~ ..,..reincidir nas hipóteses do artigo anteéeden
te; 

· ·· :-_:a·_ praticar transgressão grave ou reiterada 
aos preceitos do Regimento Interno ou deste Códi
go, especialmente quanto à observância do disposto 
no art. 62; 

III - revelar conteúdo de debatas ou delibera
ções que o Senado ou Comissão haja resolvido de
vam ficar secretos; 

IV - revelar informações e documentos ofiCiais 
de caráter reservado, de que tenha tido conhecimen
to na forma regimental; 

V - faltar, sem motivo justifrcado, a dez sessõ
es ordinárias consecutivas ou a quarenta e cinco in
tercaladas, dentro da sessão legislativa ordinária ou 
extraordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Os 
projetes serão publicados e, em seguida, ficarão so
bre a mesa durante cinco dias úteis, a fim de rece
ber emendas, nos tennos do art. 401, § 1•, do Regi
mento Interno. Findo esse prazo, serão despacha
dos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exerofcio, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

\ 
REQUERIMENTO NO 534, DE 1996 

- -·· '"'senlíorPreSidente, 
Requeiro na forma regimental ao Excelentfssi

mo Senhor Ministro de Estado do Planejaamento, as 
seguintes informações sobre a SUFRAMA, Superin
tendência da Zona Franca de Manaus: 

I -Total de receitas auferidas pela Suframa, no 
biênio 199411995, por Estado integrante de sua área 
de autuação; e 

11 - Montante de recursos aplicados pela Sutra
ma nesses Estados no mesmo perfodo. 

Justlllcação 

O Estado de Rondônia é o segundo formador 
de receitas do orçamento da Suframa. 

No entanto, não tido o Estado, da Suframa 
uma contrapartida compatfvel com as receitas que 
recebe, em programas de infra-estrutura ou de 
apoio ao seu desenvolvimento. 

O presente requerimento pretende obter subsi
dies para que se possa reciamar do referido órgão 
uma atuação que possibilite maior equilfbrio na alo
cação de seus recursos, entre os Estados integran-

··· tes da sua área de atuação. 
Sala das SesSões, 28 de maio de 1996 . .:. Se

nador Erilandes Amorim. 

(A Mesa para decisão.) 
~ 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)a O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do Inciso III do art 216 dÓ Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão fidos 
pelo Sr. 1• Secretário, Senador Ney Suassuna 

São lidos os seguinte: 

REQUERIMENTO N• 535, DE 1996 

Senhor Presidente, 
·Re\!!Üeremos, nos termos do àrt 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Decreto 
Legislativo n• 43, de 1996 (n" 77/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Sede, 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Corporação Andina de Fomento- CAF, 
em Brasflia, em 12 de dezembro de 1995. 

Sala das Sessões, 28 de maio de 1996. - Ge
raldo Melo- Valmir Cmnpelo- José Eduardo Ou
tra - Ademir Andrade - Levy Dias - Ney SI.I888U
na- Romeu Tuma. 

REQUERIMENTO N• 536, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgêriCia, nos tennos do art. 336, 

alfnea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei da Câmªra n• 16, de 1996. 
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Sala das Sessões, 28 de maio de 1996.- Já
"tler-Barbalho- Sérgio Machado- Romeu Tuma
Edlson Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Os 
requerimentos fidos serão votados após a Ordem do 
Dia, na forma do disposto no art. 340, 11, do Regi
mento Interno; 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • A 
Presidência, nos termos do art. 334, a, do Regimen
to Interno, declara prejudicado o Requerimento n• 
69/96, do Sênador Antônio Carlos Valadares. 

A matéria vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • A 

Presidência recebeu expediente do Diretor do Ins
tituto de Geografia da Universidade Técnica de 
Berlim, por meio do qual formula convite ao Sena
dor Ronaldo Cunha Lima para ministrar pal~stras 
sobre·-a-!emática do Monopólio do Petróleo no Bra
sil, em evento a realizar-se naquela cidade, no pe
·rfõde-de 23 a 30 de junho próximo. (Diversos n• 
48, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Relações Ex
. teriores e Defesa Nacional. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como lfder. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Tem 
a palavra, como lfder, o nobre Senador José Eduar
do Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Como Lfder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do Orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, quero comunicar a Casa que, amanhã, às 14 
horas, na sala 07, Sala das Comissões de Relações 
Exteriores, Ala Alexandre Costa, será realizado um 
debater de iniciativa minha própria e do Senador Ro
berto Freire, sobre a reforma da Previdência. Convi
damos todos os Srs. Senadores, sem distinção de 
raça, cor, refigião ou partido político a participarem 
do evento. 

Estará presente o Deputado do PT de São 
Paulo, Eduardo Jorge, que tem um projeto radical de 
reforma daquela instituição. O projeto de S. Ex" ex
tingue privilégios e estabelece um regime único que 
abrange igualmente servidores públicos civis e mili
tares e trabalhadores da iniciativa privada. Essa pro
posta de emenda à Constituição, apresentada em 
1993, estabelece também uma gestão qualripartite 
da.Previdência, envolvendo o Governo, empresá-
1fos, trabalhadores e aposentados. · 

Declaram lideranças de diversos partidos 
nesta Casa que o Senado não vai apenas recolo
car alguns pontos derrubados na Câmara, que o 

Senado não vai apenas ressuscitar o relatório do 
Deputado Michel Temer. Portanto, entendemos 
que uma das formas de introduzir esse debate 
no Senado seria partir da discussão de um proje
to elogiado por todos, inclusive pelo próprio Mi
nistro da Previdência, um projeto que é assumi
do por diversos setores da base governista como 
o melhor. Devemos aproveitar a oportunidade e 
começarmos logo a discutir essa matéria, antes 
até de a proposta do Governo chegar a esta 
Casa. · 

Como já existe uma proposta do Senador Ro
berto Freire em tramitação, que, em linhas gerais, 
é bastante semelhante ao projeto do Deputado 
Eduardo Jorge, tivemos a iniciativa, eu e o Sena
dor Roberto Freire, de convidar todos os Srs. Se
nadores e o Deputado Eduardo Jorge para esse 
debate. 

Então, queríamos reforçar este convite que 
está sendo encaminhado por fax para todos os ga
binetes dos Srs. Senadores, no sentido de se es
tabelecer o início desse debate amanhã, às 1'4 ho
ras, na sala da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. Todos os Srs. Senador~ es
tão convidados para esse debate com o Deputado 
Eduardo Jorge. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Pas

sa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

BEQUERIMENTO N•153, DE 1995 

· Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 153, de 1995, do Senador Joef de 
Hollanda, solicitando, nos termos regimen
tais, a transcrição, nos Anais do Senado Fe
deral, do artigo Lei de Uso do Solo, de au
toria de Sydia Maranhão, Secretária de Pla
nejamento Urbano e Ambiental do Estado 
de Pernambuco, publicado no Jornal do 
Commerclo, edição de 24 de janeiro de 
1995. 

Em votação o requerimento, em turno 
único. 

Os StS. ·Senadores· que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

Será fl!,ita a transcrição solicitada. 
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FÉ a seguinte a matéria cuja transcrição 
e solicitada: . 

--

JORNAL DOCOMMERCIO 24/01/95. 

Lei de Uso do Solo 
O modelo de 

financiamento público 
está sendo s1.1bstituído 

pela gestão em_parceri!f.l. 

ro::utSOS c portanto. de qualidade de vi· 
da. habitantes das JTUldcs metrópoles têm 
Je esforçado por prantir ~de trab&· 
lho, de lazer~ de oducaç:io e de moradia 

· em uma mesma irea.. Algumas cidades 
.CODSideram que o modo ideal de babiiar 
C delimitar essa ••áfea.rauira de cimüa· 
çlo'' num raio que nio esceda· dois ou 
trã quilômctrot. por cu:mplo. Já é Ulim 

·em al.u- paiscs da Euro~ c em alau· 
• mas ddãda brasileiras também. 
. Nesse sentido foi daboiada a propos-
ta de revido da Lei do Uso c ~ 
do solo (de açordo c:cnn o que exiae o Pla
no Diretor- Lei JS . .S.C7191). a ter envia
da i Çimara ICilC ano. apô5 a devida c 
oec:cssiria disc:ussio' com a 1o:i=dade 

A proposta elaborada pela Prefeitura 
partiu de alps princípios bisicoa que 
refletem as mudanças que a dinimica do 
Recife- de hoje cxiF. Sio eles: . -

SUnpüficar os parimeuoo urbólústltoo 
- ck: modo & permitir DDVOC modol; de pro

jetar a cidade,. desvinculando-o~ de um 
modelo imico de utilizaçio do lote (a Lei 
atual iDq)ae a edificaçio eentralizada. so
luçio qUtC ucm acmpre é a mail adequada); 

Simplir.car a ,sestio de modo a permi
tir ao usuirio lci&O uma mdhor COiilpiCLD 
slo da Lei e ao poder público melhores 
condições de efebvo centro» c ac:ompe.
nhame:nto sobre o que IC constrói• cidade; 

Flexibilizar o modelo de ocupaçio do 
solo por intermédio ela n:vilio do coacei-
10 de ZO"""W"!!tO (pelas razões anterior• 

Maio de 1996 

OSR.{!ItESIDEN!E (EdUlirdo Supt;ey) -!tom 2: 
- REQUERIMENTO~ 154, OE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n- 154, de 1995, do 
Senador Joel da Hollanda. solicitando, nõs termos regimentais. a 

publicado no Dllirio de Pemarnbuco, edição da 26 de Janeiro de 
1995. - - ~·-- -~- - -,-_-- - ---- -
em votação o requerimento, em turno único. 

transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo E o idoso em (Pausa) 
Pernambuco?. de autoria de José Carlos Cavalcanti - professor do 
Departamento de Economia da Universldade Federal de Pernambuco, 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pannanee« sentados. 

Aprovado. 
Seni fe~ta a tran~ção SQlicít.ada. 
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É a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

Mesma COC'I'Cftdo o risco de n:ccber· 
rra cril:ilcas por~ a :.o
câlde. r&io no~. funamo5 em ban· 

w ~r cü: lleuiO a eSie pequeno 
am,o, c que Pcllk ser deldobndl. da s.e
JUiale mandn: o qut a soe~ no rcr
Ndrioo dZ Petaamboço fez. em tazeodo. 

· a.:~. por seu i.bo? Eis ai uma 
quesail) que do ~ Cio siJ:aplc$ de ser ~ 
poMida com poucas pm,vru. 

U11111 primcin difac:uldadc ft:si<Se na 
próprill c:atKICriuçio do idoso. De :ICOf· 
do~ o AurB;o icbo é aqude que lem 
....., icbde. vdho. Desaa dl:fllltçio 
Cl'l'lefF wna oucra dif.cuk1adc: a p:~nir de 
q~~e iade uma ~ é considerada vc
lhll? Em n:spo5IA a csaa üb:ima questio. 
aJ,..s K apteSSam em afarmar que c:Os· 
tem dois domiaiof. di velhice: de am lado 
a vcHUce r.sica. cora a ...wnü ll'ln5for· 
meio biolósica ao &on&o do aempo de vi· 
cbi. c. de ouuo lado. a vdbKc espiritual. 
Quem jt aio ouvill_frasa. do •ipK -~ 
SCSkiiCL mas me WII&O ('QIUO 11vesw: &nn· 
~a··~ ··aque~a meaioa 1m1 ..- doZe 
aao~. ~se C'CimpOIU ~ tivcuc vin&e 
aarna4''. -

Um oucro de caajualto dif~ 
diz respcilo ao r.ao de que a vdbice \em 
sidD tnr4icioaalmenl rdaciouda com o 

- -~-- de ópKK'Iade produliYa 
de qualquer ser bumaoo. E ~~ di cape-
cid8dt prociuUYII doi membruf. de uml: 
~..uar.ar de um dor. tam05 mais 
imp:lfWilcs da Cii!Dcia ~ ip: é 

DIÃRIO DE PERNAMBUCO - 26/01/95. 

E o idoso em Pernambuco? 

"O núml!ro de~ com 
mois de 60 ~deve 

auml!ntar ptJTtJ 1,4 bilhão" 

00637 

O SR. PRESIDENTE {Edual:do Suplley) ~Item 3: 
MuniciPal~ da ~- publicado no Jornal do Comrnerdo, 
edição de 26 de janeirO de 1995. 

REQUERIMENTO N•155, DE 1995 
Votação, em turno único, do Requerimento rf' 155, de 1995. do 

Sen~ J.o.ei. d!_ HoHanda, solicitando, nos termos regimentais, a 
~ansciiçào, nos Anãis do SenadO -Federal. ·ao editorfal 

(Pausa) 

Em~ o requerimento. em turno único. 
Os Srs. Sanadores que o aprovam queiram permanecer santados, 

Aprov-
Será ~-transc:Rção, solicitada. 
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É a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

Jomotl do Commerdo 

Municipalização da Saúde 

D 
e conformidade com o q~ de· dor tét:nico altamente qualifiCado, por· 
clarou enfatiamc:ntc: em recen· que ele C: ao mesmo tempo entusiasta 
te entrevista. concedida a este da primeira hora e administrador pú· 
Jomal do COID.IDUCio, na passa- blico que se vem revelando de extraor· 

gc:m do ano~ o prefeito Jarbas Vascon- dínário se0s0 de compromisso para 
cclos; prossegue decididamente numa - -com os set~res mais carentes da socie-

- milflliio que considera imperativa no dade. E ê tão c ... ídente o a~ o das pro--
sentido de aperfeiçoar e ampliar os ser· · vidências e da execução das etapas nes. 

"Viços de assistCncia. social no corrente · se projeto municipal que o...exemplo co=' 
• ~-----ettO: â implementaÇão definitiva do sis- meça a ser imitado por outras m~ 

tema municipal de saúde. palidades. 
No rumo desse propôsito, a adminis- · Certamente 'é a repercussão positiva 

tração municipal ve~ · promovendo desse Cxito.- que segundo o secretario 
uma not:i:vcl politica de dc:scCntraliza- Robalinho deve ser dividido com o 
ção. alí:is., posta em prâtica com com- Conselho Municipal de Saúde, várias 
provado êxito·a partir de 1993. Tanto instituições não-govema.rnentais e lide-
que a Secretaria da Saúde da PCR con- i.mÇas dãS- cOmunidades dos bairros 
seguiu reunir dados estatísticos vereia- ~ a razão porque a Municipalidade· 
deiramente animadores~ É que nesses . jií partiU para demarrar outro _projeto 
doisanosdogovemo1arbasVasconce- tambêm abrangente: e de máxiina im
los a mortalidade infantU foi reduzida, · portãncia na conquista do mesmo obje
enquanto o nUmero de incidência$ das. . tivo: o programa de agentes comuDitá
doençaschamadas imunoprevisivCiS (Cci-___ -nas· de: saúde. S:io voluntários recruta· 
queluche, poliomielite. sar.unpo, difte- . dosnitsmaisdiversaScomunidadescita-
ria, tC:tano e outr.tS) vem di!CI'C$CCndo dinas que, após receberem intensivo trei--
acentuadamente. ' namento técnico ~fic:o, pas.s.am. a 

O esforço desenvolvido em favor · percorrer as residências. detectando sin
da descentralização, sabe--se, é gigantes- ' tomas, levantando dados. ameaças de 
co e gratiflCante a um só tempo. Isso risco e, finalmente, apontando a nCCes-
porque não depende apenas da vonta- sidade de açõcs concretas e imediatas 
4..e. política ou da decisão ildministrati- de atendimcn;o, ieja de mera preven-
va do prefeito. Mas principalmente da ção e diagnóstico ou de tra~to . ..,: -
dedicação c do idealismo de uma equi- É dc:vc:ras gratificante saber-se que 
pe de colaboradores que tem no medi- os resultados já são animadoramente 
co Guilherme Robalinho, secretáriO - positivos e de certo modo atC: surpreen
municipal da Saúde, não sô um oric:nta- · denteS: 750agentesencontram-se atuan-

do pennanentemente nas sei~ regiões 
político-administrativas do_ Recife, pre
Vendo-se que até o fim- deste semestre 
1500 deles estejam em plena atividade 
no ptograma. O trabalho realizado até 
agora jâ :reúne números Signifi~tes: 
mais de 800 mil residências foram visi
tadas du~te o ano passado e cerca 
de 500 niil crianças atendidas. Natural
mente, dadoS como esses e aS informa
ções contidas no rc:latório entregUe re
centemente ao ministro Adib Jaterie 
entusiasmaram -o titular federal da Sa
úde. "b ministro gostou do que viu", 
garante o secretário municipal aa Saú
de. Daí ser justo esperar que não faltem 
o repasse de verbas à ,.~refcitura do Re
cife, principalmente aquelas comprome
tidas com o projeto âe ampliação do 
siStemã dC saneamento bãsico da cida
de, que exige investimento maciço de 
recursos, e 'o apoio a ações emergentes 
e indispensâveis em caso de epidemias, 

A partir de abril, segundo informa
ção ofiCial, à e:tc:cção dos grandes hos
pitais. todos ambulatórios, postos de 
saUde e maternidades públicas do Reci
fe passarão a ser administrados pela 
PCR. Estarse--á, então. complementan
do a Municipalização do sistema de sa 
úde, podendo-se, desde já. prever a 
imensa responsabilidade que caberá 
ao governo municipal. Mas diante do 
êxito conquist.iido na fase preliminar, 

_ tudo faz crer a esta hora que com es
sa mudançã. -o recifense só terâ a lucrar. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supllcy) -Item.&: 
REQUERIMENTO Nt' 151. DE 1911 

o:reitc -. publicado no Dlirfo á Pernambuco, edição dtl 24 de 
janeiro de 1995. 

Votaçlo, om turno único, do Requerimento ri' 156, c» 1995, do 
Senador Jool de Hollanda, solicitando, nos torrnoa regimentaiS. • 
trao_seriç:Ao, nos Anais do S~ Federal, do artigo A "queatlo'" do 
-menol-~cloÇiõ e""triftco, de autoria de Celmilo Gusmia • Juiz de 

(Pausa) 

Em votaçJo o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perl'T13neCel'" sentados. 



I , É a seguinte a matéria cuja transcrição 1 1 solicitada: 
1 

\ 

' ' A "Questão" do menor: adoçao e tráfico 
Colmllo 6•uaiio 

Dassam dias, chegam meses, os anos 
('"vêm e vão. As crianças nascem: ri-

cas, vivem; pobres, conseguem vi· 
ver e, pau~rnmas ''acolhem" a fo
me, a miséria, a falta de escolas, saú
de, moradia c. ainda, quando 
10 Yilimadas" pela irrespo-nsabilidade 
p.atemal, ''manem". mesmo estando 
e continuando vivas. 

está: lilgrava-sc: cruel c assustadora
mente essa falta de respeito - lam
~m. ao humano menor de idade ... 

Tenho ''brigado" para reformar 
o Estatuto da Criança :c do Adoles
cente, tornando-o uma, lei absoluta
menle soci.al, fone, c capa.z de cuid.Mr 
cm que governos c sociedade, a 
quem ela se dirigiria, cumpris.scnl o 
que nela eltprcsso, sob pena de paga
rem pela irresponsabilidade, pela ne
gligência c pela ''reaçio" proo:tnra 
enganosa c, a vinda do novo Código 
de Menores, capaz de du exequibili
dade, proteção c cuidados especiais 
aos menores de tdade. Ambos os pro
jetos ''adormecca,n '' no gabinete do 

Estatuto - como nele expresso há, 
em scu.s ans. 39 usque S2, 6 o sufi. 
ciente. É só cumprir a lei, ir "fun
do" 11 origem da criança e nada mais. 
Cnncedem·se a adoçào' e romam·se 
(magistrado, promotor de justiça e 
advogado) os reais colaboradores na 
distribuição da Justiça e "aumcnt.a· 
dores" de absolula certeza de que pi· 
ra 1 lei c o amor não hli fronteiras. -
Só isso, . 

Para o·uiJreo, cm primeiro, ca· 
deia para os araf~eantcs - se ~ que 
vão localiú-los, r,rocesú.-los c dar· 
lhes o ·"novo lar ' cognominado de 
cadeia pdblica ou pcnhcnci4ria .•• ; 
Em segundo·, co,locar u poH~:;ias nos 

lhados; dete~tore~ de guarda, seus 
JUardand~; Jufzes e cur;tdores, seus· 
Jovens - mfratores penais - perdão: 
-, praticantes de atos infracionais ou· 
n.io' ' 

'Assim (eito, os chamados "ban·: 
didos traficantes" nio mais teriam: 
vez. As poUciu seriam mais úteis às· 
~Iras f~scS garantidoras da pu 50-- : 
Clll. Os julzes c os curadores, os psi-· 
cólogos, JSsistcntes sociais, pedago-: 
gos e muros profissionais da 4rea • 
mcnoriua,- podrCriam melhor estudar: 
para, igua(mc:Rte melhor, mandar' 
cumprir a lei - 11Cf.ueles, e auxiliar na : 
apl,iCJÇio desta.-- estes. :' 

O s.urgimcNO dos "salvadores 
da P'tria .. : 1njos da guarda de meni
nos ·e de meninas.- chamados -
'"de rua"; .. descobridore·s" de tráfi
co de m<nor .. e de adoções ilegais; 
incc:ntivadofcs do desrespeito cooSii
tucional com trancamento da porta da 
Justiça pu~ procc:sw.mento de ado-
ções por - familias sadias c: cumpri
doru .Us leis das pálrias delas e dos 
ldolindos; "fabri<:anles" de O NOs 
- govemamentab; ou nio-govc:ràill
mentais, que nada fazem e só pensam 
nas ''suadas" verbas; ··criadores" 
de leis inexequfvcis com ''força bru· 
til" capaz de aprovação de projetas 
cn~anosos c parcialmente inconstitu
cifliais; ··~ios juristas'' que brin
ca-m tom a mi~ria humana, trocando 
.. teoria di situação irregular" que 
fu"fionava (Código de Meoores) pela 
teoria da proteçào integral, que nilo 
funciona (Estatuto da Criança e do_ 
Adolescente); que mudam "infraçào 
penal'' para ••ato infracional", que I! 
a mes.ma coisa e muhipli.cam as "ou
~dias" cndis c<Hllra a reserva hu
mana brasileira, com "afirmaÇões 
mentirosas" de que fizeram uma lei 
modema, padrão mundial para boa 
legis.Jatura, exemplo at6 para pafst:s 
do Primeiro Mundo, c o resultado a( 

E o que tenho ultimamente ~-: 
do a .Deus. Creio que Ele va1 dàr: 
uma ajuda e que nós uemos nos com· • 
prometer para mereca-la, quem sabe, : 
at~ lendo uma ajuda educaliva, da · 
Imprensa, hoje o único meio ca~ : 
de persuadir cultos c analfabetos, pç- • 
brc c ricos, famintos e abastadoS.: 

. _ _ brancos c prelos, enfim o povo, o pq: • 

"Para o tráfico, em 
primeiro lugar, cadeia 
'para os traficantes" 

Senador, (ainda) Mansueto de Lavor 
- desde 1991L Sequer deles n<>IÍ· 
ci.as ti~~. após ter ido at~ 8rasf1ia, 
DF c entregue em 700 cópias - de 
cada -, para estudo, il.ruUise, discus· 
são pelo Congresso e obtenção do 
pretendido, 

O ceno I! que, ou se refonn.a a 
lei 8Jl69/90 (o Estatuto) ou ela leri 
.. ~ida curta". Tenho dito c repetido 
isso, desde o iní.cio do seu, j.á conhc· 
cido, eiiOOo de ''apodrecimento''. 

Para cslc escrito pensei na ado
ção e nu '"fico de menores. São o 
que de mais "sagrado e puro'' h' pa
ra os. inimigos das famintas c "prepa· 
radas" crianças- para a morte ... 

A adoçiio • e justiça se faça oo 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supliey) - H&m 5: 
REQUERIMENTO H' 157, DE 1185 

Votação, em turno único, do Roqueorimenlo n•157, de 1995, do 
Senador Joe.l de Hollmndl, soliCitando, nas leOTIO$ tegirMntais, 1 
lfanscriç.lo, nos Anais c~o·senado Federal, do artigo inlilulado Rumo 
ao Terc•Jro Milénio. de autoria de Dom Joé C11dolo • Arcebispo 

qua!Úis. Elas nio csli.o bem prepara- vão: lodos. Pensemos nisso. Os q,ie: 
das. l~nKa c cmuturalmentc para acredi&arem ~e~ha.m: va!'l!» dar {:\$ : 
cumpr.~rcm o seu dcycr menorisla o mi'!5, .rezar, bngar c ext$11 respeito , 
q~ ah~ quere!", c n\ui~o. Nos quarw c d1gn!~ ~umana. Asstm, o· prq-: 
t~1s se~1am ma1s úteis, pois que dis· blc.ma tncxt.sUJi. . • 
po.n(VCI& para ou1ras atividades, des· O ~sulente Fernando Henrique • 
de que, em terceiro o povo do Pars Cardoso iniciou a ncce~ria "Refor- : 
onde os 1.-ts maior~& problciiUl5 sio~ ~ ~ EslatUfO". cxlinguindo, CIYI · 
educ~io, educoçio e edU<açio, 0 promeoro 11~, 1 CBIA, ••:Funabem. 
Brasd, tomasse atitude que indepen- Bom que nao se mude ma1s o nome, 
de, inclusive, da educaçio e, 1~ mas Judo. Bom, ainda, que o L.egis
mesmo de riqueza 0t1 pobreza de lalivo Federal não fique aguardando 
credo c das lcts, dando a mais abso- "Rcfonn~" do Sxecu_tivo Federal e 
luta atenção aos seus filhos onde os providencie logo o esludo dos Proje
p~is - educad-Os ou não; enÍprcgados tos de Reforma do Eslatu~o da Crian· 
ou desemp·regados; ricos ou pobres · ça c do Adolescente que j4 se encon
casados ou amancebados, olhasse~ Iram no Congresso Nacional. 
seus filhos, avós, seus netos; tios ~ ..._.. ,. " 
seus sobrinhos; padrinhos, seus a fi~ w •I* • ~4. c.,.A-., ,....._." 

Metropofilano de Olinda e Recife -. publicado no Dltrlo d• 
Pernambuco, edição de 26 de janeiro de 1995. 
El}l votaç!o o requefimento, em turno linico_ 

. ''.· '' OS· S(S. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(P..,..) 

Aprovado. 
S«i f~ta a tral)tcl'içi9!~~citada. 
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É a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

DlAillO DE PER."WlBUCO - Z6/0l/95. 

Rumo ao terceiro milênio 
......... ea.d..o 

Apcnu um lu~uo ~ ~r.t..W cncrado! 
no tercetro mdCmo d.a era cnl>ti. _O . 
ançdoil_mil SClá ~. na.b~ 

tória da I&rcJa. pela ccleb~io de um. 
c....- Jub&IN. ou i.CJ.l. w:r.i pco.:lamo.
do ADa Suco, duwllc o qUóll. a lpcJa. 
mais uma vez. haYcr-.í de coa11Wt toda$ 
0$ K~A r~n; e todas as ~ de: bua. 
vonude a ass:.mllarem em plenllode <» 
(t1.110t-e5pmllllli!!o di Redenção ji re:dizadl. 
por Nosso Senhor J~ Cttlo&U e~;~-
D~WnCJK&.al'ereclda a todos Olo ~ 

. .. . ~~i prcpuaçio p;an b>C sran· 
de ·CYemo. o hPI Joio Paulo 11 nos brin- · 
dou,~- cum 0111 Cllrta Apolló- · 
b inlllUiada ·•Tmie MiUmaie Adte
.ue.ce•• (••Apmx;,.. d n o Terccin 

. Milmis"'). N~ documemo. de .JelbO 
~ doulrnW. o Saallto Padre c.r;püc 
o si1naf1Cado du eelebRçód jub.Wn. 
desde o AIK!IO Tes&amenlO. faz uma an:i
ruc recrospa:tiYa das reai~UÇÕCli do cr~
danismo nesiC:S dois nul ano& e. ll1llis de• 
ulhadamenlc. newe "W!cWo XX, e uaça. 
toda uma prosr11naÇioo para ,-qw:ar-IXl$ 
a çelcbrar o 1r.ande jubdcu qur: se ;apeai· 
ma. 

Jubileu ou Ano Sanlo é um ~mpo de 
Jraç&. de coavenio. de: rcnov:w."io apiri· 
tua!. Diame de uma llumarud.l.de frequca
lemenle ii!XIm c iloeduzlda pela min&cm 
de W$0$ ~ WKaSo vezes dimxlral· 
mcn&e ~ ., Er.mgc:lho de Jewn.. li. 

cciebraçáco jut»lat scrviti pua dapcnar 
aa conscibx:ia de Ullbi o ven:ladclro w:n• 
tido c objetivo úllirno da vãdz hurrwu. ~ 
de:saino 5üblune a que ftxrl05 ~iwnadol. 
pela vocaçio-crisci: poderá ~ir. pi• 
ra ada um de nós. uma inic:iaçio conc:re
tll. uma espêcic de engJo pua~ mo
mea~o impuc'WIIil.Wmo cm q~~C havere
mos. de uanspcr o limiar da etenUdolde. 

Reflclindo !ooOI:M'e o paMado e comoldc
nndo que o ADo Saalo deve caQ.'terizar· 
se pela Micâ de a.na-sie , I) Papa rtil:l 
hesita em apontar alaurrw. ~ que 
oiYSa~'i~tn a .auvldadc: da lt~:n:i;• riO$ ~~~
los ~- Rcgssan.. cm pnmciro lu· 
pr. ··~re os pa:adm. que requc:n:m 
mai« cmpc:Mo de p:::u~Cncia e CUftYCI· 
sio" os que prejudicaram a ~ que-

rida pot Deus para o seu Povo. A di.Yisio 
~ ~ é um. f:MO ial:onteslá-.:1 e Cl"' 

~- ··NNtctepW.o."Uio de miiCIIio 
- da: o Pipi - a Jarejl. deve ~-se 
QXD praz maO iaaenle ., &prraJ s.
lO. •• ..,..Ido lhe: .. JIIIÇa da ...... 
dolcri5cio5'". 

Ouuo ••capituJo do&otoso'-·. especial· 
mcsxc em alguns Kcuio5. foi -,. condes
~ia manafestada penrNC ~ 
de inwlerirx.ia ou- meslnO de ... ~ .. 
no scrv~o à Vetdade''. l:: C\'Mienle a alu· 
1oio llllnqu!Wçio. o Pap. ... _recorda. ea
tretank). que um c:orre10 juizo hislórico. a 
(:)k: ~iro, Ido pode- (l"aC'indit da acco
c:t ~dos coodicioaalismlx cul· 
rur.ai.. ds .epoc:a. peb qtal$ muita aeace 
pod~ ler cunWdcrado. em boa-f~. que um 
õllultiiiM:o tnlCmuaho da venladc compor· 
fObM: -O wfoCaiaCNo da opinaio de OU• 

rrcm. clu, pelo mmos. a sua znara:irWiza.. 
ç;io. H<Jje - ~w o Papa - IOdo cm. 
do deve rneeer·se besn f~m~e ~ 

. ~~ tqJ'II .iurca ditada pelo Concilio: 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) ~Item 8: 
REQUERIMENTO N•170, DE 1995 . 

-A 'I'Ctlllde Aio se~ de oauo·mocb 
5alio pda 11.11; próptia (ocça, QIIC pc:nctr. 
.-~ de modo ao mesmo 1anpo · 
suwe e fone·· (DiJIWMil ifumaaMc a. 1), 

Eaue a failla mais aoú~ do& 

Cempol. ·-· o ,.. rqisln~ ..... 
~rap: ~ que leva IMIO& bonlcnl 
de boje a Yi-..etem como se~ aioCKd
lisse. a difusa p:nta do Jeftlido 4t nas
cendbc:il di ~ bu.maaa. o c-ma,. 
yjo DO amp:l i#õ_ 01 ~ 
ICOI6ca. en6ncor. que se cttfundem taM
bém por C'aua da crise de obGdi&lc:ia aO _ .. ._. 

A rcuospccbva aio seria jlrlla se aio 
cokxauc ia~ cm CYidb:ia as fm' 
lizal,'6el pc:UiYu. ~ Cita. Joio PIWo 
11 dcstar:a: o Coaalio VMicano 11. como 
ClleaiO máximo da lsre.ia neSIC s6."Ulo 
XX; os sinodal cdebtadoc. periodia
mcuce, depois do COQÇiiKr, o conuibulo 
doa. Papu desce século pu.il • sol~ ~ 
~ pcob&anu hllmaftol. pniiCl-

. - . 

palmo:Q&e du~o~~~~e u dt.1.1~ sucr~~ mun· 
diais: ;r. e~io doi Ooottlflõl .SO..:ial Wa 
lpja. a 'pan'ir' da Rena Non.run~ <~~é 
01 &tandes ~01 do ponetfbdo ...... 

Sio ipalmm&c colocados em ev~D.
. cia OUU'OI "~de- esperaaça Pl'f:St!l" 
lei Mlle epiio&G de léaiJe'', HM:)UStve 
no campo civil. c~ (b progressos n:ati· 
lado$ pela mc:dw::iu. o w:n1ido mah vivo 
de responsalMhdadc pelo ambw::ille, ~ eS
forço& para esaabe~ a paz e a jll:ilQ:. .... -

A llliima pane dcuc dlxumenlo pa
,.a é IUI:Iol JHOintnaÇio decalhóMb ~ • 
cdei:IQçào do • QQnde Jubileu do Ano 
2.000. . ' 

, No mês ~ maio de 1994. CftqlWI!:O 
estaQ- incerudo 1111 Cliaica Gemclli de 
Roca., Joio Paulo U nos rcvdou - daJ
Ihe inlerasM&e mbn! o iak:io do sâa ~ 
IÜIC'ado: 0 C:arQcaJ Slefaa W)'$Zinlti, U· 

cebispo dt Vanóvia. do qual Kaml Woj
tyla havia sido bispo auxiliar, depois de 
participai' 110 Conclave de 1971. dWc ~ 
SN õlftCIIO SÜdiCO qor:t. de..-ado ~ di&:!Uda
dc de Sumo Poalif.ce:: "Se o SeMot le 
dl&mc.a. cu deves iauoduzir a l1n:ja .., 
Terceiro M.Uàlio''. 

Desde a sua primeira enciclic:a - a 
REDEMPTOR HOMINlS. promulpia 
em lll8tÇO de 1919- e an 11.ínol outra& 

· cloawe:cllol, Joio Paulo 11 no:.; vem aler
tMIIo Klbn:- ... Uaponiac. lraas&.'CnCictUI 

do aao :um. Na awa1 Carta ,\poll6liQ 
ele dcctua que a prq!UIÇio du cdcbn.
çócs do _, 2.000 IOmOu•IC quaK" a 
"dlavehr:ta 'Mica"(ou"chavcdcr.ri

- twa") de todo o seu p;lllbfndo. 
E*JU:t.RIO alpas seiOia da mldU. ~ 

deiuaa Ctn'Oiver por a::nu ~ 
cruéis ~K:ando para ~ wna sU
a::uio p.pal. '* pr.dimaJ a o-, que 
suuente ainda JIOC' lonp UO& a cncr&ias 
ffsica C apiriru.ais ~ ICII dipW;í~ 
servidor: que seja de o "h.- 4o .. 
.z...e'": que lbe seja d:ado dltisir m Pf'!
mcirol pas01 da Jareja DO lefCCiro nl!i!" .... 
...... c... .................... ...... 

Filho. publicado no Jomal elo CcKnmercfo, edição de 9 de fevereiro 
de 1995. - -
Em votaç.to o requerimento, em tuna único. Votação. &m tumo ünico. do Requsrimento n" 170, de 1995, do 

Senac~oto-Joe+ -da -Hollanda_, solic:Jtando, nos termos regímentais. a 
trãilscriçao nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado 
Refinaria ~m Pernambuco, de •utoria do Advoaado Joio Monteiro 

(P.....,) 
Os Srs. -~~es ~ o ~ queiram permanecer sentados. 

ApravoOO. 

Sorifllta. -~sol-
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- É a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

.. "-___.;.;; 

-o SÚRÊsiÕeNTE (Eduardo SupHcy) ·ltftn 7: 

REQUERIMENTO N" 171, OE 1995 
Votação. em turno Unico, do Requerimento rP 171, de 1995, do- (Pausa} 

"Senador Joel de Holanda, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição. nos Anais do Senado Federal. do artigo Casa Grande & 

S.nzaJa. _de_ autori..! do JomaJista Edson Nery da -Fonseca, publicado 
no Jomal-4o Cominercio, edic;Ao de 5 de tovanttro 4111995. 
Em votação o requerimento. em turno li'lica. 
Os Srs. Senadores que o aprov*"' queirMI ~ untado~. 

Aprova®. 
Será feita ii transc:riçio AOIJeitada. 
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É a seguinte a matéria -cuja transcrição 
é solicitada: 

Maio de 1996 

r. Casa G{~jlf~o~~~~~~la 
,..., '*"'<h ~.... Mt:U! P•sina 4 - o historiador in!lii!s Pe

P
ara preparar uma emissio sobre 
Casa-grande &: senzala, esteve re-
centemente no Recife a equipe 
do proarama Globo Ciência. Cou· 

be .. me responder se este livro de Gilberto 
Freyre ainda é atual. Obras muito maia 
NUiPs Q...d.o. c:omo as de Herôdoto e Tu
cídides. Historiadores do século V an~ea 
ck CÃSto, ainda hoje é uma àelicia k:r o 

· ·· ctm=-o-9rimeiro escreveu sobre a auerra 
contra os persas. c o segundo a respeito 
da destruição de Atenas e arandes fipru 
_Q)mo a de Péric:lcs. 

Escrita entre 1931 e 1933 e publicada 
cm dezembro deste ano. CCJS!~*Brtllllk & 
Mnzala.. eomo esaeveu Roq_ueite .. finto jâ 
"?' 1934. "nasceu obra flássilit:',,f~!.F. se· 
ra sempre bda com prazer. çomo provam 
as SUCCSIÍYas ediçõe$ brasileiras e estran&ei· 
ras. Três fatores a.ssesuram. sua permanen· 
te atualidade: seu c:ariter de obra abcna, 
seu pluralismo metodológico e alaumas 
das foales utilizadas pelo autor. 

falo de ohra a/Nrta não no sentido 
em que Umberto Eco empregou esta CJt· 
pressão, estudlindo obras musicais. pictó
ricas e de ficção: c sim como obra sem 

• ... conciUIÕCI. Vãrios criticos lamentaram o 
que dervia· ser elogi:.ado em CaJCJ·grCllltk 
&: sen;pla: ~·não conclui". Por que não 
conclui? Porque seu assunto é a enorme 
e'l.pcriência genética realizada -no Brasil 
pelo coloniuWor português; cxpcriC:ncia 

·que continua. O que Gilbeno Frç:yre pro. 
curava no passado bro~.sileiro eram as cha .. 
vcs para compreensão de DQ'SSO futuro co
mo nação mesnça: não apenas étnica, 

O ~R. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Item 8: 
BEQUERIMENTON-172, DE 1995 

Uma obra escrita 
entre 1931 e 1933 

que foi e será sempre 
lida com prazer 

mu eultutalmeate mestiça. 
O pluralismo metodolôlico &dotado 

por Gilberto frcyre em Casa-grlliUi< & 
s~nza/a decorre da int~rdisciplinaridade. 
O conceito é, como se sabe modenússi· 
mo: Trá<a.,. da soluÇlo eni:onuada em 
nossa época para o problema da mullipli· 
caçiodecspeei&lizaçõesoudisciplinasciell· 
tificas e humanísticas. 

Anliaamente sO havia a macemática, a 
t1sica, a biologia. Hoje temos QC:ncias ma· 
temi:ticas. ciC:ncias fuicas. ciêitcias biológi· 
cu. além de int~rdisciplinas como a biofi· 
sica. a bioquímica, u astrortsica. etc. ca .. 
sa·gran.tk &. s~nzala é obra pioneira na 
utilizaÇão de vârios métodos de aborda· 
sem histórico-sOcial, envolvendo discipli· 
nas como a antropologia. a sociologia. a 
economia, a politic:a a psicologia e até a 
psicanálise, a dietétiCa, a genC:tica;4 Sexo
logia, etc. Nela encontramos também con
siderações que se constituiram. em nossos 
dias,~na ttnolin,Juistica. 

Em recente entreYista concedida ao jor
nal Folha th S. Paulo - p~blicada na edi· 
ção de II de setembro de 1994. caderno 

ter Burke afinnou que entre os hiatoriado. 
res brasileiros prefere Gilberto frcyre por 
haver desenvolvido ••um uovo tipo de bis
~ sóoiocultural d!codu 1111a que ..: 
.te tipo de bistóri& roue levado • sério 
na Europa e nos Eswlol tlnicloo". 

Quanto às fon101, lembre« & llilrdria 
ortú, lio ulilizld& na hDiorioif&li& lliDder
n&. Ela consille na pa>&Çio de en....Utas 
c:om peuou que panic:ip&rllll de ICCiniOCi· 
IIICIIIOI hisiÓriooo. Noo &nos 30 llio h&Yi& 
pvadom, mu Gilberto F~ deoe ,.. 
<ODJiderado pm:unor d& /liltlwià Mal por 
tu ouvido e anelado. para acrever Qua.. 
grande & wrra/a, depoimemos de ox-acra· 
vos, !aDIO qUIIliO de -pilo 
e oeuo deoa:nderua, como, em PtnWnbu-
c:o, Julio Belo e Pedro Paranhao.. : ' 

~ lambém de noJSot diu a farta utiliza· 
çio de documenlaçio iconosráfJC&, que 
faz da imagem o complemento indispensá· 
vel do texto. Tambêm nisso Gilberto Fre. 
yrc foi pioneiro. Nlo se eneouua doeu· 
menl&Çio iconosrâ(JC& em Or Serz&s de 
Euclides da Cunha. Nem cm ·Formação 
do Brasil contemporâMo. de Caio Prado 
Júnior. Nem cm Roizes do Brasil de Sér· 
gio Buarqu~ de Holanda. Entretanto. Ca
sa-grande & senzala C obra fanam1nte ilus· 
tr.sdà ·com vinhetas. gravuras. daguerreóti
pós. fOtografias c. sobretudo. com um 
mapa-dinamicamente animado pela super
posição de vãrios eventos. 

Mapa desenhado por Cícero Diai. sob 
a orientação do olhar antropolôgico de 
Gilberto Frcyre. · 

da República. publicado no Cí.irio de Pemambl.!co, edição de 5 de 
fevereiro de 1995. _ • 

Votação, em turno únrco. do Requerimento n" 172, de 1995, do 
Senador- Joel da Holanda, soliCitando, nos termos regimentais. a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo Recife, também 
um pólo d• saúct., da autoria do Dr. Marco Maciel, Vice.Presidente 

(Pausa) 

Em votaçào:e.riquerírTWnto, em tUrno único. 
Os srs. Senadores que o aprovam queitam permanecer sentados. 

Aprovado. 
Serà feita a transcnção solicitada. 
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00643 

- É a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

O ~R. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Item 9: 
~ ---

REQUERIMENTO N8 173, DE 1995 
Votação, em turno único, do Requer:mento n•173,_c!_e 1995, do 

Senador Joel da Holanda, solicitando, r.os tennos r_aglrillmtais, a 
transcrição, nos Anats do Senado Federal. do artigo Pema:mbuco. 

sim. publicadO no editorial do Jornal do Cornrnercio, ediçlo do 5 de 
fevereiro da 1995. • . ...... 
Em votaÇ3o o requenmento, em turno un1co. 
Os Srs. s-enadores .que O aprovam queiram ~ sontadoS. 

{Pausa) 
Aprovado. 
Será f~i1õ;l a_no@icâo sgHeitw1a.. 
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~ a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

Jornal de CouMrdo 
----------

Pernambuco, sim! 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplic:y) -ltem 10: 
REQUERIMENTO N-181, OE 1995 

Votação, em t1.1m0 ún1co, do Requerimento nG1B'f, de 1995, do 
Senador Guilherme Palmeira. solicitando, nos termos regimentais, a 
.tta:nsc:iç:lb, nos Anais do Senado Federal, do pronuncian1ento do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da RepUblica Fernando Henrique 
Cardoso, transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão e 

(Pausa) 

condições. podendo proporaonar ao 
menor prazo possível à Peuobrâs.. n:· 
tomo ;ao enorme capital emprepdo. 
dinheiro afinal dos acioaisu.s e do c:oo
tribuillte. 

Pólo de toda uma rc&iio. Pcnwnbu.· 
co. mail do que isso. é hiscoric;:amca
tc inclu.tqr do proarcsso rqioaal. afcti
vo berço que. ao kmao dos anos. 
atraiu ;crações c ,.:rações Ge nordcsti· 
nos. preparando-o~: e. em boa pane 
doa casos. devolvendo-os aos seus Et
tldo$ de oriaem. como liden:s .forma· 
dOJ e forjados çomo verdadeiros e 
hoatodos.:id<idãos- Nosuluta.
to. nio é eonua. Mas a fawor de que 
se faça o melhor. de que se busque • 
solução mais racional para que. co-
mo .... .,.. roi.- rcpouude 
alpma forma e:au coaquillal aos 
nossos vizinhos. 

ÂO COilVOCU' lOdos OS cqcstaduaDOI 
pua de imediato enpJili'CUHC ao rao
Yimcato pela rcfiiWia de pcuóko. ~ 
mos nio apenas rciviftdic:a.od.o toW 
çomoçào ... dccis6co da maior ....w 
bruileira. ...rllftW>do que l'cruamboi
co está pronto para ra;:cbcr' a refuwia, 
mas a z 1dandq essa cencza na coe
do de aossa ..,.,.._ Unidoo .....,_ 
voz c vc:z para dizermos. com a força 
do nosso ICSIO e a a:tteza de DOISU 
qualil"ocaçócs. que l'tnwDbuco .._ 
sema a melhor opçio pua a....,_ 
e. eoasequea• 'C para o Pad. 

lTansCt1tO. em sua 1ntegra, na Folha de S.Pauio do e de fevereiro do 
corrente, onde Sua Excelência expõe as metas do Governo peta a 
âres da educação. 
Em votaÇão o requerimento, em t1.m0 único. 
Os Srs. SenadOreS que o aprovam queiram petmanecer sentadoS, 

==·~~~ratada 
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É a seguinte a matéria cuja transcrição 
--é-solicitada: 

Vej:.t a _Íiltegra dt) 

1 • l't • tltltl ei(.tllletll() (Je ·1~, li (: 
x nó<. <JU''"""""' fazrr dn 8r3.'<tl um pai. maJS . . . 

JUSl<> c ..Jc=oyolv><lo. ·po:n•~ garantn U<Q. 

cn.-.no de boa qua!Miade para '!"'; as cnanç..S 

1t:11h.un um ·boin .aprovCltamcniO.. ~ :de 

ano c realmente ap.-c:ndam. 

~ de qualidade é a pnondadc námcro . . . . -· . 
~ .. um dó meu governO.~ Pan tsl;.o. ª pnmcm•. -- . 

providênCia é ga.ranttr que o dinbciro do 

Gova no Federal para o Ensino Básico chegue 
dirdamente.. sem dcsp<n1ícios nan desvioS. a 
cada uma das 200 mil escolas da rede oficial. 

Assim. sobrnrào mais _reom;os. dos Estados e 

municípios para mcibôiar o salário dos 

profcs.soccs. Isto é muito importante! 

Em março. eu vou me: reunir com todos. os 

governadores para definir com~ eles lima 

política de pOoôdade tOOu para a melhoria do 

ensino básico. e uma atenção especial l 

valorização dos professora. 

A segunda providéocia é prcpàrar os 

professores para que eles possam ensinar . . 
mclbcir. O governo fcdaal tem um ÍDSIJ1IrDCIIO 
. . . o\· : 
fabuloso para istO. que. é a lclcvisão cdncariVL 

NóS estamos~ .um Sisram N~ de 

&b""?'Ç'õ a Disri!p• e vaÔios inéenlivaí- a 
iDsta•açM de um; aparelho de TV em cadlo 

.cscóla_da_n:de oficiaL o cuSro diss.o csli 10 

-a~ da tnaiorÍa das ~ Aba~ 
. ~ sissema. os profCSSO<"CS lt:do ~ 

especiais de apa~DCiliO e os cstn•,..,.a 

~·::""'~a.' para a)u~ a.,._ a~l;a<. r- hlrnat o 

Cdudt· m.JJS. mt~~e .. 

A tcn:c>ra pro>~&ncia é melbonr a qtu!Kbde 

<k> m.llcnal dtdátKo. Todo ano. o .governo 

k.:Jcul compra :>~ m•lh.XS_ de hvros. para 

f~et 30S estudante,;. Só que a quahclade dos 

lhT<>< deu a a &=jar. E a distribuição COSiunla. 

3U""-" ü qoc n<>s oumos. fazendo ncsta área é 

orgaru.zar melhor o sistcm3 do livro esc~. 
pan encomendar hvros que alendam mclboi h, 

necessidades dos aJ;m.,. C,para <jUC, a~ 00 I 

. ano que vem. não haja atrasO na distnbuição. 

· A quarta providencia é definir o conteúdo do 

ens~no As ma1énas que cada esc:olà terá de 

ensmM obrigaxoriamenre. em todos os Estados 

de I10f'le a sul do Brasil para que as nossas 

crianças tenham um ensino de boa qualidade. 

No -me..,""Rlo dia em que eu reunir os 

govero;>dores. o minis.uo da Educação vai 

reunir os secttclrios de Fdnc:ação de todos OS 

Fs>ados .. par.a estabcka:r, juDio com eles, esse 

attriculo básico. 

A quinta providblcia é avaliar as escolas: Todo 
auo o MíniSib1o da FAI• aç" • vai, aplica' ~! 
cm a!Uoos do-!Ddo.o .. Brasãl. ai&~ apo.., 

ou pan repmvi-Jos. mas .,.a Wl' se as esciohis_.. 

c:süo ensinando bem. verificar quajs s5o os 
- -- - - . -- - ---

poniOS fraCos do ensiDo e pn:miac as ~escolas 

q' ap=cnW'eiD os mclbc«s resultados. 

C~wo· voe~ v~. slo provid!ncias simples. 
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__ ~·""· """que cn tenho cat<:7.a de 4uc vào 

fu.er mu•to p<"la mclhOÍilo c:b qaahdade <k> 
Ol..<iõ.JDO. 

É só ter pe=_vcr.n,.,. e ~ocnade de acata~. O 

govcrn<\ pn:cisa.. o•mpric a sua pane. Mas a 

<dbc3Çào ~ importante demais -Para sct ama

p<a>cupação só elo governo. Ela tt:in _ que ...- o 

objelivo de · tO<h a :;oc;edadc. Os pai' devem 

acompanhaie ~ o esrudo dos filhos em 

~ e ~ :~ ~ de p:dir informações e 
pao ticiJW da vida da escola.. Afinal. são eles 

que pagam o ensino públiCo, através 00., >etJS 
-~ ... 1m poiSIOS. 

A.< pessoas com mais reaD'S05.. . as <:mpl'<S3S. 

gr . .ndc:s e p<"qU<:naS.. umbém devem pensar .no 

O SR. PRESii::IENTE (Eduardo Supliey) w Item 11: 
REQUERJMENTO N-183. DE 1995, . 

Votação, em turno único, do Requerimento rf' 1~1. d& 1995, dO 
Sanador Pedro Simon. solicitando, nos termos regimentais, a 

futuro io -Brasil. as.s.umindo a m<UlUI.ençào de 

uma cu mais escolas em sua vizinh."mça.. Os 

me-ios de comuoicaçlo. que mo:-..tram os 
- -

p<oblcmas elo "'>IC"ma de ensino - c '"'"' i: 
bom-- devem divulgar também 3' boa' 

expa ~ias que nocnx::em incentivo. P,feitos 

e •uc:;o;kxes p<c:risaau vaJoriz:ar" a educ3Ç3o. 

precisam tarilbáu. cuidai" ..... que os =ursos 

sejam t.em ilp!icado& 
~ o65 todo5 trabo.liiam,..· ~ com 31001", 

fàzc:iklb"caiá llm''a saa ~·crtõnfias>do uns 
nos· outros. ea tenho catcza de que oós 

suemos cap!J?rs de dar à uossas crianças wn 

emiDo-que ~ a· pq>a~e 

mdbor. num BBsil t~JC!~Jfx. 

Muito obripdo.. 

para viver 

Oimenstein. publicado na Folha de S.Paulo, ediçaa de .. 15 de 
fevereiro de 1995. 
Em votação o requerimento, em tumo único. 
Os Srs. Sepadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo Os labot:•tótios (Pausa) 
ct. Fernando Henrique Cardoso, de autoria do Jomafista Gilberto Aprovado. 

Será ferta a transetiçãQ solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição 
é solicitada: •o• • " 

Os laboratórios de Femàndo Henrique 
Gilberto Dimenstein 

BRASÍLIA - A Folha revdou 
domingo passado que crianças mor
riam como moscas em Tcotônio Vilelu. 
imerior de Alagous. O P<liácio do Plu
.JJ:lilo.JLlll!Ociouontemquc o JJ_Junicípio é 

-o primeiro a entrár no pt<>jew· · ·comu
nidude Solidária". Anunciou wmbém a 

· /ihemçiio imeiliata de comida. 

f: ;uswmcnte uí que <' prc.,idt•nk l·i:r
nwuio HcnrhJue Card<mJ ~;ú. <lU li11al 
de• SL'U JJJ<IlJUaW, UÍ/.Cf ·'t' /Í"<it"<i-'.~CJU 0!1 

mio. Ele mio pude uwi.~ ser couhccido 
_como o presidente <f!IC buixou u in17u
çüo e esrtm.uloy o cr~scimemo. Ju.~to ou 
mio, essi:tírulo tem dono e chwna-se 
lwnwr Frunco. 
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Só lhe resta ser conhecido •·orno o 
-- firr:sideme que reduziu as desigualdu

cles. viabilizando ii democnu:h1. As 
nianç.1s cle Teotônio Vildu s<io um mi
crosc·ôpico dctal!Je dcs.'c dcsillio. 

Nüo se··- e.,pera 'fliC dt' <tcabc com· ii 
pobrcz:1. b"le pode: t.'lllrcwnto. cswbelt.'
ccr um novo tipo de• iiÇÜO soâill. cup;u: 
de .,crvir como mo/dum. Dw' ser decisi
\"O <tué o., municípios. cscolhidós pelo 
programa · ·conwnhh1cle So/idúriil'' 
~irv;un de exemplo sobrc como se redu
zem desperdícios. imegmm-se :1s :Írt'<t., 
de siltíde. educaç:io. gc>riiÇ<io de rcnilil. 

. lw!Ji]pçiio, sw1eamcuto básico. ·· 
O P<1iiÍcio <lo Plana/tu rem condi~·õ'-'·' 

··· ·:-r:li-t.:riar i!h!anlf..;.\<.·().~- l~thor:.ltóri_o."'· t:tn 
todo o p71f~. numa t1 1·ilo. coonknadtl 
com Est;nio., c IIHIIIÍC:iíJio.;;.··-o fiwrnio 
~.,CIH'Of\.·cu ICCIIU/OgÍil SOc"Íil/ /Jiil"iil:L () 
Brasil tem c•xprc•:;,i\"ih ÍIII'L'IIÇcie., a miJ.,
trar. 

Criou-.,c c•lll JJcm:ulll'uco um pcí ;) 
/Ji/.'t' tft' .\Cillpll<" ,Jc !>ui <Jii<'. <"UIIIf'IV\ ii 

O SR. PRESIDENTE (EduardO Suplicy) -Item 12: 
REQUERIMENTO N• "'10, OE 1995 

00647 

d;.llll<..'!llc:. c 11111 :t11ltdoto a d<..•,,nutn~·úu. 

A l~n.:ja ( :uulic.:a cthiiW. "·u111 .\tlc:c .... \u 
t•<hlc."ill:iio ;tlull<"lll:/r "' t:u111'1ia.~ po6ic·.,. 
N<i Hilfuú. dc.•sem ui\ t'U·.,t• U/11<1 UTl in· 
t;wtilli:ittl co111 lllatc-rial rct"icladu. 

1-l:í d.::t.c'lliiS de• pro}t'/0.' eductlCÍt>JI<IÍ' 
que: mostr.un como tirar a criwll,-a i/a 
rua. <ft'SCUIIWI1lÍ11iÍ-/ii Jii l"ioft'n,·i;l. 
lllillllt;-lil llil , .. ,cola. iTHt'!!riÍ-lil iJO tr<lbii
Jhu. No Riu. s:iu d<l!ia.~ auh\ dr: · súd 
p:lril hn·t'fad"·'· l:"m ·.'iah·;1dor. c•stiJi.,ta., 
it~llii.l/10.\ c..'llSiJJ:I/11 t."O.'dllf"íl il t.Tiilllfr";i.\ de 
pcri Feria. 

Tudo i . ..,· . ..,o csr;i il tfisposi~·,io ilf>cna., 
da hvit \'Ont;Jdt: <fo.., !!O\ t'l'lli.intc: . ..,. 

,..: .. 

PS - lklinhu cem ra/iio: o mi:llwr 
nome f1ilm pn:.,idir a Comunidade Soli· 
dúritl t~ de 1~11111 Cardll.,<>. Nüo apâf"" 
pdo seu ,·onhct"imc.'lllo clu iÍrC:il t' i-t·_,. 
pc:iw da., Oi\"Cis. nw., pontue• /()(/o.' .~c·tr· 
tiriil/11 ali 11 lll<iP <lirclil do pr.:.,idcnlc' 
- -indll.,/1 ,. c ·'""I"<'Wdu " po1 ·c:nw. 

Superior Eleitoral, publicado no Jornal do ~1. ediç.lo de 22 de 
março de 1995. 
Em votaçkl o requerimento. em turno Unieo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. Votação, am turnO único, do Requerimento n- 410, de 1995, do 

Senador Júlio Campos. solicitando. TlO$ tarmos regimentais. a 
transcr!Çio. nos Anais do Senado Federal. do artigo Controle do 
Judlclirto. do Ministro Cartas V81loso, Presidente do Tribunal 

(Pausa) 

É a seguinte a matéria cuja tranScrição 
é solicitada: 

Joma1 do Brasa Quarta-Feira, 22 de março de 1995 

CON1ROLE DO JUDICIÁRIO 

Em confetência que proferi. em 1993, num Congrosso de 
Magistrados. registiei que está na moda falar ~ o controle ex

-temo dO Podêr Judiciário e é interessante anotar que sempre que o" 
judiciário profere decisão que desagrnda a certos polliÍC<lS o tema 
vem à baila. provocado por esses mesmos políticos..que, ao !ilodo. 
o que desejam é mesmo controlar as decisões do Poder Judiciário. 
o que representaria. U[!l retrocesso de mais de duzentos alies e- sig· 

nificaria o retomo à África de !di Amim Dadá. O povo portanto, 
que fique atento, adverti. porque o enfraquecimento do Judiciário 
desfiguraria a cidadania. faria menor o indivídoo. 

· Niio há dúvida de que as insútuiçõcs lnsileiras passam por 
siiuaçãO de crise: há crise na cdocaçio , no sistema de saúde. na 
previdência social. na economia~ nas institUições políticas de modo 
geral. Em 1992. hoove crise séria no Poder Executivo, que culmi
nou com o impeacllmenl do pi-csidclllc da República. Depois. foi 
a vez do Poder ~la1Wo, que se viu As voltas com o que a mídia 
denominou de o escândalo da "máfta do orçamento". uma compli
cada história de apropriação de dinheiro públiCO-

Ora. 110sse quadro de crises. é natural que o Poder Judiciário 
também tenha. a sua crise. Em conf"'erenc:ia que preferi, no XI Con· 
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gresso Brasileiro de Magistrados, em 1991, a.nalisei vários dos prof. Geraldo Facó Vidigal. de "uma idéia-travesti. engana quem a 
problemas do Judiciário Brasileiro (''Problemas e Soluções na olha. mas, despida. é o que é; Hitler e Goebb(es invejariam esta 
Pn::stação da Justiça'\ em Temas de Direito Público, Dei Rey Ed. mentira que, se convenientemente repelida, se tomará o princípio 
pãgs. 56 e Segs.) A crise~ Poder Judiciãrio, ·entretanto. uio de- do fundas liberdades públicas e dac; garantias individuais", porque 
manda conlrole externo, nem este seria a· variDha mágica que daria é ela "a espada de Dâmocles que o penúltimo bastião da sociedade 
solução aos ptoblemas da Justiça. ergue- sobre o último. que é. no Brasil. de longe. o melhor dos três 

poderes. A ameaça representará, na verdade, caso judiciário tenni-
A questão merece ser analisada em tetmos de din!ito públi- ne por se dobrado, o enterro definitivo do Estado democrátíco de 

co. Assim. anote-se que DO sistema presidencial de governo, que, direito no Brasil" (Geraldo Facó Vidigal. "Controle do Poder Judi-
tendo em vista o seu modelo norte-americano. já foi denominado ciário, idéia naZista'', Folha de S. Paulo, 25494). 
de sistema jldiciarista~ em que a separação dos pod.eies é a sua ca- Todavia., o fato de não concordarmos cOm o "controle do 
ractetística 0 controle externo não seria possível. Admito que. judiCiário não quCr dizer que não reclamemos a instituição de um 
num s~ parlamentar de governo, em que há o predomí~o do Consellio Nacional da Magisnanua. que realizaria uni-controle de 
Legislativo, e em que o Judiciário não seja um ~ J>?Ü~lCO, C? qualidade do JudiciáriC", porque reconhecemos que o Judiciário 
controle do Judiciário por parte do parlameDto sena adunsstvel. E tem os seus proble~. as suas mazelas. problemas que ~isam 
que. no sistema parlamentar de govemo, o P~~ent~ encarna a ser equacionados. mazelas que precisam ser eliminadas. E dever 
nação , representa a vontade pot:Ular. Num auten.Uco Sistema par- dos juízes. dos advogados e dos juristas propugnar por um Judiciá-
lamentar: nem seria possível uma constituição rigida, dado que, rio melhor, por um Judiciário. mais transparente. é preciso, portan-
cooform; foi dito o parlamento representa a vontade do timlar do to, instituir o controle de qualidade da Justiça. mediante a criação 
poder constituinte". Na Inglatemt, onde o parla~~mo. ~ prati- do Conselho Nacional da M..tgistranna junto ao Supremo Tribunal 
ca.de--Da--5111- expressão mais pura. não há consuttnção escnta e o ao qual caberia, principalmente supervisionar a ad~~~ ~-
parlamento pcxle tudo. No parlamentarismo, o parlamento há de · · perior do Judiciário. fiscalizar o andamento dos serv1ços ~diciá
est.ar iêlentificado com a vonmde popular. , relemh"e-se. Quando - riõs. tomar e~va e pronta a prestação jurisdicional, mediante a in-

, isk> iiãi)" OCOIIe, ou quando bá dúvida de que isto não esteja oc:or~ vestigaçio e 0 exame das cauSas de ~pemunenlo da máquina~~-
rendo, o dJ.efe de estado. que é neutro. dissolve o parlamento e ciária. fonnulando propostas e soluções. afastando, se for caso. o }JlZ 

convoca o povo a escolher novos representantes.. ou 0 setVidor desic;lioso. punindo os juízes e SCIVidores de mã conchua. 

' Não é apropriado. portanto, invocar o êxemplo de estados O Conselho da Magistratura. cujas dOCisõcs poderi:im ser 
europeus que têm Conselhos de Magistratura, cujos membros são revistas. jurisdicionalmente. pelo Supremo Tribunal Federai, seria 
designack,s pelo parlamento. Esses estados Itália. Espanha: Portu- presidido: pelo presidente do Supremo Tribunal e intcgra(,l.o por 
ga1 e França adotam 0 sistema parlameDtar de governo. dolS deles mais três ministros deste. por quatro ministros representantes dos 
de roana mitigada (Portugal e França). Ademais, nesses países. o lribunais Superiores- STJ, TSE. TST. STM -.por cinco dcsem-
Judiciário não chega a ser um poder político. . _ _ _ . hargadores que representariam os tribunais estaduais. por um juiz 

No sistema presidencial. já falamos. as coisas~ dife- represente, dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

tentem.en~ já. que a separação dos poderes dá-se com ~ll~ A O Conselho seria integrado. também JX" representante do 
Constitllição brasilein. estabelece que são Poden:s da U~. mde- Conselho Federal da OAB indicado por este ao STF. em lista tri-
pendentcs-e harmônicos entre si. o Legislativo, 0 Execuuvo e 0 Ju- plice cabendo a corte suprema a designação. Junto ao Co.lSelho 
dicário (C.F., art. 2"). A sepamção dos pode~·-~ como SatS;U- oficiaria o Procurador Geral da República. Os problemas do Judi· 
tia do sistema presidencial de governo, constiblJ ~taçio mat.enal ciário seriam levados ao Conselho. especialmente. pelo repre
ao poder constituinte derivado Cll de revi~ assim cláusula pétiea sentante da OAB, porque os advogados podem sentir e perceber 
(C~ F .. art. 60, § 4'l, inc. DI). • . . . mais de perto esses problemas. E mais: o Conselho Nacional da 

No presidencialismo, as funções estataiS -lega~~a. ad~ MagistraJura.Jena um corregedor. o "investigador da Justiça". que 
nistrativa e jurisdicional- são exercidas por órgãos ~IStintos e ~- seria um ministro do STF; que. enquanto corregedor. não teria fim
dependentes, mas hmnõnicos entre si ~ hannoma é coose~tn- ção judicante. porque ficaria, em tempO integxal. IXJr conta do 
da DA medida em que se prepara a doutnD.a que os oorte-.a.menca- Conselho. Para que isto se efetive, seria criado mais um cargo de 
nos denominam de cMk.s ande balances, freios e cotitrapesos. dou- ministro do STF. Os membros do Conselho e o corregedor teriam 
trina que institui colaboração en~ os poderes e da qual resulta mandato detenninado. três anos. por exemplo. O Conegedor. nas 

uma fiscalização múllla. para o fim de realizar justamente aquilo correições e nas investigações, poderia requisitar juízes e membros 
que Montesquieu propugnava a limitação_ do poder pelo poder. A do Ministério Público. federais ou estaduais. Assim. por eXemplo. 
doutrina dos freios e cõnLrapesos, que a Constituição brasileira diante de denúncias ou representações contra órgãos jurisdicionais 
consagra. realiza o contrapeso do POOer JudÍciário sem entretanto de ceita região do país requisitaria juízes e Tep!eseiitantes do_ Mi-
violar garantias concedidas a esse poder· , nistério Público de outras regiões. que o auxiliariam nas investiga-

Há, ademais outtos mecanismos de controle. E falsa. por- ções..Ocone:gedorseriaoórgãoexecutivodoConselho.OConse-
tanto a afumativa no sentido de que o Pc:xier Judiciário é um poder llio. assim composto. poderia. respeitando a independência da ma-
sem controle. como têm demonstrado as conferências e artigos. o gisttanna. realizar 0 -que denomino de controle de qualidade do 
Senador Josaphat Marinho. e o desembargador Antônio Carlos Poder Judiciário. da magistratura e dos serviços da Justiça. 
Amorim. -

- .,5.ss~.J;O-Q.troles, entretanto, não custa _relembrar. não aten- Em conclusão: controle externo do ;rudiciário. que abaslar-
lãm cOntra a independência e a impatcialidade ·dos juízes. não daria o Judiclái:io: -nãõ.'Controle de qualidade do Judiciãrio. da 
atent4m conna a separação dos poderes, que é garantia do sistema magistratura e dos serviços da Justiça. efetivado pelo próprio Po-
presidencial de governo. Já o controle externo que seria efetivado der Judiciário. coni auxílio de instituições idõneas. a ele direta-
por membros de outros poderes. por pessoas estranhas ao judiciá- merlte ligadas.. a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério 
rio. serviria apenas oara abastardá-lo e não passaria. segundo -o Público, sim. 
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O SR. P~ESIOENTE (Eduardo Suplicy) -Item 13: Jomafi_sta Gilberto Dimen.stein, pUblicado na Folha cie S.Pauto de a 
de abril de 1995, intitulado Cadeia ne1 ... pt"hicconbJ. ' 

REQUERIMENTO N- 565. DE 1995 Em votação o requerimento. em turno único. _ _. __ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram j:)armaneear sentados. Votação, em turno único, do Requerimento ~565. de 1995. do 

Senador Guilherme Palmeira. solicrtando. rios termos regimentaiS, a
transc:rição, nos Anais do Senado Federal, do artigo de autoria do 

(Pausa) 
Aprov-
Será farta a transcrição solicitada 

É a seguinte a mat~ria, ~~ja tr~;;riÇã~ 
é solicitada: 

··-~ ... 
···-~--

C~deia neles, presidente 
·Gilberto Dimenstein · 

BRASÍLIA - E.tisre· uma única irritados com a lÚOlmll CODStitut:iOlUIL 
resposm possi•·ei a um delingut:IIte: pro- E.. óbvio. algum paspaJbo vai dizer que 
cesso judici:Ji e. se culpMio. cadeia. E.•: .. re~ civil é igual a badema --e bave
sa a resposu qu.: o PaJáçio do Pi1111alrc> .• tá ama mulridifO de pasplilhcs disposlos 
d.:•·e dM aos manírêslanres que ai3Cll' a concordar. -
r.un ometr~ em Recife. ·:J comiri•7l P"- O governo deve. agora. tentll' ideDii· 
sidencia/ com o•·os. pedr.Js e pedaços ficar os agressores e processá-/os judi-
d.: pau. Fora cüsso. abre-se um ~- ciaimt:IIIIO. E. em esp.:cial. não deve ze. · 
dente cap:JZ aré d.: afel:zr à .:srabiüdacfe mer que renzem rransiormá-Ios em vfli-
democráric=. mas. Se a CUT livet" congera. que de-

Não se agrecüu apet1as Fernando fenda publical1lellte um deliJJq!J=Ie que 
Henrique Cardoso. mas. sobretudo. um arir:J · pedras e paus num cidadào 
preSidente eleiro democtalical1lellte. Sei pacifico. 
qu.: eie gosm d.: conremporizar e evitll' Uma . geração Jurou pela demot:mcia 
conflicos. o que aré cerro ponw é ·bom. justamt:11te para que rodos liv.:ssem zes-
Não se de•·=· porim. confundir rol.:rân· peitada sua inregridade tisica e monL 
cia com moleza Se um bando de delinquentes nio 

Deiinquences que aracam guaiquer ÍD· aprendeu ainda .:ssa obviedade. a cadeiJJ 
divíduo <iet-..m ser punidos. Do concr.i- calvez sirva como lllDB boa chance de 
rio. nunca >-ão parar de am~ O pro- reflexão. 
blema. cresce de ciimt:IISão ouando .:srá PS - Um 80s ce.uos mais brilbanles 
t:~~volvido o presidente da· República. e sensíveis que já li sobre meninos de 
Com a sensação de impunidade. provo- roa fOi escriw por Man:eio Coelho e pu-
c;utores •·ão s.:r .:slimulados a iu!redir blicado onzem na Folha. Ele coma O 
comilivas oficiais --e. cada vez ziials. a que senriu ao dar carona a dois garo-
repressão da polícia será dura. rumul· ws. É o artigo deiiniávo sobre o St:IIIi-
ruando o clima do pais. · menro de perplexidade. culpa e impo-

Daqui a pouco. malucos estão inva- ~cia que zemos cüanze do mass"= da 
dindo. o Congresso com paus e pedras infãncia. 

.. ~s_R. P~IDEH~ (Eduardo Sl,jpi."=,Y) ~ ltMn 1'= 

REQUERIMENTO N- 158, CE 1995 

__ _ 1Jbortlriagem.Particliria, publicado na Fofha de 5.Pauio, edição de 
25 de abril de "Í995. - · -
Em votaç:ãc"õ'lequerimento, em tumo único. 
Os Srs. Senadores qu& o aprovam queiram perrnanecar sentados. 

Votação, &m turno LiniCO. do Requerimento n- 656, de 1995, dO 
Senador Espendião Amin, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcrição. nos Anais do Senado Federal, do Editorial intitulado 

(Pau.a) 
Aprovado. 
Será feita a transc:riço1o. 
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-- - É a seguint8 a matéria cuja transcrição 
é solicitada: 

FOLHA DE S. PAULO 

Libe11:inagem pa11:idária 
. ---.; 

l'l~o pass.1ram três meses <.la pos· 
· ·· ~ novo Congrcl'SO c j:l sau 17 os 

Jegl•la<.lurcs que troc.~cmm de J>:ll11· 
do. !3.<S.1 ulitudc, de tBo corri<Jllt'im, 

.c.:urn.; ·u rist·u cJ, ):itnh:~r um cnJ,::tno· 
110 manto <.lc !t<>ntmlicl;~dc. A rcnn· 
rênc:la, porém, Jun~e <.le lcglllnmr a 
conduta, só faz ressalhlr a Rr:tvlt~ult: 
du distorções que rasgam o sl~tema 
pulltk'O btasUelro. ' 

Um aandl<.lato, annal, apn:sent:t· 
se em campanha il populaçilo vlncu· 
lado A um • ., <.letennlna<.la legenda, o 
que, em tese, deveria slgniOcar A 
concordância cum uma klcologla 
es~lllca. Dern ou .mal, e· por mais 
débeiS que sejam IIS R/lrlllllia~·ôCs 
nadonais, deveria haver a!gum grau 
de ldentlflcaçilo entre o candidato e 
a sigla que o acolhe. lf~. no mlnirno, 
um compromisso polhk:o com· pro· 
postas e posições. · 

Assim, a mudanç-.a de si!da depois 
do pleito, em um pais que dclic.:j;t ter 
urna legislaçao eleitoral que vise: a 
fortalecer os p:tnldos, dv:cri;t ser 
considerad1 tun.1 traiçilo ri'o ckitor e, 
aS<~irn, punida de alguma form;o. Se a 
!!"cx·a é adnlosa a qu:~lquer mumen· 

-to ao ffiãnd:rlo, toma-se uma provo-. 
t·a~·âo Insuportável ao ocorrer logo 

, ....: Af'Ú.S "A f""OS!-WC.' l"OUlO \I'Ctn OCOrTCndo 

-nu Cun~n:~sc). 

Em ccr1os t·asos, a Oli:rçào a deter· 
min:rda •iRI:t p:orct·e uma dclibcrnd~ 
fr.rudc. O 5en;cdor José Blant·o CROJ, 
por exemplo, que se bandeou cio 
I'DT para o I'I'L, admitiu sem qual
quer pudor que se havia filiado ao 
I'IJT "simplesmente por causa da 
eleiçilo". N:lo bastasse o descam
mento,_,1finnou ser favor.!vel ~ lide· 
li<L"tde parti<liria, "mas enquanto 
não tem ... " 

Seus atos, c de alguns de seus pa· 
.,!es. oterecem um manifesto elo
quente em favor de nonnas que col· 
bam a aluai libertinagem pattid~ria, 
instituindo punições vigorosas como 
a perd:i de mand;cto 

É claro que as necessidades de 
rcfonna politica vão multo além, ln· 
duindo até o voto· proporcional. 
Mas e'·ltar a deslealdade, a lmpostu· 
ra qtu.: é a troca de parti<.lo após a 
eleiç5o j;l seria um bom primeiro 
passo pam começar a moralizar e 
d1r rnais solidez .. :to hoje fr.lgil sisle·. 
n.m. partltl:lriu e, portanto, ii própria 
dctll<x:rndol no pafs. 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Es
-gotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen· 
to n• 535, de 1996, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1996. 

Em votação o requerimento. ~ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi· 
nado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) ..Pas
sa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 536, 
de 1996, de urgência, lido no Expediente, para o 
Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1996. 
· - Erfl votação o requerimento. 

..Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
~ ···Permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 4• da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Tem 
a palavra o Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, quero apenas 
comunicar que os prefeitos municipais da Parafba se 
reúnem em Campina Grande, em um simpósio ini
ciado ontem, para discutir a situação das prefeituras, 
tirar posições para se fazer reivindicações e, ao 
mesm·o· tempo, parcerias com o Governo do Estado, 
bem como reivindicações para a área federal. 

Como todos sabem, as prefeituras passam por 
momentos muito difíceis, principalmente no Nordes
te, onde o nível económico está realmente abaixo da 
média brasileira. 

Gostaria apenas de louvar a ação desses pre
feitos e desejar que hoje à noite, no encerramento, 
possam surgir conclusões que venham a minorar a 
situação calamitosa em que vivem nossos municí
pios. 

Refiro-me à reunião dos prefeitos paraibanos 
ql,!e a Associação dos Prefettos promove em Campi

-na c:frãnae,·que se iniciou ontem. - · - ~ · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Tem 
a palavra o Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, uma das áreas mais sensíveis da Medicina 
em nosso País é, sem sombra de dúvida, a dos 
transplantes. Trago de meu Estado notícias que 
acredito oportunas, neste momento em que o Con
gresso brasileiro busca definir regras para a doação 
e extirpação de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano, para fins de transplante. 

Lembro que, nesta Casa, discutem-se os proje
tes da Senadora Benedita da Silva, do Senador Dar
cy Ribeiro e do Relator Lúcio Alcântara, que apre
senta um substitutivo. 

Tive a honra de participar, no dia 13 do corren
te mês, na Escola Paulista de Medicina, de expressi
vo simpósio promovido e organizado pelo Núcleo de 
Estudos Estratégicos em Saúde daquela faculdade, 
que eno~rece a Universidade Federal de São f>aulo 
por inteQiá-la. Na presença do MagnifiCO Reitor da 
UNIFESP, Professor Doutor Hélio Egydio Nogueira, 
coube-me falar sobre • Aspectos Legislativos•, no 
âmbito de um terna geral que era a "Modem~ção 
da Legislação sobre Transplantes de Órgãos". Os 
• Aspectos Éticos• foram analisados pelo Prolessor 
Doutor Gabriel Oselka, da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, e os "Transplantes 
~de órgãos no Estado de São Paulo", pela Doutora 
Maria eecma Corrêa, que representava o ilustre Se
cretário Estadual da Saúde, Doutor José da Silva 
Guedes. Seguiram-se uma mesa-redonda e deba
tes, dos quais participaram também os professores 
doutores Rubens Belfort Júnior, Chefe do Departa
mento de Oftalmologia daquela Escola; José Osmar 
Medina Pestana, Diretor-Cifnico do Hospital São 
Paulo; Alfredo Inácio Fiorelli, Coordenador da Cen
tral de Transplante da Secretaria de Estado de Saú
de do Estado de São Paulo; e ~nio Buffolo, Chefe 
da· Disciplina de Cirurgia Cardiovascular da Escola 
Paulista. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, depois 
de delinear um panorama do que está em andamen
to no Congresso Nacional relativamente ao assunto, 
fiquei surpreso com as palavras dos demais partici
pantes, merecidamente reconhecidos como autori
dades no assunto, que foram unânimes em afirmar 
que a legislação vigente atende às necessidades le
gais e éticas na área dos transplantes._ E també~ 
unânimes -em .considerar que a atual realidade brast
leira não oombina com uma mudànça legal que 
transforme os brasileiros em doadores natos. Isto é, 
que transforme todos nós em doadores até manifes
tação individual em contrário. Acreditam que isso 
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constituiria uma inversão na ordem natural das coi
-sas;- violando princípios morais e éticos e trazendo 
mais entraves que incentivos à admirável atlvidade 
de salvar vidas humanas através de transplantes de 
órgãos e tecipos. 

Alguns desses especialistas excetuam desse 
entendimento a doação de córneas, que pode ser 
feita horas após o óbito, como acontece, por exem
plo, em alguns estados norte-americanos, onde, in
dependentemente de autorização familiar, todas as 
autópsias realizadas em tempo competente envol
vem a retirada de córneas, juntamente com os órgã
os necessários à perícia médico-legal ou aos exa
mes anatomopatológicos. Finalmente, aqueles médi
cos apontam outro rumo como o correto nas aluais 
circunstâncias, ou seja: o Poder Público deve con
centrar esforços para implementar uma infra-el?trutu
ra-con~nte com as necessidades. nacionais de 
meios para realizar mais transplantes e não apenas 

~ ··aumentar as doações, pois estas já existem ·em per 
tencial adequado. O que não existe são recursos 
técnicos - equipamentos, meios de transporte, insta
lações e pessoal quantitativamente .à alturá das Pos
sibilidades de coleta e aproveitamento dos órgãos e 
tecidos disponíveis. 

Segundo o Coordenador da Central de Trans
plante da Secretaria de Estado de Saúde, São Paulo 
poderia dispor já, com a aluai legislação, de três mil 
doadores por ano, número mais que condizente com 
as aluais necessidades nacionais. Ele e os demais 
especialistas revelaram as gritantes deficiências de 
que se ressente o setor para, em boas condições 
técnicas e em tempo hábil, suscitar a: doação, retirar 
os órgãos doados e levá-los até o receptor. 

Essa é a realidade. De nada adiantaria somen
te aumentar o número de doadores, sendo que deli
ciências e empecilhos continuariam a existir, dificul
tando e tomando inseguro o aproveitamento dos ór- · 
gãos e tecidos doados. · -

Sr. Presidente, é isto o que agride a Constitui
ção, pois, no seu arl 199, § 4°, diz a nossa Carta 
Magna: ... -·· - -

• A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facllllem a remoção de órgã
os, tecidos e substâncias humanas para fins 
de transplante, pesquisa e tratamento, bem 
como a coleta, processamento e transfusão 

- .,.. dasangue e seus derivados, se(ldo vedado 
. todotipo.de comercializãÇâó·.• (Grilo nossa) 

Relativamente ao transplante de córnea, hoje 
considerado como cirurgia mais· fácil que a de cata
rata, ressaHou-se que, para aprimorar a legislação, 

dever-se-ia, sim, permitir a coleta por pessoal não 
médico, mas qualificado para esse mister, como os 
auxiliares de autópsia, os paramédicos e outras ati
vidades afins. Isto, aliado a um efetivo serviço de 
contato com as fammas para lhes mostrar a impor
tância e a facilidade da doação, resolveria de vez o 
problema. 

Hoje, o maior manancial de córneas doadas no 
Brasil está localizado nas proximidades da cidade de 
São Paulo, graças especialmente ao abnegado tra
balho de um ei:onomista, o Sr. Pascoal Martinez Mu
nhoz, digno Presidente do Banco de Olhos de Soro
caba, dirigido com tanto sucesso, que se construiu 
um hospital oftalmológico como seu anexo. Esse 
bàncO ·de olhos, sozinho, é capaz de suprir todos os 
centroS de transplante credenciados no Pafs, sim
plesmente porque, dotado de boa estrutura, tanto 
para o contato com as fammas dos doadores, como 
pa·ra a retirada. e iápido aproveitamento das· cór
neas, funtliona em um necrotério e não em um hos
pital. · Lá não há filas de receptores à· espera de 
transpl~nte. O Departamento de Oftalmologia d~ Es
cola Paulista de Medicina, além de outros impoftan
tes ceniros médicO-hospitalares do Pafs, ser/e-se 
dele e pode, no momento, oferecer uma perspeCtiva 
de transplante a qualquer necessitado, no Hospital 
São. Paulo, com o prazo máximo de um mês a um 
mês e meio. Na opinião dos especialistas, é o pa
drão de funcionamento do Banco de Olhos de Soro
caba ·um dos exemplos concretos a serem analisa
dos e seguidos. 

Do ponto de vista ético e prático, o Prof. Dr. 
Gabriel Oselka trouxe a maior contribuição àquele 
simpósio. Demonstrou que, em países social e eco
nomicamente mais desenvolvidos, onde foi adotado 
o princípio do doador nato, produziram-se efeitos 
inesperados e indesejados, além de se haver acirra
do a polêmica em tomo do direito de cada um dispor 
do próprio corpo. Se esses países apresentam exce
lentes níveis de transplantes é porque centralizam 
esforços no aprimoramento das organizações opera
cionais no setor e não porque tentaram, de uma for
ma ou de outra, tomar a doação compulsiva. 

Como os demais debatedores e palestrantes, o 
Prof. Gabriel Oselka reconheceu que todos os proje
tes de lei em andamento nesta Casa com vistas aos 
transplantes são frutos de boas intenções. Mas 
acentuou que, se !or adotado o principio do doador 
nato, os nieaicos enfrentamo· problemas éticos e, 
portanto, de consciência. Isto poderá acontecer, por 
exemplo, quando se defrontarem com a resistência 
de uma farl}llia à retirada dos órgãos de um ente 
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querido, intenso à doação e que, por qualquer moti
-vQ, não haja inserido essa negativa num documento 
de porte pessoal. 

A questão de doar ou não é de foro íntimo e 
sobre a decisão não podem pairar dúvidas. Ela diz 
respeito tão-somente ao pensamento e às convicçõ
es de cada cidadão. É estritamente pessoal. Está re
lacionada diretamente com a liberdade individual e o 
direito de cada um dispor do seu próprio corpo, com 
a liberdade ,e o direito de aiguém dispor de algo que 
só a si pertence e que, para a maioria, constitui a ex
teriorização de alguma coisa sublime e sagrada. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os as
pectos que acabo de expor foram os que mais se 
destacaram naquele simpósio. Creio que merecem 
toda a nossa atenção, pois estamos a um passo de 
decidir sobre profundas modificações na disciplina 
légãrcfe"ftssunto dos mais polêmicos e melindrosos. _ .. 
A necessidade de tomarmos o máximo cuidado é di
retãmente proporcional ao fato de que, a par de tor
ná-la mais precisa e abrangente, incorremos no ris-
co de criar na lei um princípio que poderá violentar 

· conceitos éticos, morais e mesmo religiosos de 
nosso povo. Na melhor das hipóteses, essa inova
ção poderia gerar letras jurídicas mortas. Pior ain
da: poderíamos disseminar medo, gerar pânico, o 
que em nada contribuiria para facilitar os trans
plantes. 

Era o que me cumpria dizer, após presenciar 
as manifestações de tantos luminares da ciência 
médica e sentir-me contagiado pelo ambiente aca
dêmico, numa das faculdades que mais engrande
cem a medicina brasileira. 

MMitO obrigado. 

Durante o discutsO do Sr. Romeu 
Tuma, o Sr. Eduardo Suplicy, suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da pràsidéncia, 
que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} - Conce
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} -
Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, na França, o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, em entre-

- vista -ae jemal Le Figaro, reconheCeu que, neste 
ano, o desemprego no Brasn será maior do que em 
1995. 'Houve uma taxa de 5% de desemprego no 
ano passado, e, neste ano, esse Indica deverá ser 
de 6%', disse o Presidente. 

Ora, Sr. Presidente, na semana passada, fa
lando aos empresários, o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso afirmou que não via qualquer indica
dor macroeconõmico que mostrasse uma situação 
séria, grave. Sua Excelência, na França, reconhece 
que a situação de desemprego está aumentando e é 
séria. Pelo menos é o que dá a entender. 

Quero lembrar que, em 1994, último ano do 
Presidente Itamar Franco, era então Ministro da Fa
zenda o Sr. Fernando Henrique Cardoso, e a taxa 
de desemprego estava em tomo de 3,4%. Agora 
está praticamente o dobro; 6%. Sr. Presidente, Se
nador Ney Suassuna, trata-se de agravamento sério 
da situação económica e social brasileira, e isso não 
deve ser tratado de qualquer maneira, senão com 
muita gravidade. 

SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} - Não há 
mais oradores inscritos. 

A Pl'êsidência designa para a Ordem do Dia da 
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, 
às 14h30min a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°154, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno} 

Projeto de Decreto Legislativo N• 154, de 1995 
(n• 78/95, na Câmara dos Deputados}, que aprova o 
ato que outorga permissão à 90-FM Stéreo L TOA. 
para e1C!JIQ.rar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Pirassununga, Es
tado de São Paulo. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação} 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°171, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno} 

Projeto de Decreto Legislativo N• 171, DE 1995 
(n• 157/95, na .Câmara dos Deputados}, que aprova 
o ato que reõõva a concessão outor'gáéla à TV GLo
BODE RECIFE LTDA. para explorar serviço dera
diodifusão de sons e imagens (televisão} na Cidade 
de Recife, E$_tado de Pernambuco. 

-- -------------
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(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
l:açiio) 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°178, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo N• 178, de 1995 
(n• 150/95, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Ci
dade das Águas Lida. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na Cida
de de Amparo, Estado de São Paulo. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
caçioj~ 

-4-
~ ... ~-Pl'IDPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°1, DE 1996 

Terceiro e último dia de discussão, em segun
do turno, da Proposta de Emenda à Constituição N• 
1, DE 1996 (n• 48195, na Câmara dos Deputados), 
que dá nova redação ao inciso 11 do art. 192 da 
Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessáo ás 1Bh59min.) 

ATA DA 761 SESSÃO NÃO DEUBERATIVA, 
REAUZADA EM 24 DE MAIO DE 1996 

(PUBLICADA NO DSF, DE 25 DE MAIO DE 1996) 

REFIFICAÇÕES 

No sumário da ata, ao finaf"da página n• 8.747, 
no item 2.2.4 -Comunicações da Presidência. 

Onclese lê: 
Recebimento dos Offcios n•s S/37 a 40, de 

1996 (n"s 1.556 a 1.558/96, respectivamente, na ori
_g_em);-eACaminhando manifestações daquele órgão 
relativas às solicitações do Govemo do Estado de 
Minas Gerais, para que possa contratar operações 
de crédito para os fins que especifica. 

Leia-se: 
Recebimento dos Ofícios n•s S/37 a 40, de 

1996, do Banco Central do Brasil, (n•s 1.556 a 1.558 
e 1.562196, respectivamente, na origem), encami
nhando manifestações daquele órgão relativas às 
solicitações do Governo do Estado de Minas Gerais, 
para que possa contratar operações de créd~o para 
os fins que especifica. 

Ainda no sumário da ata, à página n• 8.749, 1• 
coluna, no ~em 2.2.1 O - Le~ura de projeto, inclua
se, por omissão, o seguinte: 

Projeto de Lei do Senado ri" 112, de 1996, de au
toria do Senador Pedro Piva, que ãiSp(íe sobre os pla
nos de saúde, segiJI"OOHlaúde e similares deverão man
ter os patamares de. mensalidades vinculados à idade 
de ingresi!Q no sistema, e dá outras providências. · 

. No texto da ata, à página n• 8.806, 2" CQ!una, 
imediatamente · após o despacho do Projeto cle Lei 
do Senado n• 111, de 1996, inclua-se, por omiSsão, 
o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 112, DE 1996 

Dispõe sobre os planos de saúde seguros-saúde 
e similares deverão manter os patamares ele 

mensalidades vinculadas à idade ele ingresso no 
sistema, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os contatos de planos de saúde, segu

ros-sàúdEíÕu similares deverão manter patamar de 
mensalidade vinculado à idade de ingresso do 
usuário no sistema 

Art. 2" As renovações dos contratos de que 
trata o artigo anterior não poderão I"Jl()dificar unilate
ralmente suas características ou atualizar aquele pa· 
tarnar de mensalidades. 

Art. 3° Fica vedado às entidades de planos de 
saúde, seguro-saúde e similares o estabelecimento 
de idade-lim~e dos usuários para realização dos 
contratos. 

Art. 4° Os infratores desta Lei serão penaliza
dos com base na Lei de n• 8.078, de 11 de setembro 
de 1990. . . _ 

Art. 5õ"Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6" Ficam revogadas as disposições em 
contrário. 
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Justificação 

A derrocada do sistema de saúde brasileiro, precipi· 
tada pela coincidência de vários fatores, ensejou a 

eclosão de um segmento médico-industrial altemati· 
vo que consegue vicejar, robusto, mesmo em meio 
aos percalços económicos por que tem passado a 

nação nos últimos anos. 

Esta vertente complementar do atendimento 
médico provida pelos chamados planos de saúde ou 
seguros-saúde e congéneres, apesar de já existir há 
uns trinta anos, teve o seu grande desenvolvimento 
associado à ineficiência do sistema de saúde esta
tal, como uma resposta às necessidades da qlasse 
média-eo'das empresas. Apesar de tudo, as mensal i· 
dadas cobradas pelos . planos de saúde brasileiros 

· ·sao-das mais caras do mundo. Em realidade, cobra· 
se aqui mais do dobro da média cobrada nos países 
desenvolvidos. Além disso, pelos seus elevados 
custos, somente 23% da população brasileira tem 
acesso a esse tipo de atendimento. A grande maio
ria da população queda-se sem assistência médica 
logo, depreende-se que esse segmento económico 
escolheu a fatia rentável do mercado, enquanto. o 
Sistema Único de Saúde (SUS) arca com os proce
dimentos complexos ou não-rentáveis. 

Seu crescimento tem sido acompanhado de 
enorme reforço do seu hobby através de repre
sentantes nos poderes da União. Como exemplo, 
a Reselução n° 1.401/93 do Conselho Federal de 
Medicina, que obrigava os planos de saúde e simi· 
lares a executarem transplantes e a tratarem pa
cientes com doenças infecto-contagiosas como, 
por exemplo, a hepatite, a pneumonia ou a AIOS, 
as degenerativas como a arteriosclerose, e as 
neoplasias, foi sumariamente derrubada pela Jus
tiça Federal. 

A vida é o mais nobre atributo biológico e so
cial. Em realidade, a base de qualquer atividade hu
mana. A saúde o seu pressuposto óbvio. No entan
to,. a-.J!l~jçin_a de grupo tem tratado a saúde como 
um ·objeto qualquer, do qual tenta arranCar os maio
res lucros possíveis. A falta de uma regulamentação 
específica enseja a elaboração de contratos draco
nianos que envolvem os usuários em toda sorte de 

enganos. haja vista a participação majoritária deste 
segmento económico nas queixas dos Procons de 
todo o Brasil. As reclamações, justas em sua grande 
maioria, envolvem principalmente aspectos como a 
reduzida cobertura, os longos prazos de carências 
para determinados procedimentos e os reajustes as
sociados à idade. 

Este último aspecto, isto é, o reajuste das men
salidades à medida que a pessoa envelhece, carac
teriza de forma clara o caráter meramente comercial, 
no seu sentido pejorativo, da atividade da medicina 
de grupo. Nada mais repulsivo, do ponto de vista éti
co e moral, do que a manipulação da saúde como se 
fora uma entidade passível de venda e lucro. Não 
existe qualquer pudor dessa vertente médico-indus
trial em, a partir de sofismas atuariais, impingir sobre 
os idosoS' o enorme ónus das mensalidades que so
bem em progressão geométrica, pelo fato de que, 
estatisticamente, adoecem mais freqüentemente. A 
empresa A, por exemplo, aumenta os valores das 
mensalidades em 5% a cada ano após os 71 anos. 
A empresa B cobra uma mensalidade de 35 reais 
para a faixa etária até os 17 anos, 240 reais para a 
faixa etária situada entre 66-70 anos, e não menos 
que 516 reais acima dos setenta anos! A empresa C 
cobra 22 reais para a faixa etária dos 18 a 39 anos e 
170 reais para usuários acima dos 70 anos. 

Além deste comportamento revottante, os 
membros desse segmento económico não he;;Ham 
em discriminar o atendimento médico a seres huma
nos pelo fato de serem idosos, sem qualquer:i>ejo, 
num claro desrespeHo a preceHo constitucional. As
sim, existem empresas que só aceitam associados 
até 59 anos, enquanto outras até 65 anos. 

Esta atitude toma-se ainda pior quando sabe
mos que, em geral, o idoso médio brasileiro vive em 
condições indignas, percebendo uma aposentadoria 
que, em seu topo, é inferior a 8 salários mínimos de 
referência. Além disso, os cálculos atuariais, se ho
nestos, baseiam-se no número de anos de contribui
ção para <i-sistema, isto é, se t.im indivíduo ingres
sou num plano de saúde aos 45 anos e pouco utili
zou o mesmo até os, digamos, 60 anos, durante 
todo esse período ele sustentou a utilização de ou-
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tros usuários. A idéia do cálculo atuarial é. exala
mente, ajustar uma contribuição mínima e igualitária 
para todas as faixas etárias. Essa é a filosofia do 
sistema. A mudança de contribuições do plano de 
saúde, já em curso, representa um inaceitável sofis
ma matemático, uma duplicação da segurança do 
sistema, já excessivamente preservada pelas eleva
das prestações, pelas restrições de atendimento e 
pelas famigeradas carências. 

Assim, foi a nossa intenção, neste projeto de 
lei, salvaguardar os interesses da população idosa 
brasileira, a maior vítima dos planos de saúde ou 
dos seguros-saúde, apesar de suas diversidades de 
·.atuação. Para tanto, apoiar-se-á, para a efetiva puni
ção dos faltosos, no Código do Consumidor, uma lei 

de indisê:'utfveis méritos e eficácia em tão ~;,plexo 
co_ntéXto. --. .. · . . . 

~ . .. Saia -das SesSões, 24 de maio de 1996 . .:_ Se-
nador Pedro Plva •. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a proteção do consu
midor, e dá outras providências. 

{Às Comissões de Assunto Sociais e 
de Assuntos Económicos, cabendo à esta 
última a competência terminativa). 

Também no texto da ata, à página n• 8806, 2" 
coluna, na fala da Presidência, 

Onde se lê: 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O projeto 

será publicado e remetido à comissão competente. 

Leia-se:" 
O 81'1. PRESIDENTE {Geraldo Melo) -Os pro-

jetas serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

Ata da 80ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 29 de maio de 1996 

211 Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos, Ney Suassuna e Eduardo Suplicy 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Valladares 
- Artur da Távola - Bello Parga - Benedita da Sil
va - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Be
zerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge - Eduardo Supliey - Élcio Álvares 
- Emffia Fernandes - Emandes Amorim - Esperi
dião Amin - Aaviano Melo - Francelino Pereira -
Freitas Neto - .Geraldo Melo - Gerson Camata -

• Gil~ .Mlfa!lda - Gilvam Borges -. Guilherme 
"Pãlmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena -
Íris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres 
- João França - João Rocha - Joel de Hollanda 
...: Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agri-

. .,:-

pino - José Alves - José Bianco - José Eduardo 
Outra - José Eduardo Vieira - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Samey - Júlio Campos - Júnia Marise - -
Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio Portella -
Lúdio Coelho - Mar1uce Pinto - Mauro Miranda -
Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares -
Onofre Ouinan - Osmar Dias - Pedro Simon -
Ramez Tebet - Regina Assumpção -- Renan Ca
lheiros - Roberto Freire - Roberto Requião -
Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
Uma - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Teotonio Vilela Filllo - totó Cavalcante - Valmir 
Campelo - Vilson KleinObing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs. _ - - -- ... 
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Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aber1a a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, expediente que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OF[CIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N• 14196, de 27 de maio do corrente, do Minis
tro das Relações Exteriores referente ao Requeri-

mento n• 426, de 1996, de informações, do Seryador 
Epitácio~afeteira. 

As informações foram encaminhadas, 
-em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECER N" 279, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 
169, de 1996, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, o nome do Sr. ilosé Ar
naldo da Fonseca. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 29-5-96 apre
ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Ber
nardo Cabral (em anexo ao parecer}, sobre a Men
sagem n• 169, de 1996, do Senhor Presidente da 
República, opina pela Aprovação da escolha do Se
nhor José Arnaldo da Fonseca para exereer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

Sala das Comissões, 29 de maio de 1996.
Íris Rezende - Presidente, Bernardo Cabral, Rela
tor - Ramez Tebet - Romeu Tuma - Sérgio Ma
chado- Pedro Simon - Roberto Requlão- Fran
cellnQ. P~l:!!ira - Ney Suassuna - Gul!herme Pal
meira -José Bianco- Elcio Alvares- José Foga
ça - Josaphat Marinho- Esperidlão Amin -José 
Eduardo Outra - Regina DAssumpção - Antonio 
éados Valadares. 

Relator: Senador Bernardo C3bral 

Com apoio no parágrafo único, in fine, do art. 
104 da Constituição Federal, o Senhor Presidente 
da República submete à consideração do Senado 
Federal (fls. 01} o nome do Doutor José Arnaldo da 
Fonseca, Procurador da República, para exercer o 
cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Antô
nio Torreão Braz. A indicação presidencial está res
paldada nos méritos pessoais do nominado, cons
tantes do curriculum vitae em anexo (fls. 03 a 1 0). 

2. Efetivamente, dispõe o mandamento da Lei 
Maior, no artigo citado: 

"Ar!. 104. O Superior Tribunal de Justi
ça compõe-se de, no mfnimo, trinta e três 
Ministros. . . . . 

- Parágrafo único. Os Ministros do Supe
rior Tribunal de Justiça serão nomeados 
pelo Presidente da República, dentre bmsi
leiros com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos, de notável saber jurf
dico e reputação ilibada, depois de aprovada 
a escolha pelo Senado Federal, sendo: 

I - ····················~··············•··•···•·•··~······•· 

11 - um terço, em partes iguais, dentre 
advogados e membros do Ministério Público 
Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos 
Territórios, alternadamente, indicados na 
forma do arl 94. • 

3. ócurrlculum vltae do indicado aponta-o 
como filho de José Lavres da Fonseca e Josefina 
Santana Fonseca, tendo nascido em 28 de novem
bro de 1935, e sendo natural do municfpio de Pedra 
Mole, em Sergipe. A sua escolaridade inclui (fts. 05} 
os cursos primário, secundário e superior, os dois 
primeiros em educandários da capital sergipana e o 
úttimo com diploma em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Faculdade do Catete (1959/61 }, da Universida
de do Estado do Rio de Janeiro, em 1961, embora 
tenha iniciado o seu curso jurídico na Faculdade de 
Direito de Sergipe, entre 1957 e 1958. 

4. No que respeita às suas atividades profissio
nais, o indicac!o pr_esidencial exerceu, ainda, na Ca
pital Federal,elevados cargos e funções públicas na 
esfera federal {fls. 06 e 07}, voltados para as áreas 
da Procuradoria e Subprocuradoria-Geral da Repú
blica, Min~rio Público_ e Instituto dos Advogados 
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do Distrito Federal, onde também exerceu a advoca
-cia por 20 anos, de forma ininterrupta. Ingressou no 
Quadro do Ministério Público Federal por concurso 
público de provas e tftulos. Foi, anteriormente, revi
sor do Departamento de Imprensa Nacional, igual
mente por concurso público, em 1961. Sempre pro
movido por merecimento, o Doutor José Arnaldo da 
Fonseca galgou todos os estágios da carreira de 
Procurador da República, até atingir a 11 Categoria 
Foi, igualmente, Chefe da Procuradoria da Repúbli
ca e Procurador Regional Eleitoral junto ao Tribunal 
respectivo, ambos no Distrito Federal, Procurador
Geral do Conselho Administrativo de Defesa EconO
mica (CADE} e Vice-Presidente e Tesoureiro da A& 
sociação Nacional dos Procuradores da República 
(1975/79). É de sua autoria o trabalho jurídico ·uma 
P.ro~ de inelegibilidade", publicado na Revista da 
Procuraa'oria-Geral da República n• 06, com conver-

~ . $ã.Q .~!!J.projeto de lei pelo Poder 8cecutivo. 

5. O Senhor José Arnaldo da Fonseca, cujas 
promoções funcionais sempre tiveram o sinete do 
merecimento, é portador de quatro condecorações 
militares e uma civil, listadas a fls. 1 O. 

6. Por fim quer-nos parecer que, em face do 
exposto, os ilustres integrantes desta Comissão já 
possuem os elementos informativos suficientes e ne
cessários para deliberar sobre a escolha presiden
cial do nome do Doutor José Arnaldo da Fonseca, 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribu
nal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro AntOnio Torreão Braz. 

É o relatório, s.m.j. 
Sala da Comissão, 29 de maio de 1996. - lrls 

Rezende, Presidente- Bernardo Cabral, Relator. 

PARECER N" 280, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, o!_usti
ça e Cidadania, sobre a Mensageí:tJ no 
171, de 1996, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, o nome do Sr. Carlos Al
berto Menezes Direito. 

Á c~;;;i~o de Constituição; Justiçli. e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 29-5-96 apre
ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
Francelina Pereira (em anexo ao parece.,, sobre a 

Mensagem n• 171, de 1996, do Senhor Presidente 
da República, opina pela aprovação da escolha do 
Senhor Cartos Alberto Menezes Direito para exercer 
o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Ju~. 

Sala da Comissões, 29 de maio de 1996. - lrls 
Rezencte, Presidente - Francellno Pereira, Relator 
-Sérgio Machado- Ramez }ebet .- Josaphat Ma
rinho - Esperldlão Amln - Elclo Alvares - Pedro 
Simon - Ney Suassuna - Bernardo Cabral -
Hugo Napoleão- José Fogaça - Romeu Tuma -
Regina Assumpção- Jefferson Peres. 

Relator: Senador Francellno Pereira 

Submete-se a esta Comissão a Mensagem n• 
171, de 1996 (n• 439196, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal o nome do Dr. Cartos Alberto Mene
zes Direi@, Desembargador do Tribunal de JuStiça 
do Estado do Rio de Janeiro, para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tnbunal de Justiça. na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Francisco 
Cláudio de Almeida Santos. 

O alentado currículo anexo, apresentado pelo 
interessado, cobrindo os últimos trinta anos de ativi· 
dades escolares e universitárias, publicações de 
obras sobre diversos temas jurídicos e participação 
em congressos, seminários, comissões e colegia
dos, o credenciam ao exerclcio do cargo para o qual 
foi designado. 

Entrésuas atividades públiCas e profissionais, 
o Dr. Carlos Alberto Menezes Direito foi Chefe de 
Gabinete do Ministro da Educação, Presidente da 
Casa da Moeda do Brasil, Secreiário de Educação 
do Rio de Janeiro e Prefeito em exerclcio do Rio de 
Janeiro em 1979 e 1980. 

Esta Comissão dispõe, portanto, de todos os 
elementos para deliberar sobre a indicação proposta. 

Sala da Comissão, 29 de maio de 1996.- frls 
Rezende, Presidente - Francelina Pereira, Relator. 

·::MRECÊFi .N" 281; DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justl· 
ça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 
174, de 1996, do Senhor Presidente da 
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República, submetendo à aprovação do 
- Senado Federal, o nome do Sr. Fernando 
Gonçalves. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, em votação secreta realizada em 29-05-96 apre
ciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador 
Francelino Pereira (em anexo ao parecer), sobre a 
Mensagem n2 174, de 1996, do Senhor Presidente 
da República, opina pela aprovação da -escolha do 
Senhor Fernando Gonçalves para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal da Justiça. 

Sala das Comissões, ""29 de maio de 1996. lris 
Rezende - Presidente, Francelina Pereira - Rela
tor , Ramez Tebet, Esperldião Amlm, Roberto Re
quião, Jefferson Peres, Hugo Napoleão, Josaphat 
MaÃnt!Qo Romeu Tuma., Sérgio Machado, Pedro 
Simom, José Fogaça, Ney Suassuma, Bernardo 

· -Qalxàl. · Élcio Álvares, Regina Assumpção e Anto
nio Carlos Valadares. 

Relator: Senador Francelina Pereira 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, dentro da competência que lhe é atribufda pelo 
art. 101, inciso 11. n• 9, do Regimento Interno do Se
nado Federal, recebe, para opinar, mensagem do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, da 
qual consta indicação do nome do Doutor Fernando 
Gonçalves, Juiz do Tribunal Regional Federal da 1• 
Região, com ·seae em Brasflia - Distrito Federal, 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribu
nal de __:!ustiça, em vaga reservada a juízes dos Tri

bunais Regionais Federais, decorrente da aposenta
doria do Ministro Jesus Costa Uma. 

De acordo com o art. 52, inciso III, alínea •a•, 
da Carta Magna, combinado com o parágrafo único 
do art. 104, compete, privativamente, ao Senado Fe
deral aprovar, previamente, por voto secreto, após 
argüição pública, a escolha de Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça. 

O nome do Doutor Fernando Gonçalves, Juiz 
do Tribunal Regional Federal da 1• Região, com 

• sede~m_B.ra§fiia-DF, indicado para exerçer o eleva
ãõ cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
honra e enriquece as letras jurídicas nacionais, 
como se pode ver do curriculum vitae reproduzido, 
ein síntese, a seguir: -- -

"1. Dados Pessoais 

1.1 - Data de Nascimento: 28.04.40 
1.2 - Rliação: José Gonçalves de Jesus e Ce

cma Gonçalves 

1.3- Naturalidade: Belo Horizonte - MG 
1.4- Estado Civil: Casado 
1.5-lngresso no Serviço Público: 17.1;58 
1.6 - Lotação: Tribunal Regional Federal da 1• 

Região- Praça dos Tribunais Superiores 0.:02, Blo
coA- Brasflia- DF 

2. Nível de Formação 

2.1 - Curso Superior: Faculdade de Direito da 
Univer:;idade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

3. concursos Públicos- Aprovação 

3.1 -Juiz de Direito do Estado de Minas Ge-
rais 

3.2 - Juiz de Diretto do Estado do Rio de Ja
neiro 

3.3- Delegado de Policia do Estado de Minas 
Gerais 

3.4- Procurador da Fazenda Nacional 
3.5- Procurador da República 
3.6 JuiZ Federal 

4. Atividades Exercidas 

4.1 - Procurador da Superindência Nacional do 
Abastecimento- SUNAB- em Minas Gerais- 1968-
1971. 

4.2 - Juiz de Direito do Estado de Minas Ge
rais, mediante aprovação em concurso público de tí
tulos e provas. perfodo de exercfcio: agosto de 1971 
a março de 1975. 

4.3 - Procurador da República em Minas Ge
rais, mediante aprovação em concurso público de tí
tulos e provas. Perfodo de exercíco: março de 1975 
a fevereiro de 1976. 

4.4 - Juiz Federal (1976), Seção Judiciária do 
Estado de Minas Gerais -: s• Vara. 

4.5-Jni Fedêtai Diretor dO Foro e Conegedor Per
manente da Seção Judciária de Minas Gelais, em 1980. 

4.6 - Membro efetivo do Tribunal Regional 
Elettoral de Minas Gerais. 
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4.7 - Membro efetivo do Tribunal Regional 
-Eleitoral do Distrito Federal. 

4.8 - Presidente da 3" Turma do Tribunal Re
gional Federal da 1• Região. 

4.9 - Presidente da .2" Seção do Tribunal Re-
gional Federal da 1• Região - -

4.10- Membro do Conselho de Administração 
do Tribunal Regional Federal da 1• Região. 

4.11 - Presidente da Comissão de Regimento 
do Tribunal Regional Federal da 11 Região. 

4.12 - Presidente da Comissão Examinadora 
do III Concurso de Juiz Federal Substituto, promovi
do pelo Tribunal Regional Federal da 1• Região. 

4.13- Presidente da Comissão Examinadora 
do IV Concurso de Juiz Federal Substituto, promovi
do pelo Tribunal Regional Federal da 1• Região. 

4.14 - Incluído em lista tríplice, em 1995, para 
compor.-> Superior Tribunal de Justiça. • 

5. Magistério 

5.1 - Professor de Direito Tributário da Facul
dade de Ciências Gerenciais da UNA - Belo Hori
zonte- Minas Gerais. 

5.2 - Professor de Direito Tributário da Funda
ção dom Cabral da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais". 

Ante o exposto, considerando a natureza da 
matéria em apreciação, é o que se tem a relatar no 
presente processo. • 

Sala das Comissões, 29 de maio de 1996. - lris 
Rezende, Presidente- Francelino Pereira, Relator. 

O· SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa ofícios que passo a ler. 

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO N° 035/96-LPSDB 

Brasma, 24 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa EXcelência para, nos termos 

regimentais indicar os Senadores Jefferson Peres e 
Coutinho Jorge, como titulares, Pedro Pi~ e Carlos 

"Wilson, Cõmo supleníes,-para comporein a Comis
são Temporária "destinada a "definir uma política 
para o desenvolvimento económico e social da Ama-
zônia". - - - -

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, Llder do PSDB. 

OF. GLPTB/092196 
Brasma, 28 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF.SF/802196 e de acordo 

com a proporcionalidade partidária, venho à presen
ça de V. Ex" com o objetivo de indicar o Exm• Sr. 
Senador Valmir Campelo na condição de Titular, e a 
Exm• Sr§ Senadora Em ma Fernandes, como Suplen
te, para como representantes do Partido Trabalhista 
Brasileiro - PTB, comporem a Comissão Temporá
ria, criada atráves do Requerimento n• 475, de 1996 
destinada a "definir uma polftica para o desenvolvi
mento económico e social da Amazônia". 

Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. Ex" 
os protestos de elevada estima e distinta considera
ção. - Setfador Valmlr Campelo, Uder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - 0$ off
cios lidos vão à publicação. 

A Presidência designa os Senadores indicmos 
pelas Lideranças do PSDB e do PTB, para integrar a 
Comissão Temporária criada por intermédio do Re
querimento n• 475, de 1996, de conformidade com o 
expediente lido anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Scbrea 
mesa, ofícios que passo a ler. -

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO N• 277/PT 

Brasma, 29 de maio de 1996 

SenjJor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de solicitar seja tomada sem efeito indica
ção anteriormente feita, e indicar o Deputado Nilmá
rio Miranda, titular e a Deputada Sandra Starling, 
suplente, para integrarem a Comissão Especial des
tinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.425, que 
trata de alterações na organização da assistência 
social. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vos
sa Excelência protestos de elevada estima e conside
ração.- Deputada Sandra Starling, Líder do PT. 

OFLPFL N• 349/96 

sr-aSma, 28 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais solicito sejam substi

tuídos os Senadores indiciados para comporem a 
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Comissão Mis1a destinada a apreciar a Medida Pro
visória n• 1.459, pelos seguintes: 

Titulares 
João Rocha 
José Alves 

Suplente 
OdacirSoares 
JoséBianco 

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, U
der do PFL no Senado Federal. 

OFÍCIO N° 636-L-BLPARL./96-

Brasília, 28 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Vic Pires Franco deixa de fazer parte como membro 
suplente, da Comissão Mista destinada a emitir pa
recer à Medida Provisória n• 1.434, de 9 de maio de 
l99S, .q~ "Dispõe sobre as alfquotas de conlíibui
ção P.ara o Plano de Seguridade Social do Servidor · · 

~ . · PúbUCo..Civil Ativo dos Poderes da União, das Autar
quias e das Fundações Púbficas, e dá ótilras provi-
dências". · 

Indico para a referida vaga o Deputado Mauro 
Lopes. · · · .. · 

Atenciosamente, Inocêncio Oliveira, Uder do 
Bloco Parlamentar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão 
feitas as subst~uições solic~das. · 

A Presidência recebeu, do Banco Central do 
Brasil, Ofício n• s/43, de 1996 (n° 1.605196, na ori
gem), encaminhando nos termos da Resolução n• 
69, de 1995 do Senado Federal, manifestação da
quele Órgão, relativa à solic~ção do Governo do 
Estado de Santa Catarina, sobre a concessão de ga
rantia a.ser prestada a União nas operações de cré
d~o a serem realizadas com a finalidade de criar me
canismos de ajuda imediata aos pequenos produto
res Rurais no âmbito do Programa Nacional de For
talecimento da AgricuHura Familiar - PRONAF, no 
valor de vinte milhões de reais 

A matéria vaia à Comissão de Assuntos Eco
nõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio n• S/44, de 1996 (n° 1.606/96, na origem), enca
minhando, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, 
do Senado Federal, manifestação daquele Órgão, 
relativa à solicitação da Prefeitura Municipal de Co
.roõerBarros '(RS), para que possa contratar opera
ção de crédito junto à Caixa Econõmica Federal, no 
valor de sessenta e quatro mil, noventa e dois reais 
e dois centavos, destinada à construção de unida
des habitacionais. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos.· 

O S"'. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Pre
sidência recebeu. do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio n" S/45, de 1996 (n• 1.607196, na origem), enca
minhando, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, 
do Senado Federal, manifes1ação daquele Órgão, 
relativa à solic~ção da Prefe~ura da Cidade do Rio 
de Janeiro (RJ), para que possa contratar operação 
de créd~o externo, mediante lançamento de Fixed 
Rate Notes no mercado internacional, no valor de 
cento e cinqüenta milhões de dólares norte-america
nos, equivalentes a cento e quarenta e oito milhões, 
cento e dez mil reais, cujos recursos serão utiliza
dos, exclusivamente, para reduzir a dívida mobiliária 
interna do Município. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR- PRESIDENTE (Júfio Campos) - A .Pre
sidência f'êcebeu, do Fórum Nacional Permanente 
das Entidades de Classe dos Órgãos de Segurança 
Pública, posicionamento quanto à Propqsta de. 
Emenda à Const~uição n• 173, de 1995, qutf modifi
ca o Capítulo da AdminiStração Pública, acr~scenta 
normas às disposições constitucionais gerais e es1a
belece normas de transição. 

O expediente vai à publicação. 

É o seguinte o documento recebido: 

FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DAS 
ENTIDADES DE CLASSE DOS ÓRGÃOS 

DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Brasília, 29 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
A p~ispecm,a de apreciação, pelo Congresso 

Nacional, da Proposta de Emenda Constitucional -
PEC 173-A/95, trouxe a esta Casa, no último dia 8 
de maio, cerca de dois mil policiais federais, civis e 
mil~res. para o ato de protesto contra a referida 
PEC. 

Es1a clara demonstração de repúdio à proposta 
do Governo e o clima de perplexidade e indignação 
que permeia a categoria é que nos trazem à Vossa 
Excelência para, mui respeitosamente, manifes1ar 
nossa extrema preocupação quanto aos desdobra
mentos que a aprovação da PEC poderá provocar. 

O nosso entendimento é o de que as alteraçõ
es ora propostas,.em forma de substitutivo, de auto
ria do Depülãâo Moreira Franco (PMDBIRJ), sao si- -
nõnimo de prejuízo a toâa a nação brasileira e de 
absoluto retrocesso, especialmente no tocante à Se
gurança PúQiica. 
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Um projeto de substitutivo que propõe o sepul
tamento da constitucionalização dos órgãos policiais 
e Corpos de Bombeiros, transferindo suas atribuiçõ
es para uma legislação infraconstitucional, ao nosso 
ver, representa não mais que o absoluto descaso 
para com os cidadãos brasileiros; muito menos, se 
propuser o fim da manutenção, pela União, das polí
cias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal. 

Não pode ser levado a sério e nem deve ser, se
quer, apreciado, um projeto de Reforma Constitucional 
que chega ao cúmulo do retrocesso ao propor a subor
dinação das polícias às Forças Armadas, em absoluta 
desrespeito ao Estado Democrático de Direito. 

A atrocidade se conclui, com o substitutivo pro
pondo o fim do direito à sindicalização, consagrado 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos.. (Art. 
XXI1í,ffe'lf14) e o direito de greve, para os servidores 
policiais <:ivis da União, do Distrito Federal e dos Es
. factas;-ãssegurados pela "Constituição Cidadã" ·de· 
1988. 

O povo brasileiro, certamente, não está ciente 
· dos perigos a que estará exposto a partir da aprova
ção deste projeto. O Congresso Nacional e a Socie
dade já começaram a reagir e dizer Não! às retró
gradas propostas do Governo FHC. 

Diante do exposto, não nos resta outra alterna
tiva senão concluirmos que estamos diante de um 
Golpe Branco, que afronta os princípios democráti
cos tão bem consolidados na Carta Magna, vale 
lembrar, promulgada em vosso Governo. 

Assim sendo, o Fórum Nacional Permanente 
das Entidades de Classe dos Órgãos de Segurança 
Pública.. que conta com o irrestrito apoio da Frente 
Parlamentar em Defesa da Segurança Pública, está 
certo que, após análise das preocupações e argu
mentações aqui expostas, encontrará em Vossa Ex
celência o indispensável apoio no sentido de abraçar 
essa causa em defesa da Segurança Pública e res
peito aos cidadãos brasileiros que confiam em vos
sas decisões. 

Respeitosamente. - FENAPEF - Federação 
Nacional dos Policiais Federais- FENAPRF- Fede
ração Nacional dos Policiais Rodoviários Federais -
COBRAPOL- COnfederação Brasileira de Trabalha
dores Policiais Civis - ADEPOUBR - Associação 
dos Delegados de Polícia do Brasil - ADPF- Asso
Giãça<JNac1onal dos Delegados de Polícia Federal -
CONDEPOUBR -Confederação Nacional dos Dele
gados de Carreira - SINPOLJDF- Sindicato dos Po
liciais Civis do Distrito Federal - SINDIPOUDF -
Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal. 

o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 
Mesa aviso que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

AVISO N°167/96-GABIMARE 

Brasma-DF, 29 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Atendendo convocação contida no Ofício n• 

629, de 1 O de maio de 1996, confirmo compareci
mento do Exm" Sr. Ministro da Administração Fede
ral e Reforma do Estado Luiz Carlos Bresser Pereira 
no plenário dessa Casa, no dia 26 de junho de 1996 
às 15:00 horas, para prestar os esclarecimentos 
contidos no Requerimento n• 41/96 de autoria da 
Senadora Júnia Marise. 

Atenciosamente,Ciáudia Maria Costin, Minis
tra de Estado da Administração Federal e Reforma 

•· do Estado; em exercício. 
~-- -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O aviso 
lido vai à publicação. ._ 

A Presidência, em virtude do Aviso que; acaba 
de ser lido, e obedecido o disposto no art. 39!Í, e, do 
Regimento Interno, comunica ao Plenário que·a ses
são de 26 de junho próximo será destinada exclusi
vamente ao comparecimento do Senhor Ministro da 
Administração Federal e Reforma do Estado. 

A Mesa informa que as inscrições para a inter
pelação ao Senhor Ministro estão abertas na Secre
taria-Geral da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva, ppr permuta com o Senador Ney Suassu
na. s:· EX" dispõe de vinte minutos para o seu pro
nunciamento. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tive a opor
tunidade de participar hoje do Tribunal Nacional para 
Julgamento da Chacina de Eldorado dos Carajás. 
Foi, para mim, um momento de reflexão sobre a si
tuação dos sem-terra, dos sem-teto, dos sem-em
prego, dos analfabetos deste País. 

O Grito da Terra Brasil 1996, que está contan
do com a participação efetiva da Contag, da CUT, 
da Fetag, do STRS, busca pura e simplesmente 
chamar a atençãa..desta Nação para a necessidade 
de uma refõima agrária eonsciente. · 

O primeiro aspecto que destaco em relação a 
essa manifestação do Tribunal Nacional para o Jul
gamento da_Chacina é o fato de que temc:>S condições 
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de acabar com a violência no campo e na cidade. 
Para: isso, deve-se, primeiro, investir na agricultura 
familiar. 

Olhando para aquelas pessoas - crianças, ido
sos, homens e mulheres - que vieram ao Senado 
Federal, convenci-me de que estavam participando 
de uma peregrinação, de uma campanha para traba
lhar, para produzir, para matar a fome dos 165 mi
lhões de brasileiros; de uma campanha para garantir 
emprego, meta prioritária do Governo-Federal. Ape
sar disso, passaram por vexames, enfrentaram difi
culdades para ter acesso ao aud~ório Petrõnio Por
tella. O Líder da Bancada do Partido dos Trabalha
dores, José Eduardo Outra, solic~ou oficialmente à 
Primeira Secretaria da Mesa que lhes cedesse o lo
cal, mas, mesmo assim, foi-lhes negado o uso do 
audttório. E pasmem, Srs. Senadores, foi-lhes rrega
domesl!lo sem a assinatura do nosso 1° Secretário, 
que comunicou sua decisão por telefone à Assesso-

~ · ·iià, já-que não estava presente na Casa. S. Ex" não 
passou a informação para o Segundo Secretário, e 
este, por sua vez, não pôde tomar as providências 

- necessárias. 
Todos que me conhecem sabem que não trago 

nenhum radicalismo, mas não podemos dar um tra
tamento diferenciado àqueles que constituem verda
deiramente a Nação brasileira. Os empresários esti
veram nesta Casa e foram tratados por todos, parti
dos de Oposição ou não, com respeito e dignidade. 
Es5e mesmo tratamento deveria ter sido dado aos 
trabalhadores rurais que aqui vieram. O acesso des
ses trabalhadores ao Aud~ório não poderia ter sido 
dificultado. TIVemos que ir-à Presidência do Senado 
para, só então, sermos atendidos nessa nossa pre
tensão:- A alegação foi de que se tratava de uma 
questão partidária 

Hoje, o meu discurso seria outro: eu abordaria 
o tema Habitat 11. Mas me vi obrigada a vii à tribuna 
especialmente para falar sobre aquele assunto, pois 
o considero mu~o importante. Não é mais possível 
termos dois pesos e duas medidas. 

Entidades como a Contag, a CUT, a Fetag, a 
STRS mobilizaram-se e trouxeram quase duas mil 
pessoas a este Senado, nesta manhã. Receberam, 
por parte de alguns Deputados Federais e Senado
res, a mesma atenção dedicada aos empresários na 
semana passada. 

'É preciso acabar com a impunidade neste 
País. Não podemos; de forma alguma, aceitar o 
massacre de Eldorado dos Carajás. Tive a oportuni
dade de ver mais tranqüilamente a verdade dos fa
tos em uma fita de vídeo, que me parece foi cedida 

pela TV Globo. Segundo foi ditõ na ocasião, os tra
balhadores rurais estavam armados da cabeça aos 
pés para enfrentar o Poder Público, quando obstruí
ram aquela estrada. Observei no vídeo que os traba
lhadores rurais portavam seus instrumentos, símbo
los da sua luta, mas não estavam armados como 
disseram. Foram eles os agredidos - quem olhar 
com atenção o vídeo verá-, porque os outros tinham 
armas de fogo. 

É estarrecedor quando verificamos que todas 
as argumentações foram reunidas em defesa daque
les que verdadeiramente têm responsabilidade na 
chacina, direta ou indiretamente. Não se pode atri
buir a todo o Brasil a responsabilidade pelo massa
cre; deve-se indicar, isto sim, a responsabilidade da
queles que, de imediato e regionalmente, tinham nas 
mãos todo o poder para evitar aquele momento e 
não conseguiram fazê-lo. Por quê? Porque faltou o 
diálogo, faltou a compreensão, faltou sobretudo -o re
conheciníênto da contribuição que os trabalhadores 
rurais têm dado. 

Também pude observar que não exist• e não 
existe nas pessoas que aqui vieram, nesta manhã, 
para o Tribunal Nacional nem ódio, nemTclncor. 
apenas um grito veemente de reforma agrária já. 
Fiquei olhando as armas que foram usadas contra 
os trabalhadores e as que esses trabalhadores ru
rais estão usando. Ora, vejam só! Palavras de or
dem, essas são a sua maior arma: "Reforma agrá
ria já!", "Mais empregos!", "Mais educação!", "Mais 
saúde!", "Mais felicidade para o povo brasileiro!". 
Foi o que vimos. 

E o que foi que esse tribunal popular conde
nou? Ele condenou, sobretudo, o aluai modelo 
de deserivolvimento para o País, porque o que 
está sendo aplicado é um modelo de desenvolvi
mento que promove a exclusão social. É um mo
delo concentrado r de riquezas; não faz a distri
buição, porque não tem verdadeiramente o com
promisso de associar o desenvolvimento neces
sário ao desenvolvimento social, que é o modelo 
que apoiamos. 

O Tribunal também condenou o Governo do 
Estado do Pará. Por que o condenou? Condenou-o 
pela atitude de reunir-se com os fazendeiros e ali sa
ber que verdadeiramente estavam articulando uma 
repressão contra os trabalhadores rurais. Condenou
o também peta responsabilidade de mandar para lá 
aqueles policiais - tivemos a opórtunidade de ver ; 
que se tomaram, pura e simplesmente, os assassi
nos, porque mataram friamente - o vídeo está lá 
para todos yerem - aqueles trabalhadores. Sim, di-
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versos trabalhadores foram assassinados a sangue-
100.-

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Tribu
nal Nacional para Julgamento da Chacina de Eldora
do dos Carajás também condenou o latifúndio, por
que os latifundiários, como bem disse uma das teste
munhas de acusação, não envolvem apenas essa 
questão da violência que mata diretamente, com ar
mas de fogo, mas também a do analfabetismo, tão vi<r 
lenta quanto a primeira; a da falta de saúde e o traba
lho escravo, que muitos trabalhadores têm sobre suas 
costas. Eles trabalham dia e no~e e não têm retomo. 

Essas pessoas fizeram-me lembrar meus pais: 
eles eram trabalhadores rurais em Minas Gerais, 
mas foram parar no Rio de Janeiro, porque, em Mi
nas, trabalhavam dia e noite sem nada receber, já 
que estavam sempre devendo ao fazendeiro ... Eles 
tiabaltía\l'am lá, tinham que comprar comida lá e es
tavam sempre devendo. TIVeram, àssim, que fugir 

~ · · dessa fazenda e foram para o Rio de Janeiro. Lá, o 
que fizeram? O que lavradores podem fazer ao che
gar nas grandes cidades: minha mãe foi ser lavadei

. ra, o meu pai foi trabalhar numa pedreira, e abriram 
uma birosquinha - esse tipo de coméroio é tradicio
nal, é secular no Brasil. 

Vemos hoje, em 1996, que não avançamos, 
quando assistimos a movimentos como esse, que 
é sobretudo corajoso, porque insiste em aconte
cer, mesmo não conseguindo, de fonna alguma, 
sensibilizar as pessoas, pois estamos preocupa
dos apenas com a nossa imagem no exterior -
evidentemente uma imagem que exclui os traba
lhadores rurais. 

Se o nosso Presidente da República está pas
sando maus momentos, em virtude das manifestaçõ
es ocorridas na França, é porque não se fez urna re
fonna agrária neste Pafs, é porque existe injustiça 
neste País, e não é por conta dos trabalhadores ru
rais, porque eles não foram responsáveis por aquele 
conflito a que nos referimos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, naquela 
manifestação, eu saúJe também que urna das testemu
nhas de acusação presentes na ocasião áiSse ter ouvido 
outra pessoa dizer que, além de apanhar, e apanhar 
muito, teve que ficar gritando o nome do MST. 

Ora, o Movimento dos Sern-Terra é um movi
.men~pacífioo, tenho absoluta certeza de que é um 
movimento pacífico. E se há, em algum momento, o 
acirramento, é por conta do abandono. Não se pode 
violentar as pessoas como fizeram lá e vimos no ví
deo. Elas foram violentadas! 

Eles lançaram um manifesto - peço a sua pu
blicação na íntegra - em que dizem que 418 vozes 
foram caladas nessa peregrinação dos sem-terra no 
País. Quatrocentos e dezo~o vozes foram caladas! 
O Grito da Terra Brasil é exatamente para gritar forte 
e bem aHo, para sacudir as estruturas pela paz no 
campo. Ouçam bem: pela paz no campo. É refonna 
agrária já! É paz no campo, é saúde, é educação! 
Não podemos mais continuar convivendo com essa 
violência. Eles diziam, no seu manifesto, que a omis
são das autoridades, dos Governos Federal e esta
duais, tem contribuído de maneira gritante para esse 
quadro. 

Te mos razões de sobra para fazer a refonna 
agrária neste Pais. Não se pode esperar que haja 
derramamento de sangue para se fazer algo. Isso 
até me faz voltar milênios, à minha Bíblia Sagrada, 

. . que diz: "Sem derramamento de sangue não há re
missão". Mas estamos no tempo da graça; Jésus 
Cristo veio para que tivéssemos vida, e vida em 
abundância Na Bíblia também está escrito: ~raba
lharás dia e noite, para não ser pesado ao $eu ir
mão" e "deves cultivar a terra, porque dela ~rã o 
fruto para o teu sustento." ·· 

Portanto, não se trata de urna questão de parti
dos nem de ideologia, seja de esquerda ou de direi
ta, mas de uma questão de direitos humanos do ci
dadão, do ser humano! Não pOdemos conviver com 
essa impossibilidade de fazer urna reforma agrária 
consciente. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, devo 
ocupar a tribuna, ainda esta semana, para fazer um 
pronunciamento a respeito da Conferência de Habi
tat 11. Mas.I:Joje, ao participar daquele Tribunal Nacio
nal, não pude deixar de vir a esta tribuna para, da
qui, fazer voz, já que não posso ser· vez, dos traba
lhadores rurais, que querem fazer deste País um 
campo da paz, onde a refonna agrária alimente o 
povo brasileiro e o ajude, com dignidade, a apreen
der e a absorver o conhecimento. 

Observando a presença de estudantes nas ga
lerias. Aproveito para dizer que estamos combaten
do o anaHabetismo no País; devemos garantir urna 
educação de qualidade, promovendo também esse 
instrumento de paz, para que todos os brasileiros 
possam se sentir cidadãos. · 

Sr. Presidente, peço que conste na íntegra o 
pronunciairienlo qüe façO com relação ao Tribunal 
Nacional para Julgamento da Chacina de Eldorado 
dos Carajás - PA 

Muito ~brigada 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SR' BENEDITA DA SILVA EM SEU PRO. 
NUNCIAMENTO: 

TRIBUNAL NACIONAL PARA 
JULGAMENTO DA CHACINA DE 
ELDORADO DOS CARAJÁ5-PA 

Brasifia- DF, 29 de maio de 199Ei 

No dia 17 de maio de 1996, 19 babalhadores rurais foram 
mortos e mais de 50, entra eles mulheres e crianças. ficaram feri~ 
dos, em virtude de uma ação da Polfcia Militar do estado do Pará, 
que sob o pretexto de desobstruir uma estrada praticou uma ver
dadeira chacina. assassinando diversos trabalhadores a sangue 
frio. 

Mais tarde, foi se evidenciando tratar-se de li'Tla chacina 
planejada em seus mínimos detalhes, em que os policiais milita
ms se aRaram aos fazendeiros da região para covardemente as
sassinar os tJabalhadores, visando a eliminação de suas lldamn
Ças:-~ ... 

!'si& episódio fala repetição de outras.fanlas tragédias, en
. :tre .. ..as ~ a chacina de COrumbiara. em RondOnlat que contabl
liaram, nos últimos dez anos, a marca de 418 assassinatos de 
traballadores, lldemnças rurais e de assessores do sau movi
mento. A Impunidade tom sido a marca de todos esses casos. 

. Acoberlados pelo cirello a juizos especiais. ou pela morosidade e 
lne>p<rincia da polida a do fudldárlo, poueos são os casos que 

· vAo as julgamento e menor alnda o núamro de condenações. 
A omissão das autoridades, em especial dos Governos Fe

deral e estaduais têm contrtbufdo de maneira gritante para este 
quadro. A ausência de uma polftiea elara e efetiva de Refonna 
Agrária, que assegure o assentamento das famllas que se encon
tram em áreas de conmto e em acampamentos; a falta de interes
se em punir os comandantes militares e os fazendeiros que ma
tam e mandam matar os traballadores rurais incentivam novas 
matanças e assassinatos daqueles que oometetam um único criw 
me: querer terra para produzir os aumentos que o Bras~l tanto pre
cisa. 

A realização deste tribunal como parte do Grito da Tena
Bmsil é mais uma maneira da manifes!annos a nossa revolta fra,.. 
te a inpunidade, ravotta essa que nao é só nossa. mas de todo o 
Pa(s ~ como ficou recentemente comprovado na França, de toda 
a Humanidade. 

É também o momanfo para prestannos a nossa mais sin
cera homenagem a todos essas trabalhadores rurais· que tomba
ram lia luta por terra e dgnidade, na construção de ~.ma socieda
de mais justa e lguall1árla. 

418 VOZES FORAM CALADAS 
O BRASIL GRITA PELA PAZ NO CAMPO 

COI1111g- CUT- Federações- STR 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Ar
ruda, por cessão do Senador Jefferson Péres. S. 
Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pronuncia
mente. -- • 
- O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, desejo trazer aqui algumas reflexões, que 

considero importantes, sobre o aluai momento da 
vidabrasileira. 

Começaria dizendo que, nesses quase cinco 
séculos de história polítiCa e de história econômica 
brasileira, foram muito raros os momentos em que ti
vemos, a um só tempo, liberdade, democracia e es
tabilidade econômica. 

Tivemos períodos em que tínhamos liberdade, 
mas não tínhamos estabilidade econõmica; tivemos 
outros momentos de estabilidade e até de cresci
mento econômico, de desenvoMmento, mas sob a 
égide de governos autoritários; tivemos alguns pe
ríodos excepcionais, onde houve liberdade, onde 
houve democracia e onde houve estabilidade eco
nómica. Lembra-me o Senador Bernardo Cabral 
do período de 1955 a 1960, no Governo Juscelino 
Kubitschek. 

Diria que os estudiosos poderiam encontrar em 
alguns otrtros períodos da História, sempre curtos, 
sempre ti'ânsitórios, exceção para essa regra, que é 
o fato de não conseguinnos, no mesmo período his
tórico, ter liberdade, democracia e estabilidac$e eco-
nómica. ~ 

Neste momento da vida brasileira, além 7de ter
mos essas três conquistas básicas do exercÍcio da 
cidadania, temos algumas outras modificações, que, 
somadas, transformam o Brasil num país que vive 
numa verdadeira revolução, no sentido de mudan
ças, apenas que democráticas, diferentemente de 
outros países que conseguiram revolucionar as suas 
economias nos regimes autocráticos. 

Há alguns dados, Sr. Presidente, que gostaria 
de trazer e que podem exemplificar as grandes mu
danças que estamos vivendo, embora muitas delas 
passem despercebidas. 

Apenas como exemplo, de janeiro de 1995 até 
hoje, em um ano e meio, portanto, os 20% mais ri
cos da população brasileira perderam 2,3 pontos 
percentuais na participação na renda nacional. Isso 
representou a transferência de R$13,8 bilhões dos 
ricos exatamente para os mais pobres. 

A inflação anualizada, que era, em junho de 
1994, de 5.0000/o, caiu para a casa dos 20%, hoje. 
Se falarmos em inflação mensal, vivíamos com índi
ces da ordem de 50% e hoje estamos com índices 
abaixo de 2%. Esse imposto inflacionário, evidente
mente, recaía sobre os mais pobres. A cesta básica 
de alimentos custa hoje o.mesmo valor em reais que 
há dois anoS;· -

O mais importante é que o Plano Real conse
guiu esses e alguns outros resultados sem tabela
mentos, sel!l congelamentos de preços, sem inter-
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venção, sém CIP, sem Sunab, sem confiscos, sem 
tomar um centavo de ninguém. 

É claro que o Plano Real, além do seu resultado 
básico de estabilidade econômica, foi uma medida so
cial, a partir do momento em que transferiu renda. 

Haveria outros exemplos. A Secretaria de 
Ação Social tem, este ano, um valor equivalente a 
R$8 bilhões em programas sociais, desde a renda 
mínima até atendimento a idosos, creches, enfim, 
que vão ser transferidos, pela _primeira vez na his
tória deste País, através dos Estados e Municípios 
e não mais como mecanismo de ação política cen
tralizada no Governo federal. Aí estão as reformas 
da Educação e do ensino fundamental, em tramita
ção na Câmara dos Deputados e, enfim, algumas 
outras medidas que falam do reordenamento do 
aparelho do Estado e do reordenamento jurídico 
da lira:Çil'o brasileira. 

_ . __ ~ 'É claro que todas essas alteraÇões feitas no re
gimeaemocrático e tão rapidamente teria - e isso 
está acontecendo - que levantar resistências. Mui
tos, ainda, entendem que esse processo de refor
mas caminha lentamente. Todos concordamoS que 
as angústias por parte de segmentos importantes da 
sociedade brasileira sãc de tal ordem que é mais ou 
menos óbvio que todos nós, que temos responsabili
dade pública, desejássemos que as reformas fos
sem mais rápidas. 

No entanto, é forçoso sublinhar que escolhe
mos o caminho das reformas democráticas. Eviden
te que outros países que conseguiram levar a cabo 
projetas de reformas como este o fizeram em regi
mes autoritários. A reforma democrática exige nego
ciação_,_ paciência, flexibilidade, mas é, ao mesmo 
tempo, o melhor caminho para tomar eficazes essas 
reformas. 

Sr. Presidente, nesse ponto há alguma coisa 
mais importante no âmbito da politica. Quando o 
Brasil viveu o clima das eleições diretas nos anos 
80, e depois a eleição de Tancredo Neves, levantou
se uma grande expectativa: era o fim do regime mili
tar, era o reinício da vida democrática. O povo brasi
leiro depositava grandes e fundadas esperanças no 
sentido de que o Presidente Tancredo Neves pudes
se, em 1985, fazer o milagre da transformação; não 
só da transformação polftica de um regime fechado 
para um regime democrático, mas principalmente a 

• i.rànsfermaçãO econômica e social que trouxesse a 
economia para níveis de estabilidade razoáveis e 
que, principalmente, colocasse o País no caminho 
do desenvolvimento e no caminho de uma distribui
ção de renda menos desigual. 

Por maiores que tenham sido os estorços do 
Presidente José Samey no governo de transição e 
por mais que o País tenha procurado fazer, e o fez 
nesses 1 O anos, a grande verdade é que todas 
aquelas esperanças dos brasileiros - primeiro com 
a campanha das Diretas e depois com a eleição 
de Tancredo - vêm desaguar na eleição de Fer
nando Henrique. Seria natural que a mesma socie
dade brasileira que viveu a esperança e a frustra
ção das eleições Diretas, que viveu a expectativa 
de T ancredo e depois a frustração com a sua mor
te, que viveu a alegria do Cruzado e a frustração 
com o fim do Cruzado, uma sociedade maniqueís
ta até por tradição e que vivia entre grandes espe
ranças e grandes frustrações, seria natural, repito, 
que desaguasse todas as suas expectativas no 
Governo Fernando Henrique; um Governo eleito 
no primeiro turno, com uma verdadeira coalizão par
lidária a· dar-lhe sustentação política no Congresso 
Nacional.- - -

Mas surgiram aí - e este é o ponto básico que 
gostaria de levantar - alguns obstáculos e aiJumas 
dificuldades. As primeiras de caráter estrutUral. O 
fim de uma era que se convencionou charnar:de Era 
Vargas, o fim do domínio do Estado sobre a econo
mia, da intervenção do Estado brasileiro sobre os 
elementos de desenvolvimento, ao mesmo tempo 
em que conclui o seu ciclo, reúne energias para no 
seu estertor ser a própria oposição ao fim desse ci
clo. 

O Governo Fernando Henrique, ao mesmo 
tempo que marca o fim da Era Vargas e o início de 
um nove ciclo da sociedade brasileira, que deseja 
ser o início da social democracia, também repre
senta· -a QTãnde força conservadora de perrnariência 
dos valores do Estado na economia, resistência 
essa que se manifesta em segmentos todos eles or
ganizados e representativos da sociedade brasileira. 
Essas forças que passam pelo populismo, que pas
sam pelo clientelismo, que passam inclusive pelo 
pensamento político que os estudiosos denominam 
de patrimonialista, com uma separação muito tênue 
entre o que é o interesse público e o que é o interes
se privado, ainda que legftimo, essas resistênciaS 
que passam também pelo que os estudiosos deno
minam de "pretorianismo•, que é o fato de que as re
lações entre as classes são pautadas muitas vezes 
não por valor.es, _mas pela força e pela índole de 
seus interesses, já que no nosso País hoje ainda é 
baixa a institucionalidade do sistema político, todas 
essas forças que passam pelo corporativismo, que 
passam pel~ crença de que o Estado é capaz de re-
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solver todos os problemas da Nação brasileira, que 
-passam pelo desemprego estrutural da sociedade 
brasileira, tudo isso, Sr. Presidente, se levanta, em 
conjunto, como obstáculo ao movimento de reforma. 

Mas, além dos obstáculos estruturais existem 
também os obstáculos de caráter conjuntural. E o 
primeiro obstáculo de caráter conjuntural é que o 
Governo Fernando Henrique está encarando de 
frente uma agenda histórica carregada, antigas 
demandas reprimidas, que vêm desaguar exala
mente neste momento histórico de mudanças; prO
blemas que vinham se acumulando há décadas e 
que tendem a explodir, como a questão social, por 
exemplo, a questão da terra, a questão da fome, a 
questão do analfabetismo, das desigualdades regio
nais, as ameaças ao déficit público, no seu sentido 
mais. .;liJ)PIO nascem na Previdência, passam pela 
falência dos Estados e dos Municípios e deságuam 

. no- p'foblema do funcionário público, que acaba, 
mais uma vez, sendo o culpado por muitas coisas 
de que não tem culpa. 

Esses problemas conjunturais também cres
cem com a força de uma certa elite dominante 
que, na verdade, perdeu o poder e a renda com o 
processo de mudança da sociedade brasileira; 
perdeu renda, porque transferiu renda do topo da 
pirámide para a camada mais pobre da sociedade, 
e perdeu o poder, porque o estado de liberdade 
democrática em que vivemos tem essa caracterís
tica de desconcentrar o poder da elite dirigente. É 
claro que esses segmentos organizados, conjuntu
ralmente, também têm uma resistência às mudan
ças, ainda que, teoricamente, preguem um modelo 
de múltanças, no particular, no específico, no pon
tual são resistências importantes e que têm que 
ser consideradas porque elas resistem a um proje-
to de mudança do País. · 

Muito bem, Sr. Presidente. Entendo que é im
portante que o Congresso Nacional, sabendo das 
mudanças importantes que a sociedade brasileira 
vive e sabendo dos obstáculos a essas mudanças, 
tenha presente os ·cenários possíveis. Um primeiro 
cenário, que eu diria que é otimista, é o das refor
mas básicas aprovadas. Não vou enfiar aqui na 
discussão detalhada de cada uma das reformas, 
até porque creio que a reforma mais urgente seria 
.a.reforma-pofitica e depois dela a reforma adminis
trativa, que pudesse reaparelhar o Estado brasilei
ro para o novo papel que a sociedade exige dele. 
Mas não importa a ordem das reformas. Eu talei das 
reformas políticas porque pessoalmente defendo o 

voto distrital misto e a fidelidade partidária, a fim de 
que os Partidos políticos possam viver um momento 
de fortalecimento maior do que os grupos de interes
ses suprapartidários. 

Mas não importa a ordem das reformas. Eu 
falo do conjunto de reformas. Se a sociedade brasi
leira nãó aproveitar este momento histórico - cabe 
ao Congresso Nacional agir nesse sentido -, apro
veitando o fato de termos liberdade, democracia e 
estabilidade eoonômica, num mesmo momento da 
história brasileira, o que tem sido raro, aproveitando 
essas circunstâncias favoráveis para um grande mo
vimento de mudança, para uma grande renovação, 
para uma grande revolução, revolução que não é só 
de ordem legal -é de costumes, é de cultura -, para 
que este País possa repensar o papel do Estado na 
sociedade brasileira, atrair o capital privado para os 
setores produtivos da economia, com regras está
veis; faz~ do Estado brasileiro um elemento iorte, 
um ater importante na mudança do perfil da socieda
de brasileira, aluando nas questões sociais, "ª sua 
missão precfpua e afastando-se de atividade$ em 
que o setor privado pode investir, inclusive com mais 
eficiência ·: 

Se não aproveitarmos esse momento histórico 
de mudanças, fatalmente teremos um cenário nega
tivo. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA ·Ouço V. 
Ex" com prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Meu caro Senador 
José Ro~rto Arruda, talvez eu seja um dos que 
nesta ·cá'!;a possa interromper seu discurso porque 
vivi a época negra da perseguição, da ditadura, que 
começou em 1964 com o governo militarista e que 
teve nuances razoáveis. Não posso deixar de lem
brar que o Presidente Castello Branco fez tudo para 
exercitar o seu governo dentro de uma linha cuja su
cessão seria de um civil. Mas, a partir do Ato Institu
cional n• 5, alguns companheiros -e ,aí eu me incluo 
- tivemos nosso mandato parlamentar cassado, per
demos dez anos de direitos políticos e sentimos isso 
que V. Ex" acaba de dizer. a dificuldade de se convi
ver com a democracia, com o crescimento. E nessa · 
rápida - pois V. Ex" teria que demandar um tempo 
muito gran<:le .para fazer uma análise histórica mais 
demorada -:;-v. Ex0 traz à diScussão um dos aspec
tos mais notáveis em um parlamentar, que é a defe
sa da sua posição política. Quaildo V. Ex' registra 
que, simultaneamente, esta é a hora de se fazer as 
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reformas, porque estamos vivendo os ares dehlocrá
tic;os, a nossa emancipação econômica, quero ape
nas dizer que essas pessoas que V. Ex" identificou 
corno prejudicadas, porque não eslão mais tendo a 
renda fácil que tinham à custa do Estado, são aque
las que querem mudança desde que tudo continue 
como está. Entendo que o problema não é só con
juntural, mas estrutural. O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso herda, sem dúvida nenhuma, 
uma espécie de massa falida, da qual é o síndico, 
para colocar em ordem o País. Alguns se contra
põem - e vamos ·respeitar porque estamos numa 
democracia -, aqueles que não concordam com 
certo tipo de andamento, e outros, como V. Ex", 
demonstram que este é o momento azado, esta é 
a hora: ou o Congresso realiza a reforma de que o 
País necessita agora, ou vai ter muita dificuldade 
daqtfii)ara a frente. Eu mesmo identifico, ao Íermi
nar q_m_eu aparte, e d~de logo pedindo desculpas 

- · "a-\f~1• que podemos ter pela frente, dentro de 
mais algum tempo, certos problemas que, talvez, 
levem a momentos que seriam impossíveis, agora, 
imaginarmos qual seria a seqüência. De modo que 
considero este aparte apenas para fazer justiça ao 
registro histórico que V. Ex" faz. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito ob
rigado, Senador Bernardo Cabral. Recolho, grato, o 
aparte de V. Ex", até pela sua experiência política. 

Sr. Elcio Alvares - Permite-me V. Ex" um 
aparte, nobre Senador José Roberto Arruda? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o 
maior prazer, oiJÇO V. Ex". 

Q.Sr. Elclo Alvares -Senador José Roberto 
Arruda, o seu pronunciamento se ajusta inteiramente 
ao pensamento da sociedade brasileira, sociedade 
que tem tido no Presidente Fernando Henrique Car
doso o seu grande intérprete. Consagrado nas umas 
numa das votações mais expressivas da história po
lítico-eleitoral do Brasil, o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, desde o primeiro momento, percebeu 
que teria de ser o porta-voz das reivindicações não 
só da sociedade, ·mas principalmente de uma econo
mia que precisava de medidas que demandariam 
aquele ciclo que votamos aqui das medidas de or
dem econômica. Hoje, já há um conceito inteiramen
te cristalizado, principalmente nos veículos de opi

..nião,"'!lriACipalmente naqueles que têm a-responsabi
lidade de conduzir o Brasil: a necessidade das refor
mas é uma necessidade premente, urgente e pre
sentãnea. Não podemos perder de modo algum 
essa ótica. E o Congresso brasileiro tem aí uma par-

ticipação decisiva: não pode, seja qual for o motivo; 
delongar uma decisão que está sendo reciamada 
por todo o Pafs. E, agora, principalmente no que tan
ge à reforma da Previdência, umas das reformas 
fundamentais, todos nós temos que ficar atentos ao •. 
momento que o Congresso está vivendo. Esta Casa 
precisa se afirmar de uma maneira muito posítiva. E 
eu lamento, às vezes, quando leio algumas pesqui
sas de opinião pública, que o Congresso seja colo
cado como um órgão que não merece o crédito da 
opinião pública nacional. Esta é a hora de nos afir
marmos e penso mesmo - quero fazer esse registro 
com o coração aberto - que temos demorado muito. 
Não compreendo que a reforma tributária ainda es
teja praticamente vivendo os primeiros impulsos na 
Câmara dos Deputados; não entendo também que 
a reforma administrativa de repente saia do cená-. 
rio, das atenções e passe a ter a reforma da Previ
Çência como prioritária. Todas as reformas deve
riam anelar juntas; estamos vivendo um momento 
que pede exatamente essa convergência de esfor
ços. E, hoje, o discurso de V. Ex" aqui situ;i;muito 
bem não só o plano do sentimento nacional, mas 
também denota, com muita propriedade, que a 
parte do Presidente Fernando Henrique· Cardoso 
está sendo cumprida rigorosamente e compete ao 
Congresso, Senado e Câmara, dar uma resposta 
positiva que, de resto, seria a resposta esperada 
pela sociedade brasileira_ 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito ob
rigado, nobre Senador Elcio Alvares, Líder do Go
verno, cuja liderança respeito muito e cujo pensa
mento político é exatamenle aquele que tenho no 
Senado Federal. 

-. -,:-
Ao concluir, Sr. Presidente, aproveitando a pre

sença do Presidente José Samey, de ex-Governa
dores, quero dizer que o Senado Federal tem efeti
vamente a mais experiente representação da vida 
pública brasileira e eu, por ser exceção a essa regra, 
sinto-me à vontade para sublinhar essa experiência 
política e administrativa que se faz presente no Se
nado Federal. 

Há um cenário, que é o cenário da reforma, em 
que, a partir de uma reorientação do Estado brasilei
ro, podem-se tirar as âncoras provisórias do Plano 
Real, todas cruéis, como é o caso dos juros aRos, 
dos altos .\'alores_de compulsório, de uma política 
cambial complexa, e substituí-las por âncoras per
manentes, que são a manUtenção dos gastos públi
cos em limites razoáveis para a economia brasileira 
e para um 2rescimento auto-sustentado com a reo-
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rientação do papel do Estado e a diminuição da sua 
área-de atuação. 

No outro cenário, o cenário de não se conse
guir aprovar as reformas, vou discordar dos dez eco
nomistas que deram um depoimento à Revista Veja. 
Os dez economistas, de tendências ideológicas dife
rentes, acreditam que, em termos macroeconômi
cos, ainda que as reformas não sejam aprovadas, o 
Plano Real não corre riscos. 

Penso eu que esses economistas não levam 
em consideração uma variável importante, que é o 
psicológico coletivo. Se não houv~r uma sinaliza
ção clara do Estado brasileiro, para selares inter
no e externo, de que as mudanças vão de-fato 
ocorrer, que os investimentos rentáveis e produti
vos são bem-vindos e com regras fixas, com certe
za esse plano de estabilização econômica vai vi
ver;-a-mplo dos seus antecessores, rnoméntos 
muitQ. difíceis. E não só porque a inflação pode 

· vOitaJT-mas, principalmente, porque as âncoras 
que sustentam o Plano Real estão matando qual
quer modelo de desenvoMmen1D, estão matando os 

· setores produtivos da sociedade. 
Todos nós queremos mudanças, mas todos 

nós queremos preservar o Plano Real e a estabilida
de económica. O único caminho para isso são as re
formas estruturais do Estado brasileiro para que, 
combatendo-se o déficit público, criem-se fórmulas 
permanentes de estabilização econômica, com cres
cimento· econômico e com desenvolvimento social, 
principalmente com a repartição dos resultados des
se desenvolvimento menos desigual. 

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

Durante o discurso do Sr. José Rober
to Arruda, o Sr. Júlio Campos, 2" Vtee-Presi
dente, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. Antes, porém, 
prorrogo o período do Expediente, de ofício, por 
mais dez minutos, a fim de que o Senador Jonas Pi
nheiro possa concluir seu discurso ao!gs_i!a Ordem 
.dõDia: -- -

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, agradeço, mas não precisaria a expan
são do tempo, uma vez que espero concluir o meu 

discurso dentro de dez minUtos, Portanto, no horário 
normal. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo 
a tribuna desta Casa para trazer a minha profunda 
preocupação com a grave crise que se abate so
bre a suinocuttura nacional e, com muito mais in
tensidade, sobre a suinocultura no Estado de Mato 
Grosso. --=-

Sr. Presidente, a emergente suinocultura em 
Mato Grosso vem sendo desenvolvida, com grande 
esforço por.parte do setor privado, como uma ativi
dade econômica promissora, já que, utilizando e 
transformando a matéria-prima local, poderá agregar 
mais valor à produção e, conseqüentemente, ~ 
gurar maior lucratividade e renda. _ -

Com esse propósito, foram implantadas diver
sas unidades de produção, sobretudo nas regiões 
ao norte ç!e Mato Grosso, exatamente as produtoras 
de matérias-primaS e mais distantes dos centros de 
industrialização e consumo dos produtos agrfcolas 
ln natura. 

'1. 
Dentro desse esforço, Mato Gross.o conta 

atualmente com um plantel da ordem dé 15 mil 
matrizes, produzindo anualmente cerca dé 300 mil 
animais gordos, ou seja, 20 mil toneladas de car
ne, o que representa um volume de negócios da 
ordem de R$30 milhões, somente com essa produ
ção. 

Há que se considerar que essa atividade em 
Mato Grosso não pode ser avaliada somente pelo 
montante da sua produção final, pois há ainda o 
seu efeito multiplicador e distributivo, em termos 
de emprego e renda, já que é uma atividade de
senvoJviq_a- por pequenos e médios produtores, 
muitos deles integrados através do regime coope
rativo. Por outro lado, o processo de agregação de 
valor que a suinocultura permite, dinamiza diver
sos pequenos segmentos industriais e comerciais a 
nfvellocal. · 

A suinocuttura em Mato Grosso vem sendo de
senvolvida com um suporte tecnológico avançado, 
dentro dos mais elevados padrões nacionais e inter
nacionais e dispondo de matriz~ de altíssima linha
gem. 

Sr. Presidente, a crise na suinocultura é decor
rente de um aumento da oferta de carnes no merca- . 

--do e estabilização_do consumo e, acima de tudo, ela 
elevação ãocusto das matérias-primas que compô
em as rações, sobretudo do milho e da soja, das va
cinas e medicamentos, da mão-de-obra, dos trans
portes, pela_ deterioração ainda maior das estradas; 
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enfim, da elevação generalizada dos custos de pro
Eiução. - ~ -

Por outro lado, os elevados encargos dos fi
nanciamentos vêm impondo um onerado ônus aos 
produtores, drenando, dessa maneira, importantes 
parcelas dos seus lucros. A alta carga tributária in
cidente sobre os insumos e a produção, de sua 
parte contribui para onerar os custos, os quais não 
têm sido transferidos para os consumidores, já 
que os preços vêm se mantendo em níveis está-
veis. ~ 

Não se pode deixar de considerar também a 
concorrência desleal imposta por produtos importa
dos. Esses produtos, além de receberem subsídios 
nos seus países de origem, ainda são exportados 
com vantagens fiscais e tributárias e vendidos com 
facilidades em tennos de pagamento, com prazos di
láta1lõs 1! encargos reduzidos. Assim, os produtos 
impoFtados "seguram" os preços a nível do mercado 

- . ~consumido~,; ímpedindo que os acréscimos decorren
tes da elevação dos custos de produção sejam re
passados aos consumidores. 

Em maio de 1995, os produtores de suínos em 
Mato Grosso recebiam cerca de 0,75 a 0,85 centa
vos de real por quilo de.came; em maio de 1996, ou 
seja,· um· ano após, os produtores recebem cerca de· 
0,45 a 0,65 centavos de real, o que representa uma 
queda da ordem de 25% a 30% em relação ao preço 
do ano anterior. 

Estreita-se, assim, a lucratividade das explora
ções, tomátido-as inviáveis economicamente. 

O Sr. Júlio Campos - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

o-SR. JONAS PINHEIRO - óuço V. Ex" c0m 
muita satisfação. 

O Sr. Júlio Campos - Senador Jonas Pinhei
ro, o assunto que V. Ex" traz em pauta, na tarde de 
hoje, no Senado Federal, é de importância não só 
para o Estado do Mato Grosso como também-para a 
nossa Região Centro-Oeste e para todo o Brasil. A 
crise da suinocultura não atinge apenas o setor de 
suínos, mas, também, toda a parte da pecuária bra
sileira, da pecuária mato-grossense e da própria 
agricultura. Sei da preocupação de V. Ex" com o 
campo agrícola, preocupação que também comparti
lhamos. Tenho acompanhado de perto o sofrimento 

- dos nessas suinocultores que foram incentivados 
pelo Governo Federal, bem como pelo Governo do 
Mato Grosso, a partir para as politicas de fazer com 
que fosse diversHicado o trabalho do campo, princi
palmente aqueles que acreditaram no programa, no 

Plano Real, que vai de mal a pior em relação a esse 
setor. O cidadão que pegou um financiamento junto 
ao sistema bancário brasileiro, a fim de montar um 
projeto de suinocultura, um projeto de agricultura ou 
um projeto pecuário, hoje, com os juros exorbitantes 
cobrados, não tem como pagá-lo. Além dos proble
mas de encargos financeiros e juros, há impostos 
elevadíssimos, com concorrência~ desleal dos produ
tos importados, principalmente os dos nossos vizi
nhos do Mercosul. 

Houve também a crise no setor das estradas 
brasileiras. Há poucos dias, a própria BR-174, que 
liga Cuiabá a Porto Velho, no trecho entre Cáceres, 
Pontes e Lacerda, Ji-Paraná e Vilhena, a região toda 
sofreu impedimento; houve uma greve geral por par
te dos transportadores que não puderam transitar; 
as BRs federais e estaduais estão inacabadas por 
falta de recursos. Quero trazer a V. Ex", Senador Jo
nas Pinheiro, a minha solidariedade e a preocupa
ção de tod'a a Bancada de Mato Grosso e do Centro
Oeste. Esperamos que o novo Ministro da Agricultu
ra se reúna com o Ministro da Fazenda e com iárea 
económica do Governo para definirem urna Salda 
para este grande impasse. É preciso fixar o homem 
no campo. Hoje, ao invés de incentivá-lo a produzir, 
porque a suinocultura_ é um setor estimulante - pelo 
menos deveria sê-lo -, o homem do campo está sen
do desistimulado. Isso está levando os produtores a 
venderem as suas terras e delas saírem, porque es
tão falidos, estão quebrados. A minha solidariedade 
e o meu apoio ao pronunciamento de V. Ex". O aler
ta que V. Ex" traz a esta Casa é de real importáncia 
para o Governo Federal. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado a 
~ V. Ex", nQbre Senador Júlio Campos. Eu incorporo, 

com muito prazer, o aparte de V. Ex" ao meu humil
de pronunciamento. 

Mas eu diria muito mais: das 15 mil matrizes 
que produzem em Mato Grosso, nós, hoje, temos 
a melhor tecnologia e, com certeza, a maior produ
tividade do rebanho sufno do Brasil. Mesmo as
sim, estamos sofrendo as conseqüências da que
da de preços do produto no mercado nacional. Por 
essa razão, muitos produtores, não só os de Mato 
Grosso mas também os do sul do País, venderam 
as matrizes o que, evidentemente, acarretará gra
ves conseqüências àquele Estado nos próximos 
anos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuo o 
meu pronunciamento. 

Dessa maneira, induzidos por uma crise, até 
certo ponto çonjuntural, os suinocultores vêm sendo 
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forçâdos a abandonar as' suas atÍvidades ·ou, não o 
falrendo de imediato, começam a abater as suas 
matrizes, em situações de desespero. Compromete
se, assim, a produção e impossibilita a sua reabilita
ção no período de final de ano, quando, historica
mente, há um aquecimento na demanda dos produ
tos de origem suína. 

Diante desse quadro, apelo ao Sr. Ministro da 
Fazenda e ao novo Ministro da AgricuHura para que, 
com a máxima urgência, implementem medidas a fa
vor da suinocuHura brasileira, evitando, assim, a de
sestruturação da suinocuHura, não só no Pais, mas, 
sobretudo, naquele Estado e de se jogar por terra 
um grande esforço que até então tem-se mostrado 
promissor. 

Sr. Presidente, reconheço que a suinocuHura 
em Mato Grosso não tem expressão econOmica em 
rélaÇãõ it nacional, desenvolvida sobretudo nos Es
tados-do Sul. Entretanto, no contexto do Estado, ela 

- .. se-reveste de uma importância fundamental, sobre
tudo por representar o resultado de um esforço com 
vistas a transformar o perfil de produção local para 

· que Mato Grosso· não seja eternamente exportador 
de matéria-prima não-elaborada- · 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 

palavra o Senador Esperidião Amin, para uma co
municação inadiável de natureza partidária, na for
ma regimental. 

V. Ex" tem a palavra por cinco minutos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é para 
registra.! - e é inadiável por essa razão - uma atitu
de e uma inquietação. O meu Estado, Santa Catari
na, padeceu, juntamente com o Estado do Rio Gran
de do Sul, de um longo e cruel período de !!Stiagem, 
de seca, no final do ano de 1995. 

O Governo Federal abriu a possibilidade de 
atender aos Estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina por meio de uma linha de crédito no âmbito 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricul
tura Familiar. Essa operação contemplará o Estado 
do Rio Grande do Sul, conforme Parecer n• 231, já 
aprovado nesta Casa, com R$24 milhões, e abre a 
possibilidade de atender ao Estado de Santa Catari
na com R$20 milhões. Já solicitei - e os Lideres dos 
.E'.ai'tides -aos -quais tive acesso apuseram sua assi
natura - um requerimento de urgência. 

Ocorre, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o 
prazo aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, 
no caso de Santa Catarina, difere do concedido ao 

,. 
' i ' 

Rio Grande do Sul; enquanto· que para o 1'11o Gran-
de do Sul foi concedido um prazo de 270 dias 
após a aprovação pelo Senado, o Banco Central 
estabelece, para o caso de Santa Catarina, prazo 
até 31 de maio, ou seja, depois de amanhã, muito 
embora só hoje tenha chegado à Casa o Oficio n• 
96/1.605, de encaminhamento dessa matéria ao 
Senado. 

Repito, o requerimento de urgência já está de
vidamente apresentado à Mesa, e a razão de minha 
comunicação tem o sentido de solicitar que a maté
ria tramite em caráter de urgência, sem prejuízo da 

· apreciação posterior desse prazo de contratação, 
que seria necessariamente aHerado, uma vez que 
até 31 de maio é regimentalmente impossível que o 
Senado aprove - por mais boa vontade que tenha
mos - esse procedimento, indispensável tanto a 
Santa Catarina quanto ao Rio Grande do Sul, que 
vjsa atender especificamente a pequenos produtores 
rurais. 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se 
nós estamos assistindo a uma manifestação.51o por
te do Grito da Terra, que reclama providência para 
os sem-terra e para os que têm terra e estãe sendo 
desalojados, é indispensável que aluemos C:Om ur
gência, sim, mas que o Banco Central e o Conselho 
Monetário Nacional - o Governo Federal, em sínte
se - não criem dificuldades adicionais com prazo 
dessa ordem que, repito, não deve prejudicar a tra
mitaçilo dessa matéria, que já conta com requeri
mento de urgência dos nossos companheiros Lide
res de Bancadas. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 

mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo 
Sr. 1• Seêrelário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

PRo.JETO DE LEI DO SENADO N" 114, DE 1996 

Autoriza o Poder ExecuUvo a conce
der pensão especial em benefício dos de
pendentes das vitimas que específica. e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder pensão especial mensal, retroativa à data 
do óbito, no valor de um salário mínimo, a cada um 
dos dependen_tes sfas vitimas fatais decorrentes de 
conflitos pelã posse de terras em áreas rurais, em 
que tiver havido a participação de lorçâ policial. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, con
sideram-se ~mo dependentes os beneficiários de 
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que irata o art 16 da Lei n• 8.213, de ·24 de julho de 
499'!.. 

Art 2• A percepção do benefício dependerá da 
apresentação do atestado de óbito acompanhado de 
cópia do inquérito policial ou da ação penal respecti
va, a fim de que seja possível relacionar o nome do 
de cujus com os fatos descritos no referido inquérito 
policial ou ação penal. 

§ 12 o requerimento, firmado por representante 
legal no caso de incapazes, será instruído com a do
cumentação prevista neste artigo e encaminhado ao 
Instituto Nacional de Seguro Sociai-INSS. 

§ 2" O benefício será mantido e pago pelo 
INSS, em programação específica. 

§ 3" Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 
no corrente exercício, crédito adicional para a cober
tura das despesas decorrentes do disposto nesta · 
l:.ef:- > ... -

.Art 32 Esta lei emra em vigor na data de sua 
- . ·ptlblieação. 

Justificação 

O recrudescimento dos conflitos· agrários no· · 
Brasil tem revelado um dos aspectos mais cruéis da 
injustiça social em nosso Pafs. 

Se for tomado como parâmetro o ano de 1979 
até os dias atuais, de norte a sul do País, segundo 
dados do Movimento ,.<jos Sem-Terra - MST, é pos
sível calcular-se em t35 as invasões ocorridas; en-· 
volvendo 47.304 famflias e resultando em·210 more· 
tes, cuja repercussão tem atingido níveis internacio
nais, tais como em Corumbiara- RO, em que avio
lência produziu onze mortes e mais de uma centena 
de feridos, e, mais recentemente, Eldorado dos Ca
mjás :::. PA, onde foiam contados dezenove mortüS 
entre os sem-terra, em conflito com a Policia Militar 
daquele Estado. 

As providências voltadas para reparar esta cró
nica situação de iniqüidade social, por parte do Po
der Público, têm se mostrado lentas e ineficazes. 

Diante desta situação, submetemos à aprecia
ção dos ilustres pares a presente proposição, tendo 
por finalidade assegurar pensão especial mensal, re
troativa à data do óbito, no valor de um salário míni
mo, aos dependentes das vítimas fatais decorrente 
da violência pela disputa da posse de terras em 
áreas rurais do Pafs, de modo a simbolizar a preocu
pação do Estado com a situaçãode desamparo des

..sãs tami!ias-atingidas por deploráveis acontecirr.en-
tos, além de contribuir para amenizar o seu sofri
mento. 

Sala das Sessões, 29 de maio de 1996. - Se
nador Odacir Soares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Benef>. 
cios da Previdência Social, e dá outras 
providências. 

SEÇÃOII 
Dos Dependentes 

Art 16. São beneficiários do Regime Geral de 
Previdência Social, na condições de dependentes do 
segurado: 

I -o cônjuge, a companheira, o companheiro e 
o filho, de qualquer condição, menor de 21 {vinte e 
um) anos ou inválido; 

11-os pais; 
III - o irmão, de qualquer rondição, menor de 

21 {vinte e um) anos ou inválido; · 
• IV .:....S pessoa designada, menor de 21 {vinte e 
um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou inváli-
da • 

§ 12 A existência de dependente de qu""uer 
das classes deste artigo exclui do direito às presta-
ções os das classes seguintes. z 

§ 2• Equiparam-se a filho, nas concfiÇiles do in
ciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; 
o menor que, por determinação judicial, esteja sob a . 
sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e 
não possua condições suficientes para o próprio 
sustento e educação. 

§ 3" Considera-se companheira ou companhei
ro a pessoa que, sem ser casada, mantém união es
tável com o segurado ou com a segurada, de acordo 
com o-§ ~·-da artigo 226 da Constituição Federal. 

"§ 4~~' A dependência econômica das pessoas in
dicadas no inciso I é presumida e a das demais deve 
ser comprovada 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O proje
to lido será publicado e remetido à comissão compe
tente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência, não havendo objeção do Plenário, fará in
cluir na Ordem do Dia da presente sessão, como 
itens 5 e 6, o~ P![eceres. n"s 265 e 266, de 1996, re
lativos a m-ensagens de escolha de autoridades. 
(Pausa.) 

~ Não havendo objeção, a Mesa esclarece que 
as referid~ matérias já estavam devidamente agen-
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dadas, desde o dia 24 do corrente, para a sessão 
deliberativa ordinária do dia 12 próximo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgota-
do o tempo destinado ao Expediente. · 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°154, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 64, § 2°, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 375, VIII, do Regimen
to Interno.) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 154, 
de 1995 (n• 78195, na Câmara dos Deputa

--- '8os), que aprova o ato que outorga permis- . 
_ ,_ • são à 90-FM Stéreo Uda •. para explorar ser-

- -viço de radiodffusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Pirassununga, ESta
do de São Paulo. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

Solicito ao nobre Senador José Roberto Anuda 
que profira o parecer. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF: 
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s· e Srs. 
Senadores, chega a esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decreto Legislativo n• 154, de 1995 (n• 
78, de 1995, na Cãmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à 90 - FM Stéreo 
Ltda, para explorar serviço de radiodHusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Pirassunun
ga, Estado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 558, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
n• 146, de março de 1990, que outorga permissão 
para exploração de canal de radiodHusão sonora, 
nos termos do ar!. 49, inciso XII, combinado com o § 
1° do art. 223 da_Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento 90 - FM Stéreo Ltda: 

Nome do Sócio Cotista 

=:Rotrerro-oonizete Bragagnollo 
- Darcy Franco da Silveira 
-José Franco da Silva 

TOTAL DE COTAS 

Colas de 

: 1.500 
6.750 
6.750 

15.000 

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

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado 
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le
gislativa. 

· 11- Voto do Relator 

O processo em exame e apre01açao, pelo 
Congresso Nacional, dos atos que outorgam e re
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, praticados pelo Poder Exe
cutivo, nos termos do art. 223' da Constituição Fe
Eieral, deve obedecer, nesta Casa do Legislâtivo, 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Re
solução SF n• 39, de 1992. Essa norma interna 
elenca uma série de informações e exigências a 
serem cumpridas pela entidade pretenden~. bem 
como pelo Ministério das Comunicações,; e que 
devem instruir o processo submetido à análise 
desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n• 154, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 
90 - FM stéreo Lida atendeu a todos os requisitos 
técnicos e legais para habilitar-se à outorga da per
missão, opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câ
mara -da&.-Beputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
aos Srs. Senadores que se encontram em seus ga
binetes ou em outras dependências da Casa que 
compareçam ao plenário para votar, uma vez que a 
matéria necessita de quorum qualificado. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Sendo evidente a falta de quorum, em plená

rio, fica adiada a votação da matéria. 

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
- - N°171, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do _art. 64, § 2", da Constituição Federal, 
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combinado com o arl 375, VIII, do Regimen
to Interno.) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 171, 
de 1995 (n• 157195, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à TV Globo de Recife Lida. 
pam explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

Solicito ao nobre Senador Carlos Wilson que 
profira o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores,,cbega a esta Comissão, para parecer, ó Pro
jeto de Decreto Legislativo n• 171, de 1995 (n" 157, 

~ . · áe-'là9s; na Câmara dÓs Deputados), que aprova o 
ato que renova concessão à TV Globo de Recife· 
Lida., pam explomr serviço de radiodifusão de sons 

. e imagens (televisão) na cidade de Recife, Estado 
de Pernambuco. 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 590, 
de 1994, o en1ão Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
s/n, de 26 de julho de 1994, que renova concessão 
pam explomção de canal de mdiodifusão de sons e 
imagens (televisão), nos termos do art. 49, inciso 
XII, combinado com o § 1• do arl 223, da Constitui
ção Federal. · 

É a seguinte a composição''âêiÕnár\a do em
preendimento TV Globo de Recife Lida: 

Nome do Sócio Cotlsta 

- Roberto Marinho 
- Ricardo Marinho (Espólio) 
- Rogério Marinho 

Colas de 
Partlclpacáo 

- Fmncisco de Assis Pereira Graell 

99.835 
55 
55 
55 

TOTAL DE COTAS 100.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Wagner 

• B.óSsi;-e aprovação unânime daquela Comissão. 
Na Comissão de Constituição e JustiÇa e de 

Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju· 
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa. 

11 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo 
Congresso Nacional, dos atos que outorgam e re
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de mdiodifusão sonom 
e de sons e imagens, praticados pelo Poder Exe
cutivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe
dem!, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Re
solução SF n• 39, de 1992. Essa norma intema 
elenca uma série de informações e exigências a 
serem cumpridas pela entidade pretendente, bem 
como pelo Ministério das Comunicações, e que 
devem instruir o processo submetido à análise 
desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n• 171 , de 1995, evidencia o 

· · c;umprimento das formalidades estabelecidas na· Re
solução n"' 39192, ficando caracterizado que a em
presa TV Globo de Recife Lida atendeu a tod!ls os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se Üeno
vação da concessão, opinamos pela aprovação do 
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo' origi
nário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão. (Pausa) 

O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Tem a 
palavra·o Senador Carlos Wilson, para discutir. 

O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PB. Para dis
cutir. Sem. !!!visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's 
e Srs~· sênadores, relatei o Projeto Legislativo n• 
_171, de 1995, que propõe a aprovação do ato que 
renova concessão outorgada à TV Globo de Recife 
para explorar canal de televisão na capital de meu 
Estado. 

Desnecessário enfatizar o papel que a televi
são desempenha na diwlgação direta da informa· 
ção. 

A Rede Globo de Televisão é urna organização 
de elevado padrão de qualidade. Todos nós encon
tramos nesse canal uma fonte preciosa de informa· 
ção e entretenimento, razão primordial da situação 
que ocupa como detentor do primeiro lugar em au
diência. Noentanto: Sr. Presidente, talvez seja na 
produção regional que a Globo Nordeste se desta
que corno emissora de indiscutível importância pam 
o atendimento do interesse comunitário. 
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Ao solicitar a este Plenário a aprovação do pro
jeto-em exame, estou convicto de estar proporcio
nando a meu Estado a renovação da concessão de 
um canal de televisão intimamente relacionado ao 
interesse público. 

Quero prestar minhas homenagens a todos os 
funcionários da TV Globo de Recife, nas pessoas de 
Cleo Niceas e Vera Ferraz, a quem Pernambuco re
conhece como patrocinadores diretos desse em
preendimento de inegável interesse social. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 

em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Uma vez que a matéria necessita de quor'um 

qualificado, e é evidente a falta de número no plená
rio;-adioo votação, determinando que a matéria seja 
incluída. na Ordem do Dia da sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item n" 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO · 
N°178, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 64, § 2", da Constituição Federal, combina 
do com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 178, 
DE 1995 (n• 150/95, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Cidade das 
Águas Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Amparo, Estado de São Paulo. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) 

Solicito ao nobre Senador José Roberto Arruda 
o parecer da Comissão de Educação. · 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-OF. 
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, chega a esta Comissão, para parecer, o 
Projeto de Decretp Legislativo n• 178, de 1995 (n" 
150, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão à Rádio Cidade 
das Águas Ltda, para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de 
Amparo, Estado de São Paulo. 

- -E'ol'-melo da Mensagem Presidencial n• 1.049, 
de 1994, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
n• 825, de 7 de novembro de 1994, que renova a 
permissão para exploração de canal de radiodifusão 

sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, eombinado 
com o § 1• do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Cidade das Águas Ltda: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de 
Particicacão 

- José Carlos de Camargo Campos 37.50 O 
- José Carlos de C. Campos Rlho 6.250 
- Maria Lúcia Campos BuenoS. 250 

TOTAL DE COTAS 50.000 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão dé Ciência e Teenologia, Comunicação e 
Informática da Câmara dos Deputados, tendo re
cebido parecer favorável de seu relator, Deputado 
Edson Queiroz, e aprovação unânime daquela Co-
missão. """ · 

-Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado 
jurídico, constitucional e vazado em boa técniCa le
gislativa, contra o voto do Deputado Hélio Bic;udo. 

II - Voto do Relator 

O processo em exame e apreciação, pelo 
Congresso Nacional, dos ates que outorgam e re
novam concessão, permissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens, praticados pelo Poder Exe
cutivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe
deral, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Re
solução SF n• 39, de 1992. Essa norma interna 
elenca uma série de informações e exigências a 
serem cumpridas pela entidade pretendente, bem 
como pelo Ministério das Comunicações, e que 
devem instruir o processo submetido à análise 
desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n• 178, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 
Rádio das Águas Ltda atendeu a todos os requisitos 
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da 
permissão, opinamos pela aprovação do ato, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados. . 

. () Sft-PRESIDENTE (José Samey) - Em dis- -
cussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 
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Pelos mesmos i-nativos da matéria anterior, 
adio-a votação, incluindo-a na Ordem do Dia da ses
são de amanhã 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Item n• 4: 
Terceiro e último dia de discussão, em 

segundo turno, da PROPOSTA DE EMEN
DA À CONSTITUIÇÃO N2 1, DE 1996 (n2 

48/95, na Câmara dos Deputados), que dá 
nova redação ao inciso 11 do art 192 da 
Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 363 do Regimento lnter
Ro,...tra~orre hoje o terceiro e último dia dé dis
cussão da matéria. Esclarece ainda que poderão · · 

~ · "Sl*' ..o1er'ecidas emendas que não envolvam o méri
to, assinadas por 113, no mínimo, da composição 
do Senado até o encerramento da discussão da ma
téria. 

Em· discussão a proposta de emenda constitu
cional. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. · 

Pelos mesmos motivos das matérias lidas an
teriormente, adio a votação para a sessão de ama
nhã. 

A matéria constará na Ordem do Dia da sessão 
de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item n" 5: 

PARECER N2 265, de 1996 

Deliberação do Senado sobre o nome 
do Sr. José Firmo para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.- ·- -

Adio a votação por evidente falta de quorum, 
em conformidade com o procedimento adotado nos 
itens anteriores. ·-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item n" 6: 

PARECER N2 266, de 1996. 

-c::.-Recondução do Sr. Lourenço Ferreira 
do Prado para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho no cargo de Ministro Classista 
Temporário, representante dos trabalhado
res, no triénio de 1996 a 1999. 

Em discussão. (Pausa.) 
- Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

fica adiada para a sessão de amanhã, constando da 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia, voltamos à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca
bral, primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia. 
(Pausa.) 

O SR. BERNARDO CABRAL - Desisto da pa
lavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em face 
da desistência do primeiro orador, concedo a pala
yra ao Senador Romeu Tuma, segundo orador ins
crito. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)O - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, usarei por pOIJC!lS ins
tantes esta tribuna, apenas para fazer um comentá
rio com relação a um artigo publicado em vários jor
nais no úHimo domingo. 

Penso que a matéria em questão interessa 
também ao Senador Antonio Carlos Valadares, cujo 
título é: "O rombo do Nacional é maior". 

Trata-se de um relatório de investigações que 
deve ter chegado à Justiça apontando várias opera
ções irregulares, estimadas em R$1 bilhão. 

Eu gostaria de lembrar ao Plenário que a CPI 
proposta foi rejeitada nesta Casa para prestigiar os 
órgãos cgmpetentes da República no que diz respei
to à apuração dos fatos. 

O Banco Central encaminha esse relatório, e a 
Procuradoria da República já ofereceu denúncias a 
respeito de alguns dos envolvidos, com dados con
cretos sobre os tipos de fraudes e o artigo da legisla
ção vigente em que se enquadram. 

Ontem, fiz uma referência ao Delegado Paulo 
Lacerda, que se aposentou e se comprometeu a 
permanecer, por mais alguns dias, à frente da dele
gacia, para montar dois selares especializados na 
Polícia Federal, a fim de que o know-how e a tecno
logia de apuração de crimes financeiros, que teve 
oportunidade _de g_oncretizar através do seu trabalho, 
permaneçál!l. 

Os jornais referem-se ainda ao fato de que, 
das 652 contas, houve o rastreamento de novas 
operações,_gue chegam a mais de R$1 bilhão. 
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Esse é o valor da fraude, segundo dados do re
ia!ório. 

Creio que esta Casa tem a obrigação de acom
panhar a evolução das investigações, Senador Anto
nio Carlos Valadares. Não podemos ficar sempre 
aguardando o resultado dessas investigações, por
que, se abrirmos mão da CP!, não poderemos fazer 
o mesmo em relação ao andamento dos processos, 
apurados pelos órgãos constituídos, ·e que, tenho 
certeza, foram dirigidos por pessoas competentes, 
dignas e que chegarão ao fim das apurações res
ponsabilizando, perante a Justiça, todos os envolvi
dos, que, sem dúvida, serão condenados às penas 
que merecem. 

Não é apenas o caso -do Nacional:-Acredito 
que todas as denúncias já encaminhadas ao Minis
tédQJ?...ú~ico com respetto a outras instituições finan
ceiras, que, com a prática da fraude, buscaram enri-

.. queciménto ilícito, serão apuradas e culminarão na 
penalização, na forma da leL 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Permite
me V. Ex" um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA -Ouço, com prazer, V. 
Ex". 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador 
Romeu Tuma, tínhamos razão - e af está comprova
do com o noticiário que freqüentemente vem ao co
nhecimento da opinião pública - no sentido de que o 
rombo do sistema financeiro recomenda um trata
mento fiscalizador diferenciado, não apenas dos ór
gão que por excelência se debruçam sobre a: ques
tão, como o Banco Central e o Tribunal de Contas 
da Un@o. Acreditamos que o Senado Federal ainda 
tem um papel importante a desempenhar no desven
damento dessas fraudes, mesmo porque, enquanto 
o Supremo Tribunal Federal não decidir sobre a via
bilidade ou não da criação e implantação da CPI no 
Senado, não poderemos afirmar que essa questão 
não voltará à baila no plenário desta Casa, haja vista 
que os argumentos apresentados pelos 17 Senado
res, no mandado de segurança que está por ser jul
gado, fundamentam substancialmente a necessida
de de o Poder legislativo não poder ausentar-se 
dessa fiscalização. Com o arquivamento da CPI, a 
impressão que se tem é que o Senado não tem 
nada mais a ver com isso. Houve uma fraude enor-

• me, mais-ée fl$20 bilhões foram despendidos com o 
Proer, dos recursos do sistema financeiro, para que 
os bancos não viessem a quebrar. Enquanto isso, 
quem fraudou, quem praticou o roubo contra a Na
ção ainda se encontra solto, palitando os dentes, 

como se nada tivesse feito contra o nosso País. 
De modo que quero parabenizá-lo e dizer que 
suas palavras, como homem experimentado em 
questão de fiscalização, estão certas. Sabemos 
que a Policia Federal, que não tinha know-how, 
aprendeu, na sua administração, como fiscalizar. 
Tanto na Polícia Federal, como na própria Receita 
Federal, órgão em que foi Secretário, V. Ex" sem-

- pre agiu com a maior lisura, com a maior compe
tência, com a maior eficiência e, agora, no Senado 
Federal, demonstra que o seu comportamento não 
mudou, que o dinheiro público tem que ser aplica
do com lisura e fiscalizado, principalmente, pelos 
órgãos que não podem passar por omissos, como 
o Senado Federal, porque inclusive quem no
meia o Presidente do Banco Central e seus Dire
tores é o Presidente da República, mas eles são 
submetidos a uma sabatina e à aprovação do 
Senado. -Federal. Parabenizo V. Ex" por esta 
oportuna'1ntervenção. · 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex" 
pelo aparte, que incorporo ao meu pronuítciamen
to. Invoquei o seu testemunho porque realmente 
as autoridades competentes retardaram o:infcio da 
apuração. V. Ex" demonstra a angústia de ver res
ponsabilizados os que fraudaram o Erário, para 
que sejam condenados. Estamos vendo que ainda 
em tempo a Polícia e a Justiça estão apurando o 
caso. 

Como o relatório está sob sigilo de Justiça, 
porque não é secreto, vou requerer que seja en
viado -pelo menos o de 122 páginas, não o de 10 
mil páginas - para que V. Ex", eu e todos aqueles 
que se interessam pelo encaminhamento dessas 
apurações- possamos dar apoio às autoridades 
que estão trabalhando e labutando por essas in
vestigações. 

Vi com um pouco de surpresa que o Ministro 
da Justiça foi aos Estados Unidos para verificar 
como funciona o Rncen, sistema de fiscalização So
bre os crimes econõmicos cometidos através do sis
tema financeiro. Essa idéia, esse procedimento da 
Justiça, do Tesouro e da Policia americana já se en
contra na Polfcia Federal há mais de três anos, es
perando que as autoridades que decidem neste 
País, o Ministro da Justiça e o Governo, implantem e 
façam com que funcione. Talvez não houvesse um 
rombo desse jaez se foss.em acompanhadas por um 
Rncen nacioriaJ tÕdas as operações do sistema fi
nanceiro. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Muito 
obrigado. _ · · 
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O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
1>6ÇG a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra a V. Ex". · 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, hoje pela manhã mais lima vez fui 
para uma sessão ordinária da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e mais uma vez constatei 
que não foi resolvido um problema que precisa ser 
solucionado, até para que eu possa me localizar, em 
termos de atuação, nas Comissões Permanentes 
desta Casa. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, da qual eu era membro titular, até o ano passa
do tinha sua composição distribuída proporcional
mente pelos Partidos pol~icos. Não houve nenhuma 
mudança, do final de 1995 para o infcio desté ano, 
nas Saneadas partamentares. Durante o ano passa-

~ · "âo;-~e mudanças de Partidos: alguns cresceram, 
outros diminuíram, e um até desapareceu. Mas o 
fato é que continuamos eomo titular, enfrentando to

. das as mudanças. 

Na passagem do ano, fomos surpreendidos, o 
Senador Romeu Tuma e eu, ambos titulares, pela 
decisão segundo a qual um de nós deveria ser titu
lar; o outro, suplente. Procurei a Presidência da 
casa e a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania e afirmei, inclusive por ofício, que eu gostaria 
de continuar sendo titular daquela Comissão. O mf
nimo que o Partido Popular Socialista poderia exigir, 
uma vez que tem apenas um representante no Se
nado, era que lhe respeitassem o direito de escolher 
uma Comissão. Fiz isso, só que não fui atendido. 
Continua a discriminação. -

Solicito à Mesa que decida sobre essa ques
tão, mas que leve em consideração dois aspectos: 
primeiro, não posso ficar, para que amantiã não me 
chamem de desidioso, sem participar de alguma Co
missão; segundo, também não vou para a Comissão 
em que me queiram colocar. Quero ter o direito de 
escolher. E se, por acaso, eu não puder escolher, 
quero que fique claro que não vou participar de Co
missão alguma da Câsa; ficarei apenas trabalhando 
em plenário, porque considero um desrespeito o fato 
de um único Par1amentar de um Partido não ter o di
reito de escolher uma única vaga, uma única Comis
sãopalaqual optou. - · -

Evidentemente, é uma discriminação abusiva 
das Lideranças - não sei se da maioria ou de uma 
apenas - que precisam estar aumentando o número 
de seus Parlamentares na Comissão de Constitui-

ção e Justiça, em detrimento e desrespeiiando a mi
noria, infelizmente a minoria de uma pessoa só. Era 
o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - !=: do in-

teresse da Casa a participação de v. Ex" nas Co
missões, porque tem uma contribuição valiosa a dar
lhes. A Mesa vai conversar com as Lideranças - já o 
fez, uma vez-, no sentido de encontrar uma solução 
para o problema. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador José Eduardo Outra, como LI
der. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Como Lfder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão ao orador.} - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, registro o protesto desta Liderança com rela
ção ao episódio de solicitação do Auditório Petr.õnio 
Portella-

Nós, do Partido dos Trabalhadores, ternos, e 
vamos continuar tendo, a posição de respeitar as 
deliberações desta Casa, de respeitar o Regi~nto, 
as portarias, as resoluções da Mesa. No entiinto, 
não admitimos tratamento discriminatório em relação 
a esse ou aquele partido, em relação a esse ou 
aquele movimento, em relação a essa ou aquela 
central sindical. 

No dia 23 de maio, quinta-feira próxima passa
da, encaminhamos um offcio ao 1° Secretário, me
diante o qual solicitamos a liberação do Auditório 
PetrOnio Portella para a realização de uma progra
mação relativa ao Grito da Terra Brasil, promovido 
pela Contag. Essa atividade já foi realizada na Cã· 
mara -dos: Deputados, no Auditório Nereu Ramos, e 
em diversos Estados do Brasil. Encaminhamos esse 
expediente na quinta-feira. Durante todo o dia da 
sexta-feira, mantivemos contato telefõnico com a 
Primeira Secretaria no sentido de agilizar a resposta 
da liberação do Auditório, já que a Contag esperava 
uma confirmação, pois o ato seria realizado hoje. No 
final da sexta-feira, fomos informados de que o 1° 
Secretário, Senador Odacir Soares, estava a cami
nho do plenário; entretanto, S. Ex" aqui não chegou. 
Depois, falaram-nos que o Senador havia viajado, 
mas que tinha deixado ofício endereçado a esta Li
derança. indeferindo a solicitação, com base em um 
Ato da Comissão Diretora, n• 14, de 1994.Segundo 
esSE! Ato, à-reunião no Aud~ório Petrônio Portella 
estaria vedada a atividades político-partidárias. 

Estranhamos, porque uma reunião da Contag 
não é uma !ltividade político-partidária. Se o Ato da 
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Mesa proibisse o uso do Aud~ório para a realizaÇão 
l:le atividades políticas ou partidárias, poderíamos 
acemr a interpretação que nos deu a Primeira Se
cretaria. No entanto, a resolução cm a expressão 
atividade político-partidária, o que significa ato políti
co promovido por Partidos. 

Sr. Presidente, a nossa surpresa deve-se ao 
fato de que esse Ato da Comissão Diretora é de 
1994, e, no entanto, já vi realizar-se, inclusive há 
cerca de dois meses, no mesmo Auditório PetrOnio 
Portella, um evento promovido pela CGT e Confede
rações de Trabalhadores de todo o Brasil, relativo à 
questão de emprego. 

Tentei manter contatos telefônicos com o Se
nador Odacir Soares, na segunda-feira, para tentar 
convencê-lo da impropriedade da sua deCisão. Não 
tendo conseguido êxito, chegamos aqui na terça-fei
ta;""tml:alninhamos um ofício para a Primeira Secre
taria~ pedindo que fosse revista a posição. Recebe-

~··-mos, a partir daf, um offcio assinado pela Chefe de 
Gabinete, reafinnando a posição de negar a cessão 
do Auditório PetrOnio Portella 

Em função áiSSO, encarrinharnciS· um ofíCiO para o 
2f' Secretário, que, em virtude da ausênCia dó 1Q secre
tário no á.a de ontem, estava no exerclcio da Primeira 
Secretaria. Encarrinhamos offcio ao Senador Renan · 
Calheiros que, na condiçãO de 1Q secretário .em Eixercf
cio, deferiu a cessão do Auártório Petrônio Pórtelfa ' 

Ontem, no fim da tarde, fom6s comunicados, 
por telefone, pelo Senador Renan Calheiros, ql,!e o 
Senador Odacir Soares, através de telelorie, porque 
S. Ex' ainda se encontrava em Rondônia, insistia no 
indeferimento da cessão do Auditório Petroi-lio Por
tella. Q Senador Renan Calhe~l'QS . rio~ ciomunicoÚ 
que, se o Senador Odacir Soares estivesSe aqui; ito 
dia de hoje, ele assumiria a posição, mas, na posi
ção dele, enquanto 12 Secretário_ e!'" exe_rcfcio, ele 
cederia o Auditório. · 

Hoje, tivemos que passar pelo constrangimento 
de recorrer ao Presidente da Casa para pedir a libe-

. ração do Auditório Petrôrlio Portella, em função da 
chegada do Senador Odacir Soares, que ordemqu à 
Segurança da Casa que não abrisse o Auditório, já 
confirmado a partir de uma cessão do Senador Re
nan calheiros, e já com a presença dos trabalhado
res rurais na porta do Congresso Nacional, certos de 
que poderiam realizar o seu ato, porque - volto a re-

..gísirar """Utras entidades sindicais já fizeram o mes
mo em período posterior à resolução; portanto, não 
vemos sentido nessa discriminação absurda 

Tivemos hoje, eu e uma comissão - da qual fa
zia parte o Vicentinho, Presidente da CUT, e o Urba-

l ~ f f • '· 

íÍb, ·Presidente da Contag, que inclusive não é filiado 
ao PT, mas, sim, ao PSDB, tendo sido candidato a 
Senador pelo PSDB do Rio Grande do Norte -, que 
passar pelo constrangimento de atrasar todo o pro
cesso em função de uma decisão absurda do 1g Se
cretário, que inclusive não esteve sequer aberto 
para uma conversa no sentido de tentarmos demo
vê-lo de sua resolução. 

Faço o registro por não ter sido possível esse 
cantata. Registro o protesto da Bancada do Partido 
dos Trabalhadores contra a discriminação para com 
esta Uderança e principalmente para com a Contag, 
que é uma confederação que abrange trabalhadores 
da agricultura de todos os Estados deste País, tendo 
sindicalistas dos mais áMlrsos Partidos politicas. 
Esta entidade, inclusive, já realizou atividade da 
mesma natureza no Auditório Nereu Ramos, na Câ
mara dos Deputados. 

o Sr. EduarciO Supllcy • v. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com pra-
zer, nobre Senador. ' 

O Sr. Eduardo Supllcy • Nobre Senack,r José 
Eduardo Outra, quero dar o meu testemunho da visi
ta, na semana passada, ao Congresso Nacional de 
cerca de dois rrlil e oitocentos empresários, oriundos 
de todos os lugares do Pafs e que aqui comparece
ram e foram recebidos pelas Sr"s e Srs. Senadores. 
Tendo em vista o convile que havia sido feito pela 
Confederação Nacional da Indústria e pelo Senador 
Fernando Bezenra a todos os Srs. Senadores, para 
que comparecessem ao Hotel Nacional e depois ao 
Salão Negro, para ouvirem a mannestação dos em
presários e participarem da entrega do documerrto, 
estive aJf e avaliei como muito significativa a mani
festação, pelo fato de os empresários estarem se
QJ.Jindo o exemplo de trabalhadores e, de forma or
ganizada, transmitindo as suas angústias ao Execu
tivo e ao Congresso Nacional, sobretudo diante do 
agravamento do desemprego, das taxas de juros tão 
altas e daquilo que consideram uma taxa de câmbio 
supervalorizada, enfim os problemas que preocu
pam a indústria nacional. Ali, houve as boas-vindas 
por parte dos Deputados e Senadores aos empresá
rios, e se mantiveram abertas as portas do Congres
so Nacional. Hoje houve o Grito da Tenra. A Contag 
havia solicitado o Auditório Petrônio Portella para 
que ali se Jiz!!SSEI_ o julgamento, uma espécie de tri
bunal que se constitufa, obviamente, num ato signifi
cativo com respeito ao sentimento dos trabalhadores 
rurais, dos trabalhadores da tenra, dos trabalhadores 
sem tenra ~m relação ao que aconteceu em Eldora-
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do dos Carajás, e a necessidade de se realizar a re
-ferma agrária no Pais. Ora, da mesma maneira 
como o Congresso se viu aberto e abriu as suas por
tas para os dois mil e oitocentos empresários, era 
natural que a abrisse também para cerca de mil e 
poucos trabalhadores -talvez um pouco mais -, que 
hoje estiveram aqui. Felizmente, graças ao empenho 
de V.Ex" junto ao Presidente José Samey, ao 2• Se
cre1ário Renan Calheiros e a outros Parlamentares 
houve a compreensão e, ainda que com algum atra
so, abriram-se as portas do Auditório Petrônio Por
tella, onde se realizou uma manifestação de extraor
dinária importância, para demonstrar esse sentimen
to de angústia diante da falta de punição aos res
ponsáveis por aquilo que aconteceu em Eldorado- . 
dos Carajás. E a manifestação forte, para que o 
Congresso Nacional vote logo a legislação qu~ per
mita-a .oealização mais rápida da refonna agrária. 
G~a de solidarizar-me com V. Ex". no sentido de 
·que passa o Senador Odacir Soares, como 1° Se
cre1ário, e com o respaldo da Mesa, ter a compreen
são sobre a necessidade de estannos sempre com 
as portas e as dependências do Congresso Nacional 
abertas a manifestações como as de hoje. Gostaria 
de ressaltar e de dar o meu testemunho de como os 
trabalhadores, embora em grande número, fizeram 
questão de manifestar-se com calma, com tranqüili
dade e de não causar qualquer problema aqui den
tro. Inclusive quando se dirigiram do AudMrio Petrõ
nio Portella para a Presidência da Câmara, onde fo
ram recebidos pelo Presidente Luis Eduardo Maga
lhães, em toda essa trajetória, também houve calma, 
tranqüilidade e liberdade de manifestação, que aca
bou felizmente acontecendo, para que os Congres
sistas f)udessem ouvir os anseios dos trabalhadores 
da Contag, da CUT e de todas as federações dos 
trabalhadores ·na agricuHura. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Eduardo Suplicy, pelo seu aparte. 

O Sr. Sebastião Rocha - Senador José 
Eduardo Outra, pennite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com pra
zer, concedo o aparte a V. Ex", Senador Sebastião 
Rocha. 

O Sr. Sebastião Rocha - Senador José 
Eduardo Outra, quero, na oportunidade, me associar 
aos argumentos de V. Ex" e dizer que esse fato, in
m.nzmente,-macula, mais uma vez, a imagem do Se
nado da República, porque a idéia que está sendo 
explorada pela imprensa é de que o Senado abriu as 
portas para o poder económico, que aqui esteve, de 
fonna organizada, e foi recebido de portas abertas, 

como V. Ex• disse, pelos Senadores. No entanto, 
restringe os ambientes do Senado aos trabalhado
res, aos lavradores. É isso que a imprensa, hoje, 
es1á explorando, inclusive com denúncias de que os 
trabalhadores, nos corredores do Senado, sofreram 
uma série de constrangimentos por parte da segu
rança desta Casa. Também concordo que a negati
va da cessão do AudMrio Petrõnio Portella aos tra
balhadores foi um ato equivocado. A forma organiza
da e pacffica como aconteceu o ato naquele Auditó
rio é o maior testemunho de que os trabalhadores 
estavam aqui não para tumuHuar, mas, sim, pam tra
zer as suas preocupações e buscar a solidariedade 
e o apoio dos Senadores na sua luta. Portanto, en
tendo que essa foi uma atitude equivocada e acho 
que o Senado precisa repensar os seus diretores e 
os seus secre1ários. V. Ex" já citou, nominalmente, 
os envolvidos; alguns Senadores, no momento opor
tuno, foram favoráveis à libemção, inclusive o· pró
prio Presittente do Senado. Acredito que o fato já te
nha sido superado, mas, de qualquer fonna, ;esta 
Casa sai machucada desse episódio, desneceSsa
riamente. Era essa a contribuição que eu queril! dar 
ao pronunciamento de V. Ex". · 

A Sr" Júnia Marise - Pennite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com todo 
pmzer, concedo o aparte a V. Ex", Senadom Júnia 
Marise. 

A Sr" Júnia Marise - Senador José Eduardo 
Outm, também queria manifestar a V. Ex" a solida
riedade do PDT a essa luta dos trabalhadores e do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Term. Hoje, se
gummente, temos um gmnde desalio. Na verdade, 
este Govlimo ainda não demonstrou vontade poUlica 
pam decidir sobre uma questão que é priori1ária 
para o País. Já temos visto alguns exemplos mate
rializados, de iniciativas de setores do Governo, 
como as Forças Annadas, que têm colocado as 
suas terras à disposição para promover a reforma 
agrária. É preciso que haja a conscientização de to
dos para que nesta Casa do Congresso Nacional, a 
Casa do povo, eles possam aqui estar e debater 
com os representantes do povo - no caso, os Sena
dores da República -, os rumos do Programa de Re
forma Agrária no País. Na verdade, estamos assis
tindo a situações inteiramente diferenciadas. Se no 
Estado do f'ará e$ão sendo reprimidos e atê assas:. 
sinados, es!ãCasa do Congresso Nacional teria que 
recebê-los como Casa do povo, pam que pudessem, 
neste recinto, discutir os rumos da proposta de uma 
reforma-ag~ria justa para o Brasil. Portanto, Sena-
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dor José Eduardo Outra, queremos, em nome do 
I"EH; manifestar a mossa solidariedade a esses tra
balhadores do campo que vieram a Brasma, que es
tão na Capital, enquanto o Presidente da República 
está em Paris, viajando com uma grande comitiva -
assunto sobre o qual desejo falar daqui a pouco. A 
situação do País caminha, celeremente, para um 
grande caos social. A reforma agrária não pode dei
xar de ser a prioridade n• 1 deste Governo. Como 
ocorre em todos os Estados, recentemente ocorreu 
um fato em Belo Horizonte, quando a caminhada 
dos sem-terra foi recebida na entrada da cidade pela 
polícia, que reprimiu com cassetetes esses trabalha
dores. No Pará, as evidências do fato ocorrido, mos
tradas ao mundo, principalmente a todas as organi
zações não-governamentais de direitos humanos ou 
a todas as organizações voltadas para as que_stões 
sociais, ~usaram um profundo repúdio em toda a 
comUDidade e em todos os setores da sociedade 

- · biáSileifa e de todo o mundo. Por isso, entendemos 
que, ao chegarem aqui no Senado Federal, devería
mos, sim, acolhê-los para o debate, para a participa
ção e, acima de tudo, para a solida.riedade, para dis
cutir, com transparência e franqueza, a questão da 
reforma agrária no País. Essa solidariedade é a po
sição do nosso Partido, o PDT, diante dessa ques
tão que preocupa não apenas os Partidos de Oposi
ção no Senado Federal, mas, sobretudo, toda aso-
ciedade brasileira. · 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Tem V. Ex" 
o aparte, Senador Pedro Simon. 

O..Sr. Pedro Simon -Senador José Eduardo 
Outra, o assunto trazido por V. Ex" é muito importan
te. Foi um episódio lamentável, mas não tenho ne
nhuma dúvida de que o Presidente José Samey to
mou a medida final e o que aconteceu no Petrônio 
Portella é uma demonstração de que, na vendade, 
eles querem o diálogo. Nobre Senador, estamos vi
vendo um momento que poderia ser o grande mo
mento da reforma agrária. O Exército brasileiro colo
cou terras à disposição; não é só colocar, porque co
locar terras à disposição e nada é mais ou menos a 
mesma coisa; mas o Exército colocou terras à dispo
sição e determinou que os técnicos as demarcas
sem. Estamos vivendo o momento de começarmos 
a.fazer algo. -com toda a sinceridade, é hora de oo
locannos em prática a decisão tomada de priorizar 
os projetes sobre reforma agrária. Parece-me que o 
Ministro da Reforma Agrária está tentando conseguir 
que o Banco do Brasil faça o que fez o Exército, pois 

também possui terras importantes, ·que· podem ser 
colocadas à disposição da reforma agrária. A hora é 
esta, e o Presidente Fernando Henrique cardoso tal
vez possa tomar a grande decisão do seu Governo, 
que marque o instante que estamos vivendo, qual 
seja, realizar, definitivamente, a reforma agrária. 
Presto minha solidariedade a V. Ex", .mas é muito 
importante que se diga e que fique claro: o Senado 
recebe os empresários, o Senado recebe os intelec
tuais e o Senado reoebe os trabalhadores, porque 
esta é a Casa do povo. 

A Sr" Emllia Fernandes -Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo, 
com muito prazer, o aparte a V. Ex", Senadora Emí
lia Fernandes. 

A Sr" Emília Fernandes - Senador José 
··· Eduando Qutra, também gostaríamos de cumprimen

tãr V. Ex" ..pela sua preocupação e registrar que, des
de a nossa chegada a esta Casa, um dos aspectos 

· - quE! temos buscado estimulâÍ", reafirmar e ~r. 
diante da sociedade brasileira e especialll'ii!nte da 
gaúcha, a qual representamos, é exatamerite a im
portância do resgate da aproximação do COngresso 
Nacional com o povo, com os seus anseios, com as 
suas representações, com as suas expectativas e, 
principalmente, com as suas ãlfiCUidades. Temos 
certeza de que esse é o pensamento do Presidente 
do Senado, até porque, em todas as oportunidades, 
por meio do nosso gabinete, em que foi solicitada a 
cedência do próprio Auditório Petrônio Portella para 
encontros, seminários, congressos de aposentados, 
de trabalhadores, mediante as suas sindicais, o 
mesmo foi colocado à disposição. Os próprios fun
cionários 'desta Casa também solicitaram salas -para 
que fossem feitas suas reuniões e encaminhadas as 
suas reivindicações. Nós sempre fomos atendidos 
nos apelos que dirigimos ao Presidente do Senado. 
Mas é importante que reafirmemos a necessidade 
do tratamento igualitário, dentro do Congresso Na
cional, em relação às diferentes representações da 
sociedade brasileira Esta Casa é a casa do povo; 
portanto, deve-se buscar formas, através logicamen
te de urna participação organizada, responsável e 
respeitosa, de se abrir espaços, as salas, os auditó
rios, as galerias, o plenário, enfim, para que o povo 
possa também vir trazer para nós os seus anseios, 
as suas expectati'!.as, e nós possamos realmente di
zer que esfãmos buscando soluções melhores para 
este País, que passam, sem dúvida, por uma deci
são imediata sobre a questão da terra. Sabemos 
que se ·não_ houver paz no campo, se não houver 
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produção, crédito, terra para se plantar, nós teremos 
realmente o aumento da fome e da violência nos 
meios urbanos. Portanto, é compromisso de todos 
que o Brasil encontre rumos para a questão agrária 
e a questão agrícola, porque para quem tem e para 
quem não tem os prejufzos serão iguais, se não fo
ram tomadas medidas urgentes em relação a isso. 
Cumprimentamos e nos solidarizamos com V. Ex" 
pelo tema abordado. Esta Casa deve encontrar for
mas de abrir as suas portas, abrir as suas salas de 
debate para que as representações de todas as ca
madas sociais deste Pafs possam ter aqui espaço 
para a sua voz. Muito obrigada. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA -Agradeço a 
todas as Sr"s. e Srs. Senadores que me apartearam, 
nesta tarde e incorp')ro com muito prazer seus apar· 
tes ao meu pronunciamento. . -~ ... 

Sr. Presidente, desejo apenas registrar a ques
.. tão. levántada pelo Senador Sebastião Rocha, no 
séu aparte ao meu discurso, de que a imprensa es
taria veiculando que o Senado fechou as portas para 

. o evento. Em todas as entrevistas que dei fiz ques
tão de registrar a posição do Presidente da Casa, 
Senador José Samey, e a posição do 2" Secretário, 
Senador Renan Calheiros. Rz questão, como se diz 
no popular, de 'dar nome aos bois' até para que a 
instituição não fosse confundida a partir de um gesto 
infeliz de um de seus membros, mesmo que tenha 
sido de um membro da Mesa, o Sr. 1° Secretário. Rz 
questão de aqui registrar o meu protesto, embora eu 
preferisse estar aqui falando do sucesso do evento 
Grito da Terra, a fim de, em virtude do acontecido, 
evitar que outros Senadores, em função do cargo 
que oc.!Jllam, passem, de repente, a encarar as ins
talações desta Casa corno propriedade privada 

Entendo que essa postura não pode constituir 
o comportamento, principalmente, de pes_soas que 
ocupam cargo na direção desta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presi
dência agradece o testemunho do Senador José 
Eduardo Outra corno também da Senadora Emília 
Fernandes sobre a conduta que sempre tivemos 
aqui no sentido de que a Casa pudesse abrir espaço 
aos diversos segmentos da sociedade, que aqui vêm 
com o intuito de dialogar com o Senado Federal. 

'õ:m relação ao assunto levantado pelo Senador 
.JÕsé""Ecloardo Outra, tenho a registrar que não me 
encontrava no Pafs, e ao regressar na segunda-lei· 
ra, tomando conhecimento, sugeri que S. Ex" fizesse 
o pedido de reconsideração ao 2" Secretário, tran
qüilizando-o no sentido de que a Presidência da 

Mesa asseguraria a realização do evento, com o 
qual a Mesa só tem a se congratular pelo fato de 
que tudo tenha transcorrido em um ambiente de ab
soluta tranqüilidade, democracia, o que muito honra 
o Senado Federal e aqueles que procuram esta 
Casa para ser veículo de suas aspirações. 

Muito obrigado. 

A SR' JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra corno Lfder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra, corno Lfder, a Senadora Júnia Marise. · 

A SR1 JÚNIA MARISE (POT·MG. Como Líder. 
Sem revisão da oradora.) • Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, eu gostaria de voltar à análise da 
última pesquisa que demonstrou para a sociedade 
brasileira, para a opinião pública deste País, a situa
ção em que vive, hoje, o Governo Federal, principal· 

· · ~!lente, nQ que toca à credibilidade do Presidente da 
República.-

É evidente que essas pesquisas são rnomentã
neas, refletem a realidade do momento, corno refleti
ram, anteriormente, há alguns meses, quando :dava 
ao Presidente da República um grande fndice de po
pularidade. Mas é preciso, também, realçar que, na 
verdade, as insatisfações da população brasileira 
não refletem apenas este momento, mas a realidade 
social do nosso Pafs. 

A pesquisa Vox Populi, realizada em oito Ca· 
pilais - Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo 
Horizonte, Fortaleza, Curitiba, Recife e Porto Alegre 
-, aponta que, em uma avaliação de O a 1 O, o de
sempenho do Governo nas áreas de saúde, reforma 
agrária, educação, desemprego, previdência, trans
portes, privatização, desenvolvimento industrial, 
agriCt.iltui!Í e controle da inflação é apenas de 3"/o. 

·Ora, Sr. Presidente, o desemprego é o tópico 
que mais preocupa os brasileiros. Seguramente os 
dados oficiais já apresentados e divulgados pela im
prensa brasileira mostram que 1 O milhões de traba
lhadores estão fora do mercado de trabalho; que 1 
milhão de trabalhadores perderam o seu emprego 
somente em São Paulo, nos últimos quatro meses; 
que lá no meu Estado, Minas Gerais, esse número 
já alcança mais de 500 mil trabalhadores que perde
ram o seu emprego em apenas em três meses -
sem falar que na região metropolitana de Belo Hori
zonte esse número já alcança 224 mil trabalhadores. 
Por outro lado, cQnstatamos mediante entrevistas a 
esses insti!Ufos de Pes<ltiisas, como o Vox Populi, 
que a população se ressente da falta de projetos so
ciais na área de habitação, da saúde, e principal· 
mente na á'!!a da educação. 
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Tenho ocupado esta tribuna por várias e várias 
vezes para questionar e cobrar deste Governo o 
cumprimento das promessas de campanha, que fo
ram muitas. Prometeu-se resolver o problema da 
educação, ela saúde, da moradia, da miséria e da 
fome. Hoje os índices demonstram - e não sou eu e 
nem a Oposição que está mostrando os dados, mas 
os insliMos de pesquisa e os levantamentos e da
dos oficiais do próprio Governo - que, sem dúvida, 
nenhuma dessas metas foi alcançada neste Pais. 

Por várias vezes coloquei a importância de se 
quebrar a cultura inflacionária em nosso Pais. A 
queda da inflação e a estabilidade econOmicil. são 
razões evidentes para merecer os nossos aplausos, 
entretanto, o País não pode oonviver com essa si
tuação de miséria social que está tomando conta de 
toda a sociedade brasileira. · ~ 
· -esses números alcançam ainda outras expec

tativas. O Jornal do Brasil fez urna análise e um co-
~ · ·mellté:iio, demonstrando que "há descrença popular 

em relação ao Governo, à estabilidade dos preços, 
às vantagens tecnológicas, que resultam num clima 
geral de desencanto, desânimo e desejo por mãos 
firmes capazes de dar um recado de esperança 
mais entusiasmante que a repetição pura e simples 
de que tudo vai bem. • 

É verdade. Outro dia, a televisão mostrou ao 
Brasil inteiro o próprio Presidente da República co
mentando a situação do desemprego no Pais: "Não 
há desemprego. Ao contrário, há apenas um rema
nejamento de trabalhadores, que saem de uma in
dústria e vão para outro setor produtivo. • 

Não é verdade. O Presidente da República 
está fechando os olhos para essa realidade gritante. 
Certam-ente, não são apenas os trabalhadores sem
terra que lutam por um pedaço de terra para traba
lhar, mas também milhares e milhares de trabalha
dores sem casa estão pedindo um teto paia abrigar 
suas fammas. 

Em Belo Horizonte, há cerca de quarenta dias, 
mais de quatrocentas tammas invadiram um terreno 
de propriedade privada para pedir providências com 
relação ao problema da casa própria. Lá estão e, até 
hoje, as nossas autoridades não encontraram ne
nhuma solução. 

Por todas as regiões das grandes cidades do 
meu estado e do Pais constatamos o clima de po-

- .bre:za-e miséria que tomou cónta de nossa popula
ção. Se os trabalhadores do campo não têm um pe
daço de chão para plantar, para trabalhar, certamen
te vão para as grandes cidades. Lá não encontram 
emprego nem moradia. Portanto, a providência a ser 

tornada é lutar, ir à praça pública, como ocorre, por 
exemplo, em frente à Faculdade de Dire~o da Uni
versidade Federal de Minas Gerais, em pleno centro 
de Belo Horizonte, onde algumas fammas se assen
taram no passeio, transformando aquele pedaço de 
chão em suas moradias. São fammas desesperadas. 
Adultos e crianças lá estão, há vários meses, sem 
que nossas autoridades sequer tomem conhecimen
to da verdadeira situação. 

Por isso, quero fazer deste nosso pronunciamen
to, mais urna vez, um alerta ao Governo Federal. 

Sabemos que, neste momento de eleições muni
cipais, o Presidente da República, que está em Paris 
passando o maior tempo de sua viagem fazendo turis
mo na cap~ francesa, está preocupado com as elei
ções municiPais de São Paulo. Certamente, Sr. Presi
dente, não é essa a preocupação que os brasileiros 
gostariam que tivesse o seu Presidente da República 

Essa pesquisa; que atesta a média de apenas 
3.3%, na 1fvaliação de o a 1 O do desempenho deste 
Governo, demonstra claramente a desconfiança, a 
indignação, o desânimo por parte da sociedide bra
sileira. Se esses dados, que são frios, não demovem 
o Presidente da República da sua decisão.-de im
plantar neste Pais um programa voltado para as 
questões sociais, com certeza continuaremos a ca
minhar, celeremente, para um grande caos social. 

Há comentários aos resultados da pesquisa 
Sorna - Opinião, publicada no jornal Correio Brazi
llense, indicando que a reprovação dos brasilienses 
ao Governo Federal cresce todo mês, chegando a 
46"/o, tendo como causas a recessão, o desempre
go, a falta de ação social, a indecisão política e os 
conflitos sociais. 

f'or (lt~tro lado, ainda no mesmo jornal, o Presi
dente da República vem garantir que dados da pes
quisa encomendada por Sua Excelência ao Instituto 
MCI mostram que as alterações dos índices são mi
nímas e que. na verdade, o Governo continua ótimo e 
bom Se esses dados são os mesmos que utmzou 
para dizer ao Brasil que não há desemprego, miséria, 
fome, não há falta de moradia e que a saúde pública e 
a edt 10ação vão bem, certamente esses dados são ir
reais e não mostram a realidade do nosso País. 

Por isso queremos fazer, por intermédio deste 
pronunciamento, a cobrança a este Governo, princi
palmente por constatarmos que as dificuldades so
ciais hoje alcançam limites de grande preocupação 
nacional. .. .:_- - - · 

Vários Lideres que apóiam o Governo no Con
gresso Nacional tiveram publicadas declarações, 
muitas delas até com propriedade, manifestando sua 
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preoeupação quanto a mudanças de métodos e prá
-ticas, por parte do Governo Federal, para se colocar 
o dedo na ferida desta grande chaga social. 
. Ressalto que, neste momento, o Governo pre-

c•sa estar atento à voz do povo, mas sobretudo aos 
problemas que enfrenta a sociedade brasileira. 

Alguns meses atrás, vieram aqui protestar os 
representantes e empresários da indústria têxtil. 
Agora, a caravana dos empresários, representantes 
da elite empresarial brasileira, veio a Brasflia para 
protestar pela alta taxa de juros e pela quebradeira 
do setor produtivo nacional. Vimos, por intermédio 
do seu protesto, a manifestação de que a empresa e 
o setor produtivo geram emprego neste Pafs. 

É por isso que entendemos que, como o setor 
produtivo nacional, as empresas, está hoje buscan
do o único caminho para a solução dos seus proble-
mas;. a Gflncordata e a falência. • 

.sr, Presidente, a _agricultura também não fica 
~ · atrás.-:lessa questão. Seguramente, a agricultura 

brasileira foi o pilar que sustentou, durante todos es
ses meses, o Plano Real e a estabilidade econômi

. ca. E quais foram os benefícios que teve a agricultu
ra brasileira? 

Estamos aqui diante de um Senador que tem 
grande identidade com a agricultura do nosso Pafs, 
sobretudo com a do seu estado, e sabe das dificul
d~des por que passa a agricultura neste Pafs, que 
nao tem nenhum incentivo deste Governo tazendo 
com que muitos produtores rurais deste P~fs aban
don~m as suas terras, por falta de condiÇÕes de 
continuar plantando alimentos. 

Ora, Sr. Presidente, essa é a radiografia deste 
Pafs. Sinceramente, não gostaria de estar falando 
dessas-mazelas do Governo ou, quem sabe dessa 
situação de dificuldades por que passa hoje ~ nosso 
País. Eu gostaria de estar aqui ocupando esta Tribu
na para cumprimentar o Governo e o Presidente da 
República pelo seu grande índice de popularidade, 
porque está tazendo um programa beneficiando a 
educação, a moradia, a saúde, o setor produtivo na
cional e a agricultura do nosso País. Mas, certamen
te, esse não seria o-discurso da realidade. E é o dis
curso da realidade que faço agora, para conclamar o 
Governo mais uma vez a sua responsabilidade dian
te dessa chaga social, que tomou conta de todo o 
nosso País. · 

_ ..ê_ra o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. --.-- - --- " - ... -__ ---

Durante o discurso do Sr. Júnia Mari
se, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo 
Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sra. Júnia Mari
se, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Antes de 
conceder a palavra ao próximo orador inscrito, devo 
colocar um adendo às informações prestadas pela 
Mesa sobre o discurso do Senador José Eduardo 
Outra. 

O Senador Odacir Soares esclareceu· que a re
solução na qual se baseou para o seu despacho 
existe nesta Casa há alguns anos. Em segundo lu
gar, quando tomou conhecimento do despacho do 
Senador Renan Calheiros, que exercia a Primeira 
Secretaria na sua ausência, imediatamente com ele 
concordou, estando de acordO com a decisão que foi 
tomada. 

·· O SI;· Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço 
à palavrapela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" 
tem a palavra. i 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pelâ or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. PresidÊ!nte, 
acre<:!ito que ~ Senador Odacir _Soares, ao dizer que 
estana cumpnndo uma resoluçao do Senado ao não 
permitir que houvesse o uso das instalações do Au
ditório Petrônio Portella, talvez tenha exagerado no 
seu esmero. Afinal de contas, tem havido diversas 
manifestações em dependências do Congresso, 
como, por exemplo, a dos empresários, que eu ha
via mencionado. 

Seria importante que a Mesa procurasse refletir 
quais são as reuniões que podem ser realizadas no 
Congresso e quais aquelas que não podem. 

É ~nas uma reflexão que sugiro à Mesa, 
~ara que nao se diga, por exemplo, que os empresá
nos podem se reunir aqui e os trabalhadores não. 
Para que haja um critério de eqüidade para com to
dos que desejem manifestar seu ponto de vista ao 
Congresso Nacional. 
_ O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A suges

tão de V. Ex" é muito bem-vinda e será submetida à 
próxima reunião da Mesa Diretora. 

Concedo a palavra ao Senador Francelino Pe
reira. (Pausa.) 

Com a palavra o Senador Ney Suassuna. 
(Pausa.) 

Con~~ a P!llavra ao Senador Joel de Hollan
da. (Pausa.} 

Concedo a palavra ao Senador José Foga
ça.(Pausa.) 

Con~o a palavra ao Senador Pedro Simon. 
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
-o-seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, creio que esse 
incidente que houve não é algo significativo. Penso 
inclusive que a proposta feita p3io ilustre Senador 
Eduardo Suplicy é esclarecedora. E é bom para to
dos que isso aconteça. Entendo, Sr. Presidente, que 
estamos vivendo um momento em que, taivez como 
nunca, nós possamos equacionar a questão da re
forma agrária neste País. 

Reparem que fui um dos que lamentei a saída 
do ex-Presidente do INCRA, porque ele já havia co
meçado esse trabalho. E inclusive fui para a tribuna 
dizer que achava que o Sr. Francisco Grazziano de
via ter voltado. Na verdade, não vi maior erro, maior 
equívoco que ele tivesse cometido. Não houve. Mas 
acho que a decisão do Governo de criar o Minjstélio 
da1'!efC!Ima Agrária, e o jovem que lá colocou, que .. 
conheci na administração do Sr. Itamar Franco, o 

- · "deSempenho que teve é de primeira grandeza. Es
colheu bem o representante. 

Sr. Presidente, vou fazer justiça ao Ministro do 
Exército e também ao Ministro do Exército do Gover
no Itamar Franco, que já estava tendo essa posição. 
Nas Forças Armadas já estava sendo costurada 
essa posição de ver aquelas terras existentes, que 
estão disponiveis, que são viáveis, entregues para a 
refonna agrária. 

Não podemos aceitar a tese que alguns imagi
nam que o Exército tem muita terra, uma quantidade 
absolutamente exagerada e que não precisa dela. 
Não. sabemos que num pafs do tamanho do Brasil o 
Exército precisa de terra para se preparar, para fa
zer treinamento, principalmente ali na Amazônia. ln
clusive·eu conheci, e acho que o Senador Romeu 
Tuma também, o trabalho em Manaus, feito exala
mente para combater invasores na Amazônia, mas 
não há necessidade do exagero. . · 

O Ministro do Exército disse que as terras es
tão à disposição. Mas não é apenas entregar as ter
ras, porque, num país do tamanho do Brasil, entregar 
terras e dizer onde elas estão é uma diferença muito 
grande. Agora, o Exército se comprometeu a dar e fa
zer a demarcação da terra e a colocar os seus técni
cos à disposição para concretizar essa parte. 

Sr. Presidente, penso que seria um trabalho al
tamente positivo, esse da colaboração do Exército. 

• -Sena-imp()rtanie as Forças Armadas, 1le ·repente, 
estarem presentes não apenas no ato de doação da 
terra mas, mais do que isso, no ato de colaborar 
para fazer a limitação e talvez até a delimitação dos 
lotes da refonna agrária. 

Sr. Presidente, tenho defendido essa tese de 
que deverfamos discutir aqui, e estamos vivendo o 
momento exato. 

A desgraças acontecidas no Pará e em Rondô
nia chamaram a nossa atenção, e infelizmente é as
sim. Muitas e muitas vezes só através da desgraça e 
do sacrifício é que acordamos para a nossa respon
sabilidade. É hora de debater essa questão, é o grito 
do campo. Os agricultores estão nas ruas, gritando, 
protestando, e estão fazendo bem porque, na verda
de, é necessário que se faça alguma coisa. É muito 
melhor eles nos chamarem a nossa responsabilida
de e nos cobrarem, do que marcharmos amanhã 
para o imprevisfvel. 

Por isso, o Congresso tem a responsabilidade 
de debater essas questões. Foi da maior competên
cia a decisão tomada aqui pelas Uderanças de dar 
prioridade a todas as matérias que estejam tramitan
do sobre-a refonna agrária. 

lncltisive há uma emenda constitucional do Se
nador do PDT do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, que 
é da maior importância, onde S. Ex" diz que terra de 
uma determinada extensão tem que ter um prazo x, 
cinco anos, para se tomar produtiva. E se não se 
tomar produtiva, o Governo pode tomá-la para a re
forma agrária. Há a questão do Governo, do Banco 
do Brasil e outras instituições que, à semelhança do 
Exército, detêm uma enormidade de terras adquiri
das de pessoas que não conseguiram pagá-las. Es
sas terras também podem ser colocadas à disposi
ção da reforma agrária. 

Há outra questão que me parece delicada, Sr. 
Presidente, debatermos como se fazer a reforma 
agrária. Tenho sido procurado muitas vezes por pes
soas .Que:defendem uma tese que me parece corre
ta, a de que deverfamos entregar a terra ao novo 
proprietário sob a condição de ela não será vendida, 
para que não retome ao latifundiário. 

Não sei como fazer isso diante da dificuldade 
que há para o proprietário conseguir empréstimos 
para desenvolver a produção no seu pedaço de ter
ra. Mas deveríamos analisar a possibilidade de ga· 
rantir ao cidadão que ganha um pedaço de terra 
condições de nele produzir e a obrigação de mantê
lo. Parece-me importante, Sr. Presidente. 

Há uma outra questão que me chama a aten
ção. Comenta-se, Sr. Presidente, que há muitos de
sempregados, gente da· cidade, acompanhando o 
Movimentados Trabalhadores dos Sem Terrà. Se 
formos verificar - vejo isso lá no Rio Grande do Sul -, 
notaremos que são os agricultores que tiveram que 
sair de sua_s terras, são os filhos dos agricultores 
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que nã~- ;;;;..~.;;-;;ndições-de lá se manter e iorai'n 
-para o Vale dos Sinos, zona industrial de Porto Ale
gre, e que agora, estando desempregados, querem 
voltar para o seu interior. 

Sr. Presidente, para nós, no Rio Grande do 
Sul, seria uma maravilha, se os agricultores que saí
ram em busca de uma esperança que não se con
cretizou na cidade saíssem das favelas e tivessem 
uma chance de retomar ao campo. 

Então, não se diga que há uma infiltração no 
meio dos sem-tem> de gente da cidade. Emociona
me o que tenho visto nos movimentos para os quais 
tenho sido convidado: gente até da minha região, da 
grande Caxias do Sul, que está trabalhando na gran
de Porto Alegre participando do movimento na ex
pectativa de retomar ao lugar de onde nunca deve
riam ter safdo, ou seja, seu pedaço de terra lá .no in
tetmr.' "' 

-Hoje é um grande dia, Sr. Presidente, não por
~ · ·-qu~rra deixou de ser Ministro. Gosto do Minis

tro Serra, tenho muito carinho por ele, tenho por ele 
uma amizade desenvolvida ao longo do tempo. 

Eu, como descendente de árabes, acredito no 
Maktub: o destino é o destino. Foi ruim o destino do 
Senhor Fernando Henrique Cardoso ao fazer esse 
acordo com o PFL, porque resu~ou numa mescla 
muito geral para o seu Governo. Quando o então 
Presidente do PSDB foi à tribuna justificar o acordo, 
eu não consegui entendê-lo. Pois agora precipitou
se em São Paulo um acordo entre o PFL e o PPB 
em tomo de uma candidatura para a prefeitura da
quele estado. Ali está certo, é positivo. São as forças 
que estão começando a retomar às suas origens. O 
mal é essa desagregação anárquica em que não há 
nenhuma coincidência de idéias, de conteúdo. Lá, 
em São Paulo está ótimo: o antigo PDS e o PFL reú
nem-se, ou seja, a antiga Arena reúne-se e apresen
ta o seu candidato. Sr. Presidente, isso é o· correto. 

Todos sabem que ali há uma prévia. É como 
se fosse uma grande pesquisa: Maluf versus Fer
nando Henrique Cardoso. Atrás do candidato Paulo 
Maluf está o próprio Maluf, e atrás do candidato 
José Serra está o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Neste momento, antecipo que o debate 
será ganho pelo Sr. Paulo Maluf. Reconheço que o 
Projeto Cingapura é um grande projeto que está 
sendo realizado, verdadeiramente positivo. 

i&. "Sr" i..uíza Erundina realizou uma grande 
obra. O Sr. Fernando Henrique Cardoso, quando Mi
nistro do Governo do Presidente Itamar Franco, fez 
surgir o Plano Real. Mas a continuidade desse plano 
ainda não ocorreu. Por isso, talvez, a grande obra 

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

--

do Presidente Fernando Henrique Cardoso seja a de 
levar adiarrte o projeto de reforma agrária. 

Achei singela e até romântica a forma como as 
entidades não-governamentais da França fizeram 
chegar ao Presiderrte Fernando Henrique o seu pro
testo contra o ocorrido no Pará e corrtra a fa~ de 
uma reforma agrária no Brasil. No ponto mais central 
de Paris, a poucos metros do consulado brasileiro, 
derramaram um caminhão de terra e distribuíram en
velopes já selados e endereçados ao Sr. Fernando 
Henrique Cardoso. As pessoas que estavam ali co
locaram um pouco de terra dentro do envelope e 
mandaram-no para o Senhor Fernando Henrique 
Cardoso. Foi a maneira que encontraram de protes
tar contra as mortes, de um lado, e de apelar para a 
reforma agrária de outro lado. 

Sr. Presidente, o momento é este. Quando o 
próprio Presidente do Supremo Tribunal Federal, o 
Sr. Sepúlveda Pertence, pondera: se os Governos 
usam mêC!ida provisória para tudo, emitem quase 
duas por dia, por que estão acusando a Justiça de 
meter-se em questões que são judiciais? ~ 

Por que o Presidente da República nãõ usa 
uma medida provisória para decretar o rito sul1lário? 
Porque, Sr. Presiderrte, alguém da bancada rural vai 
ficar contra. Pode ser. Por exemplo, se o Governo 
em vez de mandar a medida provisória do Proer, ti
vesse mandado um projeto de lei, eu votava contra. 
Espero um_ dia poder votar contra o Proer, quando 
apreciarmos essa medida provisória. Nem por isso o 
Presidente da República deixou de publicar o Proer. 
Sua Excelência achou que era importante salvar os 
bancos. Achamos que é importante a reforma agrá
ria. Baixar uma medida provisória seria uma paulada 
defini!~--- . 

O Sr. Ademir Andrade - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com muito prazer, 
Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademlr Andrade - Senador, tenho dito 
- e reafirmo agora - que o Presidente da República 
se sente, às vezes, refém deste Congresso. V. Ex" 
há de convir que este Congresso é muito mais con
servador do que o próprio Presidente da República. 
Lembro-me de que logo que houve o fato de Eldora
do dos Carajás, participei de uma reunião de Uderes 
desta Casa em que ficou acertado que o Presidente 
José Samey Levada ao Presidente da República, em 
nome do Congrésso Nacional; o compromisSo a!isu
mido por todas as Uderanças de que !arfamos trami
tar, em caráter de absoluta urgência, todas as maté
rias destina~as a facilitar a concretização da reforma 
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agrária.· ài'ã,-o Presidente José sarlley foi ao Presi
-dente da República e afirmou isso em nome do Con
gresso Nacional, e. o que vimos em seguida foi justa
mente o inverso disso. Na matéria que tratava da 
transferência do julgamento de crimes cometidos por 
militares para a Justiça Civil, por exemplo, V. Ex" viu 
o que ocorreu nesta Casa. 

O SR. PEDRO SIMON - A maioria não aten
deu o apelo do Presidente no sentido de votar o pro
jeto do Deputado do PT. 

O Sr. Ademlr Andrade - O Presidente confir
mou isso na SU!\ mensagem de segunda-feira, no 
seu Plano de Direitos Humanos, mas este Senado 
antecipou-se para dar a sua posição como fato con
sumado. A questão do rito sumário da lei da reforma 
agrária está empacada na Câmara dos Deputados 
pela.S!lPcada Ruralista. Creio que o Presidente, em 
relação à reforma agrária, se sente da mesma forma 

~ .. comõ sé sentiu na queStão da CPI dos banCos, por
que sabe que, neste Congresso Nacional, existem 
pessoas que seriam, de certa forma; envoMdas no 
processo daquela CPI. Talvez por receio desse tipo 
de posição, Sua Excelência não tomou a atitude de 
elaborar as medidas provisórias para regulamentar a 
reforma agrária. É preciso saber explicar essa ques
tão para o povo brasileiro, para que seja bem com
preendido o significado deste Parlamento. Na época 
da Constituinte, V. Ex" era o Governador do Estado 
do Rio Grande do Sul e deve-se lembrar de que, em 
apenas uma única votação, houve presença unâni
me dos Parlamentares. E eu assisti a mais de duas 
mil votações no processo de formação da Constitui
ção de 1988. Havia Parlamentar em cadeira de ro
das, c.Qm o soro sendo aplicado, e aqui estava para 
votar, evidentemente, contra a reforma agrária. De 
um lado, havia o Senador Jarbas Passarinho, enca
minhando contra; do outro, o Senador Mário Covas, 
encaminhando a favor. E a proposta progressista foi 
derrotada. A UDR enviou aviões por todo este Pafs 
a fim de transportar Senadores e Deputados para 
votarem contra a reforma agrária. Nem na votação 
para prorrogar por mais um ano o mandato do então 
Presidente José Samey compareceram todos os 
Parlamentares. Naquela ocasião, três estavam au
sentes. Veja V. Ex" que este é um Congresso con
servador, de uma mentalidade arcaica, quando se 
refere à propriedade e, principalmente, à posse da 

.letra.-Há-tflll-meçlo, um temor, um verdadeiro pavor 
dos latifundiários deste Pafs com relação à questão 
da reforma agrária, que se faz necessária. O povo 
brasileiro tem que compreender o papel deste Con
gresso e precisa ajudar a mudá-lo eleição após elei-

ção. Era essa· a contribuição t\ue gostaria de dar ao 
discurso de V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON ·Agradeço o aparte de 
V. Ex" por vários motivos. É muito importante a aná
lise feita pelo nobre Senador. Não há como deixar 
de reconhecer - até não diria como V. Ex" - que o 
Congresso é muito mais conservador que o Presi
dente. Penso que o Presidente da República é um 
homem progressista. Pode ser que, por esse esque
ma de governo que ele estabeleceu, por esse grupo 
que ele criou, o Governo esteja em outra posição, 
mas não há como deixar de reconhecer que, histori
camente, o Presidente da República é um homem 
progressista. 

V. Ex" tem total razão ao afirmar que esse não 
é o Congresso. Ao longo da história, o Congresso 
brasileiro, lamentavelmente, tem sido exagerada
mente conservador. Certa vez, alguns estrangeiros 
me perguntaram por que, na Constituição brasileira, 
só se falâ"" em lei complementar. Se não fosse colo
cada a expressão "conforme lei complementar", o 
espaço negro existiria até hoje. A reforma agrária foi 
um caso tfpico. Ao se definir em quais terras· poderia 
ser efetuada a reforma agrária, esta só foi liprovada 
quando se acrescentou "conforme lei complemen
tar", o que quer dizer "deixa para depois", porque 
eles não quiseram definir. Isso é verdade. 

Contudo, o Presidente da República tem a res
ponsabilidade de tentar avançar, de nos dar um ca
minho, um norte. 

Sr. Presidente, reforma agrária era tachada 
como coisa de comunista; hoje, é o Ministro do Exér
cito quem entrega terras para essa finalidade. Isso é 
um avanço, uma situação inécflla para a história do 
Brasil: V~s aproveitá-la! 

Sr. Presidente, hoje temos condições de ir à 
frente. Agora, se depender do Congresso, haverá 
duas decisões: uma - a mais racional - é a de dei
xar na gaveta. Os projetos existem para isso. Ontem 
mesmo, votamos um pedido de urgência, do Sena
dor Roberto Freire, que chegou à Comissão em fe
vereiro do ano passado e por lá ficou. A emenda 
constitucional, do Senador Darcy Ribeiro, não se 
sabe o seu destino. Por quê? Porque trata de refor
ma agrária. Enquanto Congresso, temos essa obri
gação, pois há pessoas que querem que isso acon
teça. VIVemos um grande momento, porque não há 
mais radiCI!I~çã.Q, não .há mais fanatismos extre
mados. Estãmos no perfodo da racionalização: sen
tar-se à mesa e discutir, debater em conjunto. Creio 
que a grande bandeira do Governo Fernando Henri
que Cartfos:<? seria aproveitar o que já está encami-
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nhado e transformá-lo··a~realidàde. Talvez cfj>Õnlõ·' 
-mais positivo a ser· definido nesse Governo seja 
aquele em que, depois de 50 anos, nosso País saiu 
da teoria e entrou na objetividade: sem revolução, 
sem violência, sem radicalização, vamos fazer aqui
lo que os Estados Unidos fizeram há 200 anos e que 
Caxias do Sul, minha terra, região de colonização 
italiana, fez há mais de 150 anos, de maneira aberta 
e franca. O Imperador Dom Pedro 11 trouxe os imi
grantes da Itália e da Alemanha e distribuiu terras 
para eles. A ,..,rovação dessa medida pode ser 
constatada por um desenvolvimento fantástico, em 
função da justiça na distribuição da terra, com um 
resultado positivo à economia e à sociabilidade da 
região. 

O Sr. Totó Cavalcante -V. Ex" me permite 
um aparte? 
-e .SR. PEDRO SIMON -Ouço-o com 'muito 

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

0 SR. Totó Cavalcante -Senador Pedro Si
mon, tenho verdadeira admiração pelo seu idealismo 
e juventude ideológica. Vejo, neste momento, que é 
com justeza que V. Ex" traz à pauta um problema 
tão sério. Entendo, na realidade, que o problema 
brasileiro, principalmente o da terra, é de ordem es
trutural, ou seja, o problema fundiário e o problema 
político são de ordem estruturaL Não adianta mudar
mos a cabeça se o corpo é doente. Nesta Pátria, 
quando ainda advogando, tive a felicidade de levar 
ao hoje Estado de Tocantins o então Senador Paulo 
Brossard para lutarmos contra o Incra da Ditadura, 
que tirava o posseiro da sua terra para entregá-la, 
legalizada, aos grandes latifundiários. Hoje, esse IN
CRA, .que lá está com um projeto terminal de urna 
reforma agrária, que nasceu de urna atribuição me
ramente fiscal - cobrar impostos-, depois, conflitan
te, de domfnio e de posse, e, hoje, de assentamento 
de sem-terra, está destinado a terceiros. Esses pro
jetes são prestadores de serviços ao INCRA, que 
não tem interesse em resolver o problema fundiário 
de assentamento agrário. Cito o exemplo do projeto 
fundiário de Gurupi: é um projeto particular, de ter
ceiros, que está ali justamente para demarcar, as
sentar, dizer se há posseiros, se há benefícios, para 
legalizar a terra. Hoje fala-se no Ministério da Refor
ma Agrária. A finalidade desse Ministério é repassar 
recursos para esses projetas, que, às vezes, dificul-

• J<lm 1ambém- os assentamentos •. Costumo citar o 
problema de ordem estrutural. Ainda recentemente, 
numa visita ao Presidente da República, Sua Exce
lência queixava-se sobre o assunto. Veja V. Ex": es
tou aqui com um fato sobre o qual, desde ontem, 

pretlmí:tia fàze'r úm · pionunCiainento, e pego agora 
uma carona no seu discurso. Ainda ontem, questio
návamos o momento de usar a tribuna. A Lei n• 
9.138, de 29.11.95, instituiu aqui no Senado a forma 
de os produtores inadimplentes negociarem suas df
vidas por equivalência-produto. Há os exemplos do 
arroz, do milho, do algodão e da soja. O Banco Cen
tral, mais tarde, baixou urna resolução que limitou a 
ação do inadimplente, que, hoje, pode ser um dos 
sem-terras, porque o Banco do Brasil tomou as suas 
terras. Ele não teve condições de pagar o financia
mento e está no meio dessa multidão, querendo ter
ra para trabalhar. Isso é urna frustração para o ho
mem, para o pequeno proprietário, enfim, para o ho
mem sem terra. O Banco Central baixou uma resolu
ção dizendo que somente podem negociar aqueles 
que já tenham plantado há pelo menos três anos. E 
aqueles que tiraram o dinheiro para manter a sua 
propriedade, para plantar uva, manga, laranja ou, 
enfim, para criar o gado de leite? AI é que está a 
confusão. Temos que debater e analisar com serie
dade o assunto, e não adianta ficarmos no ~nado 
da República FederatiVa do Brasil a questionar os 
problemas terminais de urna política, quando ~ cor
po do País está doente. O problema do Brasil é de 
ordem estrutural. Um gerente de banco, no meu Es
tado, por exemplo, não está querendo aceitar rene
gociação da divida daqueles produtores inadimplen
tes, porque o banco quer receber, de qualquer for
ma, inclusive cobrando juros exorbitantes. Creio, 
como disse V. Ex", que está na hora de atacarmos 
essa polftica terminal de execução, porque não 
adianta ter cabeças boas da estirpe de V.Ex" a 
questionar nesta Casa problemas tão sérios, não 
adianta te_rrnos cabeça boa da estirpe do nosso Pre
sidente da República na solução imediata dos pro
blemas, se o terminal, todo ele, é doente, é viciado, 
é desorganizado e emperrado, não querendo a solu
ção imediata do problema fundiário. 

O SR. PEDRO SIMON ·Agradeço a importan
te manifestação de V. Ex". 

Na verdade, há muitas interrogações com rela
ção ao funcionamento do INCRA, sobre seus técni
cos, sua assessoria, seus advogados, suas ações. 
Ainda agora, houve um longo debate em Roraima ou 
Rondônia - não me lembro - sobre um delegado do 
INCRA daquela Região, que, segundo o Jornal Na-

. clonai, teri11 ~me,rado terras que valiam 1 por 50 e 
que são a'Dsolutamente inaproveitá\<eis. Todas es
sas questões estão af. 

Receberia muito bem a idéia da colaboração, 
da ajuda, d~ empréstimo, além da doação da terra 
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com seus técnicos, quer dizer, a colaboração daque
la-equipe imensa do Exército, com gente que conhe
ce, que compreende, que tem competência, e que 
talvez pudesse ajudar o INCRA nessa segunda eta
pa. 

Tenho dito aqui que não conseguimos ver 
quais são as metas de governo do Sr. Fernando 
Henrique. Já sabemos do combate à inflação, que já 
era meta do Governo anterior, do qual ele foi Minis
tro e o grande responsável pela elaboração do Plano 
Real. E ninguém é contrário a esse objetivo de com
bate à inflação. 

A segunda grande questão de seu Governo é a 
racionalização da máquina administrativa, com obje
tivos de cuidar da Previdência e da Administração, 
da tentativa da refonna tnbutária e da reforma fiscal, 
no sentido das privatizações. Está correto. E depois 
disse-H~ual é a terceira meta? • 

.Fm relação aos planos sociais, Sr. Presidente, 
~ · · cá1mlre nós, o Comunidade Solidária, que recebe

mos com grande expectativa, até agora é uma racio
nalização do que já existia. Quer dizer, da merenda, 

- da bolsa escolar, etc., mas ainda não foi aquilo que 
se imaginava: uma nova realidade, o impacto de um 
plano do PSDB no Governo. 

Parece-me que se o Presidente da República 
adotasse essa bandeira da reforma agrária como 
prioritária poderia convidar o Presidente do Supremo 
Tnbunal Federal - que disse que Fernando Henri
que Cardoso deveria baixar uma medida provisória 
para resolver essa questão - para ajudá-lo a redigir 
essa medida provisória Se o Presidente do Supre
mo Tribunal Federal disse, sem mais nem menos, 
pela televisão e pelo rádio, que o Presidente poderia 
baixar-uma medida provisória para determinar o pro
cesso sumário de desapropriação, então o Presiden
te da República poderia convidá-lo para dar a ele 
uma idéia de como fazer isso. 

Entendo que o Presidente da República, quan
do regressasse de sua viagem profunda, de tão 
grande responsabilidade e de resultados tão extraor
dinários com os que está obtendo em Paris e na 
Sufça, poderia reunir o seu ministério e montar uma 
equipe onde eStivessem o Ministro da Reforma 
Agrária, bem escolhido, com boa disposição, o Mi
nistro da Fazenda e pedir a eles que estabeleces
sem metas prioritárias. Não essas metas em que o 
povo ..Dão.. ac~dita mais: "Vamos colocar. 40.000", e 
1\ãi:f serl:lepois se colocaram, realmente, os 40.000. -

Se fôssemos pegar as propostas de assenta
mento dos governos, do primeiro governo de 40 
anos atrás até hoje, não tinha gente na cidade, esta-

va todo mundo no campo. Então, em relação a as
sentamentos não há mais credibilidade. 

Creio que o momento é oportuno para se des
politizar a reforma agrária Entendo que o problema 
da reforma agrária não está sendo colocado de uma 
maneira política e ideológica de radicalização. O que 
temos são alguns grandes proprietários que também 
brigam por nada, porque ninguém quer tirar terra da
quele que está produzindo, Sr. Presidente. 

Há Senadores muito importantes aqui no Sena
do que são grandes proprietários de terras e que tra
balham com grande competência nessas terras. Nin
guém está pensando em tirar terra dessa gente; es
tamos pensando em ter um plano racional. 

Que fiquem tranqüilos os Senadores e os De
putados, a não ser os que· têm imensidões de terras 
e não fazem nada com ela Mas a questão não está 
sendo politizada, não está sendo idealizada, não há 

: · fanatismo" em tomo disso; a situação está serena, 
êstá tranqtiila. 

Penso que o Sr. Presidente da República po
deria - e duvido que marcasse um tento mai-. histó
rico no seu Governo do que este - chamar os-Minis
tros do Exército e da Refonna Agrária para sentarem 
e juntes discutirem como vão fazer a reformá agrá
ria. Convidar, também o Presidente do Supremo Tri
bunal Federal - que foi aos jornais dizer que Sua 
Excelência deveria baixar uma medida provisória 
com relação ao rito sumário - com o objetivo de 
chegarem a um grande entendimento. 

Penso que a hora do Presidente Ferllarido 
Henrique é esta. 

Sou meio fatalista. Quando saiu aquela vota
ção em que perdemos de três a zero, na Câmara 
dos Depllfados, sobre a Previdência, e todo mundo 
achou um absurdo, a imprensa publicou como o dia 
do terror, eu gostei. Porque, se o Governo tivesse 
ganho naquela ocasião, o processo de "é dando que 
se recebe", do "troca-troca•, teria sido institucionali
zado. A partir daquelas derrotas, o Governo mudou 
180 graus, e espero que seja para valer, em definiti
vo. Não há mais troca-troca Os direitos são legíti
mos, os direitos da Bancada de Minas Gerais, os da 
Bancada do Acre, os dos agricultores. Vamos discu
tir para valer e não no troca-troca. Não no "só voto 
isso se me derem aquilo". Isso foi importante, Sr. 
Presidente. 

A decjsão do PFL .de apoiar o candidato do 
Maluf em São ·Paúfo foi muito importante, para que o 
Governo Fernando Henrique tome a coloração do 
Fernando Henrique. Que bom, Sr. Presidente, se eu 
pudesse, daqui a quatro meses, dizer que o Gover-- --



00690 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

no do Fernando Henrique tem a cara do Fernando 
"Henrique. Mas do Fernando Henrique que a gente 
conheceu, o homem de idéia, de princípios; digno, 
correto, que lutou, que resistiu. Até concordo que se 
possa esquecer muita coisa que está escrita, porque 
o mundo mudou. O mundo mudou! Quem não vê 
isso não entende. Caiu o comunismo, o muro de 
Berlim, não existe mais União Soviética, enfim, a 
realidade é outra. E estamos vendo congressistas, 
pollticos, religiosos, todos adaptados à nova realida
de. Penso que o Presidente Fernando Henrique Car
doso está absolutamente certo em se adaptar à 
nova realidade. Mas queremos vê-la com a cara do 
Senhor Presidente da República. Se isso acontecer, 
será muito bom, Sr. Presidente. 

É muito melhor isso do que a tentativa de fazer 
acordos e entendimentos para conseguir uma reelei
Çãõlá il&iante. Esta não será conseguida na base 
de acordos, de votos da Bancada do PDS, nem do 

··P'Mos;-nem de quem quer que seja. ISso pode até-
acontecer se lá adiante o Brasil puder olhar e respi
rar dizendo que as coisas estão melhores e que es-

. tamos no caminho certo. 
O Sr. Osmar Dias - V. Ex" me permite um 

aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Com o maior prazer. 

O Sr. Osmar Dias - Senador Pedro Simon, só 
quero dar uma contribuição ao seu pronunciamento 
fazendo um cálculo bem rápido. O Banoo do Brasil 
tem 111 mil hectares de terra que estariam à dispo
sição da reforma agrária. Não sei qual é a área do 
Exército. Se considerássemos uma média de área 
para cada famnia assentada de 30 hectares, essa 
terra do. Banco do Brasil seria suficiente para assen
tar três mil e setecentas fammas. O custo para as
sentar uma lamnia, adquirindo-se a terra, é de 40 mil 
reais por lote com toda a infra-estrutura necessária. 
Torando-se a terra, o custo baixa para 10 mil reais 
por famma. Para assentar as três mH e setecentas 
famnias na área do Banco do Brasil, seria suficiente 
37 milhões de reais, ou seja, pouco dinheiro. O pro
blema é que, quando se cria a expectativa de que o 
Banco do Brasil colocará terra à disposição para a 
reforma agrária, J)arece que a questão toda vai ser 
resolvida. Não é isso. São três mil e setecentas fa
mmas. Além disso, o Banco do Brasil precisa ser 
pago por essas terras, porque elas provêm da divida 

• .de agricottores que não pagaram, âe inadirTiplentes 
que deram o seu bem em garantia e depois tiveram 
de entregá-lo. Essa história de dizer que apenas ao
locando as terras dos Exército e do Banco do Brasil 
já se resolve um grande problema no sentido de se 

. . caminhar· p'àrâ a refol'!'na ãijrâria 'ê' uro'la ilusão. E a 
pregação da ilusão tem sido também um grande pro
blema em relação à reforma agrária porque se criam 
expectativas. Pra se constatar isso é só lazer a con
ta da meta do Governo com o que está no orçamen
to. O Senador José Fogaça tem muita razão quando 
diz que concorda em se subsidiar a agricultura des
de que conste em orçamento. O caso da reforma 
agrária também deve ser considerado assim, por
que, quando olhamos o orçamento, vemos que exis
te lá um bilhão e duzentos milhões para realizá-la. O 
custo é de quarenta mil por famma, e o Governo 
continua com a oonta de assentar sessenta mil famí
lias. Por conseguinte, ou falta a metade do dinheiro, 
ou estão incluindo o dobro de famflias que será pos
sível assentar. Essa ilusão que se cria também gera 
uma expectativa. E essa expectativa exacerbada é 
sempre negativa quando se trata de um assunto tão 
polémico ~ tão delicado oomo é a reforma agrária. 
Concordd"Com V. Ex". Aliás, gostaria de ter feito um 
aperte àquele seu discurso de ontem, mas aproveito 
o dia de hoje para dizer que a admiração que tenho 
pela sua persistência em combater a impunidade e a 
admiração que tenho por essa pregação de que é 
possível resolver os problemas sociais ciesoe a 
cada dia. Estou aprendendo com V. Ex", mas quero 
contribuir também. Sou dos senadores que, apesar 
de ter terras, sei que elas jamais seriam colocadas à 
disposição da reforma agrária porque são produti
vas. Além disso, são tão pequenas que, se o invasor 
entrasse correndo, atravessaria as terras e chegaria 
logo ao outro lado. Assim, não tenho essa preocupa
ção, não tenho esse problema. Senador Pedro Si
mon, estou à disposição para colaborar com suas 
idéias. ... 

O SR. PEDRO SIMON - Senador Osmar Dias, 
agradeço ao aparte de V. Ex". Eu o recebo com mui
to carinho e o analiso sob dois aspectos. Primeira
mente, quero dizer que V. Ex" tem razão. Não esta
mos resolvendo a questão do Exército e das terras 
do Banoo do Brasil. Posso dizer - V. Ex" há de oon
cordar comigo - que estamos adentrando nessa 
questão. O Governo está tomando medidas concre
tas no sentido de resolvê-la 

Na minha opinião, V. Ex" deveria ter sido, des
de o Governo do Presidente Itamar Franco, Ministro 
da Agricultura, pela sua competência, pelo que reali
zou durante ofto anos na Secretaria da Cultura do 
Estado do Pãraná. V. Ex" agiu de forma revolucioná
ria, espetacular. V. Ex" é um dos homens que o Se
nhor Presidente Fernando Henrique poderia convi
dar para se!Jtar em sua mesa para estabelecer um 
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plano concreto de .. reiõrrilã agrária:-v: Ex" tem bom 
senso, lógica e racionalidade quando trata desse 
tipo de problema. 

Concordo com V. Ex". Não se trata de semear 
idéias. Por isso, repito: se o Presidente da República 
concordasse, um grupo poderia ser encarregado da 
coordenação dessa questão. 

O que acontece, hoje, é que o Ministro da Agri· 
cultura, o Ministro da Reforma Agrária, o povo brasi
leiro e o Presidente da República, cada um fala uma 
coisa diferente. Não há uma consistência de pensa
mento em termos de reforma agrária. 

O Presidente da República poderia priorizar a 
reforma agrária e constituir um grupo de trabalho 
para coordená-la, evidentemente tendo à frente o 
Ministro da Reforma Agrária. E, para ajudá-lo, para 
quª-ª~ ~isas fossem realmente levadas a cabo, po
deriam ser convocados o Ministro do Exército, ai- -·· 

. guém•do Ministério da Agricultura, pessoas como V. EXO:-- ~ ~ -~~-. ~ . 
Meu querido Senador, nosso País tem trinta 

milhões de pessoas que passam fome. Até trinta 
· anos atrás, éramos um país agrícola; de repente, 

houve um grande êxodo rural. Além disso, cada ci· 
dadão foi expulso do campo porque não tinha terra. 
Há também o problema da tecnologia. Vamos ser 
sinceros: hoje a máquina, o trator, a presença dessa 
tecnologia expulsa a mão-de-obra, mas isso era ne
cessário. O cidadão que tem dinheiro, que pode fa. 
zer a sua irrigação, que pode fazer o seu trabalho 
baseado na tecnologia, precisa de um número insig· 
nificante de mão-de-obra com relação a vinte anos 
atrás. Imaginarmos que vamos resolver essa ques
tão de hoje para amanhã, não é possível, concordo 
com v-:·Ex", mas quero mostrar-lhe que a questão 
está bem encaminhada, que está bem concretizada. 
Está tudo posto no papel como deve ser e já se co
meça a executar os planos prioritários.lsso ·me pare
ce que deve ser feito. E essa, repito, é a grande tese 
que o Senhor Fernando Henrique Cardoso tem dian
te de si. 

Sr. Presidente, não sei quem foi o assessor do 
Presidente que · mostrou a Sua Excelência que a 
grande proposta era o Proer para salvar os bancos. 
Foram 55 bilhões de reais para salvar os bancos. E 
salvaram-nos. 

Houve coragem. O Senhor Presidente da Re-
• puõlica,. de-uma sexta-feira para um sábado de ma- · 

drugada, para baixar uma medida criando o Proer, 
precisou de coragem. A não ser alguns banqueiros, 
por onde ando no Brasil, todos são contra, começan
do pelos empresários. Eles estiveram em Brasma e 

disseram que também querem a liberação. Poi que ~ 
o Governo libera dinheiro para salvar bancos e não 
faz o mesmo em relação a empresas? 

Com essa coragem, Sr. Presidente, Sua Exce
lência deve tomar decisões para estabelecer um le
gítimo plano de reforma agrária. Que Sua Excelên
cia, ao chegar da Europa, veja, dentro desse aspec
to, que é positivo dialogar com o Congresso, sem 
barganha. 

Em São Paulo, traçaram-se os rumos: o antigo 
PDS está unido e coeso em tomo da candidatura do 
Sr. Paulo Maluf. Que Sua Excelência se organize 
em termos da sua proposta. Teremos a oportunida
de, em São Paulo, de saber o que pensa o PT, com 
a D. Luzia Erundina, o que pensa o PDS, com o Sr. 
Maluf, e qual é a proposta do PSDB para o Brasil. 
Em terceiro lugar, que Sua Excelência adote como 
questão primeira de seu governo, entre os cinco le
mas de campanha indicados nos dedos de sua mão, 
a refoiTllliagrária. Se Sua Excelência assim proce
der, Sr. Presidente, estará tratando de problemas 
fundamentais, como a alimentação, a saúde e a 
educação. ~ 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplícy, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Con
cedo a palavra ao Senador Osmar Dias, por 50 mi
nutos. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) • Sr. 
Presidente, não utilizarei todo o tempo, mas quero 
pedir à aftinção dos Srs. Senadores para um assun
to que considero de extrema importância para o 
País. 

O Senador Pedro Simon falou sobre a priorida· 
de da questão da reforma agrária, e, no meu aparte, 
penso que não fui bem entendido, porque concordei 
integralmente com o pronunciamento do Sr. Pedro 
Simon. Apenas, fiz uma ressalva em relação àquilo 
que é possível se fazer com as terras do Exército e 
do Banco do Brasil. 

O Sr. Pedro Simon • Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS • Com prazer, ouço V. 
Ex". -

O Sr. Pedro Simon - Ente·ndi o seu pronuncia-
mento, noqual V. Ex" lei muito feliz. Aproveitei o seu 
discurso para dar lógica ao meu porque poderia pa
recer que e~ava aqui falando em terras do Exército 
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e do Banco do Brasil como solução do problema. 
"Chamou-me atenção V. Ex" e aceitei, na devida con
ta, como uma grande colaboração, o seu aparte. 

O SR. OSMAR DIAS • Agradeço a V. Ex". Na 
verdade, uso a tribuna para fazer uma comunicação 
de extrema importância. Ocorrerá, em Roma, em no
vembro deste ano, uma reunião de cúpula dos Che
fes de Governo e Chefes de Estado de todas as na· 
ções do mundo, para tratar de um tema de grande 
relevância: agricultura e alimentação. É um encontro 
organizado pela FAO, que acontece de década em 
década, e que, sem dúvida, irá chamar a atenção do 
mundo para o angustiante problema da fome. 

Trago alguns dados que revelam que estamos 
deixando passar o tempo e, talvez por isso, venha· 
mos a chorar mais tarde. Hoje, no mundo há 0,3 
hectares sendo plantados para cada pessoa. Uma 
projeÇaõ' da FAO informa que este número cairá _ . 

. __ qO%~ ou seja, para apenas 0,15 hectares no ano 
2.05lí.Esse problema está aí pãra-a próxima gera· 
ção. 

Não estamos cuidando com responsabilidade 
do abastecimento e da segurança alimentar da pró
xima geração, mesmo porque não estamos zelando 
sequer da segurança alimentar da nossa geração. 

Lembro-me de quando o Brasil colhia 50 milhõ
es de toneladas. Eu próprio fui um dos críticos do 
Governo Samey; entretanto, nessa mesma época, 
foi dada prioridade de fato à agricultura. VIVemos um 
bom momento e alcançamos uma produção de 70 
milhões de toneladas. 

Passaram-se 1 O anos e recuamos ao patamar 
de 70 milhões de toneladas. Ou seja, voltamos a 
produzir em 1996 o que produzimos em 1986. Dez 
anos aepois estamos patinando por várias razões, e 
ninguém observa o que está acontecendo no cená· 
rio mundial. 

Essa reunião de cúpula, que ocorrerá em 
Roma, vai tratar exatamente dessa questão. Não se 
passa fome no mundo apenas por falta de emprego. 
O emprego é, sem dúvida, o instrumento que viabili· 
za a comida na mesa; mas a questão da produção e 
da distribuição geográfica dos alimentos não está 
sendo devidamente cuidada em nosso País. 

Não vejo uma política que dirija, por exemplo, o 
plantio de alimentos para áreas próximas às zonas 
de consumo. Por isso • está ar o exemplo ·, há 5 mi-

.. u:iõe!>d~toneladas de milho estocadas no Centro
Oeste e o Rio Grande do Sul, carecendo desse pro
duto, vai pagar só de frete cerca de 50% do valor do 
produto. Não há o cuidado de casar a produção com 
o consumo, como não há, também, uma visão do 

que está acontecendo no cenário mundial, que está 
em dinâmica permanente. 

Ninguém notou que os blocos econômicos que 
se organizaram estão muito mais avançados nos es
tudos e nas projeções sobre o problema da alimen
tação. Por exemplo, a União Européia reuniu seus 
24 membros • países que fazem parte daquela or· 
ganização • para tomar uma decisão: aumentar os 
subsídios, ao contrário do que fora decidido na Ro
dada do Uruguai quando se decidiu pela redução 
dos subsídios em nível mundial. A União Européia 
foi uma das participantes desse encontro; só que, no 
momento de decidir o seu futuro, optou por aquilo 
que é praticamente uma religião desde a 2" Guerra 
Mundial, ou seja, a segurança alimentar da sua po
pulação, com o intuito, inclusive, de tirar proveito 
dessa dinâmica mundial que ocorre especialmente 
entre as grandes potências, notadamente a China. A 
União Européia aumentou os subsidies . 

Os ~stados Unidos definiram em seu orçamen
to • e lembro-me, mais uma vez, das palav~ do 
Senador José Fogaça·, para os próxinios 7 ãnos, 
US$36 bilhões de subsidies anualmente Paia os 
seus agricultores que já estão se candidatando' para 
recebê-los, de acordo com a nova política agrícola 
aprovada pelo Congresso daquele país, que é o de 
liberação das quotas. 

Desde a década de 30, os Estados Unidos 
plantavam de acordo com quotas estabelecidas pelo 
Governo para cada produtor, para cada cultura. Ha
via um direcionamento para o plantio, de acordo 
com os mercados interno e internacional. Os ameri
canos se preparam para a realidade que enfrentarão 
nas próximas décadas e o mesmo está ocorrendo 
com a Uqião Européia 

Sr. Presidente, a China anunciou hoje urna 
nova polrtica para abertura de sua economia, não 
apenas para a instalação de empresas no campo da 
indústria, mas também na agricultura, formando as
sociações com empresas já instaladas naquele pafs 
para aumentar a sua produção de grãos em mais de 
50 milhões toneladas, ou seja, um pouco menos do 
que produzimos aqui na totalidade. 

A China estabeleceu como meta aumentar sua 
produção de grãos, em quatro anos, em 50 milhões 
toneladas. Atualmente, produz 450 milhões tonela
das, numa área plantada de mais ou menos 52 mi
lhões de hectare<;. Só para comparar, o Brasil planta 
cerca de 40lnilhões hectares e colhe 70 milhões to
neladas. 

A China investiu em produtividade e em tecno
logia; ago'!l inveSte na recuperação de algumas 
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áreas - que foram perdidas ao longo dos anos - para 
a-agricultura e vai substituir oU!ras culturas pera produ
zir alimentos; 50 milhões de toneladas de grãos para 
quê? Para matar a fome do seu povo e gerar exceden
tes. A China passou a ser uma importadora líquida de 
commodities agrfcolas em três anos, e isso significa 
que houve uma reação provocada por seu ingresso no 
mercado importador, o que está mexendo com os pre
ços dos produtos agrícolas no mundo inteiro. 

Para o Brasil, no entanto, parece que nada dis
so está acontecendo. A China está ampliando o 
mercado porque sabe que a fome hoje angustia 850 
milhões de pessoas no mundo, ou seja, 25% da po
pulação mundial passa fome. Só aqui no Brasil há 
mais de 30 milhões de pessoas que não fazem regu
larmente duas refeições por dia; quando comem 
apenas uma vez por dia, já estão satisfeitas. .-
. --vefo sempre este número: 32 milhões de pes
soas~Mas a verdade é que 60% da ·massa de traba

. itiãdllfê"s em noSso País recebe uma remuneração 
menor do que três salários mfnirnos, que, na ponta 
do lápis, Sr. Presidente, dá para comer, mas dá para 

· comer muito mal. Portanto, devemos acrescentar ao 
número de pessoas que não come duas refeições 
diárias, aqueles que comem as duas refeições, mas 
com um nível de calorias muno abaixo do que reco
menda a Organização Mundial de Saúde. 

O País, portanto, apresenta o retrato de milha
res de pessoas alimentando-se mal; e o mundo 
apresenta o retrato do sofrimento e da morte, com 
um número de vitimas muito maior do que pode oca
sionar qualquer guerra ou qualquer epidemia. A 
fome é o que mais mata no mundo. 

E_[lós estamos aqui falando em programas so
ciais, sem levar em conta alguns fatores essenciais: 
a geração de empregos, que é um capitulo à parte, 
que deve ser tratado, evidentemente, como priorida
de; e a produção estratégica de alimentos, olhando 
para o mercado interno, olhando para o futuro e 
olhando para a dinâmica do comércio mundial. E 
isso não está ocorrendo porque não se pensa em 
planejar para um futuro próximo, para daqui a 30 ou 
50 anos, uma produção estratégica de alimentos 
para garantir a segurança alimentar. Milhares de 
pessoas vivem na linha da insegurança alimentar, 
que é a pior de todas as inseguranças. 

Em 1974, na Conferência de Cúpula das Naçõ
es; da:-FAO-, o princípio era o de que, dali a algumas 
décadas, nenhum pai de tamma teria a humilhação 
de se deitar e não conseguir dormir com o temor de 
faltar pão no dia seguinte; além disso, nenhuma 
criança iria dormir com fome. 

De 197 4 para 1996, foram 22 anos; e a situa
ção- está pior. Aquilo que foi acordado na Conferên
cia de Cúpula praticamente foi esquecido, e o Brasil, 
que já perdeu várias oportunidades de promover um 
salto e resolver essa questão, está perdendo outra 
oportunidade. No ano passado, aqui advertíamos o 
Governo dessa revolução nos preços no mercado in
ternacional. Não fomos ouvidos. Este ano não estou 
chamando a atenção apenas para os próximos dois 
anos, quando isso continuará ocorrendo, mas para 
algo grave que está acontecendo no mundo: por 
ano, otio milhões de hectares de áreas são incorpo
radas aos projetas urbanos, enquanto a população 
continua crescendo. Isso significa que dentro de cin
qüenta anos a terra disponfvel per capita será a me
tade da que existe hoje e que teremos de multiplicar 
por dois a produção, apenas para manter os níveis 
aluais de nutrição • 

O pior, Sr. Presidente, é que a FAO, que reco
menda uffi crescimento de 3% ao ano na produção 
de alimentos no mundo assiste, corno todos nós, a 
um crescimento menor do que 1%, porque os países 
em desenvolvimento, que apresentam um éresci
mento de 2,8"k, não são acompanhados peleis par
ses já desenvolvidos, que estão preocupados so
mente em alimentar o seu povo e se esquecem de 
que, dentro da globalização da economia, existe a 

- · obrigetoriedade de uma integração também social e 
não apenas econOmica. 

Se tivéssemos liquidado a polftica protecionista 
dos blocos mais desenvolvidos, o Brasil Iar-se-ia in
serir no mercado internacional com mais R$40 bilhõ
es, considerando os produtos primários e os manu
faturados e transformados. 

No éntanto, Sr. Presidente, não se negocia a 
redução dos subsídios - tenho defendido essa tese 
permanentemente - e não se faz nada no sentido de 
estreitar a diferença entre os que subsidiam e aque
les que, como ocorre em nosso País, têm de produ
zir, importando subsídios, exportando impostos e ou
vindo de autoridades do Governo que os suinoculto
res e os agricultores podem quebrar, mas o produtor 
de milho precisa obter lucro. 

Sr. Presidente, não há produtor de milho sem 
produtor de suínos e de aves. É preciso que haja in
tegração entre todos os setores da agropecuária 
com um planejamento prévio. Eu mostrei -vou re
petir, não me canso disso·-, ao Presidente da Repú
blica, ao Ministro do Planejamento, aó Ministro da 
Fazenda e ao Presidente do Banco do Brasil, a pos
sibilidade de o Governo fazer um planejamento da 
segurança ªlimentar para os próximos cinqüenta 
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anos mediante convênio da FAO, pago por uma fun
-dação internacional. Não me deram atenção, não 
me deram importância. Os pafses desenvolvidos es
tão fazendo esse trabalho e vão apresentá-lo na reu
nião de cúpula em Roma, em novembro. 

Se não estão preocupados sequer com esta 
geração, como vamos exigir que se preocupem com 
a futura geração, que vai passar mais fome, não 
apenas pela falta de emprego, mas pela fatta de ali
mentos? Esse prenúncio está sendo feito não por 
mim, mas pela FAO, que é uma entidade respeitada 
em todo o mundo. 

Sr. Presidente, faço um alerta sério e espero 
que possamos discutir esse assunto com mais pro
fundidade. A reforma agrária é um dos instrumentos 
para iniciar a solução desse problema, mas a refor
ma agrária que coloque no Orçamento dinheiro sufi
ciente-para assentar a meta estabelecida; a reforma 
agráda que dê ao tftulo. da dfvida agrária o valor real 

- ·tt-nãa esse que af está, o qual· representa pratica-
mente 38% do valor de face. ~ 

Apresentarei, oportunamente, uma proposta 
geral a respeito do assunto, porque a respeito da re
fonna agrária já apresentei várias propostas e volta
rei a fazê-lo em virtude da importância do assunto. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. · 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Eduardo Suplicy, suplente de Secretá
rio, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência, de acordo com o disposto r\os arts. 67 e 66 
do Regimento Interno, propõe ao Plenário o nome 
do Senador Pedro Simon para representar o Senado 
na sessão solene de outorga do tftulo de Deputado 
Emérito ao ex-Deputado João Brusa Netto, a reali
zar-se na Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, dia 30 do corrente, no plenário do 
Palácio Farroupilha, em Porto Alegre. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE -Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Totó Cavalcante para uma co
municação inadiável. 

S. Ex" disporá de 5 minutos. 
O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB-TO. Para 

J.J.ma -oomti!lieação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na tarde de hoje, gostarfamos 
de fazer um pronunciamento a respeito dos sem-ter
ra, da reforma agrária e da política de produção do 
Governo. Porém, tendo em vista o número de orado-

~ --·· ·-
res inscritos, encaminhamos à Mesa Diretora no8so· 
discurso, para que o considere como lido. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE o 
SR. TOTÓ CAVALCANTE EM SEU Dis
CURSO: 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores: 
A Lei nfl9.138, de 29 de novembro de 1995, concedeu ao 

Conselho Monetário NacionaJ a necessária competência para de-
flinir os produtos agropecuários, cujos preços de referência deve-
riam constituir a base de cálculo da equivalência em produto, ob-

jetivando·se o pagamento dos débitos dos pequenos e médios 
produtores brasileiros. 

O referido Conselho, além de definir aqueles produtos al
godão, arroz. feijão, milho e soja- estabeleceu re.stR~es Que ex
cedem a respectiva competência legal, fato afnda agravado pelo 
Banco cenfuat do Brasil, ao exarar a Resolução nfl 2.238, de 31 
de janeiro de 1996. 

Para melhor compreensão do problema, repo~a.nos a 
uma breve anállse dos referfdos documentos. -

A Lei n' 9.138, de 29 de novembro de 1995, que df!ipõe oo
bre o a-édito rural, em seu art. 511 , §&!,incisos III e IV, estàbeleoe: 

·Art.SSt._. _________________ .. _,,,.~ 

§ 5' .............. , _____________ __ 

111- independentemente da atlviclade agropecuá
ria desenvolvida pelo mutuário, os contratos terão cláu
sulas da equivalência em produto, ficando a critério do 

mesmo a escolha de um dos produtos, a serem definJ... 
dos pelo COnselho Monetário Nacional, cujos preços de 
"!'erência constituirão a base de cálculo dessa equiva
lência; 

IV-a critério do mutuário, o pagam eniO do débi
to podará ser feito em moeda corrente ou em equiva
lentes unidades de produto agropecuário, consoante a 
opção referida no inciso anterior, mediante depósito de 
mercadoria em unidade de armazenamento credencia· 

da pelo Governo Federal;" 

COncedeu o legislador, portanto, ao COnselho Monetário 
Nacional, o poder de regulamen1ar as condições e os procecn
mentos a serem observados, quando do alongamento das dMdas 

oriundas do crédiiO rural, obfeiO de lei supracilacla. cabia àquele 
órgão, con!onne c:lam detennlnação do diploma legal, definir os 
produtos •cujo.s preços_constituicão a base de cálculo• da •equiva
lência em prodii!i>s", bem como opções de pagamento do débiiO. 

Cumpriu o Poder Executivo (Banco Central). de !cnna pan:lal, o 
que lhe foi atrlbuldo. Bem o cfemonsiJa o inciso VI do art. 6" ela relall:la 
Resolução, do ~ai consla a definição dos~ de e~e~çao: 
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das; 

•Art. ~Devem ser observadas as'seguintes. co~
dições, relativamente à equiva.Wnda: em produto: 

VI - na data da fonnalização do alongamento, o 
mutuário pode optar por um ou dois dos seguintes pro

dutos básicos integrantes da Polftica de Garantia dos 

Preços Mfnimos (PGPM): algodão, arroz, miJho, soja e 

trigo, desde que o produtor tenha explorado, nos últi

mos três anos, os produtos escolhidos;• 

Identificamos neste Inciso VI as duas primeiras irregutaricla--

11 Embora a pré-falada Lei n!it 9.138 se refira claramente, 

em seu art. 511 §52, à •atividade agropeaJárla desenvolvida• ~nci

so III) e a "pagamento do débijo ( ••. ) em equivalentes unidades de 

produto agropecuário• Qnc:iso IV), a lls1a de produtos apresentada 

pelo CMN e referendada pelo Banco central, na Resolução n!it 

?.238. ~m_Jela. não cor:tt~pla nenhum produto pecuário. ., 
21 Ainda no inciso III (art. 5fl § s• da mesma lei), é clara a 

. ,.if)!ro:tç§.o do legislador ao detenninar: ~ndepimdentementa da ati

vidadããQropecuária desenvOMda pelo mutuário, os contratOs ta. 
rã o dáusula de eqUivalência em produto ..• •. Clara é, também, a 

restrição Imposta pelo Banco Cenllal, em flagrante discon:lancia 

do texto legal, ao estabelecer, na parta final do Inciso VI do art. 6" 

da resolução: • ••• desde que o produtor tenha explorado, nos últi
mos três anos, os produtos escolhidos•. 

Das considerações acima, Sr. Presidente e nobre colegas. 

depreendemos ser inquestionável a constatação de que o Poder 

Executivo realmente exorbftou do seu poder regulamentar. Tal im· 
propriedade, entretanto, vai além, já que o Inciso VIl do art. 6" da 

resolução ora sob questionamento assevera: 

·Art. ~ ooooouooooooo•o••ooooouooooooooo-uoo-ouo-ooooo 

VIl - na hipótese de o mutuário se dedcar à ex

ploração de outras atividades agropecuárias. relativas a 
produtos não especificados no inciso anterior, sua op-

ção, para efeito de equivalência. fica restrita a milho ou 

soja.• 

Logo, enquanto o indso IV (§ 5', art. 5') da lei em questão 

deixa 'a critério do mutuário' a opção quanto ao produto-moeda, 

a resolução só lhe permite escolher entre milho e soja, caso não 

se dedique à exploração de produto(s) espeàflcado(s) pelo CMN 
Qnciso VIl, art. 6'). vedando-lho eleger arroz. feijão ou algodão. 

Observe-se que não tratamos aqui de veto - prerrogati

va exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Não se aplica a 

esta c.a.so.....porf2,nto, o disposto no § 21r do art. 66 da Constitui-

Ção Federal: • 

'Ar!. 66. A casa na qual tenha sido condufda a votação en

yiani o proJeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescen-

do, o sancionará. 

§ 2 11 O veto parcial somente abrangerá texto Inte

gral de arllgo, de parágrafo, de Inciso ou de allnea. • 

Sabemos todos O'JO a Intenção desta dispositivo constltu· 

cional é Impedir que o veto a palavras e exp~ desfigtJrem 

por completo o texto legal, a exemplo do ocorrido, por diversas 

vezes, durante o período de exceção. 

Os temas em pauta, neste caso.' são: a exorbita nela do po-
der de regulamentação pelo Executivo e o poder de sustação do 

Legislativo. 

Ressalte-se, ainda, que das nossas decisões depende o 

futuro - a própria sobrevivênda- de milhares de agropecuaristas 

de todo o Brasil. 
Quero deixar bem claro, outrossim, aos nobres colegas, 

que a Medida Provisória n'1.164, de 26 de outubro de 1995, que 

dispõe sobre crédito rural, em nenhum artigo estabelece distinçõ

es quanto às atividados desenvolvidas paios agropecuarlstas. 0&

monstrou o predaro Presidente da República a sensibilidade ·e a 
yontade polfllca necessária à busca de solução do problema, fa

zendo-o corrr a amplitude de visão caracterfstica dos grandes es-
tadistas. 

E me pergunto: a quem pode interessar essa d~mina
ção? Por que eldg~ dos pequenos e médios egropea~arliias bra

sileiros o pagamento apenas em lrigo ou soja? Será que os tácn~ 

cos do Banco Central Ignoram serem estes produtos o:torta da 

agricultura e dos grandes fazondeiros do Centro-Sul? Ou não 

conseguiram aquilatar o esplrfto da retarlda medida provisória? 

Instado por essas preocupaç:Oes e pela angústia dos agro
pecuarlstas do Tocantins, desejo regisllar os danosos eteoos que 

esta matfad- Resolução causando, não só à eoonomla do meu 

Estado, mas a todo Brasil. Sabemos que a agricultura- a •âncora 

verde• do Plano Real -vem passando por inúmeras dificuldades, 

há bastante tempo. Neste ano, teremos t.ma safra menor, o que 

~a perdas <1ue atingom~sompre~os pequenos" ffié., 

dlos-prod~<l!s e a população maJs pobre. Em cooseqúência, 

mais lavradores abandonarão suas atividades. para reforçarem as 
legiões de "sem~term.• que vagueiam pelas estradas e as dos 
•sem tato• que acampam nas periferias urbanas. 

Os problemas resultantes da miséria, da tomo e do desem

prego retorçarn.se uns aos outros. criando um círculo vicioso que 

precisa ser rompido, antes que se transfonne no estopim de grave 

conwlsão sociaJ. 

Em busca de uma solução, apresentai à colenda Mesa 

desta casa o Projeto de Decreto Legislativo n' 00032, do 1996, 

"susta a parto flnaJ do Inciso VI e o Inciso VIl, da Resolução n' 
2.238, de 31 de janeiro de 1996, do Banco Cenllal do Brasil (alon

gamento de dividas originárias do crédto rural). E por que o fiz? 

Porque, caracterizada, sob6jamente, a exorbitância de po-
der do Exec:ÜUvo; ao lfivOstir~se~ o Banco céntral da Faculdade de 

alterar as detennlnações expressas do Legislativo, resta-nos, 

como úrüca solução, e com fundamento no art. 49, v. da Constf.. 
tulção em vfgor, •sustar os atos normativos do Poder Executivo 
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que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delega

~ legislativa". 
O preclaro ex-Ministro e especialista em Dl"'lto Constitu

cional Oscar Dias Corrêa, apesar de convir que •os excessos co
metidos no poder regulamentar devem ser levados ao judiciário, 
que os dacfara e anura•, tambén assevera: 

• ••• <Kfotado texto legal, nonnaUvo, ou de delega
ção. o que exorbitar de poder regutarnen1ar deve ser re
cusado e ser sustado por Ilegalidade." (ln: A COnstitui
ção de 1988- COntribuição Crlllca. Ed. Forense Unlver· 
sltána. RJ, 1991, p. 122)." 

A questão é exatamente esta: não estamos querendo es-
ooimar do texto do Inciso VI do art. 6" da res<llução apenas uma 
palavra ou uma expressão que aliare o sentido do mesmo. É toda 

uma oração condicional- "desde que o produtor tenha explorado, 
nos ~ltimos três anos, os produtos esooihklos". Esta sim, 4esftgu
ia 618xlo1fa lei e excrOfta o poder regulamentar, da mesma forma 
que o-inciso VIl, em sua totalkfade. 

· ·· :~ -'t"rata·se, aqui, de preservar o texto legal; de delandê-lo de 

acréscimos ~rios, de restrições que tendem a prejudicar milha
res de brasileiros. 

Toma-se, alnda. necessário que se coneed!l a esta propo
sição a indispensável urgência no processo de tramitação, uma 
vaz que a resolução ora sob enfoque fixa, em seu art. 3~", 

"Art. 3" ( ••• ) o respectivo Instrumento de cnidto 
deve ser fonnallzado até 30-6·96-." 

Senhor Presidente, nobms Senadoms e Senado,., temos 
uma grave questão sóclo-econõmlca- a precária slluação de mi
lhares de fammas e produtores rurais. ameaçados por esta resolu. 
ção do Banco Central. Está em nossas mães solucionar o probfe. 

ma, com base no inciso V do art. 49 da Constituição em vigor, 

sustando da ...solução os aspectos que exorbitam o poder de ro
gulamenlação. 

o prazo fatal explm no próximo ela 30 de junho, mas o pro
jeto de decreto legislativo, como não depende de sanção p~ 
denc:ial, pode tramitar em ragine de urgência, de forma a ser 

aprovado antes de 30 de junho próldmo. 

Assim sendo, conclamo os maus nobres paras a aprova· 
rem o presente projeto, devando o assunto ser obleto da novo as
tudo e nova resoluçAo. mais adequada e coerente, pelo emérito 
COnselho Monetário Nacional. 

Senador Totó Cavalcante. 

Durante o discurso do Sr. Totó Cava/
canti,. o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo 

- sr: t=duardo Suplicy, suplente de-Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Com 
a palavra o Senador Sebastião Rocha. 

S. Ex" disporá de 50 minutos. 

Em seguida, está inscrito o Senador Ademir 
Andrade. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -V. 
Ex" tem a palavra pela ordem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria apenas de saber se minha inscrição ainda 
consta da lista desta sessão, uma vez que eu estava 
inscrito antes do Senador Sebastião Rocha e do Se
nador Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) 
Como foi chamado antes do Senador Pedro Simon e 
não estava presente, V. Ex" tem o direito de ser no
vamente chamado após ser esgotada a lista de ora
dores. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado. 
• O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Com 
a pala~ Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (POT-AP. Pro
nuncia o ~guinte discurso. Sem revisão do j)rador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, serei. o mais 
breve possfvef para dar oportunidade aos ~mais 
Senadores que ainda desejam usar da palavra nesta 
sessão. 

Nesta oportunidade, primeiramente, quero tra
tar de um assunto de interesse estadual - poderia 
até dizer regional, porque diz respeito aos ex-Territó
rios-. concernente ao pagamento dos servidores. 

Os problemas têm-se acumulado, e as provi
dências estão caminhando a passos lentos para so
lucionar definitivamente a atualização do pagamento 
dos vencimentos dos servidores federais, por meio 
do que chamamos de "folhão", que seria o depósito, 
na conta 'lndividual de cada servidor, do pagamento 
que lhe é devido pela União, já que são servidores 
da União à disposição dos ex-Territórios. 

Hoje à tarde recebemos, finalmente, a boa no
trela no sentido de que o "folhão" deverá ser definiti
vamente implantado a partir do mês de julho. 

Para terem uma idéia, hoje os servidores dos 
ex-Territórios recebem os salários com defasagem 
de até 1 o dias, contando da data em que os recur
sos são liberados em Brasma mediante ordem ban
cária. Está·se cometendo grande injustiça com os 
servidores dos ex-Territórios, e, no nosso entendi
mento, o "folhão" corrige i!>50. 

Gostaiia- tarÕbém de abordar outro problema 
mais restrito ao Amapá. Refiro-me à faHa de entro
sarnento do Ministério da Administração Federal 
com o Ministério da Fazenda relativamente a esse 
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assunto. A folha de pagamento dos servidores do 
-Amapá - hoje é o Ministério da Administração Fede
ral que encaminha o valor para o Estado - é de 
aproximadamente R$22 milhões. O Ministério da Fa
zenda repassa mensalmente R$16,2 milhões, acu
mulando uma defasagem de R$4 milhões ao mês 
aproximadamente, o que até hoje soma oerca de 
R$37 milhões de débito da União para com o Gover
no do Estado, já que nessas circunstâncias ele é ob
rigado a fazer o pagamento dos servidores com re
cursos do Fundo de Participação do Estado. Isso se 
deve, sobretudo, ao fato de que oerca de três mil 
professores ganharam na Justiça direHo à reposição 
dos 84% do Plano Collor. O Ministério da Adminis
tração Federal reconhece esse fato e inclui essa 
quantia na folha de pagamento, mas o Ministério da 
Fazenda não está repassando os recursos, que se
riam-da.-ordem de R$4 milhões além do qué está 
sendo repassado, para honrar esse compromisso. 

- · ·· ':-"-Estamos· fai:endo um trabalho perante· os dois 
Ministérios e coletando informações. Hoje, após reu
nião no Ministério da Administração Federal com a 
Dr& Cláudia Costim e de conversa com a Dr& Gilda
nora, do Tesouro Nacional, obtivemos a informação 
de que esses repasses deverão ser atualizados e 
que o "folhão" será definitivamente implantado. 

Outro assunto também me traz à tribuna, Sr. 
Presidente, e gostaria de fazer breve comentário so
bre julgamento recente no Supremo Tribunal Federal 
que absolveu um homem que manteve relações se
xuais com uma menina de doze anos. Isso me preo
cupa, na condição, sobretudo, de médico, especiali
zado em ginecologia, conhecedor do corpo da mu
lher nessa idade. 

Preocupa-me que esse fato possa servir de 
precedente e que o Supremo Tnbunal Federal ga
ranta garantir uma jurisprudência baseada em fatos 
semelhantes a esse. Lamento, inclusive, que emis
soras de televisão tenham feito pesquisas telefóni
cas em programas de domingo como o Fantâstico, 
mostrado que uma grande parte da população aceita 
o fato como normal. FaHou, no entanto, ao órgão de 
televisão que ÕIIIUigou essa pesquisa, dizer, por 
exemplo, qual a idade e o sexo das pessoas que 
para lá telefonaram. É possível que alguns homens, 
sobretudo os mais jovens, achem isso natural e 
pode ser que o maior número de telefonemas tenha 
.llitldo-de-pessoas jovens, até de crianças e adoles
centes. Lamento o ocorrido e preocupa-me, como 
Senador da República, essa circunstância. Infeliz
mente, não é possível rever uma decisão do Supre
mo Tribunal Federal. 

Assisti, após o programa. a uma entrevista do 
Ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que 
não houve violência, que o acuSa.do não usou de 
violência ffsica contra a menina. Mas a lei define a 
violência tendo em vista a idade da criança, a falta 
de condições desta para decidir sobre se o sexo é 
conveniente ou não nessa idade; daí advém a vio
lência. Se fôssemos partir do parâmetro de que o 
estupro nessa idade só poderia acontecer mediante 
a violência física, então estarfamos acabando com 
essa delimHação da idade como parãmetro para se 
estabelecer o estupro. É uma contestação que faço 
e uma preocupação que trago ao Plenário do Sena
do e à Nação brasileira, esperando que isso não sir
va de jurisprudência, como afirmam os próprios mi
nistros do Supremo Tribunal Federal: que, de fato, 
não vai servir como jurisprudência. 

O outro assunto a que gostaria de me referir, 
para comJ!Ietar a minha fala na tarde de hoje; Sr. 
Presidente, é a respeito do Plano Nacional de Direi
tos Humanos, há pouco diwlgado pelo Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. OUéi!Jto à 
questão do serviço cMI obrigatório, na qual quero 
me deter particularmente na tarde de hoje, concordo 
com a sua implantação. Um serviço cMI que dê 
oportunidade a que jovens do Brasil inteiro, de am
bos os sexos, possam prestar serviços à Nação, so
bretudo na área social. É uma boa idéia, mas enten
do que esse serviço precisa ser seletivo. Por isso 
coloco em dúvida se o termo serviço cMI obrigatório 
seria o mais adequado. Parece-me que serviço cMI 
seletivo seria mais correto, porque muitos jovens 
gostariam de desenvolver serviços dessa natureza, 
e acredHo que se apresentarão espontaneamente. 
Também>defendo que o seiviço seja remunerado, a 
exemplo do serviço militar. Acredito que esse servi
ço cMI não pode ser obrigatório no sentido de cons
tranger o cidadão a fazê-lo, mas no sentido de ga
rantir uma oportunidade, até porque me parece que 
não haveria como abrir vagas para tantos jovens no 
Brasil, se já há excesso de contingente no serviço 
militar. Acredito que é importante a organização do 
serviço, mas ela precisa ser melhor detalhada 

Nesta oportunidade, também quero saudar os 
trabalhadores rurais que estão em Brasma, os agri
cultores, os lavradores, que realizaram uma mani
festação pacífica hoje pela manhã. Acredito que o 
episódio ocorrido_no Senado já está explicado e 
deve ser superado, porque esta Casa deve receber, 
com a mesma dignidade e com a mesma alegria, 
tanto empresários que vêm aqui lutar por seus inte
resses quar:!_tO agriculto_res ou qualquer outro cida-



00698 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

dão comum que vêm aqui solicilar apoio para suas 
oeivindicações. 

Mu~o obrigado. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 

peço a palavra como Uder. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Uder. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. Poste
riormente, concederei a palavra aos Senadores Gil
berto Miranda e Francelina Pereira, Uderes do 
PMOB e do PFL, respectivamente. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Sr~-_l~e.padores, goslaria de fazer um breve registro. 
Neste final de semana, o Partido Socialista Brasileiro 

~ ... realiil!rá, em vários Eslàdos do BrasiÍ, os seu, congres
Sos esladuais, que têm por objetivo a renovação das 
suas direções esladuais, a adaptação dos seus eslatu
tos à nova Lei Orgânica dos Partidos PoHticos. 

Quero referir-me especialmente ao Congresso 
Es!adual do Partido Socialisla Brasileiro que será 
realizado no Es!ado do Pará, nos dias 1• e 2 de ju
nho, sábado e domingo próximos. Além dos objeti
vos a que me referi, será feito um amplo debate so
bre a questão das eleições municipais, explicações 
sobre a nova lei eleitoral, todas as normas eslabele
cidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, bem como a 
questão de marketlng. Teremos também um debate. , 
da maior importância sobre a questão da continuida
de ou não da participação do Partido Soclalisla Bra
sileiro... no Governo Almir Gabriel, no Governo do 
PSDB. Rzemos, em 1994, uma coligação e integra
mos essa aliança politica. Entretanfo,·cilm o desen
rolar do tempo e dos acontecimentos, eslamos sen
tindo dificuldade para permanecer no Governo do 
Eslado. Surgem inúmeras divergências entre a for
ma de pensar e de agir do nosso Partido e a forma 
de pensar e de agir do Governador Almir Gabriel e 
do seu Partido, o Partido da Social Democracia Bra
sileira. Há um contingente considerável de compa
nheiros nossos que entendem que devemos nos 
afastar e entregar os cargos que ocupamos no Go
verno do Es!ado. São cargos de menor expressão, 
mas, de qualquer forma, demonstram a nossa pre-

• ..sença-e-o-apoio do PSB ao Governo do Pará. Essa 
questão será avaliada por delegados de 120 municf
pios do Es!ado do Pará, que tem hoje 142 municf
pios. O nosso Partido está organizado em 120 des
ses municípios, onde participará das eleições muni-

cipais, com mais de 30 candidatos a prefeito pela 
sua própria sigla, apoiando candidatos de outros 
partidos, em coligação, lançando o vice e, em alguns 
municípios, lançando apenas vereadores. Todos es
ses companheiros estarão se deslocando dos mais 
dislantes locais do Estado do Pará até a nossa capi
tal - alguns precisam começar a viagem com três 
dias de antecedência -, para discutir problemas des
sa importância. 

Ou o Governo do Estado se abre ao diálogo 
com a sociedade organizada, com os movimentos 
sociais organizados, ou não haverá condições de 
permanência do Partido Socialisla Brasileiro no Go
verno do Pará, porque o Partido Socialisla entende 
- e é assim que estamos crescendo - que o partido 
político nada mais é do que um instrumento de tra
balho. E, no nosso caso, é um instrumento de traba
lho da c!S~SS9 trabalhadora, é um partido que vjsa a 
incentivàr:..a conscientização política do tiabalhador, 
para que ele participe, organize-se e exija, cada vez 
mais, o seu espaço no poder politico. Essa rílaneira 
de incentivar é a maneira que temos de creScer. E 
n6$ eslamos, de certa forma, encontrando a"oposi
ção do Governador do Eslado, que se tem fechado a 
esse diálogo com o movimento social organizado. 
Assim, numa discussão absolutamente democrática 
e transparente, em que todos terão oportunidade de 
opinar e votar, essa questão extremamente impor
tante para nós será definida. No domingo, em cada 
Município do Eslado, ouviremos o nosso partido, 
para saber que coligações, proposições e entendi
mentos possuem. Inclusive, discutiremos a forma de 
compromissos polfticos que deverão ser assumidos 
pelos nossos vereadores, vice-prefe~os e prefeitos 
que gan"'ãrão as eleições em alguns Municfpios do 
Eslado do Pará. 

O PSB é um partido que continua crescendo 
com suas bandeiras de luta: a da reforma agrária, a 
do crescimento da conscientização polftica, enfim, 
da busca de administrações absolutamente demo
cráticas e transparentes que incentivem á organiza
ção popular e a participação do povo nessas adminis
trações, cobrando a aplicação de recursos e de presta
ção de conlas. Esse é o nosso trabalho, é assim que 
queremos crescer e contribuir com as mudanças tão 
ne<:e$Sárias ao desenvolvimento do nosso Pais, com 
justiça e igualdade para todos os brasileiros. 

Sr. Po:.esjdenJe, era este o registro que eu gos
taria de fazê!r nesla !arde. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda, 
pela liderança do PMDB. 
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.... -- ... 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. 

"Como Lfder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Sena
dores, após dois anos de trabalho com uma equipe 
muijo dedicada, passamos hoje às mãos do Sena
dor Francelina Pereira, Presidente da Comissão no 
Senado Federal que estuda o Código de Trânsito, o 
trabalho completo do Código Brasileiro de Trânsito, 
composto por dois volumes, num total de 460 pági
nas, 340 artigos e com a inovação de 21 novos arti
gos na área do crime - dos crimes em espécie, no 
primeiro capítulo Das Disposições Gerais e dos Cri
mes em Espécie. 

Foi um trabalho longo, que teve oitivas no Se
nado Federal, na Comissão, nos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro; ouvimos a so
ciedade, sob a Presidência do Senador Francelina 
Pereirâ; ... estudamos com os melhores juristas do 
Pafs,• com promotores,· advogados;· consultamos os 

. ma.'sfifodemos Códigos de várioS países europeus e 
códigos estaduais de quase todo o Estado america
no, do Canadá; estudamos o que havia sobre a ma-

. léria na América do Sul. 
Podemos afinnar, sem margem de dúvida, que 

estamo$ apresentando à sociedade brasileira, ao 
Senado Federal o que há de mais moderno em ter
mos de código no mundo. Foram consultadas todas 
as correntes, analisados todos os pontos. Há inova
ção em tudo. 

Com relação à parte dos crimes, a inovação no 
Código de Trãnsijo vem dar maior facilidade aos jul
gamentos, conferindo-lhes maior rapidez, depois 
que o Presidente sancionou, em setembro passado, 
o Tribunal de Pequenas Causas. As penas são com
patíveis e, a uma certa altura, preventivas. Com rela
ção à parte de multas, houve muita inovação. As 
multas ficaram bem duras. __ 

Sobre o assunto, temos 21 artigos. Do art. 290 
- Aos crimes cometidos na direção de veículos auto
motores - ao art. 311 - A exigir ou admitir, na quali
dade de proprietário de veículo automotor ou res
ponsável por empresa de transporte, jornada de tra
balho do condutor de veículos superior à pennitida 
pela legislação especifica, pondo em risco a sua 
própria segurança ou de terceiros. 

Vale a pena o Senado Federal, por intennédio 
de seus parlamentares, debruçar-se sobre sua leitu-

- -m-e ·encaminhar sugestões para que possamos dis
cuti-las em comissão. Se, porventura, mais emendas 
forem necessárias, que voltem à comissão para dar
mos o que há de mais moderno e melhor em sua re
dação final. 

O Dr. Rosas e o Dr. Rui Monteiro, da minha as
sessoria no Senado Federal, dedicaram-se total
mente nesses dois anos, sem descanso nos fins de 
semana, quando trabalharam incansavelmente. Te
nho certeza de que os Srs. Senadores poderão apri
morar, ainda mais, um trabalho que foi feito -com 
muijo suor, pesquisas e consultas, proporcionando 
um arcabouço de praticamente 200 páginas, com 
respaldo na jurisprudência e com o que há de mais 
moderno em legislação, para apoio a esses 21 arti
gos relativos aos crimes. 

Passo às mãos do Presidente da Comissão, 
Senador Francelina Pereira, os dois volumes desse 
trabalho que, como relator, dou por concluído. 

Mu® obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -Tem 
a palavra o Senador Francelina Pereira, pela lideran
ça do PF(. e como Presidente da Comissão que· pre
sidiu os trabalhos sobre o Código Nacional de Trân
sito. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL:'MG • 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dO: ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, afinal, 
um aiMo não apenas para o Presidente da Comis
são Especial, que examina a proposta de um novo 
Código Nacional de Trâns®, mas também para os 
membros da comissão que presido, Senadores que 
compõem esta Casa, entidades de classe, autorida
des, líderes dos diversos segmentos do povo, enfim, 
para todos que acompanharam com atenção e num 
clima de inconfonnidade a tramitação, de certa for
ma morosa, do projeto nesta Casa 

No dia de hoje, o Senador Gilberto Miranda, 
que recébeu sempre a colaboração ·de seus as
sessores, especialmente do Dr. Rosas e do Dr. 
Rui e, da minha parte, do Dr. Milano, sente um 
grande alívio. Eu também compartilho desse senti
mento, exatamente porque recebemos um docu
mento, composto de 470 páginas, contendo o 
novo Projeto de Código, representado por um 
substitutivo de 340 artigos, que, agora vai à deci-
são do Senado. i 

Essa foi uma tarefa extenuante, não apenas 
por parte do Sr. Relator e de seus assessores, mas 
também por parte de todas as classes interessadas 
neste assunto, no pressuposto ou na certeza de 
que todo dia acoolecem acidentes de trânsito fatais 
neste Pafs;ãlevando-o número de mortos e aciden
tados. 

Desta fonna, recebo com muijo prazer, em 
nome da co_missão que presido, o trabalho elaoora-
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do pelo Seriàdor Gilberto· Miranda. Ainda amanhã, 
-todos os membros da comissão, titulares e suplen
tes, receberão os dois volumes com o texto total, 
para um exame rápido, a fim de que logo mais, sem 
demora, o Senado possa discutir aqui llo plenário 
esse projeto e ele retome à Câmara dos Deputados. 
Alimento, com segurança, a expectativa de que, ain
da neste ano, a Câmara decida sobre o nosso subs
titutivo e o Presidente da República sancione o novo 
Código Nacional de Trânsito. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -Tem 
a palavra o Senador Josaphat Marinho. (Pausa.) 

Tem a palavra o Senador Esperidião Amin. 
(Pausa.) 

Tem a palavra o Senador Romero Jucá. (P~usa.) 
· -T elt1 a palavra, por inversão com o Senador 

. . !:.~ardo Suplicy, o Senador José Fogaça. .-
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou dentre 
aqueles que trabalharam insistentemenfe na Lei de 
Concessões. Considero que esta matéria não se es
gota no âmbito e nos limites da própria lei. A ques
tão da concessão de serviços públicos no Brasil é 
ampla, abrangente, complexa e polémica. 

Nesta segunda-feira, convidado a participar 
de um seminário internacional no Rio de Janeiro 
como conferencista, pude observar o quanto os 
capitais privados do mundo necessitam de con
fiança institucional no Brasil para aqui investir. 
Confiança institucional não é servilismo das autori
dades e dos eventuais Governos; confiança insti
tucional não vem com a submissão polftica, com o 
acovardamento e com a abdicação da soberania. 
Gera-se confiança institucional pela estabilidade e 
pela solidez das instituições. 

Ora, a Câmara dos Deputados acaba de apro
var a aberiura da banda B da telefonia celular para 
investidores privados, para operação por parte de 
empresas privadas. Esta é uma tendência que se 
iniciou com a quebra do monopólio do setor público 
nos serviços chamados otJ assim· considerados "pú
blicos de telecomunicações" na Constituição. No en-

- .tahto;-a -legislação que vem da Câmara e chega a 
esta Casa, estabelece a continuidade do sistema 
in~ti(UciQI)al_d_e _ri'!gl!I<!@O~ ci~ c:cm!l'oll!, 9~_SJ.I~~ 
são, de planejamenfo e de fiscalização da telefonia. 
Ou seja, trata- ie um órgão do Ministério das Co-

municações, portanto, suboidinado a· um Governo e 
vinculado a um Governo. 

Não rlle parece, Sr. Presidente, que esse seja 
o caminho adequado, porque no momento em que 
se quebra o monopólio estatal, abre-se uma tendên
cia quase que inevitável a um outro tipo de monopó
lio, que é o privado. 

A convivência do controle estatal fechado do 
sistema, com a presença de grupos privados gera 
uma relação de clientelismo, de troca de favores, de 
troca, muitas vezes, de influência e de interesses. 

No mundo inteiro, aqueles setores estratégi
cos, como telecomunicações, energia elétrica, petró
leo, gás, que operam a infra-estrutura da economia, 
são regulados quando o monopólio estatal é quebra
do e abre-se a participação de capital privado pela 
criação e pela instituição de um órgão regulador de 
çaráter il)dependente . 

Um'êxemplo é a FCC - Federal Communica
tfon Comission, dos Estados Unidos, que é g órgão 
regulador independente, porque seus cincct mem
bros são indicados pelo Presidente da República, 
mas sua aprovação depende do Senado Federal. 
Uma vez aprovados pelo Senado, os nomeados de
vem permanecer no cargo por mais de cinco anos, 
ou seja, o mandato é superior ao do Presidente da 
República que os indicou. E nenhum desses inte
grantes encerra o mandato concomitantemente ou 
simultaneamente. Os mandatos são encerrados su
cessivamente ou subseqüentemenfe um ano após o 
outro e, perianto, na maioria do comitê sempre ha
verá quatro integranfes do comitê, ou da comissão, 
que nada tem a ver com o governante da época, que 
tem t()taJ~jndependência em relação ao presidente 
que evenfualmente ocupe o poder. 

Esse órgão, portanto, não opera o·setor de te
lecomunicações do ponfo de vista de um interesse 
político e imediato partidário. E, ao mesmo tempo, 
não serve e não pode servir aos inferesses corpora
tivos do setor privado ou das empresas que operam 
no setor de telefonia, ou no setor de televisão a cabo 
ou de rádio ou de televisão. 

A entidade que os americanos chamam de 
FCC é absolutamenfe independente e respeitada 
pela opinião pública dos Estados Unidos, justamenfe 
por seu caráter regulador autônomo. Não depende 
nem do din.heiro c;!.o poder econômíco e nem do po
der polfticof!Venfual que se expresse num determi
nado partido. 

be modo que eu quero aqui acentuar essa po
sição porqu~ o projeto está chegando nesta Casa, já 
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está em tramitação no Senado e lá consta que, por 
llm longo período de muitos anos, o controle do sis
tema ainda se dará através de um órgão do Ministé-
rio das Comunicações. -

Não tellho nenhuma razão para desconfiar, 
eventualmente, deste ou daquele governante, des
te ou daquele Ministro, deste ou daquele Secretá
rio de Comunicações. Não é pessoal e não é no
minal esta crítica; trata-se da necessidade de que, 
uma vez que entram os capitais privados, não 
pode haver uma relação clientelista, de intimidade, 
de interesses, de dependência para um setor -que 
movimenta bilhões e bilhões de dólares não só no 
mundo, como movimentará, nos próximos anos, 
aqui no Brasil. 

Por isso quero fazer o registro com toda a ên
la~J:10!Slue, desde logo, independente do encami
nhamento que a comissão venha dar à matéria, mi-

.. .nba Posição será pela defesa de um órgão regulador · 
independente. - · - · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é com pra
zer que venho hoje a esta tribuna, primeiro para re
gistrar, com alegria, a entrega do relatório do Código 
Nacional de Trãnsijo pelo Senador Gilberto Miranda, 
relator daquela Comissão especial. Trata-se de um 
dos assuntos principais que estão tramijando nesta 
Casa.@. de grande interesse para a colelividade bra
sileira. 

No primeiro discurso que fiz, pedi ao Senador 
José Samey ·que acelerasse, que reavivasse essa 
comissão. Na semana seguinte S. Ex" a reavivou, 
permanecendo o mesmo relator, Senador Gilberto 
Miranda, com a Presidência do Senador Francelina 
Pereira, e hoje concretizamos esse relatório. Se 
Deus quiser, espero que o Senado, também com 
muija diligência; tome-o mais viável e remeta-o à 
Câmara dos Deputados. 

A segunda comunicação que tenho a fazer, Sr. 
Presidente, é que no dia 3 próximo estão seguindo 
para Washington, quatro Governadores - o Gover-

..nãdor-dcr'DistritOFederiil~ Cristovam Buarque; o Go
vernador Maguito Vilela, de Goiás - meu Estado -; o 
Governador Siqueira Campos, de Tocantins, e a Go
vernadora do Estado do Maranhão, Roseana Sar
ney. S. Ex"s vão a Washington, para pleijear junto 

ao BID recursos para o términó i J~ Feuovia Norte
Sul. 

Nós, desta região centro-oeste e dessa parte 
norte do Estado, incluindo o Maranhão, considera
mos que a Ferrovia Norte-sul é OJma das principais 
obras deste País. Será uma obra de integração, que 
significará, sobretudo, o desenvolvimento para a re
gião do centro-oeste. 

Sr. Presidente, nos próximos doze meses, uma 
comissão especial do Senado vai promover uma ra
diografia ampliada dos potenciais e da carência da 
região do cerrado, concentrada no centro-oeste bra
sileiro. 

O relatório final pretende indicar as soluções 
técnicas e as a~emativas polfticas para viabilizar o 
desenvolvimento auto-sustentado da região e inte
grá-la definitivamente às demais regiões do País, 
com ênfase especial à modernização e ampliação 
do sisten:fu. de transportes que integra o corredór de 
exportações centro-leste. Não será uma carta de in
tenções, mas um pacto de luta para orientar a pres
são de sete Estados brasileiros sobre o Governo Fe
deral, com o objetivo de implementar as proPostas. 
A comissão terá a presidi-la o nobre Senadóf José 
lgnácio Ferreira, tendo eu recebido o papel hOnroso 
de relator. 

Com seus 150 milhões de hectares, a região 
centro-oeste é a mais jovem, a maior e a mais pro
missora fronteira agrícola do País. A agricu~ra de 
grandes escalas chegou ao centro-oeste há pouco 
mais de dez anos, mas o imenso poder da região de 
gerar riquezas já responde por uma produção de 15 
milhões de toneladas de grãos. São mais de 20"/o de 
toda a produção nacional de alimentos. Somos esta
tisticamet<lfe os maiores produtores nacionais de car
ne e de soja. As modernas tecnologias agrícolas já 
incorporadas e adaptadas ao cerrado, a intensifica
ção do uso de pivOs centrais na irrigação e as condi
ções favoráveis da topografia para a mecanização 
prometem crescimento vertiginoso da agricultura nos 
próximos anos. 

Terfamos tudo para contemplar esse futuro 
com os olhos da felicidade, mas, ao contrário, ele 
nos assusta. Estamos dominando a terra, mas não 
temos domínio sobre a arcaica infra-estrutura de 
transportes, que há cerca de vinte anos não recebe 
novos investimentos federais. 

Os transportes são .o grande pesadelo ~"' ?o
nhos de graffi:leza do centro-oeste e dos cerrados. ·:s- -
tamos cansados das retóricas e das promessas. D;fi
nitivarnente, não dá para conviver passivamente com o 
descaso do Governo. Os estudos mais recentes da 
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FAO, reproduzidos pela Sociedade Rural Brasileira, 
indicam que 55 países têm densidades demográfi
cas superiores à sua capacidade de produzir alimer~
tos. 

Hoje ouvimos nesta Casa as palavras do Sena
dor Osmar Dias exatamente nessa direção, chamarJ
do a atenção para a importância de garantir-se-ali
mentação para o mundo todo. 

As portas da China, o mercado potencial mais 
importante do mundo, estão escancaradas para ab
sorver excedentes exportáveis dos grandes produto
res do planeta. E a elite acadêmica dos economistas 
reconhece o centro-oeste como a grande opção es
tratégica para o salto definitivo do Brasil do próximo 
século. Sobram argumentos para .a concentração 
prioritária dos investimentos públicos na infra-estru
tura do centro-oeste, mas falta vontade politica. Só 
reslif -~smO transfo.miar o plenário da comissão 

~ . ~~ra instalada num mutirão político parà arrebentar 
as re§'Stências. As bancadas de Goiás, Minas Ge
rais, Mato Grosso, Mato'Grossà do Sul, TOéantins, 
Distrito Federal e Espírito Santo têm esse grande 

· desafio pela frente. 
No corredor centro-teste, a malha ferroviária de. 

1.860 quilómetros só não'. é obsoleta ;'lOS trechos 
pertencentes à Companhia Vale do Rio Doce. A 
parte da Rede Ferroviária Federal. foi lellada ao 
sucateamento pelo descaso. Os acidentes são f~. 
qüentes, dezenas de locomotivas vivem paradas 
por falta de reparos, os gargalos da Serra do Tigre 
e da travessia de Belo Horizonte .não são corrigi
dos. Tudo. isso compÕE\ a situação de caos de uina 
empresa que obteve um prejuízo de. 67 milhões de 
reais só no ano passado. Esse quadro caótico·.~ 
de domínio público, mas não se tem lefto nada 
para mudá-to. Agora vive-se a expectativa de. que 
o leitão de privatização do próximo dia 14- possa 
significar o começo do fim dessa história· lamentá
vel de abandono. 

Acredito que o prazo de seis anos, estimado 
pelo BNDES para a recuperação da ferrovia, é torJ
go demais para as necessidades e as perspectivas 
de desenvolvimento do centro-oeste, e esta será 
uma das preocupaÇões da Comissão Especial do 
Senado. 

O fato objetivo é que· Goiás e os outros Esta
dos, influenciados pelo corredor centro-teste, deper~
-dem c!ramaticamente de malhas ferioviárias mOder
na.; e eficientes para atavancar o seu desenvolvi
mento. As rodovias são Importantes na integração 
dos transportes, mas o sistema ferroviário é o mais 
adequado para as grandes cargas graneteiras e'. os 

longos percursos. É fator fundamental para o bara
teamento do custo das mercadorias e o aumento de 
seu poder de competição nas eJq)ortaçÕes. No meu 
Estado, possuímos 8.100 quilómetros de rodovias 
estaduais pavimentadas. Graças a isso e à malha 
rodoviária federal que corta o Estado em todas as di
rações, estamos preparados para levar as cargas 
até os grandes comboios que vão demandar os por
tos de Santos e de Vitória. Atualmente, peta inefi
ciência da opção ferroviária na direção dos portos, 
60% das mercadorias originárias de Goiás são 
transportadas por caminhões. 

A proposta da comissão presidida pelo Sena
dor José lgnácio Ferreira é de chegar a conclusõ
es racionais e objetivas, para transformar econo
micamente a região dos. cerrados. Já na próxima 
segunda-feira, o plenário da comissão será deslo
cado. para Goiãoia, onde vamos promover uma 
sessão pública de debates na Assembléia Legisla
tiva. Faremos outras sessões públicas em Cuiabá, 
Campo Grande, Palmas, Belo Horizonte e V.itória, 
buscando estimular as forças mais represen~tivas 
da sociedade de cada Estado para a sua part\cipa
ção nas recomendações do documento finaili Uni
versidades, instituições politicas, entidades empre
sariais, formadores de opinião e pesquisadores 
estão sendo convidados para apresentar suas 
contribuições. · · · 

Como principal indutor do desenvolvimento, o 
setor de transportes terá ênfase especial, mas o 
leque de assuntos que foJ previamente definido in
clui a discussão sobre os caminhos do centro-oes
te na exploração de suas riquezas extrativas< parti
cularmente depois da abertura do subsolo à explo
ração·de'i:ãpitais estrangeiros; a racionalização do 
uso dos recursos hídricos da região no seu melhor 
aproveitamento económico; a ampliação das fron
teiras agrícola,. industrial e agroindustrial; a identi
ficação de caminhos políticos e fiscais para a rup
tura dos desequilíbrios regionais, com a descon
centração industrial e a interiorização do desenvol
vimento, e a abertura de novas frentes de produ
ção com base nas riquezas naturais dos Estados 
do centro-oeste. 

Temos peta frente uma pauta extensa e muito 
trabalho. Levantaremos um diagnóstico atualizado e 
indicaremos soluções, dentro do objetivo mais amplo 
de consolidar. a llDCação- agrlcota do cerrado, sem 
inibir o desãiivotvimento industrial e de serviços arr~
parado peta agricultura. Os onze Senadores que in
tegram o grupo de trabalho parlamentar estão deter.
minados a ir muito além dos debates e dos relató-
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rios, buscando dar conseqúência objetiva às reco
mendações. Estamos todos convencidos de que o 
palco certo para a discussão exaustiva de todas es
sas questões é o Senado, pelo seu papel constitu
cional de zelar pelo equilfbrio federativo. Dar a mi
nha expectativa de que os temas em debate não in
teressem apenas aos integrantes da comissão mas 
também a toda esta Casa, porque o desenvoMmen
to dos cerrados, mais do que uma questão regional, 
é assunto que diz respeito a todo o Pars. 

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supr~cy) - O 
Sr. Senador Raviano Melo, a Sra. Senadora Marluce 
Pinto, os Srs. Casildo Maldaner, Júlio Campos e 
Eduardo Suplicy enviaram discursos à Mesa para 
serem publicados na fonna do disposto no art. 203 
do l're§ii'!Wnto Interno. 

-s. Ex"s serão atendidos. 
~ -- O-SR. FLAVIÂNÓ MELO (PMDB-AC) ~Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a questão da 
_ criança e do adolescente que vive em situação de 

risco no Brasil vem sendo discutida há décadas, 
sem contudo ser enfrentada abertamente, resoluta
mente, pelas autoridades, pelas lideranças politi
cas, pelos meios de comunicação e pela sociedade 
em geral. Aliás, ao longo desse perrodo, esse grave 
problema social avolumou-se - e não só em tennos 
numéricos, como seria compreensrvel (embora in
desejado) diante da crescente urbanização, da crise 
económica e do próprio crescimento vegetativo da 
população. 

A marginalização de enonnes segmentos da 
população infantil, nessas últimas décadas, agravou
se também do ponto de vista quarrtativo: A questão 
do menor, hoje, ganhou contornos explosivos, num 
Pafs que já convive com mazelas sociais as mais di
versas - pobreza, fome, doenças, anaHabetismo, 
violência psicológica e frsica - inciusive sexual -, uso 
de drogas, corrupção. A coexistência de todos esses 
flagelos nos traz a sensação de desencanfO em rela
ção ao País do futuro, que aprendemos a amar e a 
admirar nos bancos escolares. 

Ocorre, no entanto, Sr"s e Srs. Senadores, 
que esse futuro risonho e promissor vem-se adian
do indefinidamente. Assim, não podendo vislum
brar esse almejado futuro em curto prazo, é justo 
.Qiie nes~upemos com as gerações mais no
vas, hoje, para que tenham melhores perspectivas 
amanhã. 

Voltemos ao menor abandonado. As mais re
centes referências a essa questão perfazem um 
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painel desolador. O número de crianças de rua au
menta a cada dia, como vêm aumentando, também, 
os grupos de extennrnio, os seqüestros, a prostitui
ção infantil. 

A Capital da República foi sede, no perfodo 
de 16 a 20 últimos, do Seminário I ntemacional 
contra a Exploração de Crianças e Adolescentes. 
O evento representou etapa preparatória para o 
congresso mundial, sobre o mesmo tema, a reali
zar-se em Estocolmo, em agosto, sob os ausprcios 
da Unicef. 

As denúncias apresentadas no encontro re
velam uma realidade assustadora, que é a existên
cia dé dois milhões de menores prostiturdas em 
todo o mundo. Desse contingente, para vergonha 
nossa, quinhentas mil são de crianças e jovens 
brasileiras, conforme estimou a CPI da Prostitui-

-. ção Infantil, realizada há três anos por nossos co
legas parlamentareS da Câmara dos Deputados. 

O êõrre1o BraziDense, em recente editorial, 
aborda o assun10 com lógica cristalina: um pais que 
trata mal suas crianças é um pafs sem futuro. "A ver
dade, triste verdade, é que o Pars está entle os 
campeões mundiais no quesito violação dos ~,feitos 
da criança e do adolescente•, acusa o periódicO. 

A prostituição de menores é denunciada tam
bém pelo Jornal do BrasD, em edição recente. O 
periócfiCO demonstra que a situação é mais alarman
te nas· regiões de garimpo e nas praias das grandes 
cidac!Eis. Nos garimpos, alguns bares afrontam a dig
nidade humana, oferecendo nos cardápios os "servi
ços• de meninas menores de idade. Nas praias, 
cresce assustadoramente o chamado "turismo se
xual", com a existência de grandes focos em Recife, 
Fortaleza,: Salvador e Rio de Janeiro. 

Como se sabe, esse tipo de atividade desen
volveu-se intensamente, nas últimas décadas, no 
Sudeste Asiático. Seu crescimento nas metrópoles 
praianas brasileiras, segundo Enza Bosetti, coorde
nadora do Programa Infância Desfavorecida no Meio 
Urbano, da Comunidade Européia, decorre da im
plantação de leis rigorosas contra a prostituição e o 
narootráfico, naquela região da Ásia. Assim, para 
nossa vergonha, •o turista estrangeiro que viaja em 
busca de sexo está preferindo vir ao Brasil, onde a 
impunidade é maior". 

Eis ar, portanto, fatos que se relacionam e que 
multiplicam_ ~-encialmente nossos sentimentos 
de vergónhae de humilhação: além de não conter
mos essa ignomrnia, que é a prostituição infantil, 
ainda deixamos impunes os indivfduos que inescru
pulosamen~ se aproveitam desse tipo de comércio. 
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O problema da prostituição infantil atinge in~ 
clasive estados pequenos, como o Acre, onde pes
quisa realizada há cerca de três anos apontava a 
existência de 3 mil adolescentes vivendo nesta si
tuação, sendo boa parte levada para garimpos de 
Rondônia. 

Ao que parece, atualmente a situação está um 
tanto controlada. Surge, todavia, outro fato preocu
pante: cresce assustadoramente no Estado o número 
de adolescentes homossexuais que estão se prosti
tuindo, tonando-se vftirnas de todo tipo de risco, como 
a violência psicológica e física, além de ficarem expos
tos às doenças sexualmente transmissíveis. 

A prostituição infantil seria suficiente para fazer 
qualquer cidadão brasileiro, minimamente conscien
te, corar de vergonha. No entanto, a questão do me
r)or abjt~Onado envolve outros aspectos igualmente 
trágicos, como a violência doméstica, a repressão 

_ . po.lid~l. os grupos de extermfnio, o trabalho em regi
me escravo ou de semi-escravidão, a pornografia, a 
corrupção, o cárcere privado, o uso de drogas. 

Permeando esse painel desolador encontram
se as gravíssimas denúncias de seqüestro e tráfico 
de crianças para alegrar os lares de casais sem fi
lhos no exterior; ou, muitíssimo pior, escabrosamen
te pior, para extrair-lhes algum órgão a ser utilizado 
em transplante. A confirmar-se essa última hipótese, 
cujas denúncias não tiveram ainda comprovação ca
bal, o caráter hediondo desses crimes chega ao pa
roxismo. 

O problema do menor abandonado, não raro, 
revela aspectos inusitados, a começar pela própria 
design!;!,ção. Na verdade, o número de menores rigo
rosamente abandonados, existentes no Pafs, é mui
to pequeno em comparação com o número de me
nores que vivem pelas ruas. Pesquisa feita há um 
ano, em São Paulo, pela socióloga Fúlvia Rosem
berg, demonstrou que a grande maioria das crianças 
de rua não foi abandonada pelos pais, mas vive nas 
ruas para conseguir algum dinheiro e ajudar no orça
mento doméstico. 

O Jornal do Prasll, em sua edição de 31 de 
março passado, cita dados da pesquisa: de 4.520 
crianças que perambulavam pela cidade de São 
Paulo durante o dia, apenas 895 dormiam na rua. A 
pesquisa comprovou também a existência de muitos 
-mênol'es-que são explorados pelos adultos, e de 
adolescentes pobres que, em conflito com os fami
liares, saíram de casa sem ter a aonde ir. Muitos 
desses menores, devido à sua inimputabilidade jurí
dico-penal, acabam sendo utilizados por traficantes 

de drogas e outros criminosos, que asSim garantenr 
sua própria impunidade. ' · 

Embora o Estatuto da Criança e do Adolescen
te tenha significado várias conquistas para o enfren
tamento do problema em questão, continua séria a 
situação em que vive a criança brasileira, uma vez 
que resulta da crise econômica e do desemprego, 
da impunidade dos que afrontam as leis de prote
ção, entre outras questões. 

Se, infelizmente, os pais não conseguem dar 
sustento, educação e melhor formação moral aos fi
lhos, o Estado é responsável por isso. Por maior es
forço que façam, as entidades que cuidam do menor 
infrator não conseguem ressocializá-lo. Ao contrário, 
o que se verifica, na maioria das vezes, são adoles
centes que percorrem uma carreira de crimes. 

As chances de o menor abandonado ser adota
do por uma famma são mínimas. A legislação brasi
leira que !rata da adoção é das mais avançadas, em 
que pesem a demora dos processos e alguns ~xces
sos burocráticos. No Estado do Rio, o Juiz Siiô Dar
lan, da Primeira Vara da Infância e da JuventUde, é 
categórico: "Se uma paternidade biológica deinora 
apenas nove meses, a jurfdica não pode demorar 
mais do que isso". Para abreviar o processo de ado
ção, as assistentes sociais fazem um trabalho pré
vio, que consiste em relacionar as crianças efetiva
mente abandonadas por suas famnias, e, portanto, 
em condições de serem adotadas. 

A solução para o problema do menor abando
nado não virá unicamente das autoridades governa
mentais, embora seu empenho nesse sentido seja 
indispensável. A solução requer a mobilização de 
entidadeoa:e indivíduos os mais diversos, e da popu
lação de maneira gerai. 

Os meios de comunicação e as escolas tam
bém podem contribuir significativamente para mino
rar esse problema. Hoje, temos um grande número 
de publicações e numerosos programas de televisão 
que incentivam a violência e a promiscuidade se
xual. Não precisa ser assim. A mídia deve conscien
tizar-se da sua força e de sua importância na solu
ção de nossos graves problemas sociais. 

Um exemplo dessa atitude aconteceu justa
mente com uma das novelas de maior audiência da 
Rede Globo de Televisão, a Explode Coração. Em 
sua tmma, .a .novelista Glória Perez - acreana que 
muito orgulliõ tem proporcionado aos seus coesta
duanos - conseguiu desenvolver um serviço de 
utilidade pública, com localização de menores de
saparecido~. sem perder índices de audiência. 
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.Aliás~ ocorreu justamente o contrário, já que os te
lespectadores compreenderam a nobreza desse 
gesto, aplaudiram a iniciativa e prestigiaram o pro
grama. 

Finalmente, no que tange à iniciativa pública, 
as responsabilidades pela assistência ao menor 
devem ser repartidas entre as três esferas gover
namentais. A construção de pequenas unidades 
de reeducação de menores deve ser prioridade 
para os municípios interioranos, permitindo que 
durante esse processo eles continuem tendo coo
talo com seus familiares. E não se pode esquecer, 
em nenhuma das esferas, do investimento maciço 
em educação infantil. 

A tarefa, Sr"s e Srs. Senadores, é das mais ár
duas. No entanto, é imperioso agir rapidamente para 
compensar décadas de omissão do Estado e da pró
pria sooiedade no que respeita ao menor carente. 
Assiro, e só assim, teremos uma chance de tomar 

~ · realidaEie, ao menos para as gerações vindouras, o 
nosso acalentado sonho de um futuro com paz, pro
gresso e justiça social. 

MuilD Obrigado! 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uma de
núncia, uma falsa informação, foi neste plenário 
levada ao conhecimento de toda a Nação brasi
leira de que os recursos destinados aos ocupan
tes de assentamentos em Roraima estão sendo 
desviados. 

Comentada pela Voz do Brasil e publicada com 
destaque no Jornal do Senado, mesmo se tratando 
de uma inverdade, essa notícia infelizmente ficará 
registrada nos anais desta Casa. 

PÕr isso, Sr. Presidente, necessária se faz mi
nha presença nesta mesma tribuna de onde partiu a 
infâmia para, no mesmo nível, trazer as provas que 
põem por terra o falso testemunho. · 

Para o conhecimento de V. Exls tenho a satis
fação de apresentar este oficio, assinado pelo Supe
rintendente do Incra de Roraima, bem como as pro
vas documentais de que nenhuma irregularidade 
existe na Administração do Sr. Antônio Sousa Mar-
tins Filho. ·· 

Aqui estão, Sr. Presidente, cópias dos telex 
das liberações, dos contratos e respectivos recibos 
assinados pelos colonos beneficiados com essa aju-

• .dã de-1:usto. -Estes documentos, peço que integrem 
este meu pronunciamento. Os valores dos contratos 
são os mesmos dos recibos. Ademais, os arquivos 
do Incra de Roraima nã9 são cofres indevassáveis; 
não servem ao nepotismo nem estão guardados nos 

porões da impunidade. E afirmo tudo isso com o aval 
de seu Superintendente. Desde o conhecimento dessa 
denúncia, desprovida de qualquer fundamento, o Sr. 
Antônio Martins Alho não hesi1Du um instante sequer: 
não pretende aguardar averiguações. Exige, isso sim, 
uma auditoria em suas contas. Nada tem a temer e 
abre as portas do Incra para uma devassa em sua ad
ministração. Para tanto, já oficiou neste sentido ao 
Exmo. Sr. Ministro da Reforma Agrária 

Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, é grati
ficante promover a defesa do justo. A experiência 
nos ensina que diante de ações honestas a maledi· 
cência não frutifica. Antônio Martins, na realidade, 
sofre o ataque de opositores em desvario que outro 
recurso não enxergam na frustrada tentativa de pre
judicá-lo. Homem simples, Integro e dedicado às 
causas populares, suas ações firmes e gestos de 
humanida9e conquistaram a simpatia e o respeito 
de seus iilnterrâneos. 

Frente ao órgão desde julho de 1995, AntOnio 
Martins desempenha exemplarmente a , função. 
Compromissado com o homem do campo, ã ele ex
clusivamente dedica seu trabalho, tendo por base 
as diretrizes, metas e ações traçadas por seus su- · 
periores hierárquicos. Competência, lealdade e pro
bidade são qualificativos que compõem seu caráter. 
Por tudo isso, infeliz foi a idéia de quem atirou a pe
dra. Estou convicta de que o Sr. Antônio Martins não 
a lançará de volta. Sua consciência tranquila não irá 
alimentar uma provocação insiã10sa que, na ven:lade, 
pretende é arrastá-lo para uma querela de sargeta. 

Os recursos recebidos em sua gestão foram 
prova e exemplarmente aplicados. Em novembro de 
1995 ·os 'r'eeursos liberados foram exatos 409 mil e 
200 reais para atender os Projetas Anauá e Jatapu 
com as rubricas de Créditos para Alimentação, Fo
mento e Habitação. 71 famnias do Anauá recebe
ram, cada uma, R$ 2.640,00, totalizando 187 mil 
440 reais. No Projeto Jatapu foram 84 as fammas 
benefiCiadas, cada uma recebendo iguais R$ 
2.640,00 o que totalizou 221 mil 760 reais. Já neste 
ano de 1996, em abril, para os mesmos Projetos, 
duas novas parcelas de recursos foram liberadas, 
apenas atendendo os itens Fomento e Alimentação. 
Para o conhecimento de V. Ex"s, informo que o 
item Alimentação foi estipulado, na origem, em 
240 reais e o Fo.D1ento em 600 reais. A soma de 
ambos totaliZou 488 mil e 40 reais. Anauá foi con
templado com R$ 362.040,00 e Jatapu com R$ 
126.000,00. Neste caso, uma vez que faltou o item 
Habitação, ~e maior valor numerário, cada famma 
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recebeu exatos 840 reais. Em compensação, o nú
mero das famflias beneficiadas subiu para 581: 431 
em Anauá e 150 em Jatapu. 

Sabem e conhecem V. Ex's a burocracia e 
cuidados que cercam quaisquer recursos pOblicos. 
Sua liberação e consequente aplicação dependem 
de estudos, projetes, pareceres, autorização supe
rior e prestação de contas. Nada é feito aleatoria
mente como não o foi no caso destes recursos. 

581 fammas receberam, cada uma, 840 reais 
e assinaram recibos de 840 reais. Não existem con
tratos e recibos cujos valores sejam diferentes. Em 
ambos os casos a documentação é perfeita, trans
parente, legal e atendeu seus objetivos. Ainda 
aguardamos a liberação dos recursos referentes ao 
crédito Habitação para que sejam distribufdos igual-
meR!e-àa mesmas 581 famflias. -

.Não é justo que a tribuna do Senado Federal 
~ · ·séjll--tlsada para ludibriar a boa fé daquela gente 

simples e humilde. Nossos colonos necessistam é 
de maior apoio e amparo. 

No caso de Roraima, os assentamentos são 
uma forma de ocupação oportuna e necessária. 
Tanto pela relativa escassez de solos agricultáveis 
com tecnologia convencional como pela fragilidade 
do equilibrio ecológico da Região, o que vem mere
cendo especial atenção dos órgãos governamentais, 
tanto federal quanto estadual. 

Do ponto de vista organizacional, o Incra de 
Roraima vem promovendo em seus assentamen
tos formas associativas simples mas orientadas 
para que, num futuro próximo, possam evoluir 
para organizações mais avançadas, do tipo coope-
rativo.-· · 

O órgão, em obediência a diretrizes supe
riores, procura manter uma média de 70 a 100 
hectares por famma assentada, sem contar as re
servas florestais. 

Em termos gerais podemos dizer que vivemos 
em Roraima um estágio inicial de um processo que, 
a médio e longo prazos, mantidas as ações conjun
tas de agora entre O§ Governos Federal e Estadual, 
desaguará num exemplo de colonização para o País 
num futuro não muito distante. 

No que tange ao Cooperativismo e ao Associa
tivismo, nossa carência de organização nos aspeo
.toS gerenciais e produtivos é uma dura realidade. 
Mais precários ainda são os sistemas de industriali
zação e comercialização da produção. Voltados 
mais para uma produção de subsistência, nossos 
colonos estão distanciados de técnicas atualizadas 

de produção; sofrem a deficiência de unia assistên
cia técnica especializada e não contám com a facili
dade de dispor da orientação de técnicos com for
mação acadêmica. Tudo isso concorre para uma 
baixa produção. Urgente, portanto, que o Governo 
Federal promova os meios que propiciem aos nos
sos colonos as mesmas facilidades que estão à dis
posição dos assentamentos promovidos no Sul e 
Centro-Oeste do País. 

Não nos basta apenas o acesso aos programas 
de ftnanciamentos a taxas reduzidas, como são os 
Programas de Crédito Especial Para a Reforma Agrá
ria, o PROCERA e o Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Norte, o F.N.O. Abaixo destes programas 
de topo são necessários os recursos de base. 

· Exalto e sei reconhecer o valor destes progra
mas. Mas, na realidade, pouqufssimos são os inte
!.lrantes da agricultura familiar que têm acesso. aos 
mesmos.-A burocracia, aliada à exigência de garan
tias ~s que não possuem essas famma$, impedem 
sua participação num programa que foi criado exala
mente para atender o pequeno produtor. Todo$ sa
bemos que na apreciação de propoStas pelos agen
tes financeiros, as garantias têm maior peso dÔ que 
a capacidade de pagamento do tomador. Dois ou
tros fatores pesam na decisão do agente financeiro: 
a consciência de .que esses produtores não dispõem 
de acompanhamento técnico especializado e que 
não possuem capacitação gerencial. Portanto, é im
perativo criar os meios que eduquem nossos colo
nos para o cooperativismo e o associativismo. Nos
sa gente não precisa e nem quer viver debaixo de 
ações paternalistas. Se bem vindos são estes parcos 
recursos 91Je pelo menos saciam necessidades pre
mentes, rlão são suficientes j:lara uma definitiva ruptu
ra com a estagnação. Nosso camponês clama pelo 
mfnimo necessário para que possa viver com ãgnida
de e ter voz ativa na promoção do desenvoMmento e 
do progresso de sua comunidade. Coragem tem de 
sobra Faz do trabalho seu lazer e do suor seu ganha
pão. Assim sendo, porque não promover ao homem 
do campo os meios que realmente lhe garanta retirar 
da lavra e da semeadura a riqueza tão almejada? 

O resto, Sr. Presidente, podemos deixar por 
conta da criatividade e da força de vontade inesgotá
vel que esses artesões da natureza trazem, de ber
ço, no sangue e na alma . 

Era o 11!!e tinha a dizer, Sr. PreSidente. 
Obrigada. 

~ 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 

SR4 MARLUCE PINTO EM SEU a5CURSO. 
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IIIINIS1'tluo DAAGal(:tiJ.niMDO ABAS"I"l:C~>CENTO 1!: DA IIDORMÃ 
ÃGRÁRIA 

tN:"'TfVTO NACIONAL DE COLONUAÇÃO .. Ko;I'OJIMA AGRÁillA ·INCRA 
SUPE:R:INTEN»t!li"'" U:GIONAL DO I!<CJV. I!:M RORAIMA - !llt(>$)1Ul 

o.o.•INI:nst~JI.ECION.U. 

OFÍCIO!lNCRAISR(2S)IRRIGIN". IIS/96 Boa Yista·RR 
Em: 28.05.96 .. 

Excelentíssima Senhora Senadora, Marlúce Pinto. 

Dirigimo-nos a V. Ex. •., para informar-lhes que tomamos 
conhecimento atravé& do Programa •"A VOZ DO BRASIL" do 
Pronunciamento do Senador' Romero .. J..iéá, onde o mesmo nos imputou 
injustas acusaçoes que considero _de maior gravidade. O referido 
parlamentar de form11 preçipitada e por que nio dizer leviana, 
responsabiliza nossa administraç6S~ a· frente do INCRA Roraima de 
irregularidades na aplicaç6o de recursos destinados á Crédito implantaçao. 
Na referida "donúnçia", o mesmo sem nenhuma prova e conhecimento de 
causa disse que "os çofonos de Roraima estavam sendo roubados pelo 
INCRA, pois os mesmos Wém direito a reoeb•rem RS 2.840,00 (Dois mil 
seiscentos • CfUaronta roais), po,..m só rooobom R$ 144,00 • assinam 
documentos referente a R$ 2.840,00 ." 

Senhora Senadora, sabendo do seu· compromisso, c·om a 
verdade e com as causas deste estado, reeorro a V.Ex.•, para esclarecer os 
fatos; 

Os recursos destinados a eréclltoá ~ na. modalidade de 
lmplantaçao (Alimentaçao, Fomento e Habltayio) para Roraima foram os 
seguintes: .. "-

PROJSTO ,....,._.,.. I». TA VALOft N.·~~ .... ~ VALOft 
Ulllal.t.DOa ...,,.oa ""'AMIUAI'tf -~ TOTAl. ... ... 

PAO!ANAUA 187.-.oo 10.11.P6 -- 2.()40,00 71 107.-.oo 
F<liMiliO • 
H~ 

PAIJATAPU .. 1.Te0,00 1e.11.110 AJW;arh..,b, 2.11o40.00 54 221.760,00 .. F..- • 
H~ 

PAO/ANAUA 302.G40,00 ():).04.98 AI~ e G>OO,OO -431 362.o.40,00 
F-.. 

PAIJATAPU !:2$.000,00 03.04.86 -....,.,. a-40.00 150 1:2$.000,00 
F..-

-- . 
Os documentos referente aos repasses seguem, em anexo 

(Notas de Crédito e Telex) inclusive, especificando os ti~ de créditos a 
serem liberados, conforme o telex da Dirotoria de assentamento N.0 1-42 de 

00707 
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0~/04196, que deixa claro que nenhum réçurso foi liberado para Crédito 
habitação no corrente ano .. 

Segue também cópias da • alguns Contratos e recibot 
assinados por colonos do PAIJATAPU, colocados sob suspeita pelo 
Senador Jucá. Como V.Ex. •. pode observar esses humildes colonos, usados 
em tamanha e Inoportuna calúnia, assinaram, o contrato somente do que 
receberam, ou seja R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), referente ao 
pagamento de créditos Alimentaçao (R$ 240,00) e Fomento (R$ 600,00). 
Informamos ainda que contratos individuais de todos os colonoa 
bene1'1clados encontram-se arquivados para averiguaç6es. Fazemos iuo 
porque estamos com a verdade e nada tememos: • 

Portanto Sr.• Senadora, reafirmando nossa confiança em 
V. Ex.•. é que encaminhamos este, e os documentos em anexo, para que •• 
esclareça a nossa popu1aça9 da verdade dos fatos, em especial, nossa 
clientela, o homem do campo, para que eles mesmos, poe&a em ocasião 
oportuna, .punir os mentirosoa. -·· 

~ ....... -···· ... 
........ ~-----
.. -···· ~-~· ..... ~--~ 

Respeitosamente, 

~~~~FIL;2 
3uperlntltnclett110 ft8glonaUINCftAIISft(25)Rft 

"J~.:.L-· .. ?:.: . ..... . ---·-·· -----. ~-~ 

"...'A:.-;;:::!:.'::\·.; : ::·SAb.t:9C ~W.ERO ; 0t.i~·i·~·v; ~: · 
-~r:~-z·.~r-.:::. r::: ~LANt:..i~~rt~-:-:: DO :r.::_·;,A 

~ :x:.:::r.: ·:·::·;·--:.:~v=~ - i..' E co:.::-N::::Ac:AO :: :~r:: r·. A~:.r..:.:::. 
- " .. ,,_;::;:'A ~~~ ...,.,_.:;. • _ .J.i:::;. _,.:_ -r ... .::.:E.:.~:::::ND .. E.C!A:.-:.:Al.. !.;.;,;: ~::;_.!".;.~:!-:A· :~..::.:::..A. 

-

...... _..-•• .-.:: .. ~E-;.~::·:..:.:::.;.. .,.·J.-~:-•.::-..:-:.:::. :--".:7·:.;.;,: iA.D0- :-:0 ;:...::;.'-;!_;/ ::-:CRA.··:·:: .- :.-:·,·.~ ... :.:;: _ :.·::.::= ~ -

.. · .. ::.: 
·..:!.,..~:.: .".,;. ·-

- _,._, 
.. · ........ ,___ ~--· 

'•- .. ·• -"':•r - t.: !i --:;. ·-
• -C~-t!..-0~00 :..•:• . ;-::-.... ~:.: .. ·;;: 

,.;-.:.."; ..• -.·.; ... _.-_ ... 
-. - . 
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JN~TITUTO NACIONAL OE COLONJZAÇlO E IU!FORMA AOAARIA ·INeRA 

CONTRATO DE CONCESSAO DE CReDITO 

SR·25IRRICONTAA TO N" PROCESSO N". 
21G90·0000G0/~6-51 

( 
So•Vl.~ 

. '~ 
Em5t5~ 

O INSTITUTO NACIONAL OE COLONIZAC,I,O E ~FORMA AGRÁRIA • INCRA. 
Autarguia Federei, c~da pelo Ooorelo Lei rf' 1.110, de te de ~o do 1970, allerada pllill Lei rf' 
7.231, do 23 de outubro de 1994, com sede e foro na Capital Federal, dor•vanle denomir,ada 
simplosmonlo INCRA , o neste ato repre;entado pelo Superintendente Regionel de SR-25/RR e o 
assentado(s)Sr (a). R•imundo Alvea Pereira Fllhoxx.xxx.x.x.x.x.x.x.x.xxx.x.x.x.x.x ~ :< 

o Sr", . dorav•nts dano minado (;) bonsficiário (~). 
. -~ '!Lustam sob a:: cláusulas e condicóea sesuinles. o preGento Contrato dt Conct,.io de Crédito. 

~ . ~LliJSUI.A . PRIMI"IR6 • lliNC'".Rj, ""'· f!IIAiicb•rl" ri" F'romotor e e~eculor do. 
···-_;;.Projeto de Anontamento Jatapu, con::ede atravh di.ste Contnto ao(s) benefíciârio(t), um crédi!o no 

valor total de R~,OO 'Oitooento• • 'l".,.nta re1le) Sendo: 
•1 Crfdlto AJimentlfiO "$ 2<10,00 
b) Cnidito Fomento R$ 600,00 
O(;) qu!li~&) será(o) ap!Çado(s) de acordo oom o plano !lproGentado em e~cxo. 

conformo a lnslru::io Normativa para 09nces'ão de Cr&dilo lmplanlaciio aot beneliciáno& cio• 
l'roj .. lo~ de ReformA Á91'1Ítia e Col~oeio. 

CLÁUSULA SEGUNDA • Constituom obrigac6ea doa benoliçiáfi9v; 
a) Executar, em iua parcela. o Projeto de exploracio Agrícola previsto no Plano de 

Crédito Acordado; 
b) Atender" oricntaciio do Or9áo ei'IC81'1"e911do de prestar assíslên::ia T éonioa. 
c) Re:&aroir eo INCRA o valor da Cláusula Primsira que serà somada ao valor da 

parcela a ocr P4i~ de aeoi'd.) com as eond'JC&es de venda da metl'la, nndo 01 valorc• oorrisido3 de 
acordo eom índiee l~;eit ·. ,; _ 

CLOSULA TERCEIRA • e~te Contrato entra em vigor imediatamente apÓG :va 
assinatura 11 do reeibo de reeonlloeimento da dívida. 

CLÁUSULA QUARTA • E por estarem justos e contralado;, a~sinam c$te con!rato 
e"' 03 (Iro~) viu de isual teor e form1, "" p.rescn::a da; !estemun~*' abai~o. 
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lNS'm'UTO NACIONAL DB COLONIZAÇÃO E RBPOJ.WA A<mÁRIA·INCRA 

. Eu, RAIMUNDO ROORIOVPS DA SJLVA, bcnonoiario do ~cto de 
assmtamcnto 1ATAPU. localizado no munioipio do SÃO 'SOAO DA 
BALIZA,ri:ccbi de crédito IMPLANTAÇÃO (Fomento o AlimentaçAo) 
~~rtância de RS 840,00 · (Oitooontoa o quarenta rcaia). Contrato 
NO ... ~ ..................... / .-'-

..... ' .. ·:-__..;;,_.-- -

CntbtlltR, 05 de m cv..-C' c1e 1996 • 

flr,raa&wL, fr}.t ~ $ :fva. 
ASSINAnm!'A DO O 
NOME :RAIMtll'iDO llOD!UatmS DA SILVA 
CPF :206.578.622·15 

ESTEMUNHAS: 

~~· ~-ro~0{i.t~~o 
PF: 0"1 ~ . \"' ~ ·~0., ~- :to 

. LOCAL/ DATA 

-~-
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INSTITUTO NACIONAL OE COLONIZAÇ~O 1: REFORMA AGRÁRIA· INCr 

CONTRATO DE CONCESSAO Df C~DITO 

007II 

SR·2MWCONTRA TO l'r PROCESSO N". 
2~690-000288/96-69 

Boa\v;}t..M('l; 
'~~ Em5(~ 

O INSTITUTO NACIONAL OE CObONIZACÁO E REFORMA AGRARIA • INCRA, 
Autarquia Federei, oriad• pelo ~relo Lei ri' 1. 110, de ~ de junl'lo de 1970, alterada pel~ Lei n• 
7.231, de 23 de outubro de ·1SS4, C:om &ede e foro 111 Capilll Federal, dor1vante denominada 
simptS~:ments INCRA , e neste alo rejlrs;eot~do pelo Superintendente ~egional da SR·251RF. e ~ 

· aosenlado(s)Sr (a). Rlrimundo Rodrleu•• d1 SIIYI.x.x.x.x.:o:.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xxx.x x.x " 
e Sr". . d0t1v1nte denominado (s) bonefeí&rio (sj. 

_aj~tam sob ss cláusulas e condicões seguintes, o presente Contrato de Conoenio de Cridito 

_ · CLÁUSULA PRIMEIRA· O.INCRA na q;..aüdade de Promotor e &.ecu!or do 
Proieto do Asoenta.menlo Jatapu, conce~ atraves deste Cont1'211o ao(s) beneficiário(s), um ·~red•lo no 
valor total de R$8o40100 (Oitaoento• • quarenbi reai.i) Sendo: 

a) Cricllto Allmtntiflo R$ Z*),DO 
b) Crédito Fomento R$ 800,00 

O(;) qya!Qs) será(o) '!lplicado(u) de l!lt'ordo oom o plano spre;cntado em anexo, 
conforme a lnsl!uci<l Normativa para Corcessão de Crédito lmplantacão aOlõ benel'ciáríos dos 
Projeloc de Refcrma Aijrârie e Colo~I!IC'io. · · · 

CLÁUSULA SEOUNOA • Constituem obrigac&s dos benelbiárioa; 
a) E:xacutar, em sua parcela, o Projelo de explora::Ao Aí!fícola prevoslo no Pler.o de 

Crédito .Acordado; 
b) Atender 1 orienlaçio do Orgão ercarregado ae prest&r 1111l11énc:JII Técnica. 

. c) R'"a~ir ao INCRA o valor da Cláusula Primeira que $erá com ada ao valor da 
part:ela a ser paso de acordo com as condici5ec de venda di ~sm1, ~endo oa vtlore: corrig•d~= de 
aeordo com lndice legeia. 

CLÚSUU TERCEIRA • Este Contraio entra em vigor imediatamente apó! sua 
as:;inatura e do recibo do re.:.oi\Mcimento da divida. 

CLÁUSULA QUARTA • E por estarem 1ustos e contrat81Jos, assrnam este conlrZ~to 
om 03 (Iras) vias de !iut~l hoor. • fctma, n .. preunca d•• t .. temurlha9 :lbai.co 

~·ok 
/<ROGO 



-
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EU, RAlMUNDO NONATO MENDI'.S , bcnofioiario do Projeto de 
assentamento JATAPU, localizado no múnioipio do sÃo JOAO DA 
BALIZA,rcoebi de crédito IMPLANTAÇÃO (Fomento c Alimcnta9!o) 

· impertânoia de R$ 840,00 ·· (Oitçocntos o quarenta rca1a). Contrato 
.~ . 

. .. ·:.N"_. • : ................ : ••• I 

CnebolllR, 05 <» mCf.,,.Ál cJ- 1996. 
LOCAL/DATA 
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INSTITUTO NACIONAL DE. ÓOLONiZÂç.&.o E REFORMA ÁWAJA- INÇA.\ 

CONTRATO DE CONCESSAO DE CReorro 

SR-26/RRICONTAA TO N" PROCESSO N". Zf880.0008211811-23 Ba• Vlat.-M 
Em~~ 'osttt 

O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REPORMA AGRÁRIA • INCftA. 
Au!arquia Feder.!,. c:rilld• peiQ Decreto Lei rf 1.110, de 09 de junho de 1910, 11terad1 pell Lei n• 
7.231, de 23 de oufubro de 19e4, eom cede e roro n1 Cepltal Federal, àorevanlt denominada 
símpl~menle INCRA , e neste ato repreaentado pelo Superintendente ~egional da $~·2eiRR e 
o mentido (e) Sr(a), JORGE PEReiRA DE MEIRA. dor1Vanle denominado (1) benellciárto (8), 
ajvsl•m tob 10 ctuufac e condlc6ec ceguinles, o p,..senle Ccmirllle de COfteeoolo do Cr,dlto. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • O INCRA nt qu~lidltde de Promotor e Cxet;u!or do 
Pr~to de Assentimento Olrtgldo Anaué, conoede •través diste Contrato 10(1) benelil:in(s). um 

· · créi:fi!1Í no v .ror total de R$ S.CO,OO (OIIoctnlot t quaranta rall•J. Senda: . 
_ ... :-_:_: . 1) Cridlto Allmontatlo R$ 2<40,00 • · · 

b) Cr6dlto Fomenta R$ 1100,00 

.. O(s) qutl(llj ;erá(o) ap!Ç11do(;) de -=ordo com o pltn~ IOpt'esenl•do em 11\e><o; 
conforme e lnctru:lo Normativl pn Con:;.vdo de Cridito lmpl•nt-=lo 101 beneliciirioe dotJ 
Projeto; do ReFcrm1 Agérie e ColeM.clo. 

CI.ÁUSULA SEGUNDA • Ooncti!uem cbrig8C6et dos beMftoiiriot; 
a) execut1r, em sue p~~~Çela, o Projeto de ...plcrec6o Agríeoll previcle no Pl•no de 

Crédito kordado; 
b) Alendec- e orientaclo do Of91o enc•rregadc de pretllr nsí•fl!nci• Tóonee. 
c) Re&~J~Çir ao INCRA o valer da Clíu;ull Primeira quo será som•d•· ao valer da 

~!liA a •• JIAP M • .,. .. m •• •otr~*'-• "• v•oG• da maDma. ••ndo os valareta oonigidoD de 
-=ordo cem indi:e ~-

CL\)~ T~CIIPIA • l!\1te Contrate entra om vlg01 ím&dlltamenle apõe sua 
assinatura a do recibo do recenhecimonlo da di vida. . • . . 

ÇI.ÂUS\A.A QUARTA • E por estarem justos e conlratadea, nsinam eale conlrtlo 
em 03 ~rea} Vill de IgUal teor e forma, r:a presenca d•s letlemunnec abaixe. 

~~biÁrz 
~it1RÍ~;~~RA A ROGO 

CPF: 3311.131.201-72 

. _- ~it;ti:(.( ·~:\S -~~~i~1~,,~ur\r: t''' Q:. 
. CPF: ;;)~ G . G,;l_ v . "'-;-P -. :5~ -

007)3 



00714 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
Maio de 1996 

Eu. Joll<jl:: l'l'.li.EI.RA IIE Mt:.IHI\. ben.;:!i~íado \kt l'r~'i.::to de W!ll<:·tlll.uncnto 

I >irigld" Ai._;,,\ I.·!\, !t.•t,;.tli7Hd~~n•~illl.Hlt'.)tpi•.• •.!<• ::;,;, l{.l.,'l/, n.'<)(•ht •.k ~w.:-ditn 
11\·H·:J !\!'!Ti\<,'!\1) (Í'4lment•• e t~!uner1ta~·!in) irnr••r"tiihl..'b -~1.· !<~ ~.JII,I.Jtl 
... ,!1~ '-':_ .1. •••• - ••••.•• ··- ·:-. ·,) # .... - t··-"' ...... , \' ''~0~.N!11\I:• \; '-I~IÜIVJIIôO 1~,;.[11,1, •.~;il 1<11<.1., .... ~ ... - ··-~---

!lf>ll AINt>l'lll.l'<~ll ~~ o!•• ~~\ J 
L• iLt\I,F llt\'1:\ 

.::la.J q, ·~;.Jui-k . .d~ ·~ 
,(\:;r-;~RA DO JlP.Na?Jr"JÁil.l•) 
N<.>.'\•fl': · !PltOE ~ltE!lt.-\ f\E ~J.::ntA 
• 'PF. -'ct, I H .>ol(i.'/' 
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__ ~:A":~e-CONTAB.CONSUL!AS,~IAHIO C CONSULTA DIAHIO CONTABIL l 
•• t.1SfJARIO : ELIAN!:: 

3lOU'fliO DATk VAt.OI'UZACAO 310UTSO NU!1J::RO : S~NCC4l5~ 
L33087 - D!~ORIA Dll PLAN~JAMENTO DO INCRA 

- INCRA 07~01 
37'~029 

37201 
SU?EF.INT!lND.ESTAOUAL DE RORAIMA-INCRA/SR-25 

? ft(.'GB.A.;."'.;..A. 
TF.A13AL. ~C 

- !NC..~.A • 
PROVISAC-CONCED~A 

FONT~ ~ATUREZA 
RECU.RSO DE!>"t>I::SA O<JR 

OATA LANCAMENTO: 
PLANO 
.INTEF.NO 

0824SCOOOlO 

V A !.. C.• R 

130. :;r:oo • .;· 

.!.::.~~..::.:::l.:..-~:::A:..;.Fv; lJ'"' RE:CORSO;S CONF·jRl"Sf; A.t/!'ORIZACAO DO SR. PRESI.t'EN'!':!:: DO l.NCF:A. 
N\ .. • :-:.:.::-;;_;,, .:-_:.;~;~ .. ·;;)p /fJi"'t-J/NR 1 t 7. DI:: :fl / l0/9~. 

--~~ .. :.~:~:rJ 1.00 
. ..-..~H n,; .. · :...·:_, : ~..-.t.f::rM UA~:t'A i:)f!. Oir,.VA . -

.. - .:..:..="_:·:-,.~-·..:ut-i'1:'AB~;.;,.JSStrt:rAS .. !:l:A-1i.IC ( CO~SUI."!A D!AR:C CONTAE!L l ------------
USUARIO : =:é.IANE 

:.i~·~,.;, .::-:~:r .. ":.M:: ~ l7!'lQVS~ DA': A VALO!t:Z.hCAO ; !7NOV9~ Nt.JM.ERO ; S~N~'14;;::;. 
u·.J ~:-:~:==:~t;::o ~ ::;~sO!lT - DlR..""l'OltrA DE P~EJAMENTO DO INCRA 
\-;:;:;;-:A·· :.::: . -37:.01 - INCRA 
:;·; ;:'~.VO~f.:'-:7.·A: 37:!:iZ9 • SUPERtN":"ENO.S:STAOlJAt :)E RORAiz:.tA-tNCRA/SR-::::t: 
·:;!':.:::-.: -:r-._-;; ; - :J72iJl - :r.NCRA 
=-t~z:;·.·:- : _.j~JO•';õ3 - ?!t.::V!SAO CONCEDIDA 

:r.:)•.fRA....,.A ~':·!~TE NATURE:::A 
:=1'-"""-'-'-'Cl l:.E·.::Uf~O :>ESF!::SA OGR 

! ;· •• : •• -..; .. ·A· •• ..l,.' • .: : 

!.)A 1"A :..ANC~.i·t:::~·rc : 
P!..ANC 
!N'I'ERNO 

COZ4SC00010 

V A L 

273-00C~OC. 

:. _ ...... ~ • .....;.:_:~.:ZA·.;A•..J !l!: R.ECCR&.'d ·:•.:-•~1·.-·•;,,RME AU'!'l?RIZ:ACAO 00 SR. l'.H!:::.:!~.!:!;'!'J::: :X. :!iC!"-4• 

t• :·;~ ~"!O.-'IN~RA/.OP/L1l-''J.iSH. 12.0, DI:: 1 t~/ !.!./95. 
;_ .. ;_,.. ;.:,:~-'-'" : 1,00 
:.r: .. _.;_··~· -:_·2!'-: : '.:t\t<i~u·.;,:A. ~.!:;L..'"'-~ ..;-.::~AR ::'.M: l?NOV95 AS: :.!:.~:....~ ~--.:-
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... ···:--

"ltOOO 
. . ·.· .•:.~ 'J~Y.t ~O.J.-4;~· 
•18~:~9:3 c;.' ' CPF: 60,9. ~ ""-'· 9 7-.;J;. g ~ ~ 

'.;)QÇ~~ de" 50((~ vW~ r· ~ eeW~ 
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' 

1(- v 
~ 1117.11116 .. ~ 
~ I~ .. -.• . , .... ." ~ ~ 

~~ "'"' j<; 

... G 1 n96ICP.A!; AR 
13SE 1 ~4 1711 1000. 

EVA 

I 
I 

!)?/~R 4GS/1G1195. COMUNICO VSA ·FOI SOLTC!TADO AÓ PO TRANSPE<T~ !rR~: 
TA DATA. ~ECURSOS ORCAMEHTAR!OS. CONFORME DISCKI~NADO ABAIXO FIM 
A'l"E:NDf.?. D!:SPE:SAS C/CRF:D!TO HA"l'!TT P/~4 FA.'I DO l"A•!ATAPU F. 71 FAM ::)0 
PA A:·i.~UAH. CO!IF" INF DPA NR 088)?5 • ...--

1 
~-~ 

PT FO~TF. E:LE~! fi" , 
~~2A5600010 0250 46906ó .. TO'.rt&.L ••• •• 279.~00,00. 

~- -;.-P1r·····" ... ··'-' -~·""" 
~-~- . - .. ..,. . .,;;.rç 17/1017 

. • • •' ... '~ I f-;7:.:d!i• 

09/1327 
XOF~3437 0904 1321 SCM/DFIR02l 
BRASIL IA/DF 

TELE6RAI'IA 
!NCRA/SR/25/BYA/RR 
RUA FLORlANO PEIXOTO 1S4 
2 CENTRO . 
~~~Ol-~20 BOAVISTA/RR 

lNCRA/DP/142/030496. ~N YSA FOI SOL AO PO, TRANSF NESTA 
DATA~ REC ORCAMENTARIO, RELATIVOS A CRED IMPLANTACAO, CONF 

-oiSCRII'IINADO ABAIXO .. 
· .. 

CREDITOS: ALI~ENTACAO FOMENTO HABITACAO TOTAL 

00717 

PROJ.BENEFICIADO- FAM.VLR!R$) - F.AM. YLR <RSl -FAM.VLR = 
#li?Q'tA !SI !03.440,00 ·-:..431 2~8.áOO,OO - O 0,00-362.040,00 
JATAPU -1~o ~õ.ooo,oo -1~ 90.ooo,oo - o o,oo-12~.ooo,oo 

DP 

T/AN EI'I"09/04/96 
AS 11:35 

REMETENTE 
T61229~ 

- ASSlNANTE TELEX 

---------~ VAL~ TOTAL 4Sa.040,0n 

Y.uj 
~~f fo~-~~~~~; 

i ' ,..J!' ••• ,; ..... li . '!1,.0.\.., 

'"' . -------- --···· 
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'l110 11C1 

INSTITUTO NACIONAL. DE COL.ONIZAÇAO E ASFORMA AO~RIA • INCRA 
CONTRATO DE CONCESSAO DE CR~DITO 

SR·2e!RRICONTRA TO H- PROCESSO 1", 2UIO.OO()e2WS.23 Bo1 Vlt!~t-RR 
Em 1-g 1 o511e 

O INSTITUTO-NACIONAL DE COLONIZA§Ao E REFOMM AGR.ÃRIA • INCRA, 
Autarquia Federti, criada pelo Decreto Lei n" 1.-f10, de 09 de junho de 1910. all .. radll pela Leí n" 
7.231, de 23 de 0\Jtubro de 1964; com cede e ~oro na Cepilal Federal, doravll!'lfa denominada 
srmplesmente INCRA , e necte ato representado pelo SuperinlendeMie Flegíonal da Sl'l-25~Fl e 
o a::entado (s) Sr(a), JORGE PEREIRA OE MElRA, doravante denominado (s) benekiérío (s). 
ajustam sob a; cfáusiJia: e condicões seguintes, o presenta Contrato dt Conc .. alo dt Crédito. 

ClAUSULA PRIMEIRA • O INCRA na qualidl!de de Promolor e Exeoul01 do 
Projeto de A;;enlamento Oirigido AAauá, co~ade através de:lo Contrato ao(a) beneficiário(•). um 
crédito no valor totlli de R$ 140,00 (Oitocento• • q11arenta re•I•J Seno: 

a) Crtdlto Allmtn!19io R$ 240,00 
b) Cr,dlto Fomenta . RC 100,00 

-· 
O(;) qua!~c) será(o) aplicado(;) do ~~eordo com o plano apresentado em anexo, 

conforme a tnstn.elo Normativa pBI'II Con;o;;ão de Credito lmpl•n!acio aoc bane!ioiàrios dos 
l"r*!os de Reforma Asréria e Coloniz~~eic> 
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CI.AUSULA SEOUNDA • Conslitwm obrig.co5es doe beneliei.nos; 
a) Executar. em su11 p111CBI&, o Projeto de .xplor.oio Agric;olll previsto no Plano de 

Credito Pcordado; 
b) Atender a orlentaclio do Orgio e~rregado de prestar n1isl!neia Técnea. 
o) Ressarcir ao INCRA o valor da Cliusula Primei!'ll que 10!i tomada 110 valor de 

""""'""'" ..... ,..,liA., •• ..,. .. ~·m ... aanlitho .,. v•n4• iii m .. m •• ••tul• •• VIIIOI' .. oom;idoe de 
aeordo o o m índice leilai;. . 

CLOSUI.A T!l'tC!IItl. • !ste Ccnlrato entre em vigor lmedltltmente apóa 1ua 
assinatura e do recibo de reconhecimento da divida. 

· Cl.AUSUI.A QUARTA • E por est~m justos e corilndados, aninam este contrato 
em 03 (trec) vias de ~uai teor e forma. na pre:erca das tealtmunhac abaixo. 

~<:>~ HTE REGI'óíOJ. -

lNSmVl'O NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E lUtPORMA AaRÁRIA·INCRA 

ND ........................ / 

Lissrkt.Jitioe~~o" t/r, çt 

R.ORAíNOl'OLI3.4Ul, I t de 1"1-t 1 o 
LOCAL/DATA 

NOME :CARLOS ALBEa.TO BOR.<li!S DA SILVA 
CPF : -'09.221.492·91 

TESTEMUNIIAS: 

dol996. 

00719 
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INSTITUTO NAÇJONAL OE COLONilÇAO li mOAMA AOJWuA ·INCRA 
CONTRATO DE CONCESSAO DI! ~DITO 

Maio de 1996 

SR-~TON" PROCESSO N". 21810.00011.Wut Boa Vl.t.M 
Env 6' 1.5 ,.,. 

O INSTITUTO NACIONAL De COLONIZAçAO I !WOfVM AGAARJA • INCRA. 
Autarquia Federal, cn.dll pelo Decreto Lei rf' 1.110, ~ 09 de junho de 1970, lllllnda pela Lei n' 
7.231, de 23 de ou!Ybro de 1964, com cedt • foro na Capillll Federal, d0111vante d_,ominada 
simplelmente INCRA , e neste alo repmenllldo pelo Superinlandenle ~egionai de S~-2S~~ e 
o IUenlado (B) Sr(a), IOAIR ROPRIOUES Oti ANDMD!, doraqnte denominado (c) benefiçjjrio 
(;), ajustam ;ob as cláusulas e coodlc6es ~ln, o presente Crmtnta de Conat~do dt 
CrHito. 

CLÁUSULA PRIMEIRA • O INCRA na qullidadt ds Promotor e Exeeylor do 
. I'Tcljlslo de Assentamento Oirfgldo Anlluá. 'con::ede. através deste eontr.to ao(c) benekiário(a). um 

er6dto no v81or tollll de R$ 140,00 (Oitootntol • qu-nta rt!M} S.mlo: 
~ - ·-~ · i) CliciiW Allm•ncavia RI 240,00 · · · 

b) erutw Fomii!W 1\1 100,00 , 
O(c) qual~t) sert(o) api:edo(•) de IOordo com o pleno epresenltdo em ~. -

conforme a lnstnJcio Normativa para Concevslo de Crédito lmplanldo 1101 benaftoilirioa doe ·. 
Projeloc de Roformt ~ e Colone:do. · · -.,

c&J.USULA SeGUNDA • Conttiluem obri~&ec doi beneftoiárioc; 
a) Executar, em aua P'fÇIIIa, o Projeto àe ~lo Agrlcola previ&l'o no Plano de 

Crediio korda<lo; 
b) Atender a onenllclq_ do Orglo enç.rregldo de pro;lar aalitl~ T kniea. 
c) Recurclr ao INC~ o valor da Cláu;ula Primeirl! que ;ará somada 10 valor d! 

parcela a :er pago ds acordo com as condbOes de venda de mnma, sendo oc v•lor•• corrigidos de 
aoordo c:om fndi:t legai•. 

CLilSULA TERCEIRA • Esta Oantrato entra em vigor imtdialamen!e após IUI 
nsin•hn e do recibo c1ct rec;onheeimenlo di dJ\Iide. . _ 

CLÁUSULA QUARTA· E por,ectnm juÍ!oc "e çonlra!adoa, aninem o1!e oonl1'111o 
em 03 pres) vias de pie« e form~, na pre8ti'lõ1 da8 le•lem\M'Ihac lbaO<o. 

út~~~ 
·~~mt.Uoê~k· 
CPF: 472.734.N1.00 

AROQO 
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o Slt. CASIU)Q 1IAL..n.UtER (PMlB-SC} ~Sr. ~. Sr-.. Srw. 
~ desq'ledo pelo s.n.c» federal ,_. ~ a cas. n11 
soiVit<*SII do posst1 do Jcmalista Jayme SirOtsky, na Pmid6ncia cll Foc:letaÇio 
I~ de Edttoru c» JcrMt1 - FIEJ • ruhz.edl em Washing:on-OC • EEUU, 
occnida no dia 22 dct ma•o próximo p;assado, CC!t'U'Iic:c a V. ex- que o ato revestiu
~ o. um~ ~~ impw, vtsto ~-~~~ do pnmesro bra:slielro a assum1r a 
diraçio daquela 1mportantissirna •n:ltiturçlo. 

Par.~ se tlltl' urna l'loçio exata do ~ i a FIEJ, basta dizer_ que nsa 
orgaru~. quo tem sede om P:ans, r&~Jne. ClnQüonta e !.Jfrnl .associaÇ6n de 
JornaiS de mas de noventa p.:~ises. deZessers ag6ncias notidosas de ~ 
niiCIQI'Ial au •ntemacon.~l e Hte ontJáades f0910nAIS do lmpntt1S3. No total, ala 
representa cerc:a do quinze md I)Ubl!caç:Oes. dlstnbuidas pelos c;nco c:ontJnentes 

Por OCUJio da possa OCOI'Toram dOis outrcs eventos do ~ 
rmcort*'!aa qU& teiJI"'ru a naca do ~lismo •n:omaconal: o Cuadragésirrlo-Nono 
Cor:greSXI Mundilll de Jotmus e o Terceiro FónJm Ml..lflduH de Edl~ de Jom;us. 

Oesnecasú'!o ex:lltiTial' o orgulho do ter o Brasil. representado por 
Jaym~~ Sirotsky. sroo ada'nlldO 1)01" mais da cem paisos qoa sa fizeram presentes 
r.o evento. Clrg&Jiho maiOr alt'ldll, por ser o prime.ro !attno-amencano a galgar 
10srgne funçia 1~onat ~. por certo, onde estiVer como presrdente. estari 
~o nos$0 Pais. 

Por tudo isso. e como o Presic!erne da República se fez repn~~ 
pelO seu Minr.rtro c11 Justiça. o SenadO F~ra!. tambem. ccmparacou. p..a matcar 
sua presença om ~o de tio gl'2ndo magnitude 

MurtoObn~. 

o .... JúuO C4JIPCS (l!f,!..o(IJ.,_,.."·-· ..... -
~-~f101M.<rt.iowltodo8rbl,no<la~cle~~1.es&, .. 
~ ..n 'Portugal a prirneif11 SANTA CASA OE MtSERICVI"U.NN'\. SOb os 
auspicios da Rainha Qe Pcrtugal. Dona LltOOOI' O. lM!ClaStW, viúva do Rei Dom 
Jolci'"'1fii'ii'rnl'do Rei Dom Manool. o Venturoso. 

o npiritO ~ • ~ o. 1"10\'aS IMI'al do povo 
portugu6s levou a 1nst1tuiçlo das santas Casas ao akkrknr. no ano do 1543, no 

· ·~ Paulo, na~ do Santos. sur~ .a prirnetra Santa casa do Brasil, 
com o apotO dctaslvo de Bru Cubas. 

o ponto focal da aç1o ~ Santas ~ em consontncia com as 
oàtas de MiHnc:órdi.11, 8, resum~. SERVIR A POBREZA. nos a$p8Ct0$ 
CCitl)Ofalo Esl:llntu.al. 

QWnnentos ~ o. obras de Misericórdia. de HI'Viço i potnza • aos 
&ft>aetl""'"· •nn,..<ole;w;;;ssrtadOS. aos indi~a. aos cklontes. aos aft~-~ -
a:)S órflcl . .aos velhOs, aos deSpreados pelas htmilia. fiOS matg1nalizados • 
ultrapasMNm os limites de$te meu prot'IUtiCI.-nento e ~ lavan;am a per'lt!tta' no 
imenso • inesgotjYef repositório de ObrU áe t.boncérâra realizadaS pela Santas 
Casas om meio miliniO. 

Essas abras. qu& em muitO ultrapassam o que 8tt.ia&'nentll se CCltlheCe 
como "diroiiCS hurrwlo$~. se nftrem .a "ensinar os Simples: dar conselho a quem 
pede: castigar os quo lll'r.lm; cor.solar os deSCOnsolados: perdoar_ os ~ nos 
ofencleran: sofrer in}únas com paclõnoa: nu. pelos vivos e pelos mortos: rem ~r os 
ca-twos: VlstW os presos: azar os enfermoS: cobrir os nus: dar de comer acs 
r.-rnntos: dar ele beber a quem t.n sade: dar I)OU30 .aos perognnos e enterrar os 
mortes". 

O homem que roi a pedra ati9U'*'- coluna de ISUSteiUÇ:Io e verdadeirO 
t\indador das Santas Casal. o ~ espanhol t1Ue vrtia em Portugal, Frei 
Miguel do Corltr4ttr-.s. assim rMUtmu a missio das Santas Casas: "tr.:iitar os 
enfermos: patf01:11'181" os presos, socorrer os neceSSIUidos e ampanll' os ~·. 
além das otQs CCinllatas c:omo ASilos paoa I!WalideZ. 11 velhice. 

Sr Presiclento. ~ • Srs. SenadorM. 
Essa otn magnifica. mas que secular. essa Obra ta ~ 

significado esp!l'ltUal e tunano. esta bela ruhmçlo que herdamOS = es~:untCI ao 
mMmO limpo turul~ e altiVO do povo J)CirttJguês. essa obra cru& ~ 
aiJ'aVÓ'S doS Mo.Jiol c:orre sOnos :JSCOS do ser o.swtu:lda, do ser preJUdicada e, 
mfelizrnent., até mesmo dosap.-ecat em decor1'õncla da a-~so do Sistema de Saudo 
do Brasil. 

Recebi Ofioo Qa Clmant Murucipal de Rondonópolis. do meu Estaao 
de Mato Gcosso, relatandO a lmhcaçlo nUmero 34195, do Vereaclor Milton Gomas 
da Co~. o aprovada por unanimtdõtde. plecta&l"'do a 1nstrtulçicl ~ um Fundo de 
EmofgenQoll à Sal:i~. em c:rue os recursos .3venn ser deStinados espec:di~ente 
õlls ~tas Casas de M1seneórdil1, em decorr6nOa da s~ financeira Cl'lbca da 
aro da Saúde, em que hosplla!S estiO sendO fochados ~ fal1a de recursos:. 

Rondon6pohs. reg1Ao de grande desonvolvlmerrto agrocecuârlo e 
indiJstnal. passou a ser ccnsJderada um pólo de saUde. COIIC&lltiOiildo o 
atendn-r.enco médico-/'losplta!M de toca uma ~ geoecon6mlca. na ~ exerce 
grande 1nfl1.16ne~a. 

o .-..rdiotaiiD da s..us caa •considenlda do melhor níwl. n10 
~ do ponte de viSta ~ o:wno jJiAIC~hi·l~ _QUalitabvo, 
pnnc:~ em decOI'Tjncja do uma dema'ld:e ~ nos Ult11T10s anos. 
havendo nocess1dacte 1medaata do as Santa C-asas do Miser'IIXIrdta lrt\lestrrem em 
equipamentos o .,..lhos ltTijJi'esondivets a um acendimento eondJgno .a populaçlo 
carente. c:cmo dl1'01to constrtuclonalmente assegw-ado. 

Sr. Presidente. s~ • Srs. Senadora. 
O que aqu '!stou retmndel nJo i apenas um plerto 1~. ~ 

nem ~paroquial. come mu1ta:s vezes. e Co modo 1ntusto. nos pohbcos 
temes Sido acusadoS de Patfoclnar ~ pessoas desli'lfonnadas, por r::essoas que 

nunca C:Ot'lhec.eratn o sofrimentos dos pobres, dOS doentes, do$ ind1gentM. doS 
marginalizados. 

o que ocomt em Mato Grosso vale para todo o Bras11, em QUe as 
Santas C01Sõ1s de M1sencórd1a s1o obngadas a pag;~t apenas dois reaiS por 
eoosulta aos mêdlcos responsâvets pelo atendimento a seus IT111I'Illi'es de paoenteS, 

tudo em d8COI'I"6ncia da cnse tinancatra da na dll Saúde. do SUS. que mantém 
congelados os~ ás Santas casas de Miwicórdia. 

Sr. Presu~nte. ~ o Srs. Senaócns. o nt1mento humano • dignO 
que TeiVlndic:o para os ~tos mais l'lurnlldet, 1*111 aqueles que HClllarmel'ltGI 
:êm Sldo atendidos pelas Santas ~SôlS. o apotte ~ de recursos 
necessihós ao fi~o aesto :sator mais que pnont*1o. nAo slo uma 
reivind1c:açjo apenas do meu Estado. 

Em passaciO Mo muito r«neeto, a dasse I'Mdia l:lralllecta Vlnha 
sustentando com contntx.uçOes voluntinu as s.ntu Casas dll Mis:oncórdia. COITIO 
instltuiçOes que perte(ICefn :;11 comurudad•. QUe nlo ttm jJI'CI:II"'Iilt*no, que nlo visam 
lucro. qu11 não discriminam paciente e reotbem QUIIIQI.*' um, de qualc:ruer l'aÇil. de 
qualquer Pi'Ofiss.Ao, com qualquer doença. de qualquer nxtonalidade, dct oua1QUer 
idade. de Qualquer cond1çio SOCial. 

O empot:ln!Qmento da dasM m!Ídl.a brasileir.l tem impedido que ela 
contt'lbua de forma substanc:lal para o financiamento da$ Santas Casas. 
prlnoj:lalmente porque o nümero de pobres no &-asil tem cnt&ado numa ~ 
geométnca, enQUanto a classe mêdta tem ati mesmo dunU'lUidO ou <M!sapat'ltCldo. 

E ontafessar1te 181'nbr.Y. lristumtnnc!o o campo elos dll'eltos ho..manos, 
uma curiOSidade I'IIStótica da qual as Santas Cua do M~ia- ~ 
PI'Qtagonistas: no Brasd colórua, a Santa C;is,a de Miseneóf'dia elo Rio do JanelfO 
fornec1a a corda aos candel'lados à forea.. 

Dizia-se c;ue a Irmandade. seguindo os princiDios da Misericórdia, 
1ntervindo em favor do COf1de(lado. fomeaa a corda pteYiamenllt p~ numa 
substánClõJ quimica destinada a enfraQu~a: muitos escravos foram salvos. 
anvohm~os r.a bande1ra da Santa ca.a. que ainaa hoje se encontra na IgreJa ~ 
Nossa Ser.l"lora da Misencórdla. no balfTO de Bonsucesso, na Cidade do R10 de 
Jancuro. 

Tr~se de fato histórico QUe óevena ~levar a refletir muito sobre a 
at-..:al sztuaç.ão de li'l!ldlmpl6ncia de tantos brasileiros necessrt~ de Misencàrdla. 

Sr PrltSidente. Se--s e Srs. Senadores 
O Papa João Paulo 11. em sua carta Eneiclig HDivos fn MiSMCfJ~CaH, 

arorma Que "A -inentahdade cont151Tlporinea. talvez ma1s do ouo a do hot:rem do 
passacro. pareco.opor-se ao Deus de miseru:6rch.a e. além disso. !ande a separar da 

vidra e a t11w do ~ l'lurtlenO a própria icl6ie de miMrtoOrdía. A pa(Dr.l e o 
conceito de m1~ pa"'IC*11 ceusar ~ ao homem, o ~ crr-ça ao 
enorme desanV'Oivim.nta da dlno8 • da Ucnic& nt.ne11 ame vric:ado na 
h1stóna, se tornou ~ da .,., • ~ • • dominou. Tal dominio 10tn a 
terra entendido por vezes unilateral • superllciakMnte, ~ nJo cleiár espaça 
P<R"'Ii"rJf!Stm'córdja_ No entanto. • este~ prgpótlta'; podemos'l'epoH••ICIS eom
Pf0\181to • imaqem da 'c:ondic;lo do hOmem no munoo COINtljXII*.eo'. como esti 
dehneltda no 1niclo dll Constitt.riçlo Gaudium « Spes. AI lemos, entra ouns COfUI:, 
as frases segu~mu: "Assim. o IT'U"1do atuM .......... ao mesmo ~. 
poderoso e debd. capaz do melhor e do PtOr. aor.s. na sua ~ o c:.mlnno dll 
hbel'c!ade ou da esa-avidlo, do progresso ou da regresslo. da fraternidade ou do 
6clio Além diSSO, O homem toma eonsci6noa de que deponde d;Q a boa 
on~ das torças c;ue suSCltcMJ. as QUaiS tanto o podem esmagar como HMr. 
( l É meu desejo. portantO. que estas coriSidef'aç6n scrvmt .. aproxi~ maiS de 
todos tat trusténo e se tomem. ao mesmo tempO, um v~ apelo da lgrep~ t 
m1sericórdia de Que o I'IOmem e o mU'Ido ~ tanto r:noum. E 
preos.-n dessa mrseneórdia, mesmo -Mm muitas vun o saoer.rn'". 

O fracasso de todos os scstemas totalitários na çon#UÇio da utopia 
do ~par.~iso tern~stre"'. da idéia do l'lcmem consegwr sua 1lberl:aç:lo" apenn com a 
3Juda de suas pr6pnas: forças. d~ a força da solidariedade hi.JrNina, da 
fraterrm~ac!e nutnan•. tudO isso demonstra que nao podemOS nem devemos 
desprezar as obras de candado: realizadas durante anco sitallos pelas Santas 
casas de MiseneóC'dia. 

Qu.m .a R.ainhzl Dona Leonor de ~. mcMdll pela Misencórdia. 
deu a mJo ao saceroota Miguel dct Contreiras.. ecnstruindO a Santa Casa de LJsboa, 
como ab!'lgo \..-hospital para as vitimas da pestll. Polll1l os m.inheiros doentes • 
para os pbbr'M, estava sendo inaugurada uma cadeia de fnltemldacle que ilummou 
3 human1ctade na Europa, na América e na Áfnc:~. ~ no Brasil. sessenta e dOis 
por J:en!O da oferta oe iertos 1'1ospltalares do das Santas casas de Misencórdla, 
ass1m como ooventa a dois por c:ento da ass~51.6nci:~ aos idosos cSesamparaoos o 
Oitenta O doiS por cento da ass1St6rioa matemo-da1til. _ 

O ens1no médico no Sr.ail ~ na:sa;u na Santas Casa:~. 
formanc!o médicos. pesq.Jisadores. f.-maakrtlcos. bíoctui~n~CCS. entenne1ras e 
aPOiando a res1d6nc:la médica. . . _ 

As Santas casas, impelidas pelo Ama de Deus. como "Pai das 
m!HricordiasH. ~ proasou atr.lir as elitM p.-a salva' 05 pob(es, sem pennitit 
QUe a elite ublizasse as Santas Casas com ~se 1nteresses pess~s. 

A reconte tragédia nuclear de T chemobyl demOnSII'a QUe a 
M1sertcórdia Qas Santas Casas ultrapaSSOu ate mesmo o Que se 1maginava ser 
orr:possivel: penetr-ar na antiga Corlina dft F=erro. A Santa Casa de 8ielomjss1a 
tr~lha atuatmente com aqueles seres humanos vit:mH de sentenças de morte 
aêeretadas pela impnJd6ne~a e arrog.atlcia do chamôlclo homo sapmn:s. ao -:11r1Q1r o 
átomo i'3r.1 fins tlélicos, abertos ou di~dos. 

O Sr3SII não pode despn!Zal' um trabalho de ct~-unhentos anos. um 
:raoaiMo hwmann;ino. memóno. respeitável. de Misenc6rdia. de acolhimento 
fra~Mno ao ser /'lumar.o. -

O Que Dona l.eonor de lencaster. Rainha de Portugal fez em 
l:ll!nef;CIO da humarudade nAo poderã s« destruic!o pelo 8ras11 de hOje. 

T.-M ~de que 'todos oe s.ftns ~ conntcem o 
trabalho exc:epc:ic:iiir rufizado oeru Santa Casa • n1o pennitdo que e1as 58f*n 
destruídas por in.n~ l'inanc:olra n.m. t.lmi)OUCO,- por argumentas onunQos da 
lecnoo'aCiôl orçament*i.a.. 

É o meu pensarnentO. 
Mt.uto obngado. 
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O R mtJAIIDD StJfiLJCY (PT-SP) - Sr. ~. s.-e. e Sta. 
~ ~ do Sr. Mniltro dit est.:to dll F~ .-a ,.._. • 
~dlliln0111 ;· pormimformui8CIO,oc~~ 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SFI. 
EDUARDO SUPUCY EM SEU PFIONU/IICIIIMENTO: 

REQUERIMENTO 
N~ 271, DE 1996 

Senhor Presidente. 
Nos termos dos arts. 49, inc1so x. e 50 ca 

Constituição Federal combinados com o art. 2' 6 oo 
Regimen10 Interno do Senado Federal se)élm soiiC;· 
!adas ao Ministro da Fazenda as segu1ntes 1nlorma-
~es:"~ · 

_ .... , _ __!.:_"Em face das dificulda<les. 'entrentaaas pe1o · 
Banco NaCional em 1995 informar se ocorreram 1'81:1-'. 
niOes entre representantes desse Banco e repre-

. sentanteSidirigentes do Banco Central para tratar do 
Assunto. Em caso afirmativo informar em Que Catas 
e locais ocorreram essas reuniOes: Quais os asslll· 
tos tratados em cada uma; nomear os presentEiS. em:.: 
cada uma. . . .r \:_J: 

2. Precisar a data em Que as autoridades ao 
Banco Central tomaram conhecimento da existênc1a 
de operações fictic1as de credito na contabí I idade ao 
Banco Nacional; nomear as autondades Que t1veram 
acesso a tais informações e Quais providênc1as aco-
taram. · 

3. Em Que cons1St1am as operaÇo',;$'fiêtrclas ::te 
crédiro-·registrada5 nas demonstiàÇoes financerras 
do Banco Nac1ona1. 

4. Durante todo o ano de 1995 <1uà1s rnsm~•
ções financerras. publicas e prrvacas. conceae
ram empréStimos no mercado 1nterbancario ao 
Banco Nac1onal; •n<lrcar-· as valores Cliarros por 
instituição. as espec1es das operações. seus 
prazos e taxas. -

5. A pat1ir da decretação do Raet de que for· 
ma foram pagos os empresnmos 1nterbancànos con
cedidos ao Banco Nac1ona1. 

6. Com base err>que legislação. e através de 
• .Q.t,l31 documen10. enviar cópia .. esse Banco Central 

decre10u a indisponibilidade de bens dos· ex-admi
~~stladores e controladores do Banco Nacional e 
suas coligadas? Que pessoas tiveram decretada a 
•ndisponib1lidade de seus bens. indicáhdo as respec-

tívas funções no Banco Nacional e suas coligadas. 
Como se deu publicidade à decretação de iilôispoiri
lltlidade; 

7. Quais razões fundamentaram a decisão de 
Banco Central de decretar o Raet e não outra medi· 
da. como por ex~o a intervenção ou a liquida· 
ção? 

-8. Qual o valor dos depósitos à vista ou saca
veis mediante aviso prévio. depósitos de po~ça. 
cepqsitos a prazo. com ou sem emissão de certi!ica
do. letras de càmbio, letras imobiliárias e letras hipo
tecárias haviam no Banco Nacional, na data da de
cretação do Raet? 

9. Remeter cópia da ata da reunião da Diretoria 
ao Banco Central que aprovou a decretação do 
Raet. co voto aprovado e de todas as decisões ces
sa autarquia referentes à operação Nacionai/Uniban
c:o. 1nCIUS1ve pareceres oa area técnica pet1inentes 
ao assuntcr.-

10. Com relação a participação do Uilibanco 
no Proer. relativamente ao Banca Nacíonài. infor
mar 'que critérios o BC utilizou na analise pa pro
posta da primeiro. para considera-la corrvenlente. 
oportuna e viãvel para a aplicação do Programa 
em questão. 

Senhor Pntnaro-Soecrc:t3no. 

R.cfito.me ao Ofkia rf' 502(SFl. de 12.04.96... dessa 
Primeft..Sca'cranL 9C" intennedio do qual f'oi remetida. para exame e ~
côpta do ~memo de 1~ n~ :m'%. de aurona do E."CCI::I. Sr. Senador 
EDUARDO S.UPLICY. sobre upenr;:Oes · ficncsu de diciito ft:lliDdas 'las 
~ financeuas do Bmco Nac11~rW. 

A. propósito, enc:mti!lho a Vossa E.'U:dâla&. cm resposta is indapçOcs 
do illdtre pariamcatlr. c~ do Oficio PRESt-9611.393, de 10.05.96, dlbcndo pelo 
Banco Central do Brasd. 

Anco<o I 

A Sua E:u:c!C:Ic1a o Sieribor 
Senador ODACIR SOARES 
Primerro-~o do Senado Fedc:r:U 
Brastlia · DF 
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Senhor Mmimo. 

BrBI.ia. 1.0 do Õlll996. 

Rcfi:o.me :aa oe:co a- 1189-AAPIGM/MF, de 19.04.96. que 
solicita. subsiltios par.a resposta ao Requerimemo ele InfonnaçOcs rs.• '271196. de 
amena do E.'CJDO. Sr. Seaadclr Eduardo Supbe:y. 

2. 

'"""""""'· 

·.-~ ... 

~ J. F.m face diJl d{fkuldad~s l!nfrenrada:$ pf/0 /Jalrco Naar:m.al 
.:111 1?9.( mtàl'fl'tar I<' IX01'1'Y!ram rnmr&a llt!tn n:pf'es~ntanttts 
dast: Bam:o f! l'"(pf'elr:ntanrn rimgentes do Banco C~trurai pam 
ti"'laràD a.uWTtu. Em t:asu <l,1imlati\'O mfõm~a,.i:m que dau:s c 
(fJCat:; rx:a~rom e~ar n:unriia: quau os asirmlos tratado: vn 
.;adtl umo" 11mnt!<lr '" (lf'l!~f!llttf em cada Ulft4." 

RapJIU: A pamrdc ~ di: 1995, foram tDaDtidos di\'USOS 
.. ~_çomos~·doa.ac::)NacicnalSIA.tCDdoosmcsmos 

coufit:namrt ocorrCoca de pttlbtcmzs de hqmde% ela insmuiç.ia,jã dcliecQdos pela 
fisc~o de= AuWatll:l. e rel:u:ldo a ~:~bsc1a de ~ do di8cil 
rccupr:::~ç-io na 1:11nen·a de empresnrrw~. Os encelltrOS cu1tnín:arzal. como Qeç!am; 
DO depotmeato prestado em março p.p. à Couussio Puiamemar Misla do 
Ccxt;resso Nacioaal com uma n:mUio no micio elo mb de outubro. quiDdo 6eou. 
~a gr&1IKbde 4o problema da caneira. muito embora Dlo fosse pouivcl 
aqwlatar. n:~quele momcmc. a real e:<tenSio cbquelcs problettJU. cem àldicios da 
CXlStCnc1a de proc:cWmemos budulemos. 

Da referida mWio partíciparmt o slscatãrio e o DimÕr dt 
Fiscaliz::&ç® Clâudio Mauch. 

"2. Pnctsa1' a tiarJJ em que tu aultmdtJ.ria d4 B~o Cmnai 
tomruanr crmhcctmt'NO da uurincut d6 DfM~fi~ de 
crédJIO na cOIUDinlldmic de &znco .~rOitlll: nQJifmr as 
araondatks tpU tM'.I'l2lft acesso a tDJS m{omraç3u c quau 
{JJ'OVtdbfczas adoummt . .. 

Resposta: <.:<)1%10 c:unbem declarei no dcpoimcuto IClCrian=nc 
menClonado. a e:as~:êaca. de frauGcs SOIZlC:!ft foi detecraCa após a docretaçio do 
rcg:tmt: de admJmstraçfo e!pe'Ct:d temporana (!8.tl.95) e posten« micZo dos 
trabalhos da ComtSSio de lrlquemo destpwia fl.ci n" 6.024174 e Decreto-le n~ 
2.32 t:s;). Nio hã. lSSml. como preç1sar o dia c:wo em que as opençOes 
~!!dulent;!So ,,er:un.: luz. T oJmMõLm cor.nc<amCTim de uis ~: os membros 
do Conselho OIJ'etcr nomc:u!o ~~o-lc1 n~ ~ . .:s.::!. 87'1. <JS membros da Corrussto 
de !nquemo. e, posu:riorrncme. os~. o Dimor de Fisealiza;io e o Chefe do 
Oeparwnenw de Fiscaliz3ç;!o 

Dcs.:l.)benas a.i pnmetr.tS c~es f~dulemai. fomn 3.5 

mesmas ~bJeto 1k :~.;:au:u;à.o pela Currusslo d~ Cnquemo e comurucacias ao 
~tuusteno PubltCt:l F~e..U. Rcfe:id:l c~nussdo pt'OS5Cg\IC setis trabalhos. ~om a 
asslsttr.Ctól. a ped!Co doesta .~Qt(jwa. de !.1.'1ll <!q~ de ?rocuradores da Rcpt~blic:a. 

".1 !::ni <j::..! .·-tl•nU.JIIJ ..~, uprm;;r.!H.I !it:ricras d.t ,-ri:Juv 
r.;'ilfJI~•t..i.J., II•L• .r,mll•l•tro~ck\ ,rinmr.o!:r'.J.\ r.liJ Bam:o ,\iu;umui · 

R.esposhl: !ruc:talmcte. ,er.ficou·se a e:cistCncia de ~ 

ntimero de operaç6es de cuno prazo, realizadas e~ DO IDO da 1911, 
manttóa&. inegulmnente. como operSçaes em ser, mo é, como operaçOes de curso 
nor.n:ll .. .1,purou·se. depcns. ~ue munas dessas o~ beneficiavam empresas 
fahéas. concordaW!as c pessoas t'is1cas c iuridias D1o localizad». AcuR!u.se. 
wribetll. a adoçao de ll'tlfmos ccmtabets objetio,udo a aprapnaç:IO de recciw 
~a_ ws operacOc:s.. ~ ·~nmuJQ· de recursos meramenm csc:riMIL 

A Sua E.~celCnCi&o Sechor 
Pedro Sampaio Malm 
Mmlsao de Estado da. Fazenda 
EspWiada dos Mm1sténos 
~00-'8·900. i3rastb;u0Ft 

Tais Jlro<:ed.Ímll!!'tto$ e-.-am ãdotados mediante ~ ~ 
dados em um prognma espeet:21. de re!J:istrO eleaónu:o de dados. de ac:esso restmo 
i Vice-Prestdêncla de Couwlona e 30 comrolador iinanceLrO ela. msàtuir;Jo. 

~ J. Dll"-111le rodo o ano lÚ !99J qums tnstll'UlÇ6n [t11t1n«mn. 
pUbl"·as ~ p_m·adas. ~·oncr.rkrarn trttprisrrmo:t rro men:aáo 
mttrbancáno au Bam:u Nm.·1rmal: -mdtCQJ' os WJ/wa dtárro:t pol' 
msrrnuçdo. as ..:~pit:rcs dt:u (Jpt~s. ~·.m:J pm=os t r=.,. 

Respostl: Cabe uúormar', ~e. que :u; opcraçlles da. 
especie slo condUZidas &aa\'eS dos :01stemas SWC CSistema Espeaal de 
Liqwd:lçao e Custodta) e CETtP 1 C c~ de Cu.sioctia e-de Liquidaçlo Fitw!ccn 
de Tirulos). 

As UÜOtm:lçOes ;o!iciuàs. no entanto. encol1!1'm1-se protes:iW 
pelo :>t~PIO bancano. dependendo, p:~.n seu fomeeunento. do cumpnmCilto das· 
:órmal.;~cs pre~tSI.:I.S r..., ar: ::s. ~..:~ . .!.I. Lc: ii' ..l 5'9!' 6-l ~ 

~."'. A parm• da J..:t.:rr:taçdo JJJ R.rztt. dt que /of'1'1fa foram pagos 
os tmpri•urrml rnrr:rl-(l1tÇt:irtas ccncedtdos ao Banco ,\"acronai.,. 

Resposm: :-;.., mc:"ca.il m:e~~ano preàommam as ope:açOes 
<.!e J.:urm~tmo pr:!.ZO 11 <.!tal. ~ur: ,ilu ~umr:u.:~da::i. a cad:l. Jta.. de .:~cordo c:om ~ 
necesstC:I.&s de l.U.jUidez da. :.:'\Smwç:1o Man=a. E ccmo-\cm ~C:cdc:-.do o Banco 
Nacwnal S.'A. sob adrmrust:aÇ!o .::>pecl:!.ltemporana. r=~o,·mdo ou ~o~dc 
as opernçóes :1. rr.edlcia que ~ w:nce:n. 

"( t .,m .~.:·'", •>! .;z.~ :.tf!n;.:..Ja. ~ .::tra-.·.t•· Ji/! qfJCi. dm:wner.m 
.m-:wr ~·Jpza. ~·.n.t 3..:r ... u' <IW'Ui .i<Jcr.!:rJU J rm:uspomázir.kl.i.: 
Je l:t!nS JlJs ~t.~..:rJmmrsrr:uJores <l .;anrroiadcrr:s dtJ B.:mco 
.\';Ji:t.Jna.l " m..u ~·Jllt?<Jdas; I.Jut: ;:r:ssa.;J m·eram dttcrr.radc ::r 
:mh.•p<Jmhild.J.t.!_.i.: •~·:~.-, ~~~1.1. ;!:.úc~:r.llr ~ resptCll\'OS,rim~·'lt!l 

'!a~ Xoc,onr.Il "l'Utl! calrgadas. Comes~ dá przblzcrdadt 
Q d«r~:tar;/Jo d.& mtir~ponrbrildtut.:~ 

Rapam: A indisponibilidade de bem de ex·~ de 
instiruido financetn. nas hip6teses de d~ de reszime especial. decorre do 
arttgo 36 da Let n" 6.024, de I l.03.-~. apllcavci ao repe de admmistt2çkt 
c:spcaal tcmpOr:t:na e:n face do ~oco aruto !9 do Decreto-lei D3 2J21, de 
2S.02.87. O artt;o 2• da Mcdzd.a ~ria n~ 1.132. de 18.11.95 (coctreedíçôes 
posteriores) amplia a iDdispocubilid.ade de bens para atinF os com:rol:adores de 
insritwr;Oes financetraS su,Jeiw aos repmcs especiais. 

As pessoa sobre cuJOS beM mcidiu a il:ldisponibilidadc estJo 
menctonadas ~ qualificadas no Cam~ 11~ J885 (AJ.'\IEXO [),e exc:mam as 
segu:imes fucçOes no Baoco Nactonal S A. c cm suu ccligadas: 

ANA LÚCIA CATÂO DE MAGALHÃES PINTO
Vice-Prestdeme do COil5eiho de Admmislnçlo do Bmco 
N~etonal S.A. Vice-F'::ttó•ne do Conselltc de~ da 
Canio N.cKmi !.ida. T-~acoadiçia de actOIIÍStz 

pamcipome do sruPO contrCiador das empresas. 

ASTÓ!'IO DE PÁDUA ROCHA DIN!Z 
Pres1dente do Cunselho de Adrnimstraç:ão do Bauc:c Nac:zcnal de 
lnvestunentcs S A .. Viçc~Prestdeare do Banco Nac:zoual S. A. 
Vice~Preszdente do Conselho de AdmirusnçJo da Cartão 
~actonal trda. ·.:,ce-?!eszdente do (..:;Jnselho de Admuusttaçoio 
da :N..tciQnai C:vmpa:mta...k: S..:gu!os. -

AR.."'OLDO SOGZA DE OUVE!R.A - Vice
?resKieme do Conselho de Adnumstração do Banco Nac1onal de 
tn.,esurncrmn S .l..... Vu:e-Presidcntc da Oiretena do Bancc 
Sact~nai S A. Otr:!~r do B~co :s-acior.ai 'Luxembour!!l 5 A. 
V1c:-e~?re::aJ..:mo: ..loJ t_'vns.:iho de .-\Jl!:tnLstraçàc da Cornpa:-.h::l 
Sac11Jrull En.enzcm;a.. Vtce-Prestcieme do Ce>nseilio .!e 
Àdm.L.-ustr.s~õ-dà XãCuJiial~ Energ~ca S .. ~. 

CLARi~lt."SDO JOSE !:>E SANTA.~A- v,co
?resttlt:nt..: ..!a üli.:toJna !lo S.m...:o Sacton:li de [n ... ·eswnemo S A . 
\'tce~?rt::itJI!tlt<: ..!:1 0Lretoro<J. do Bancc ::-.=ac:Ional S.A .• V'!Ct:· 
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.P!!:s1dente do COO>Ciho de Admimm.çio da Canlway 
!'mces•om""ro Ltd&.. Více·l'raldee:e do COIISiiho da 
AdmmiS!r.lçio da Companhia N11:1cmal ~ca, Vice
Pres!denle do Conselho de A~ da NIIOCilll En<raéàca 
S.A.. PreS<den1e Ja Dlretona da !CI Admmis<nçio e 
Parutlcaales Lida.. O!:eror da N3Clcmal Dismbuidcra de Ti!Uics 
e ValOreS Mobtbanos Ltcla .• Diretor da Nac:toaal teasina S.A. 
Arrendamento Mercantil. ?restdente da Diretona da Na;.m 
Pamc!p:>ções Ltcla .• Dlretcr da Narrex Nac1onal Treadin; S.A. 
Comerete E:ttenor. Duetor da Nopen Opendor1 de Ne&ócios 
L1da. 

DÉCIO DA SII.. V A Bl.i"ENO • Vice-Presideete da 
Diretoria do Saoço Nac::tonal de Inveswnerttos S.A. Vic:e· 
Prestden~ Ja D!l'etona do e~o Nactonal S.A. 

EDUARDO CATÃO DE MAGALHÃES PINTO· 
Vice-Pres1dente do Coaseiho de Adlnu!!str>Çio do Bacco 
Nac:tonal de lnvesnmentos S.A.. ?restdente do Cooselho de 
.A4!mnJ.S$r;,::!o do Banco S'3cJonal S A., Vic:e-Presideme do 
C:onS~:lho 1.!1: A.Umm~tra.Çào Ja Cartilo !\:ac:Jonal Ltda .• Diretcr ci01 
Em~a ôr:1:ai.:::r.~. dt: P~c:tpaçõ~ • CEBEPÊ Ltda.. Prcstdcnte 

... 00 tome!ho de Admuustração da ~ac:to:aal Cl.)m;tanhia de 
Seguros. ?restci.eme do Conseiho de Admwstraçlã da NactonaJ 
Factonns 5 A. ?:-es1d~te d~ ConSelho de Adnmustraç:õlo da 
~ac:tc:mU ~:::astOI.! S A. :\rrettdamento )<{eu::mtil. Tambem 
ostentava a ..:.Jn'Cuçâo je ~ctorusta p3tttctpame do grupo 
comroiador d3s empresas. 

FER.. 'i.'\.. "'DO C.-\ TÃO DE.~!AGA!.HÃES ?MO -
\"ICC·?!'est..i~:-::.: ·.!v C..Jn:,e:h~ Je Adm;.n.:straçlo do Banco 
>.:u.:1urt:Ji J\!: !::H.:~om~mos:; A. \.,.tce·?resu::~:ue do Cõnselho de 
. ..!,drnm.IS'I:'J.t;:ào J.~ B:mco Sa~:onal S A .. ?reStderite do Cunse:ho 
Je AJrruru;,trJCàc ..iJ C.utào ~Jcton~l L~Ca. Vtteror da Empresa 
Brasuo::trJ. ..!o:: ?-.~c:aaç~e-s • CE3E?Ê Lt:h. \"ice-?:-estcie:::.te ~ 
l.~n~d:l.:' .!.: .\.:.:::t::.:)r~.:J.,:.à~ ..!.1 :-.a..:t.:n:u F:!..:-tonng: S . ..1,. TJrnOern 
. :::;t~m~\J. J ... ni.lto..jtJ J~-- J..:toms;:a p:lrnCtpame .:o · gru~ 
..: .. mttolador ..:i:u e:l:pres~. 

FREDERICO MARTINS DE MATOS • Vice
Presid<me da Dímona do Banco Nacicaol S.A., Vice-l'raldeete 
da Diretona do Banco Na<:!Onal de lnvestimetUOS S.A. 

OER."""'-'10 DE BRITO L YRA • Vice.Pres1deete 
do Conselho de Admillistnçio do 6azlco Nocioaal de 
!nvesnmemos S.A.. Vice-Pres!dente do Conselho de 
Admirustraç.io do Banc:o N'ac!on.al S.A.. Vice-Presídente do 
Conselho Je AOm!mslr3Ç4o da Cartio Na<:tcmal Ltda., Více
PreSldeete do Conselho de Admm!stnçio da Naciooal Leasmg 
S.A. Anendamento Mercanal. 

JOSÉ CARLOS PESSANHA DE LIMA • Vice
Prestdenre da Dtr:tona do Banco Nac1onal de Investime:atos 
S.A., Vice·Pres!den!e da Dimana do Baccc Nacional S.A.. 
Dlreror do Bacco N=onal (LuembollrJ) S.A., Presldee!e da 
DireU>ria do lnterbacco S.A., Presidente da Dimoria da Narrex 

... ~"'façioul..;'-racüng S.A. Comerete Exrcnor. 

JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE - Vice
PreSldente da Dimoria- do Banco NacioDltl de IIMstimenros 
·s.A.. Vice·Presuiente da Diretona do Banco Nacional S.A. 
Prestdente da Diretona da Sac1o1iãf Companhia de Seguros. 

Pres:d.:n:.: D~.r.::uf'l:l Ja Sactc~a.l Saude Llda.. ?rcs1.:iente =a 
Diretona da PAC.: · _ Sactcma! Prestadora de Sel'\11ÇOS Ltda. 

MARCOS CATÀO DE MAO.'\LHÃES ?r.."TO • 
Vice~?t-estdenr<e do Conselho de .-\dmuumaç<Jo do Bancc 
Sactonai ...:.: l::·.o::~nm::ntos S A. ?restdente da Diretona ~ 
Banco Sac.:ton;.t: .J~ lnvesmr.entos _S -~ , Více·Prestdente do 
Conselho de AJmm.tscraç:io do Sar.co Sac:xcnal S.A .• Prestdeme 
da Dtrerona do Banco :--:ac:onai S A.. Vice~Prestciente do 
C..:mseiho ..::~ AC..•n:nmr:Jçào da CJJtão ~ac:tonal Ltda .. P:-estden:e 
·ic_ C~~-:!i}.,;o =-l~ :._~_:r..r5r:-J.~.:i:: .Ja C'J:t1pa.nhta ~ac~.:;r:J.i 
Er.erg:o::~:c.t. ?~::":>:Jo:.""!!t<:: ~.ia Du-;:t:.:::-13 .ia E::tpresa Brasde:ra ~ 
P:uttctpaç.)es - t..'EBEPé: L:.ia. Dtt~tct" da SAC Adm:r...tstraç!o 
e P:utlctpações Ltda.. \"tce·?restdeme do Consei.ho ie 
Adrrur.Istr;tçdo d.a_!'<Ic::onai Cvmoa.."lh:a de SellUtOs. Prestderue do 
(.lnsefho üe A..:mm:~nç:jc ~ ~ac:tonai Entrgenca S A. \"ice· 
?resideate do Conselho de ~ da Nooiottal FIC!Ori!tJ 
S.A.. Vice-Pres!dente do Conselho de Adnmm.,.., da Nacional 
Leasini S.A. Arrendamento Mm:amü. T~ ostemava a 
condiçlo de acionisra parttc:ipazue do grtJDO c:OGU"Oiador du 
empre>U. 

-. NAO!B ANTÕNIO • Více·l'res!deete da Dimona 
do Banco Nac~onol de llM!SUitlentos S.A .. Vice-Pres!den!e da 
Direroriado Banco N3C!ccal S.A.. Diretor da !C! Admini-çio 
e Paruc!p:>ções Ltda.. Diretor da Nacicmal Distnbaid«a de 
Ti!Uios e Valores :-.!obiliános Ltda .• Dlretor da Nacicmal LGsuti 
S.A. Armldameruo !\.fcrcacnl. Dimor da Napm l'anicipáçóes 
Ltda.. Dire1or da :.Oa~mt N0<10nal TradJni S.A. ComC:cio 
El<r<nor. Presldeete da Dtretona da Nopen Nacional Operador& 
óe NegOc:ios tuJa. 

NUHAM SZPRJNC - Vice-Presidecte da Oimoria 
do Banco Nac1cnal de lnvestimemos S.A.. Viee-l'ralden!e da. 
Diretoria do Banco Na<:icmal S.A., Diretor da Canlwav 
Adtmuistradora de · Cartões de Crédito e Sernçcs l~ . 
PreSidente do Conselho de Adtmmstraçio da Can!wa-· 
Proc:essamento Ltda.. Dll'etor da Côl:tlo Nacional ttda~ . 
Presidente da Dtretona da Nac1onai Compachia de Çap1talização. 
l'resldente da D=ona da N=cmal Lcasms S.A. Arrendaml!lltC 
Mer<:ma!: - . 

RICARDO FER.'i.•o.NDES FRA."'CO • Vice
Presu.il.!nrc: da D1retona do Banco !'-."ac:lonal de In..,.·estimenros 
S A .• Vic:e-Pre:ndente da Diretona do Sanc:o Sactonal S.A.. 
Dttetor do Banco ~ilClonal f1..u."'embourgJ S.A. Diretor da. 
~actonal D!:;tnbwdcra de Tir..Uos e Vaiares ~1obihãnos Ltda.~ 

Carlvs 0uer!etro ?into • Otretor da Sinal S -~· 
:>ucto::J.:ld\! í,.".Jrretora J.e \'J.l<Jres. Dtretor d<l. SactÕnal Factonnu: 
S.A • 

LllZ CARLOS 511.. VA - D1retor da Sínal S .'1. 
'SI.Jclt:Jado:: • ... : .. ~r.'~!ora .10:: -V.1iures~ D1rC:or da Sactonai FíiCtonn~ 
SA. 

_S~~ ~IRA RAMOS ·_Diretor da Sinal 
S.A. SOCiedade Co!Te!ora de V olores. 

03 AI<.Js Presa n' 405,-«16, ~07, .l01e409(ANEXO [I). de I! de 
uoYCmbro de 1995. dos ~ decon'eu. por força de lei.. a tcdispcaiboli"'de de bem. 
for:w objeto de cormuucaç!o em meio elcttóruco ao Sistema de ~ do 
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5bnCI:I C~· StSBA~. ~ d:m. e publi=dos no Oiirio Otic:ial. da U:Ulo 
âe-:!1 'de novembn:~ de 1995 O Comutuádo DEPAD n5 4835, àesWw!o ;as 

tnSUtulçiSes fuwlce:ru e bolS3S de ";tlores fo1 dlspómbilizado em =~o elcttótuco 
coSISBAC~.em !8.ll.9S. 

"7: Qua1s ~es jundamentaram a dectsdo tkJ Banco Cenm11. 
de tk~rar o Ratr e Ma ourrc nw.hda. aJmo po1' e:umplo c 
mlf!n·.!:nçdtJ rJU oJ ilqurlil:çiJor 

Resposta: A opç:io por este ou aquele regime decorre., em 
pmnei:o lugar. dos pressupostOS cstabelee~dos em lei (lei n• 6 024174 e ~=o-lei 
n~ 2.321•81) O Banco Cam:U do Br.uil, no encrno. em decorrenaa do disposto rii 
let. tem cerra !1e:ub!hd:lde, !e\':UldO·:.c cm ton:a u ttreu.nSdntiu de: cada caso, a 
Sltuaç.;!.o d::s lllSt'lt'WçOes en\'Oh.,~. oJs retle:\O:s de cada med1da no metade e os 
Lmeresses ..:le 11\\..:snd.ores c poupadores 

:No t:tSO. :15 ~es q11e fur.d:unenWllm a escolha Q med!cb. 
~nada d~~ cW; ~ui~ Ccn:as;:o. ~oDS!dcrando-sc as ru:gociaçoes 
que .,,nhmi s.:ndo mi!nda$ entre :LS d~ tnSnt'.u~Ces f.:w~eellU (l.;.r(BA,'\;ÇQ e 
~:1e1onall e :1 posszbli.tdad.e de :.una wluç.io r:1picia.. com 3Cequada proteç.:!o de 
mvesndates e deposzuntes. 

Por outro :~~ .: =rc::m ~\:::..::~.::'ll::'!~açâo iepl dos Ates PRESr 
'"p:r.:ssa ~ r.!.ZUd .:ietet:mn.!l:t.:. ~ <!<.:~~=P" ..:..l_ rel::'lrT\e d!! a.:::urustraç;lc espo::tili 
t~porltlõl 

--·=- ., "'? •Jrt.si ,; ~-.li"r .f,_, J~p<h;tM J nsra J:t sacei\·eis medsamot 
.,'1.'/SiJ r"f.-, .'·• ,/,,"'''"''' d~ ·""':o::";.J/1~.:. J.:_r;r:\;tCS a pra:a. ~.:~m r.":< 

••"'", ''H"·''' ,r, • , ··t:•: • ..;Jr~ •• .'"~':> .i o:: ~.Jm.~,, ieu·m tnrn~!/u;ir::J• 
~ ,·~u·:.t• •l·f''''' ~...;r:..r• nu:i...:m ,-;;, B.m ... o ::.t~tonai: nJ d-.l:a ,!,;' 
J.:cn:raç;Jo J() ?..;.:: • ' 

Resposa: Valor dos depósitos e:cim:atcno Bmca Naclcml d3. 
dm. dJ. decrecç!o do RAET: 

ESPÉCIE 

Deposites a Vista ou Sacaveis 
Depos!;os de P:Npança 
Deposltos':l Prazo 
Lctt2S de Cim!no 
Lctt2S lma!nli2rzas 
Leuu Hipotec:anas 

VALOR·RS 

162.28!.480,41 
714 892.077 ,2J 
844 696.1~7 )2 

. o. 

. o. 
•O• 

"9. Rem~tt:r câp1a da tlla da ~1do da Di reta na do Banca 
CtnUOl que aproWJu a lkcreu:ç4a do Rtur. do 11010 ap1'0WJtio e 
de todm as dcct~s rkssa auu:zrqusa nformiU à aperaçdo 
!•íacrona! 1:.-'nrbanco. mdust~·e pDNCt:ns da área· ticntc:z 
perrmt:nrt:s .20 as.nuua. " 

Raposta: Encontn-se :mexa. c:6pia da am da remD:Io da 
Diretoria que aprovou a nnsf~a das ativlciadc5 opcracion.m do Banco 
:-J'acron:ú p:tn o_l1-.1BA.."fCO iA.'o'E."'(Q [U) 

Os dcm:w .:»cumcm~ sc\u:irados de1xam. deSCI' fomecu!os, em 
decol'l'i:1aa do dtsposto no an. 3S da lo::i ~~~ ~ 59Sr6-l 

~la. Canr n:'ldt;t!U ã p<urrc:paÇào Jo !.'mbanco na Pro~l'. 
rdarl\'l.lm<i>flt: .tu flr.IIMJ ,\'.lo:tlllllll, :l\.'l)r'I>1Cir' q;u Cntinn:s O 8C 
uuh;:uu ''"' :./lwi~'"' Ja prapcJsra dn prtml!t/'IJ paro cons,rderá..fa 
..:onvenwtte, r.Jporttma ~ ,,,n·el para a apltcaçdrJ do Pragr::mc: 
.:mi.f.lt.m'!'a ~ 

Res~M~st~: '\.3o t'Cr:!Ul. :n~ c :nome:::o. ~alizadas operaç:Oes de 
?ROE!t .:~m ~ L:O"'BA.\:CO ~:~1m: ..:Um o Banc:o :s-ac:cn:ú S -"'-J;i 5ob regune ~ 
aQru~mraç.lo ~spc~ul tcmj:.:lrarta 

~, J. Com·1.:knJndo <J uso Je rtcursoS ac am;KUO _de Proe~ ~"' 
r'l!laçJo cm rt.,j<'Wfl \·,,~1/mm ·.1~< un l.""'li-..:nco rtnr~:tr r:óptt1$ dos 
conm;:JOS de _abe_rrura ~ cidJw nlat:ronadas COIII o P~ 

--t:'"!M 4!',-cnruau cu:Jm\00:. mcbuivt atjlltlu QfltOn:ados fJ'lO 
vota BCB .J67 95-B. seu.s 4!'VDUUCU odmvos c CONrtZ10S ({"os 
sucukrom. Qruzu montantes foram ltHI'DiiDs em ctlda 
operaç/Ju. nun Ja:a.f. a or1gem r aplrcaç4o dos ~as. 
deu:~wendo u n<!r.:essufadtt Je r:ad/llsbcraçdo. /tlftlando edpra. 
mclus/lfe. da.1 amiissu nai~adlu pelos SDf)I'G tiQUCca 
conrperiUTtu'r 

Re~~posb:! Deinm~ ~ fi:mec:idcs os ãoc-umemm ~ 
por envoi"Yt:rem di .. "erW lnmt'UlÇÕt:S ~ e tendo em c:ona. o disposto no art. 
38 da Let 4 595164 

dos c:ontntOS: 

Ola 

~ Qpençio de 20.11.95 
20. li 95 libc:':lç-do 
23 I I 95 amomzação 
24.119~ h~ 

= -Total liberado 

- Oper:~do dc-0':'.11.95 
ou:.9s Ubemçio 
IZ.\:2.95 libca.çáO 
28.!::.95 liberação 
~ ~ 
T.:ttall1t:~r:u.iu 

- Opcra(::lo de ~!.11.~ 
2!.12.9~ hber:lçdo 
~a c q~ l!ber.lção 
~ ~ 
Total h~rario 

- Open~do de 19.01.96 

2.l.Jll.2li -Totafliberi:do 

Valor 

2.415.000 
{ IS.OOOJ 
1,000.000 
..llll.JlJl!! 
4.190.000 

610.000 
tOO 000 
39.150 

....:U..UQ 
i91 000 

-'800(10 
260.830 
~ 5>o sso· 

"12. De quau rinWs t:ontãb.:u COJUtanrLJ dos baiaru:du da 
/Janco C.:rurai. im;IVr~nm os ni:rirsos uiJlt:adas. sob a Prov. na 
apemç4o sticsanal. !.'iubanco.' !Nhcar a vaio,. ~::cada 
IJbmtçdtlot os soidas Jusa contas ames e após ~mia /sheraçdc. 
bem (.lJMII u ~ww ,tinant:t:tro •tfimvo, para o &la:n. dos ncvnos 
co1'7Cf'Ondou~s. po~ rubrrca. Quass o~ sddos dtspo~iwss. 
atlld~IUfu:. M J:anm de. nservas bancarras ~ notU7Qt conras 
~"mruainrcru e:rrsrmlW!. qu~ pouom r•' 'Ullls=atias ~nr 
o~raçtns do Prat:'' Derolhar- as c-spicru das ganmmu 
ofonf:uias para .:zn~gum~ a itqlluim;do dos mzinlos conct:dtdos 
rab o Prot:r. canr a relaç® das rirulas ou elidiras ncebrdcs t: 
rew- \Oalons mdtvrdua:s. Qvau os crrtirios wllr.:ados pelo 
Baatr na acertQÇiiD ~ antiitU dasa gart11llla:t e NJ c:anncúraçtlo 
dtl Stu t:VcnniDi tJe.stigto'" 

Respoua: :-lo toc:anle ;: on~ dos Iei:UrSOS dese:mboba&u 
pelo PROER. c.'ll:le amn:ll:ll" que • .sob a onc::r. \epl. e regulamenrzr. n1o ha. 
'MCWaç!o direta com qualquer fonte~ ~uno5. N40 hã. pois,~ ãmbito dem. 
A~a1'1:1w:t. dot:teio on;::unent:ln:l eS"pectfiea para a finaltcbée de que se ttr.a. .~ 
ope~ ~ -:usuré!lct:l :lrt:utc~t."';l do PROER 540 lamelâu com recursos 
\lf1WHios. pn:u:::-paimemo:. J..,s n:coi!mno:nros compulsoncs ltWlUdcts pel:tS 
msntwções fuwtcetm. 

Assim. ado hà vanaç:io nas c:onw de pasS!I.'O ocasionadas. pela 
li~ de Op.:r.l<:Oes. 05. n::~;c!lumo:mu-s compu.lsonos.. smuliir.Jl.Ciltc aos depo5ttc:l5 

Jo pubh.:<l ..:1::. a:n:r mstlr.w,.:àu. :1-iu ..i" Jti:t:lli.Jà pela. lib~çlo de recursos :ras. 
cpet<lç-óes ::m-.:as. 

Desse modo. não t:a que fu\u em saldo~ contaS antes e dcpo:s 
da. reah.uç:lo.! do: c~óes 

:-.;0 que :Jn!?e aco ·• :1.\W rin~11~·ruro ··.r~m·c. para O BC . .;.O:. 
r~.u-sns ~·urre5pund~enr~s. p<1~ r-.Jbn~._--u", o:t~con~n-~e ane~o quadro gue C\~dcncra 
a ~~uç~ re<:eruc do -c:UStO ckJ BC .:m s1.2S opernçOes paSSI.vas. ~ caso. C$ 

recalhimem:os ccmpuls6rios e as co1ocaçt1es de tftulos de emis:s5o Pf6pria (ANEXO 
IV). 

Os dq)Ostws =npulsórios das instituiç6es fulmcci:zl. mctusi"-e 
sobn: recurscs i vmi. ~ das comas de Reso:r'o'U &!lc:ãriu. somam. 
amalmeme. cerca de RS 421:Ítlh6es. 

-A$ pr:ma:zs utiliz:1du nas operaç-~ a que se refere o 
requerimemo fOrun: en:dl.tas contra o FCVS, nrulos da diVIda e:ctema. debCntutes 
da Sidetbris. titulas da divida apta e ~ créditos comra o seror pUblico 
{PETR.OMISA.. PORT_OBRÁS e StDERBRA.St na fonna ~em lei (an.. tO 
da Medida. PI'OVIsona n• 1.182/95), cocforme especificado nos commos. 
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~I J. Qru:tS opc~ a#llaS .e passwas _do Bant:t:l N12cranai ndo 
foreM~ asS111111áas pW1 Untbanco' Qual a ntuaç4o dos dib~ros
da Banco Naaonal mJo cwumúlos fH/a Um~o .e qrut 
tnli'miii!NO \'~ smdo t:/upGuQl/Q OM' muitJns dos 
corn.rpondvrte.r ,·tiduosJ .. 

Resposta: Enc:omrmMe :anexos (ANEXO V) demo~ 'OS 
" de :mvos e PUSI\'QS com disc:rimu1açac dos .. ~n:s assumidos pelo UNIBANCO 

e daqueles que permanece::r:un no B:IDCo Nac1on:a.l. sob re;m~e éc ~ 
especQ! 1emp0r.1na 

Os dcbttos c credltos n1o tramfcndos ao UNIBANCO .. -cm scruto 
·drnln.lstt:ados com o objetwo de solw;io normal. uma \CZ que a insmuiç1o 
::m:mcsc:eme • .wos aoper:~..,:;h) cem o L"N!BA.:.\:CO. mamem o "cuno nt!(Uiarâu) 
11~:o~~. nos tcrmosJo.:~ il!1 ::~ Jo ~-reto-!.:1 n~ ::!.321 s~ 

"/.J Cjr.re prtl\'tJ~n~·u:s _iorom adot.:uiz por essa auu:rqura 
para t:ompensar a apan.'l4o da Base .~((meuina p1"0Vocada pi! la. 
lrbera~·.io Jas n:'"Uncs diJ Proer para o r. 'nibarrco..Vactonai ' 8 

Respost;~: ~~ ... ersos >io ,)!I i~tores que podem a.fctar a b:tsc 
mone= De medo ~r:U. a e-:p~o <lu eon~o da base rilocctana vincula-~ -
as oper:~.çOes do Tesouro :-;.xtonal e a amaç.to do Banco Cemra! do Brutl n3. 

cond~ d~s ms:rumemos de politica monewia rreco!himemos. eompulsónos. 
USIStencra nnam:r:t."'a de: bqwda e oper31;ões de mercado 3bem:IJ, 

O Bacc:o C~ pode :mJar ~. se necesário, para 
regular a liqwdcz: da ecanonua. tendo em c:omz. dt:llft OurrtiS faorcs,. .._ 
propznaçio monetiria. . 
• -- ,__ ..., Assan. as oDen~c:Oes realizadas ao miCit'CI do PROER saiam 
ape:~as um dos t'a«Jres cap:i%1.~ de: mlluc:u:~:~t a base monct*ria. A expamJ:c 
d.:.wiTdtc" de: ws '"~Oc::'lõ pode ser o;;cmpa!AQa por c:oCÍr.ltlçio decmn:mc 4ol 

• ··~. ~ pdo maDeJO do1lllS'InlmemOI de politica moaeQna - ·;S. Qual a on~m OO.s l'mli'SO.S un1J:tx.IM ,.W Banco Nattrmai 
JKUQ.a CJm{JJ'tlek cl'idml:I.JWUO ao Fundo tú Com~ de 
V~SQ/.Qnau /FC~ :.V do BancoBI'fJduco SA.. Balr&o lltlli 
S.A. c C.'ilrdo a, &aco.s 8/'tl:l:letro~ s.A. (Unlbant:o J. 
m~ncrcmada no item 9 do \YIIO BCB 4di'96-B~ DctaJJuv os 
~:riduo.s. ~om us datas das o~~ ã eompl'rl. o~ ltCliorc.r 
vcndJJDs por baN:u em cada opc1Tll;4o c o MOfll'tml'&' tú eridlto~ 
adqurndos ~lo 8DIICO .\'acumal J, cá ~ drlqwku 
JmntwÇ(JU. Quau ru ra::du pa1'G o liOfO Ctmdo aum~ a 
aqumçt!lo de 1.1'idJm.s c.fpcc~ficomcnu do /11aticKo. [IIIU ~ 
( 'm/u.rllt.'ll' ( Jrwl <.D l'll:c'JO:,\ ,/o nllO 1:1tado thJC,.ma1" .:r 
aq:u:Jr~·Ju d~ -;_1"Jd/Wll )Wito:r <JO FCT'S rt naõ-á outi'Õs cl'idtto5 
ou tituJ.o.s> .. 

Ra,om: Para com;ta dos aiditos mencioaa:los a illsriaDçio 
ut:!izou recursos propnos, cem :in:mc:t:m:e:uos ~bados no metade lopcnç;6es 
mte~l e ao :wt:::~ro do PROER. 

O detllh:unemo d:!s operaçoes nto pode ser fornecido • .em 
dcc:orrét:oa de disposto no .ut. :s cb Le14 595.64 

-l. <lqUlSU,:ào <!n>~o ..:redltOS ,tWUO ai tnstl.twÇÓCS fitW'!CIIIttoli 

meneton:n:!:l$. p:J.r.r. \.Ubtb~.l<J <.1-: upe:ac:~o ..;.: credno ~ mterene do Banc:c 
~ac:10nal S A. em RAET. obedeceu c.~c!us:~·a:nente .:1. cnterios de ~
a,.ahados peto Ccnielho Du·etor .;b. tnstltutçi!o. q!Je submeteu à :aprovaçio do 
9õlllco Co::nt:;l! .!o Br:!Sil as h:t.t,as :.:e::u~ rJ:t operx:1o. J3 mcnctonaado u UIStltw.ÇO.es 
..:or:1 :1$ q~ .::~nc:!w~ n.e-;~•cl:JJ;~<.:i prcltmmarei. C:~be re:Uaiw- que a utmtwçio 
c:ompr.ldur:~. J:t. er:1 mubr doe ~~~ri..::w .. ·o monWJ.te de .;rcdltos da espCc::e. 

PQr OUIZO la:lc. ccmo ji ::rac:ar::iaado uuia como ,..mia 
das operações do PROER foram utilizadcs diversos criditos, a!Cm cmquda j1lmO 
ao FCVS. 

Cabe c:x.larccer. ainda. que fonm. realiz::ldu ~ axn 
~ cm ouzros tituloa, Ws como papàs da. divida e:ucma c mocclls 4e 
-·--P"I"'""loCcosdhoCU=do ..... NooiooW. 
""RAET. 

~16. Dctoihtv.commdr~úcoda ndmca. o.rwzioruilUC o 
lkmco NOQona/ damha ;unro oo /JtJitctJ Cmnvl a rfnliD tU 
fTCOIJrm:orto c:ompu!s6M cm I ú navcmbrtlã /99S. • tUna 
dataarihOJc'" 

.... 

IAJICO CEftUL ~O U.Uit, 

Oil!!OitÃ Olt POL[:'I:::A :-tD:CE-:'.~~:.1. 

O&p&cc.:r.:alll~o 4• C~•racQ•s SJ=~.iri.&t 

.·-
...... 1't 

CO:\lP.\RAC . .\0 E:\'TRE Ct:STO DO PAOER E ct'STO DE 
C\PT.\CÁO DO BA..'IICO CE.vnt.U. 

"~ 

Pmocio C~UtodoBC ~a!'ROElt 

""' Mtdi&~-ci o- ""' (61!1.1 

novm tOS! .... 20 !!95 ll.•l ..... , !.UI to.n 07I::.:JS 11.42 ,_ 
10.11 11.61 l90t 96 11.11 

!'evr% !SO:Z.96 11.16 

Ta:uzacdl& IL71 
~ 

r- a-c-.aan.L 

IANCO CINTKA&. CIO lllASI&. 

COMUNICADO N° 004885 

lnstttu:ç:!les Finanaum e BolsaS ee ValontS 

conunca • ~ do n1Qirne ee 
a:s••aiSU..,.... npec:a~ ~nu emprnu 
~~c:a. rnmeaçlo dO ConHiho Cu.tcr • 
~t~czdlncl• de tncuaorubi!i~ 100re os bens 
aos ex-aammtSU*IOI'IIs. 

CamurnCln'IOS. retetívameme iiCI BANCO NACfONAL. St1\ 
(CGC n" 111Si(.'7iC001-Ei) com Hae em Belo Honzcm:e \MG}, BANCO NAClONAI. 

OE !NVESTIMÉNTOS S/Ã (CGC n• 33.222.241t0001-34), SINAL S/A SOC!EOACE 

CORRETORA OE VALORES tCGC ne 33.747 ::110001-87) e NACIONAL 
OJS~!BU!OORA OE TiTULOS E VALORES MOBIL.!ÁR!OS LTDA. (CGC ~ 
33e95':'5CICC0~-841 ::o~r. se::~e no R•o ae Jane<ro iRJl e NACIONAl.. t.~ING SIA. 
ARRENOA.\I!ENTCl MERCANT:.L !CGC r:" -43. 7~1 i461CC':l1 ·16). com :I !Ice tm Ba:t~., 
(SP:. q~.~e: ---· . -

! -o Bana:t C~ do Br.ISII =:-n :~na nos ans. 1•. ~· 19 
ao Cec::-r.=·••t r'!' 2.J2~ ::~e 2! C2 97 :=momaaos :c.~= art S1 c:a Lei,. '5.024. c:e 
13.03.74 e cor Atos oesta :::lita. :::~cn.; o reg1:"11e o~ aatn!ntstraç.ic es!:lt=~ 

!ffr!CC:'ZT.J. -~rr.l!!~_o c_onset~ O•retell'. :;m. ='!MIOS :lCCtres oe;estlo: 

1! ·em face ao d:seosm :':'!I ~o ~9 do rren::onac~o Oec:nno-
_1111: ;;mel.-:~~--=~-=-= art_25 aa __ :.~ ~~ 024174. .i:C::a.'n-so ~ ·r.c:morn~:ntii:aãe Cio_lt . .,J 
dos Seçt,;lr.:as ex~r:•st:a=:-es CJ,é 3tuaram riOs :::u:ze ~-ues anrenoras a~ c:s 

.~ l'eSÇIIICIIVOS AIOS ~ .':li!CI'eta~O ::10 re;:rr.a esce=at: 
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BANCO NACIONAL SJA:. 

ANA LUCIA CATÁO DI! MAGALHÃES l'!NTO (CPF na 
432.292.7,7-34) bnlsileir., divoraadl. p~rtadc:a. da carteJr.l ~· 
identldaae rfi2.872.Q69..1 • IFP/RJ, resade:lte e ~iada na Rn:. 
da Janatro (RJ). 

ANTONIO DE PÁDUA ROCHA DINIZ (CPF n' 002.428.37a-91) 
brasileiro, casado em regtme de comunhlo de b.m:, ;ortador ~ 
canetl'll de identidade n- 2.740.415 • SSPISP, residente • 
dgmzdliado em S;1o Paulo (SP}; 

ARNOLDO SOUZA OE OUVEIRA (CPF n' 290.023.207-44) 
brastlatro. separado. portador ao ~ocumento de idenudade CREA 
1895810. residente e aomtetltado no Rio ae Janetro (RJ); 

CLARIMUNCD JOSÉ CE"SANT'ANNA (CPF n• OOS.50a.397-15) 
bras1le1ro. casaco em regtme oe comunl'lõ!o de bens, portaaor da 
carteur.~. c:o tdentlaaae no 2.278. 976 - iFPIRJ, .restdente e aomre~!iaca 
no Rio ce Janotro (RJ), 

DÉCIO DA SILVA BUENO (CPF ri' 002.774.359-15) brasólo;ro. 
casado em regtme de ccmunhilo de bens. pcrtador da cartllira de 
.idar::mdaQa-no 547105- !IPR. restdeme e domtciliadO em S~ Pawc 
(SP); 

~ . . 
... EDUARDO CATÁO DE MAGALHÃES PINTO (CPF n' 

005.777.317-34) br.i.Sile•ro. casaco em reg~me ele ecmunr:áo :::11! 
bens. pon:acor ':Iii cartetra oe 1der:tldaé8 n° 2.429.527 IFFIIRJ. 
re~ucente e ccmtclllaoo no Rio oe Jane1ro !RJ). 

FERNANDO CATÃO OE MAGAl-HÃES F'INTO (CPF nG 
183.088.807-20) ::rasue1ro. =asacc em reg:u'Tie de comunr:ão ::e 
bens. ~on:accr Oõl carteira 0:8 IOOntlaaoe no 3.S2B.C55 ~ !FP/RJ. 
resu:::eme e aomu:liiado r:c Rio ce Jane1ro tRJ). 

Fri:ECER!CO MARTINS OE MATOS (CFIF ~ 027.i98.895-34l 
Crasue1ro. ::asaac em "egJme ae ccmur:não ce bens. ~:~ortacor ::a 
cartetra ce tcent!oaae n° 777::95~9 -HP/SS?/FIR. restaeme e 
ocmtciliaoo em São Pauto {SP); 

GERMANO OE BRtTO LYRA fCPF ~ OOS.SS5.647-C4} brasue1ro 
casaac em ~:rroe o:e =::::mur:~ão ce cer.s. :::rtaocr :::a cane1ra ae 
ce:""'uaaoe ......... 9 5C9 - 1 FPIRJ :es1cerne e ccme:ltaao no Rio ce 

Jar.etrc \R..:1 - • -

JOSÉ CARLOS PESSANHA CE UMA (CPF n' 038.130.029-53) 
tlrastleJro. casaao em regrme áe ccmunnao de tlens. porucor aa 
cartetra-· de :aenttdade n1 2.643.046 • SSP/SP, re!uderte e 
dcmtohaac em São Paulo (SP): 

JOSÉ CASTRO ARAUJO RUDGE (CPF n• 033.1!45.5~B.Q9). 

MARCOS CATÃO CE MAGALHÃES PINTO (CPF n' 
003.025.627-53) tlrastletrc. casaco em regzme de ecmur.n~ de 
bens. "cn:aaor aa cartetra de 1dMtt1dade r.& 1.962.684 • IFP!RJ. 
rastdente e aom1e:liadO nc Rio oe Jat1e1rc (RJ}; 

NAGIB ANTONIO Cê"PF n4 009.156.616-91) brasileini casado em 
ret;lme ae comunnão de bens. tlOrtador da canllirll de identidade n• 
6.559.648- SSP.'SP. restaente e acm1cdiado ng Rio de Janei1'C (RJ). 

RICAROO FERNANDES FRANCO (CPF ri' 4013.645.937-53) 
tlras11eu·o. casaao em reg1me de comur:hão de bens. r:on:aoor do 

·documento oe ~denttdaoa n° 2.ne. i66 - IFP!RJ, res1denta e 
domlotiaoo em São Paulo fSP)·, 

BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTOS SJA: 

ANTONIO CE PÁDUA ROCHA CINIZ ·JÁ QUALIFICADO; 
ARNOLDO SOUZA CE OUVEIRA • JÁ QUALIFICAOO: 
CLARIMUNCO JOSE CE SANT'ANNA ·JÁ QUALIFICAOO: 
DECIO DA SILVA BUENO ·JÁ QUALIFICADO: 
EOUARCO CATÃO CE MAGALHÃES PINTO· JÁ QUALIFICADO. 
FERNANDO CA TÃO CE MAGALHÃES PINTO ·JÁ QUALIFICADO. 
FREDERICO MARTINS OE MATOS ~ JÂ QUAllFlCAOO. 
GERMANO OE BRITO LYRA- ~Á QUALJFICAOO; 
JOSê CARLOS PESSANHA OE UMA~ .;A OUALIFICAOO. 
JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUOGE ·JÁ QUALIFICADO: 

MARCOS CATÀO CE MAGALHÃES PINTO· JÀ QUALIFICAOD. 

NAGIB ANTONIO ·JÁ QUALIFICADO: 
NUHAM SZPRINC • JÁ OUALIFICAOO: 
RICARDO FERNANDES FRANCO ·JÁ QUALIFlCAOO; 

SINAL SIA • SOCIEDADE CORRETORA DE VALORES: 

CARLOS GUERREIRO PINTO (CPF n' 047.615.457-04) br.ls;leko . 
divoroado, portadCII' da can:eira de identtdaáe n- 1.639.521 - IFPJRJ. 
rasu~ont• c aormciliado na Rio de Janeiro {RJ); 

LUIZ CARLOS SILVA (CPF n• 005.977.5~9) bras;loiro. cuac!O 
em reg1me ae eomunnlo ae bens. portaOCit' aa carteira de idermoac:m 
tf' 90C53B6777 • SSPIRS, restdente e dOmiciliadO no Rio de Jane1ro 
(RJ). . 

SILVESTRE PEREIRA RAMOS (CPF n' 050.81S.aa7-20) br.IJIIeo.-c. 
easaoo em regtme ce comunnAo a. tens.pon:ador da r:artetra ae 
1dent1aade nQ 80.515.215-1 • IFPIRJ. restd•m• e dcm1oliaaa em 
Nitonio (RJ): 

NACIONAL CISTRIBUICORA !JE TfTuLOS E VALORES 
MOBILIARIOS L TOA.: 

Ct..ARtMUNOO Jost OE SANTANNA- .;A QUAIJf!CACO. 
NAGl8 ANTONIO- JÁ QUAIJACACO. 
RICARDO FERNANQ_ES FJU.NCO_· ..iA QUAUF1CA00~ 

NACIONAL I.;ASING SIA. 

CLARIMUNDO JOSÉ CE SANT'ANNA ·JÁ QUALIFICADO. 

ECUAROO CATÃO DE MAGALHÃES PINTO· JÁ QUALIFICADO. 
FERNANDO CATÃO CE MAGALHÃES PINTO· JÁ QUALIFICADO 

GERMANO CE BRITO LYRA ·JÁ QUALIFICADO: 

MARCOS CAT ÁO CE MAGALHÃES PINTO • JÁ QUALIFICADO. 
NUHAM SZPRINC ·JÁ QUALIFICADO: 
NAGIS ANTÓNIO- :.A OWALiF1CA00 

lU. • ~ ai'HIMitO da evamua& e:asttnoa dlt o.n:t 
inKntel nauaa tntld:edn. em l'lOIM cu I)HSOU filicu • iutidic:l:a .pon!liCU nos 
itens arunoru.. d~ ser nnsmltlcta ~ .o ConNiho Oirttar, naa 
se;wmn enc.-.ços: 

~ I10S C~JÕ$. 21!. C«ttra ·Selo~ (MG): ou 
Av. RioStm:orf' 123- 3'1!ln0W- c.mro ·RiO~· J~ (Ftl.}. 

PÇPARTAMENTO OE CONTROlE OE PROCESSOS 
- ÃDM!NtSi'RATTVOS E OE REGIMES ESPEC!AlS 

I 

........ \b:!.--
""""' 
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IANC:O C:INTAA'- DO IU.SIL 

ATO PRESI Hl'.oi 

0 P~IC!etlte CXI BANCO CENTRAl. C0 BRASil.. no uso 
c:e sua atr:Ol.ôlç::3n. ~==ase I'ICJ art1p 1•. iii i~• ·eM • ~o~. 3"' e tf dO 
Oecnno.,., n" :.321. a. 25.02.87. c:::wr=IMCioa cem o ãttl;c: z-. :1"1010 III. dll t.• na 
6.024.01113.03.74. *'®emVlacnuóll~~~~ ceDC 
de expor a nsco seus Cl'eOCIL"H. ~ .m ~ formulaO:I por seu 
re;lresentame 1119&). 

RESOLVE. 

l-~'W9f"lde8CIIIWU$G ...... ~~ 
pela ctal;OC. 1:0::(dQui mesn noBAHCONACIONALSIA~CGC rf' 17. tS?'.miCCIJt-

61), com 111011 em Seu:~ Hclnmrne !MGl. • 
. - .... 

n-~--r~teçrw o ConselhO Cir'MOr', com plenos 
~~;nt.to. os S~ I.UIZ CAR!.:.OS AL.VAAEZ .'CPF' ~ 408 135. 7~. NERV 

.• GoNzA&:..AL THOFi= •C PJ: -" ·:CS 595 !5S.V1 1. ~oae~.,.O P"ATOREW CARNEIRO 
rcpr: ~~ '":Z-;5!:':':.5·5-~i S.ERG<O BRAGA ~::tRE!RA i"AVARES {CPF ~ 
C.2.i"41 807-'lC)eSIONEY RAMOS FERREIRA tC?F ~ ,07.5!~ 227-3-1). 

Ato PRESI n•405, de1&.11.tl 

aAHCO caNTU&. DO IIIASIL 

ATO PR~SIII'-

O P"fttoem. co BANCO CENTR.\1. 00 BRASil.. no uso 
de sua~-~ aH nos .-np 1• CIIPUt e~ .:nco, 3" e 19 ao 
IJeawto..let n" 2.321. ::~e25.0%.51. ~cem o artigo 51 c:. LAI rf'S.024, de 
13.03.7• consldetWIOOI'IaYI!'d.cr.t.oo n~ oaca rw;irN·oe adllmusã ...... ~ 
temcc::-ana Mc: BANCO NAClCNAL S/A eor'l" ~ ':l'.o&l a ll"ll'lltul;lo lT!ant.m vii'ICUIO d-. 
.rnr.uH. ~ltiUde ~•to •urc:u:u:~ c:o =ccwr ':• e::r.u::e • o•t• •mttnoa aa 
:lómln•SU11Çio ccrnum. 

I - ~. ~ •Xhlnllo. rçme de adinitiUiia;:lo 
esoeeal tr.o:~rar:a. c.tCt :~ =- 1Z COQRl ~sn. no SANC0 NACICINAL 01!. 
INVESTIMENTOS SiA •C::iC _, ~ . .U:.:.J:~IX::::• -~41 =:n s.ae no R"IO oe JaN~ro 
(RJl. 

n -~ =--~me;ret o CM1Mittc OlNtot. =n'1 Pt-. 
~ ct ~ntio ~ S~ t..UIZ CARlOS AI... VARE% :CPF r:- .COS. ~35.7~. NERY 
GONZAGAAI.. il-IQFj: •CP~'""" ~':9 'S'?~ ~59.;1 1 RCBE!=!TO FATOReW CARN!!RO 
tCPF ~· !~2~5:"CS.S~, SE.~GlO BRAGA FER~ElRA iAVARES {C~ r-:-
0"'2..:"41 6Q7..CC)• SlONEY RAMOS FERREIRA (CPF n-107.5!1 227-31-). 

o 
/>-
: ' 

Ato PRESI a.0406. de 18.11.95 

IAHC:O caNTAAL 00 •U.U. 

ATO PRESI N"..,. 

O~dc~O ceriR.Ar. oo~~ no use 
de StOa atnbUIÇ6ft;. com case nos amgos t• caour. • ~ ..:nco. 31' e 11 di:S 
Cec"'r.O·'-' n- 2.321. de 25.CZ.!l7 CI:II!DI"'.a<lelt com o .-t1;o ~1 da L.ee n' !l.Q24. a. 
13.03..74. QX!tlOII'WIOCI nav.' Ceer-.!&dc "ntti CJata ~ 0t &QIIMI4ii ..... l«*::ii 
temcrotar:a no BANCO NACIONAl S/A. com o ~ • lf'IStiU;Io "*'*"' vtrGda a 
~ ... ~ 0-'<1 exet"CICIO CIO IXIOW<Se conrrate. 

RESOLV€--

I - decretar. par eltNndo. ~ de i4itnli& .... 
esceoat ~a. ~ ~:uo ::~e t2 Co=el I'Tiftfl. 1"111 S1HAL $IA IOCI!DACE 
CClRIIlETOIU. ClE VALOIIli!S iCCC n'" 33 71.7 22~10001-sn. com_,. no "ia csa 
Jan.•ro iRJ), 

ll-~g.alflte9r*'O CQnM!r!O Ontor. coml:lltf'IOI" 
poorn .:e ;estia. cs Srs L.UIZ CAALCS AL.I/AR.EZ !CPF !"!• 4t:a t35.75849), NERY 
~r-..!AGAAL!HQF>:"·C=~ -~~'?!:: ~59·i"' ~OBERTCFATCRE!J.l CARNEIRO 
•.CPF ,. 1~2.6657'06·3-,, .S~GIO BR;.GA ;::e;;{RE!RA iAVAA!S [CJ'F :"t' 

.042, :'"41 ac7~J eS!CNEY ~CS ;;ERRE:RA :C?FI'T' T07~11221·:Wl 

Ato PRESI n•-407, d•11J.11.t5 
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IIANCO CINTilAI. DO lllAIIL 

ATO PREel 11" ~ 

O PrntOWitll da BANCO CENTRAL DO IIRASR.. no UIO 
dlllt.IP 8ttlbwçOn. c:om oae nos wttÇC~t 1• CIP~ • pnpo Ymca. :P • 19. él:l 

~ 2.321, :e ~.OZ.87, ~ con: o 8rt\OCI 51 .u Lei rf' S.Q%.4. di 
13.C3.7A. =-•WJO ncvw ~ l"'fttt dlllreQ~ma de ~•n;to •aoeo11 
temocrina no BANCO ""-CIONAL SIA. com o cn;at I l!'lstrtu•çlo ~ vii'I:UIO .,_ 
~sse. car.aiii'IUO':I ~•10 ·~c::o co I)Ciaer =- çomrota • ~ ~-=- ce --· 
ltESOt.V!:: 
. ---..-

_ I·-~. CO" .-nslo. .r.Qltne de~ 
~:fW:iia& oeiÓcnzC Gil 12!=D-I rr.eMs. na NACtQNAL DiSTRIIMDORA 

CETtTULCS IVALCIIII!S MOBIUÁRIQS LTCA. ICGC ~ 33.695.7!5G'0001-&f.), com 
._, nc RIO o. J....-o tRJ), 

11-~ P.. •mçrar a ConHiho CilwrÕr. cem =t.,os 
=-wae~ oa Srl. l.UIZ CARLOS AJ.VAREZ (CPF rtt -'08.13S.7~g), NERY 
GCNZAGAAL.iHOFF iCPF,.... ~9695. 16.!1-91). ;:;.oBERTO FATORELU CARNEIRO 
ICPF n" 1,2.95.:"';)5.911 SERGIO BRAGA FERREIRA iAVARES {CPF ,.,.. 
042..:"'4-1 1!107.()Q)e SJONISY RAMOS FatREJRA \C?F n"'107 ~~ 1 227'-34). 

r ;. 

ATO PAESI 11" .at 

O p,._.. oo BANCO CSNT'RAI. 00 BRASIL. no uso 
de sua .mbu1;:6el. com bae nai -... 1•. CIIPUt • ~ único. a- a ti oa 
Decftto.let n"Z.32t, de ~-02.87. ~como ngo 5t csa LAtrt'fi.CI24. a. 
13 03.U co ,,...,..100,.,.... Oecretll® nnta csara te;~me dea2m:•w.U~ ~ 
t~tmCiorar'l• ~o BANCO NACiONAl. S/A. com o QIAl e mstrtw;io ~ virw;uto oe 
lnternH. caracanzac~e ~a1o •~ e10 oooer !H eonuo1• • geta c~ttne~a ce ..... .._"""""" 
RESOLVE. 

• - 1 • ~. par extan.ao. ~ c1e adlwldi c:k 
ftDeCI&I ~a. 1*0 eram <tt1 12 (dO:al meMt. ~ NAClONAI..UASIHC'liiA • 
ARRENDAMENTO MEJtC,UinL,CGC rf'•3.711 ~c&'CCOl-115). comMCM em Ban.~en 
(SP); 

ll·nom~Wc.ei~O~C~=rn~I.,OS 
PQdl'fa0.9"llo. osSts.LUIZ CARLOS AL.VAREZ !CPF.,. o&OI.135.7sa-4). NER.Y 
CiO~'*'l.iHOFI='•CPF,~O~Sf'i! "ei-9TJ ROB5;:!TO FA.~REWCARNEIRO 
!CPF rfl 112Mi5iCEi·iH SERGIO BRAGA ÇERREiR.A. ':'AVARES ;fC?F ,a 

1C42.741 801.00) a SICNEY RAMOS FERREIRA {CPF rfl 1075, 221'-34) .. : 
i~ . 
·r 
• ) Bras.,,a 1CFi ~e :::1• no.,..,.,~ ae •ggs 

"'' 

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES BANCARIAS 
Divisão de Operações Bancárias 

Valores recolhidos pelo Banco Nacional S,A, a partir de 01.11.95 

Sobra depósitos judiciais, em espécie 
fCircular n• 2.4&2. de 10.08.941 . 
Histónco Data IDétl!!O Créd!!O 
Saldo IniCial 01/11/951 
Transferência o/ Unibanco 30/11195 17.024.33 

ANEXO V 

Saldo 
17.024,33 

0.00 
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. . 
Sobl'l! depósitos a prazo de reaplicar;:ão automática, em títulos 
/Circular n• 2.586. de 30.06.951 
Histónco Data !DébitO Crédito 
Saldo IniCial 1111195 
Remuneração dos títulos - 985.13 
Vinculação na data de aJuste 6/11195 984.18 
Remuneração dos títulos - 4.025.92 
Vinculação na data de ajuste 13111/95 1.0!9.51 
Remuneração dos títulos - 3.091.05 
Desvmculação na aata ae aJuste 20111195 46B.31S.a5 
Remuneração dos títulos - I 2.747.92 
Desv1ncu1acão 11121951 246.533.31 

Sobre desp. a reeup. de dep. de reaplícação automática, em espécie 
.. ./Qircular n• 2.586. de 30.06.951 
H.istonco I Data :bebno . - !CréditO 

-'-~aldo IniCial 
Recolhimento na data de ajuste 
Recolhimento na data de ajuste 
Recolhimento na data de a1 uste 
Liberacão vatonzada o/ 27111 

Encaixe SBPE. em espécie 
(Resolucão n• 1 980 de 30 04 93) 

11111951 
6111195 

13/11195 
27/11195 
29/11195 

- -. 
310.00 
222.00 
150.00 

3.427.00 

Histónco Data !Débito ICremto 
Saldo IniCial 1111195 
Remuneração 6/11195 475.684.21 
Liberação na aata ae a1uste 6/11195 • 026.562.51 
Remuneração ~ 3111'951 557.619.04 
Liberação na aata ae aJUSte 13/111951 1 523.084:34 
Remuneração 20111/95 459.727.28 
Liberação na aata ae a1uste 20/11/95 2.140.190.63 
Remuneração 27111/95 540.772.54 
Liberacão na aata de aJuste 27/11/95 2. 792.292.64 
Liberaciio va1onzaaa 01 27111 I 28/1' •951 '08 311 089.051 

Sobre OpE!rações Ativas e Passrvas 
(Circular ri• 2.511. de02.12.94) 

Maio de 1996 

Saldo 
701.998.45 
702.983.58 
703.967.76 
707.993.68 
709.013.19 
712.104.24 
243.785.39 
246.533.31 

0.00 

Saldo 
2.745.00 
3.055.00 
3.277.00 
3.427.00 

O.OQ 

!Saldo 
113.759.396.10 
114.235.080.31 
113.208.517.80 
113.766.136.84 
112.243.072.50 
112.702.799,78 
110.562.609.15 
111.103.381.69 
108.311.089.05 

0.00 

Histónco 1 Data Débrto Crédzto !Saldo 
Saldo rnrcral 0111 t/95 6.043.711,16 
R~C;Qih_!mento na data de ajuste 03/11195 222.327.42 6.266.038.58 
Liberação na data de ajuste 10111/95 69.684,4-l.· - 6.196.354,17 
Recolhimento na data de aJuste 17111/95 94.133.46 6.290.487,63 
Liberação na data de aJuste 24/11195 4.628.553.28 1.661.934,35 
Saldo final 30104/96 1.661.934.35 

-
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' ' -· ·-

. Sobre Depósitos Especiais Remunerados 
(Circulares n• 2 369 de 29 09 93 e 2 637 de 22 11 95) . . . -
Histonco Data IDébrto Crédito I Saldo 
Saldo m1c1al 0111 1!951 13.006.160.99 
Remuneração 0311 1/95 293.212.88 13.299.373.87 
Liberações . 914.901.79 12.384.472.08 
Remuneração 27/11/95 143.990.97 12.528.463.05 
Liberacão valonzada o/ 20/11 27/11195 12.528.463.05 0.00 

Sobre Fundos de Investimento Finance1ro 30/59 dias 
(Circular n• 2.596, de 21.07.95) 
Histónco Data I Débito !Crédito Saldo 
Saldo lmCial 01/1 1195 434.455.26 
Recolhimento na data de aJuste 06/1 1/95 170.388.02 604.843.28 
Recolhimento na aata de aJuste 13/11195 131.795.80 736.639.08 

....... ~-

Recolhimento na cata àe aJuste 20/1t951 47.930.95 784.570.03 

- ~e_so1h1mento na cata de aJuste 2711' '95 
' 

92.598 11 877.168.14 
Recolhimento na cata ce aJuste 04/12.951 .. 37 070.13 914.238.27. ~ 

~·colhimento na óata de aJuste 11/12/95 
. 

100.694.06 1.014.932.33 --
Recolhimento na aata de ajuste 18/12/95 184.125.63 1.199.057.96 
Recolhimento na data de aJuste 26/12'95 167.423.64 1.366.481.60 
Recolhimento na data de SJuste 02/01/96 215.045.24 1.581.526.84, 
Recolhimento na data de a1uste '5/01!96 2 017 834.40 3.599.361.24 
Acerto 16/01/96 252.669.56 252.669.16 3.599.360.84 
Liberação na data de aJUSte 22/01196 681.759.36 2.917.601.48 
Liberação valonzada p/15/01 23/01/96 1 581.526.84 1.336.074.64 
Recolhimento na data de aJuste 29/0:/96 941.313.39 2.277.388.03 
Recolhimento na data de a1uste 05/02/96 

: 325.893 4~1 
48.505.44 2.325.893.47 

Transrerênc1a O' Uni banco : 2/02.'96 0.00 

Sobre Fundos de Investimento Financeiro Curto Prazo 
(Circular n• 2.595, de 21.07.951 
Histórico Data Débito Crédito Saldl) 
Saldo lniCial 1/11/95 ,.,- 122.2$j .661.85 
Recolhimento na data de aJuste 8/11/95 9.314.191.17 131.605.853.02 
Recolhimento na data de aJuste 16/11/95 10.728.482.37 142.334.3~5.39 

Recolhimento na data de aJuste . 22/11/95 3.653.409.67 145.987.745,00 
Recolhimento na data de ajuste 29/11/95 8.168.682.38 154.156.427.4-4 
Recolhimento na data de ajuste 6/12/95 20.241.556.85 174.397.984.29 
Recolhimento na data de ajuste 13112/95 23.105.957.69 197.503.941 .98 
Recolhimento na data de aJuste 20/12/95 ~ 10.995.664.69 208.499.606.67 
Liberação na a ata de aJuste 27/12/95 31.826.936.96 176.672.669.71 
Recolhimento valonzado pt 27/12 28/12/95 49 .. 159.419.29 225.832.089.00 
Recólhimento na data de ajuste 3/01/96 215.304.454,48 252.136.54l.48 
Recolhimento valorizado p/ 10/01 16/01/96 16.877.113.45 269.013.656.93 
Liberação na data de ajuste 17/01/96 3.009.961 •. 61 266.003.695.32 
}~,bera~o na data de ajuste 24/01/96 9.773.993.75 256.229.701.57 . 

8.864.073.2~ . - 247.365.628.32 Liberação na data de ajuste 31/01/96 
Recolhimento na data de aJuste 31/01/96 5.544.00 247.371.172.32 
Liberação na data de aJuste 7/02/96 3.159.304.23 24-4.211.868.09 
Transferência c/ Unibanco 13/02/96 24-4.211 868.09 0.00 -
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Sobre Recu~os a vista - Reservas Bancárias em espécie 
Circular n• 2.377, de 10.11.931 

Histónco Data i DébitO Crémto Saldo 
Saloo IniCial 1111195 1 03.344.56~.00 
Movimentação até data de ajuste 7/11/95 26.906.851.00 130.251.415,00 
Movimentação até data oe ajuste 14/11195 30.224.743.00 100.026.672.00 
Movimentação 17/11/95 32.592.295.14 132.618.967.14 
Recolhimento 20/11/95 9.267.194.07 141.886.161.21 
Liberacão ("l 21111195 141 886.161.21 0.00 

-(") Obs .. A oartlr a e 18.1 1 95. os sa1aos a e Reservas Bancanas em espec1e (51 15.10.1 O 9) vem 
senao transtendos 01anamente cara o UNIBANCO • União ae Bancos 6ras11e~ros S A 

Recolhimentos sem movimentação a oartir oo 17111195 
Sobre ceoosnos JUOICials. em titulas I CirCUla>"• 2 462. de 10 08.94) 
Sobre fiança bancana <Circular n• 2.302. de 04 05.93) 

-·.Sobre aeoós1tos a orazo. em titulas ,c·;rCUiar n• 2.447. de 13 07 94) 
Sobre aepÓSitOS a prazo. em especle (CirCular n• 2.562. ae 20.04.95) 

nca1xe SBPE. em titulas (Resolução n• 1.980. de 30.04.S3) 
Sobre o Fundo ae Aplicação Financeira C CircUlar n• 2.209. de 05.08.92) 
Sobre Ooeracões de Adiant Emor F;nanc e Créd em esoéc1e (Circular n°2 499. de 20.10.94) 
recotnac. x1s 

A TIVP 

CICUL.ANTt ! IW.AL2AYlL A LCIIQC "-AZZ -AN:IÇOIEUI!t-UW OE '-"""'~% 
1'II1A.CC r v ..-r .,.,.,...,. 

~"···-· CCJ•==== _,..- -··~ 
JUUÇcn 01\"E_,..ICChC: ... 

COI!~IOE
~-.,..,_,._a._.. ... _._ 
~-QtdiD-~0~" 
Pru.IDanOida• ~evr.a. 

~DE. utlti.JCN 'EN'TC WlJtC:.IMTL 

=-conwrao 
OW..oar,.. • "-'-~G"WWD 
~·c.nm . .. _.:_ __ .. -

~·~ •... -·-- ... 

T.-
Rlml 

11.211.107 
#61.11t 
ITT.Jf1 
17U07 
tiS. li$ 
Ul.442 

302.578 
IS3.5Q 

18. 11!11 
350 

17.04 
7.102.ll5 
7.YJT.747 

110.441 
(315.11031 

IIU:I' 
IS7.1121 

4311 
S71ollil 
10520 

RAfT 
III mi 

1.121.%74 
11.531 . 

1111.741 

"" 17UI7 
7.1155 

153.032 

45 
5.5S3.C211 
5.7SI.7!11 

110.441 
(315.Sl3) 

!IS. CU -::..__- « 
51.144 

2.530 

Ria 
4Mm 

.SO.MZ 
m.MT 
•. 151 
742.121 
4:22.487 

302.578 
535 

18 11!11 
l50 

17.431 
1.531.SS 
1.53USII 

1.02U35 

520.32. 
7.1110 

R$ mi 
1.ffl.575 

T. 1SIS 

1.212.W 
1.212.555 
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~····· "'"'""' 470.1113 m. 1!13 
v..,....,,.PICIW'I~~ -- 533.887 507.;4; 25.1135 1132 
o.:a.•~a~ Ulll '-7311 
,...., ~ouro. O...C!II..O.aliiiiZI o,..,... (23.407) (23.407) 

CUTJt(X Y.lt.LORU I ~ 34~11 32.712 3.11)( 

""........,.. 187.3!13 117.363 
INt:l'TWfiii'TCl S110.755 ao.m 
..- v•oo DE USJC 11.574 111.174 
_,.2•DOCE~NTO 

.,...IODO 100.0:. 100.021 
12.1QH7V 7 Sla.S:S7 '-5i4.13:1 ••75.m 

_..,.., ~CICNAI.I.A ~W11"'! 

" ~.lo .. 
- '-"'BNCO 

Tcàll RAET r• -PASSIVO R$ .. R$ .. R$ .. R$1!11 

CR:I.I..Nf'Tt f EJ:Z:I:Ml. A I.QiriQO ~ 11.%41.1" uo~~.m UM.= 21L2U 
OtPCWica 7.5211.561 3.171.572 1141.1. 

~·-r) **"" .. -- ·--- ·--·-~·---.. --. .185.32D - 1&1.1121 
Ocltall• ~I"] .. --··-···-· .. ·-----.. ··- 714.1!112 714.8112 

~····==······-
5.755.702 3.871.073 1.871.l'21 _ ...... (') __ 1!&1.827 111!4.1127 

CUTAÇCIU C IEIICADO A8EliTO am 10t.ll7 
IQ:C'URICII CE ACE't'l'tS. Eli!SSA.C aJ ENO:IGiile DE:~ I 1.Gl' I.GT 
llrl.N;CD .............., ...... 551.511 » 551.557 
O!I.AÇCO~NCE>e ... 5U3t $U3I 

~ &Ç0E:I...::.!~C'TIKI5 MI.2D4 -L•o••= 110Ednr ...... - MI.2D4 t40JD4 
OMII '\ÇOI:S Pll::a JtEPAAiECDO 'M .ICf. Cf'l:a.& 115.1ZS U02 1kCI 211.21) 
IINDES-----.. ----·-.. _ ...... ____ 122.115 " 1.114 121.001 
a:f . 12.11117 12.10'1 

~ --·-·-----·--· ·--·------.---- 50.1101 2111 50.513 2!213 
·;ca P"ttl~~U:~"Aailscoan:IU:Illlt 17U17 571.317 

~-e-v. 570.387 SIUI!7 
QUIUI CPD&Ç0F' 101.1113 Z.7IUII (1-"'-EE! 
c.cc:r..;.e....._., Ql Tltlt.ra t ..... , .... ·-·-···--- Uoll 1.11411 

e..w.oac.- ------·· 415.7!13 415.7!13 -- - , .. __ , __________ 
2.11311 2.11311 

F.-tPI..-ua ... ·-··-----·--·-- --.5.474 511.5511 1.115 
~~tdl0waiiiUWI•Cf ...... _, ___ ,_ ..... --·· ........., ..• .., .... ···-"-·------ ~.m M.m 
........ ~lll,_,~__.,..,. Ooo•O ___ N_N ___ N .2.1!111.574 (2.1!111.574) ---- 219.505 41 .. 11!!1 t77.IIDII 
~TADIS DE EI:EJlCI::D5i: fU'T\.IACX U51 1M 
, .. ~L.i:aal 11111.400 11!11..400 

IZ.10l.47V 7.501.El7 UM.= 3.213 

rl_.,_o1oa ~""""-"'-



00734 

····------

ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 - ~ .· .... ~ .. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Sessão Extraordinária- de 18.11.1995 

BANCO NACIONAL S.A. - EM REGIME DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL 
TEMPORÁRIA (RAET) - AUTORIZAÇÃO AO CONSELHO DIRETOR PARJI. 
ASSINATURA, COM O UNIBANCO E OUTRAS INST1TUIÇ0ES FINANCEI· 
RAS, DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS E DE OPÇÃO DE 
COMPRA DE DIREITOS CRED!TÓRIOS (BCB N° 467/95-B, subscrito err 

· _,.conjunto com o Exmo. Sr. Diretor de Politica Monetária, anexado a fls. 5/15) 
.,._ .... __ _ 

A Oiretõria aprovou o Voto . 

ooOoo 

Nada mais havendo que. tratar. foi encerrada"' sessão. 

Anexos: 2/15 
2\- UJ, r-

Brasília (DF), 16 de novembro de 199! 

·. ..;:-

~~ 
(Ãrki~ar Ribeiro Moura 
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BANCO CENTRAL 00 BRASIL 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DO BANCO CENTRAL I> 
BRASIL REALIZADA EM DEZOITO DE NOVEMBRO DE 1995. 
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- --..... 
. . . 

~ ... --_ · As dez horas do dia dezoito de n.ovembro de mil novecentos 
noventa e cinco, na sala de reuniões do Gabinete do Presidente, no vigésirr -
andar do Edifício-Sede, em Brasflia (DF), realizou-se Ses-são Extraordinár 
da Diretoria do Banco Central do Brasil, presentes o Exmo. Sr. President 
Dr. Gustavo Jorge laboissiêre Loyola, e os Exmos. Srs.: Dr. Alkimar Ribei 
Moura, Diretor de Politica Monetária;· Dr. Carlos Eduardo Tavares de Ancfr· 
de, Diretor de Administração: Dr. Cláudio Ness Mauch, Dlretor de Normas 
Organização do Sistema Financeiro, respondendo, interinamente, pe 
Diretoria de Fiscali-zação; Dr. Francisco Lafaiete de Pádua Lopes, Diretor c 
Pol!tica EconOmica; e Dr. Gustavo Henrique de Barroso Franco, Diretor r 
Assuntos Internacionais. 

--ooOoo ~-

Reunido o Colegiado. o Exmo. Sr. Diretor Cláudio Ness Mau 
apresentqu os seguintes Votos da Área de Fiscalização: 

BANCO NACIONAL S.A. -CRISE DE LIQUIDEZ CAPAZ DE EXPOR A RISC 
OS CRED:'RES- PROPOSTA DE DECRETAÇÃO DO REGIME DE ADMIN 
TRAÇÃO E5PECIAL TEMPORÁRIA (RAET) (BCS N° 467/95-A, subscrito! 

- ~j~nto com o Exmo. Sr .. Diretor de Politica M~n~tá!:_ia, an.exado a fls.· 1./• 

A Oiretoria aprovou o Voto. 
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O SR, PRESID~NTE (Eduardo Suplicy).-.Não 
l1á mais oradores inscritos. 

A Presidência designa para a sessão delibera
tiva ordinária, a realizar-se amanhã, às catorze ho
rase trinta minutos, a seguinte 

ORDEMDODIA 

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°154, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 64, § 2•, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Le!I!Sia!Kto n• 154, de 1995 (n• 78195, na Câmara .. 
dos Qeputados), que aprova o ato que outorga per-

- · 'ríiiSsão-à 90-FM Stéreo Uda. para explorar serviço de 
raãiOdffliSãO sonora em freqüência modulada na Cida-
de de Pirassununga, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela-
tor: Senador José Roberto Arruda, em substituição à 
Comissão de Educação. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 171, 

DE1995 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, § 
2", da Constffuição Fede~, combinado com o art. 

375, VIII, di:> Reg1mento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 171, de 1995 (n• 157/95, n_a Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à TV Globo de Recife Ltda para 
explorar serviço de radiodffusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Recife, Estado de Pernam
buco, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
' tor: Senador Carlos Wilson, em substffuição à Co
. missão de Educação. 

-3-
.PRQJEIO_DE DECRETO LEGISLA TI'!() ~178, 

- .. DE 1995 - . 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, 
. § 2", da Constituição Federal, combinado com 

o art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de dEcreto 
Legislativo n• 178, de 1995 (n• 150195, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que re.nova a per
missão outorgada à Rádio Cidade das Aguas Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Amparo, Estado de 
São Paulo, tendo 

• pjlrecer _favorável, proferido em Plen4®..ReJ!l, 
tor: Senador José Roberto Arruda, em substituição à 
Comissão de EducaÇão. 

-4-
0F[CIO N" S/36 DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 522, de 1996) 

Ofíclo n• s/36, de 1996, do Banco Centrá! do 
Brasil, encaminhando manifestação daquele Órgão 
sobre solicitação do Governo do Estado de Pernam
buco, para que possa emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado - LFTPE, cujos reeursos serão 
destinados à liquidação da sétima e oitava parcelas 
de precatórios judiciais, bem como dos complemen
tos da primeira à sexta parcelas. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos) 

-5-
0FÍCIO N• S/34, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
.. ,; -Requerimento n• 523, de 1996) ~ 

Ofício n• s/34, de 1996, do Banco CeÁtral do 
Brasil, encaminhando manifestação daqueie';Órgão 
sobre solicitação do Governo do Estado do Mato 
Grosso do Sul, para que possa emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro daquele Estado - LFTMS, cujos 
recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliá
ria, vencível no 1• semestre de 1996. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos) 

·- .·- ,-.6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO 

N• 43, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 535, de 1996) _ 
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Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1996 
-(n• 262/96, na Câmam dos Deputados), que aprova 
o texto do ~ordo de Sede, celebmdo entre o Gover
no da República Fedemtiva do Brasil e a'CõriiQia~ 
ção Andina de Fomento - CAF, em BmsOia, em 1• 
de dezembro de 1995. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional) 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°16, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 536, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmam n• 16, de 1996 (n• 
2.942192, na Casa de origem), que dispõe sqbre a 
comper&lção financei1a entre os sistemas de previ
dência social, nos casos de contagem recíproca do 

~ · iémpo-de contribuição para efeito de aposentadoria, 
e dá outms providências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 243, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais. 
(Dependendo de parecer da Comissão de As

suntos Sociais sobre a emenda de Plenário) 

-a-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°1, DE 1996 

Votação, em segundo turno, da Proposta De 
Emenda à Constituição n• 1, de 1996 (n• 48/95, na 
Câmam dos Deputados), que dá nova redação ao 
inciso 11 do art 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, da Co-
missão -- -

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-9-
PARECER N• 265, DE 1996 

-EScolha de Autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n• 265, de 
1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre a Mensagem n• 165, de 1996 (n• 
372196, na origem), de 6 de maio do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à delibemção do Senado o nome do Senhor José 
Armo pam compor o Tribunal Superior do Tmbalho, 
no cargo de Suplente de Ministro Classista Tempo
rário, representante dos trabalhadores, no triénio de 
1996 a 1999. 

-10-
PARECER N• 266, DE 1996 

Esoolha de Autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n• 266, de 
1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre a Mensagem n• 164, de 1996 (n• 
371/96, na origem), de 6 de maio do corrente ano, 
pela qual o Senhõr Presidente da República subme
te à delibemção do Senado a recondução do Senhor 

- Lourenço Ferreim do Pmdo, pam compor o Tribunal 
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista 
Temporário, representante dos trabalhadores, no 
triênio de:1996 a 1999. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nada 
mais havendo a tmtar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h30min.) 
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·-
Ata da 81!! Sessão Deliberativa Ordinária 

em 30 de maio de 1996 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos 
Ney Suassuna e Eduardo Supficy 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE- MENSAGEM N" 175, DE 1996 
CERAM OS SRS. SENADORES: (N° 453196, na origem) 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Valladares - Senhores Membros do Senado Federal, 
Artur da T ávola - BeiJo Parga - Benedita da Silva - Nos termos do art. 52, III, f, da Constituição Fe-
Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra- Car- dera!, combinado com o disposto no artigo 11 da Lei 
los Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - n• 8.884, de 11 de junho de 1994, e de confonnida-
Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emma Fernandes - de com inclusa Exposição de Motivos do Senhor Mi-
Emandes Amorim - Esperidião Amin - Aaviano Melo nistro de Estado da Justiça, submeto à consideração 
- Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - dessa Casa o nome da Senhora Marusa Vasconce-
Gersón ta mata - Gilvam Borges - Guilherme Pai- . . los Freire para exercer o cargo de Procurador-Geral 
meira ·Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Íris Re- · <lo Conselho AdminiStrativo de Defesa Económica • 

. zen"de- Jefferson Peres • João França • João ROcha - . BraSJiia, 22 de maio de 1996. - Fernando 
- Joel de Hollanda - José Agripino - José Alves - Henrique Cardoso. , 
José Bianco - José Eduardo Outra - José Eduardo EM N° 255/MJ f 
Vieira - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Brast1ia, 21 de maio de 1996 .. 
Roberto Arruda - José Samey - Júlio Campos - Júnia Excelentfssimo Senhor Presidente da Repúbli-
Marise - Laura Campos - Lucfdio Portella - Lúdio 
Coelho - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Jú
nior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Qui
nan - Osmar Dias - Regina Assumpção - Renan Ca
lheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero 
Jucá - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha -
Sérgio Machado- Teotónio Vilela Filho- Totó Caval
cante - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A lista 
de presença acusa o comparecimento de 64 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nbssos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

• DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBUCA --- ~--·- -
Submentendo à deliberação do Senado Fe

deral a escolha do nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia aquies
cência: 

ca, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex

celência o nome de Marusa Vasconcelos Freire para 
exercer o cargo de Procurador-Geral do Conselho 
Administrativo de Defesa Econõmica, cuja aprova
ção, nos termos do art. 52, III, f, da Constituição Fe
deral, combinado com o disposto no artigo 11 da Lei 
n• 8.884, de 11 de junho de 1994, compete privativa
mente ao Senado Federal. 

Respeitosamente, José Gregori, Ministro de 
Estado di! ;;Justiça -Interino. 

CURRICULUM VITAE 

Nome: Marusa Vasconcelos Freire, brasileira, 
advogada, divorciada, 34 anos, nascida em Recife -
PE em 26-5-61. 

Filiação: Marcos de Barros Freire e Maria Ca
rolina Vasconcelos Freire 

Endereço: SHIS Ql 17, conjunto 15, casa 2 
CEP- 71.645-150 

Telefone: (061) 364-19181364-1927 - Fax: 
(061) 364-1999 

Formação Universitária: Bacharel em Direito -
curso conCitifdo em 1992, na Faculdade de Direito 
do Cantro Unificado de Brasfiia- CEUB. 

Mestranda em Direito da Universidade de E}ra
sma: a) desenvolve trabalho sobre o tema •o Siste
ma Finance!fo e a proteção da Economia Nacional"; 
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b) leciona a. disdpiimi. 'lriStituiç9es de Direitos Pilbli~-·
-co e. Privado' na Faculdade de Direito da UnB. 

Emprego atual: Procuradora do Banco Central 
do Brasil com atuação na Procuradoria-Geral do 
Banco Central, em Brasfiia- Te!. (061) 414-1107. 

Principais áreas de atuação: Atribuições institu
cionais conferidas pela Lei Complementar 73, de 10-2-
93. Análise jurfáca de matérias referentes à execução 
da política económica do Governo. Investimentos es
trangeiros no Brasil e investimentos brasileiros no exte
rior. Análise de oontratos internacionais. APlicação de re
cursos das reservas monetárias internacionais. Análise 
de oondutas ilícitas na área cambial e oontra o sistema 
financeiro nacional. Análise de processos de intervenção 
em institu~ 5es financeiras, liquidação extrajucfiCial e re
gime de administração especial temporária Outras ma
térias das áreas administrativa e constitucional. 

Cargo anterior: T écnioo Legislativo da Câmara 
dO~.l!ijP!ados: • 

Experiência Profissional/Funções Públicas 
... EM!rt:idas: 

· lliSsístente Técnico do Gabinete da Presidência 
da Câmara dos Deputados (de 25-2-93 a 14-9-94-
gestão do Deputado Inocêncio Oliveira/PÊ). 

Assistente Técnico do Gabinete do Quarto Se
cretário d;.. Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 
(de 21-2-91 a 25-2-93 - gestão do Deputado Max 
Rosemann/PR) 

Chefe de Divisão da Assessoria de Assuntos 
Parlamentares do Gabinete do Ministro da Justiça 
(de 23-3-90 a 21-2-91 -gestão dos Ministros Ber
nardo Cabral e Jarbas Passarinho); 

Assessora do Ministro de EStado da Justiça {de 
8-5-86 a 23-3-90 - gestão dos Ministros Paulo Bros
sard, Oscar Corrêa, Saulo Ramos); 

Chefe de Gabinete da Fundação do Serviço 
Social do Distrito Federal (de 01-8-85 a 18-4-86-
gestão-do Presidente Osmar Aives de Melo - neste 
perfodo ocupou interinamente a Diretoria Executiva da 
Fundação do Serviço Social do Distrito Federal duas 
vezes (de 18111 a22-11-85 e de 12-02 a 18-4-86); 

Assessora do Deparlamento de Planejarnento 
Educacional da Secretaria de Educação do Governo 
do Distrito Federal {de 31-5-85 a 01-8-85- gestão 
do jornalista Pompeu de Souza Brasil); 

Secretária de Trabalho e Ação Social do Muni
cípio de lgarassu- Pernambuco (de 31-1-83 a 20-5-
85 - gestão do Preléito Jurandir Bezerra); 

Cursos e seminários: 
- Curso de formação polftica do Instituto Brasi

leiro de estudos e Apoio Comunitário Queiróz Filho 
• em Caracas~ Venezuela (1987). . . . . 

-· :... CurSo Modular em Política MOnetária - Mó-
dulo I - CETRE - Banco Central do Brasil (1995). 

- Curso Básico de Uquidação Extrajudicial -
CETRE- Banco Central do Brasil (1995). 

t-1. : ,.,:,;..,;• - . .,., 
- Participação no- semr~ãno "Tra~sfe~ncias 

Internacionais em Moeda•- CETRE- Banco Central 
do Brasil (1996). 

Brasma, 8 de maio de 1996. -·Marusa Vas
concelos Freire. 

(A Comissão de Assuntos Econômi
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Valmir 
Campelo. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 115, DE 1996 

Restringe o uso de capuz em operações poli
ciais. 

O Cbngresso Nacional decreta: 
Ar!. "1• A utilização de capuz por policiais civis 

ou militares somente é permitida em operações es-
-- peciais preViamente autorizadas. ; 

Parágrafo único. Na mesma proibição $e in
cluem as máscaras, pinturas e outros meios capa
zes de impedir a identificação dos policiais. 

Art 2" A autoridade, ao permitir a utilização de 
capuz em operações especiais, considerará os ris
cos a que se sujeitam os policiais na hipótese de se
rem identificados. 

Art a• Não existindo razão especial para a utili
zação de capuz pelos policiais, a autoridade que a 
permitir responderá civil e criminalmente pela autori
zação. 

Art 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicaçã_o. 

Art S" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A crescente utilização de capuzes e de outros 
disfarces por policiais civis e militares, em especial 
nas operações de combate urbano a quadrilhas e 
bandos, é questão com duas vertentes e requer o 
exame dos seguintes aspectos de relevo: 

A utilização de capuzes ou similares decorre 
da necessidade de os agentes preservarem suas 
identidades, especialmente em razão de enfrenta
rem organizações criminosas capazes de ates de re
taliação. A proposição considera que policiais, quoti
dianamente, enfrentam delinquentes da própria vizi
nhança onda os primeiros residem com seus familia
res, o que os toma vulneráveis. 

A segunda vertente leva ao outro aspecto de 
relevo da questão. Neste, é considerada a hipótese 
de a ação P.9licial, praticada por agentes encapuza-
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dos, mostrar-se contrária aos comportamentos estri
tamente técnicos que lhes são preconizados e que 
justificam a existência de grupamentos repressores 
financiados pelo Estado. 

Em outras palavras, os agentes sob disfarces 
poderiam agir contrariamente às normas âisciplina
res, policiais e da própria Justiça. 

Assim, o exame do tema conduz tanto à neces
sidade de os policiais civis e militares, em certas cir
cunstâncias, utilizarem-se de capuzes ou máscaras 
que lhes impossibilite a identificação por delinqüen
tes, como forma de auto-preservação e incolumida
de de seus familiares, quanto, por outro lado, tam
bém evidencia, no quase quotidiano das corporaçõ
es, excessos de conduta incompatíveis com a ex
pectativa que a sociedade tem das forças policiais. 

A solução, oferecida no presente projeto de lei, 
reside na utilização de capuzes tão-somente em 
operaçõ.gs especiais que o justifiquem, sob a condi
ção de que, oficial e previamente, o. consinta a auto-

~ .. ridacte respectiva. Tais exigências evitarão que inte
granteS de forças policiais, quando desvinculadas de 
operações, ou até mesmo fora do expediente de tra
balho, recorram ao anonimato que lhes propiciam os 
capuzes para perpetrar ações estranhas à Justiça. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1996. - Se
nador Odacir Soares. 

(À Comissão de Constituiçáo, Justiça 
e Cidadania - decisão 1eitninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 116, DE 1996 

Altera a Lei n• 9.250, de 26 de de
zembro de 1995, que "AHera a legislação 
do imposto de renda das pessoas físicas 
e dá outras providências". 

d'Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. s• da Lei n• 9.250, de 26 de de

zembro de 1995, passa a vigorar com o acréscimo 
da alínea h ao inciso 11 do caput e do parágrafo 4°, 
com a seguinte redação: 

"h) ao pagamento efetuado ao profis
sional ou empresa de contabilidade, para a 
preparaçãÕ da declaração anual de rendi
mentos.• 

"§ 4° A deducação referida na alfnea h, 
do inciso 11, tem caráter opcional e é condi· 

.. - clonada à assinatura dÕ profissional, como 
responsável técnico pelas declarações presta
das, nos termos da legislação pertinente, bem 
como à sua idenlfficação, mediante a transcri
ção dos números de inscrição no Conselho 

Regional de cóntàoiÍidade, no Cadastro das. 
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Ge
ral de Contribuintes (CGC) da Secretaria da 
Receita Federal, no Instituto Nacional de Se
guro Social e no órgão municipal que admi
nistre o Imposto sobre Serviços." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos em relação às 
declarações de rendimentos apresentadas a partir 
do primeiro exercício subseqüente. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em centrá· 
rio. 

Justificação 

A simplificação da declaração anual de rendi
mentos é um objetivo a ser sempre perseguido, de 
maneira a possibilitar que a média das pessoas pos
sa fazê-la a contento. Entretanto, a realidade mostra 

· · que grange número de contribuintes enfrenta l;lem
pre grande dificuldade para cumprir seu dever fiscal. 
Vários fatores concorrem para isso, e vão desde a 
complexidade e mutabilidade da legislação, ;ité o 
conseqüente despreparo do cidadão normal qile, no 
momento de oferecer seus dados à tributaçãO. é to-
mado de grande ansiedade e insegurança. ~ 

Além disso, há que considerar o grande núme
ro de contribuintes que têm vida económica comple
xa, exigindo, normalmente, orientação profissional 
na condução de seus negócios particulares e na ad-
ministração de seus deveres fiscais. · 

A legislação, erradamente, não considera as 
despesas que o contribuinte suporta com a única in
tenção de satisfazer corretamente as exigências le
gais e formais da declaração de rendimentos. Seja 
por ser contribuinte humilde, de quem normalmente 
não se pode exigir conhecimento das minúcias le
gais, seja;por ser contribuinte de vida económica so
fisticada, obrigado a buscar auxmo profissional, o 
fato é que a imensa maioria é levada a confiar a ou
trem o preparo de sua declaração. 

Lamentavelmente, ocorre que, quase sempre, 
a ajuda é prestada por pessoa despreparada, sim
ples "curioso" que se aproveita da angústia dos cida
dãos para amealhar honorários sobre os quais não 
paga impostos, sem oferecer qualquer garantia ou 
responsabilidade com a correção técnica da declara
ção. 

O projeto ora apresentado objetiva corrigir essa 
falha, ao permitir a dedução, dos rendimentos tribu
táveis, da despesa incorrida no preenchimento da 
declaração. Além de ser de justiça, diversos outros 
objetivos serão atingidos tom sua aprovação, valen
do destacar a esperada redução do fndice de erros e 
omissões na declaração, reduzindo o custo e o tem
po de processamento pelo órgão fiscal bem como 
reduzindo o _atrito com os contribuintes. 
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Como condicionante para a ·dedução, cuida o 
-projeto para que o técnico assuma responsabilidade 
solidária pela correção dos dados registrados, assi
nando também a declaração, nos termos da legisla
ção pertinente, para o que consignará a sua identi
dade profissional. 

Além disso, deverá se identifiCar com relação 
aos seus cadastros fiscais, o que garantirá a tributa
ção de seus próprios ganhos. Note-se que é exigida 
a inscrição nos cadastros da previdência social e do 
imposto sobre serviços, o que certamente .concorre
rá para o incremento das respectivas arrecadações. 

Assinale-se, finalmente, que a dedução não 
significará necessariamente perda de arrecadação, 
pois haverá apenas uma transferência de renda. O 
rendimento que deixar de ser tributado por motivo da 
dedução irá integrar o rendimento tributável dç pro
fiSSional-de contabilidade. Em princípio, portanto, a 
melhoria introduzida pelo projeto não é onerosa para 

- · as-tiAaAças públicas, o que apenas ressalva as van
tagens de cunho administrativo e social que deverá 
proporcionar. 

À consideração dos ilustres pares. 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1996. - Se

nador Bello Parga. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995 

Altera a legislação do Imposto sobre 
a Renda das pessoas físicas, e dá outras 
providências. 

Art. a• A base de cálculo do imposto devido ao 
ano-caLendário será a diferença entre as somas: 

I - de todos os rendimentos percebidos duran
te o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tribu
táveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os 
sujeitos à tributação definitiva: 

li - das deduções relativas: 
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendá

rio, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, 
bem como as despesas com exames laboratoriais, 
serviços radiológicõs, aparelhos ortopédicos e próte
ses ortopédicas e dentárias; 

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos 
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 
1°, 2" e 3° graus, cursos de especialização ou profis

- siõnalizantes-do contribuinte e de seus depend
entes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00 
(um mil setecentos reais); 

c) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta 
reais) por dependentes; 

'-----
d) às contribuiçõeS paia a Previdência Social 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios; 

e) às contribuições para as entidades de previ
dência privada domiciliadas no País, cujo Onus te
nha sido do contribuinte, destinadas a custear bene
fícios complementares assemelhados aos da Previ
dência Social; 

f) às importâncias pagas a título de pensão ali
menlfcia em face das normas do Direito de Famma, 
quando em cumprimento de decisão judicial ou acor
do homologado judicialmente, inclusive as prestaçõ
es de alimentos provisionais; 

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, 
previslas nos incisos I a III do artigo 6" da Lei n• 
8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de tra
balho não assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos 
titulares de serviços notoriais e de registro. 

§ 1° A quantia correspondente à parcela isenta 
. - dos rendimentos provenientes de aposentadoria e 

pensão, ttansferência para a reserva remunerada ou 
reforma, pagos pela Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muniçfplos, 
por qualquer pessoa jurfdica de direito público inter
no, ou por entidade de previdência privada, "repre
sentada pela soma dos valores mensais ooillputa
dos a partir do mês em que o contribuinte completar 
sessenta e cinco anos de idade, não integrará a 
soma de que trata o inciso I. 

§ 2" O disposto na alfnea a do inciso 11. 
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetua

dos a empresas domiciliadas no Pais, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização, médicas 
e odontológicas, bem como a entidades que assegu
rem direito de atendimento ou ressarcimento de des
pesas da mesma natureza; 

11 - restringe-se aos pagamentos efetuados 
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e 
ao de seus dependentes; 

III - limita-se a pagamentos especificados e 
comprovados, com indicação do nome, endereço e 
número de. inscrição no Cadastro de Pessoas Ffsi
cas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes -
CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de do
cumentação, ser feita indicação do cheque nominati
vo pelo qual foi efetuado o pagamento; 

IV - não se aplica às despesas ressarcidas 
por entidades de qualquer espécie ou caberias por 
contrato de seguro; 

V - no caso de despesas com aparelhos orto
pédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se 
a comprovaçãp co_rn receituário médico e nota fiscal 
em nome dõbeneficiário. 

§ 3" As despesas médicas e de educação dos 
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante 
em virtude d~ cumprimento de decisão judicial ou de 
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acordo homologado judicialmente, poderão ser de
-E!Yzidas pelo alimentante na determinação da base 
de cálculo do Imposto sobre a Renda na declaração, 
observado, no caso de despesas de educação, o li· 
mite previsto na alfnea "b" do inciso 11 deste artigo. 

(A Comissão de Assuntos Ecandmi
cas- Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 117, DE 1996 

Dispõe sobre a demonstração social 
das empresas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1° A empresa obrigada a publicar seus ba· 

lanços patrimonial e de resultados editará, juntamen
te com estes, a demonstração social, info1111<1ndo, 
enrreta~o ao correspondente perfodo administrati
vo, o& beneffcios gerados para a comunidade social, 

~ · ·especialmente: 

I -o valor dos impostos, das taxas e das·con
tribuições obrigatórias recolhidos à União, aos Esta· 

· dos, ao Distrito Federal, aos Municfpios e às respec
tivas auterquias e demais entes autOnomos, indivi
duando o destinatário e a espécie de tributo; 

11 - a quantidade dos empregados marrlidos no 
inicio e no fim do perfodo administrativo e o valor 
bruto da remuneração paga a eles; 

III - o total recolhido em nome dos emprega· 
dos para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço; 

IV - o valor recolhido, como encargo patronal, 
à instituição oficial de previdência e assistência so-
cial; · · 

V._ a importância recolhida, a titulo de contri
buição patronal, à entidade de previdência comple
mentar, com sua denominação social e seu número 
de registro no órgão fiscalizador da União; · 

VI - a quantia despendida com a alimentação 
dos empregados; · 

VIl - o montante das despesas com a assistên· 
cia à saúde dos empregados, destacando os servi· 
ços voluntários e os obrigatórios; 

VIII - a soma dos lucros distribufdos aos em
pregados, aos diretores e aos acionistas; 

IX - o valor das contribuições voluntárias a as
socia~JI~ empregados e dos dispêndios para o 
Tater destes; · - ~ ~ 

X - o valor correspondente aos serviços e às 
obras doadas à comunidade, destacando as espé
cies e os destinatários respectivos; 

XI- o total despendido êom patrocínios científi
cos, culturais O!J esportivos; 

XII - o m'óntante dos investimentos e das des
pesas efetuadas com a proteção do meio ambiente, 
destacando as instalações industriais, as obras ex
temas e outras espécies de dispêndios; 

XIII - o valor das demais colaborações presta
das, separando as voluntárias e as obrigatórias. 

Parágrafo único. A demonstração social, assim 
como as demais peças conlábeis, serão assinadas 
pelo contador responsável da empresa. · 

Arl 2" Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Arl 3° Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

• Valiosos são os beneffcios sociais gerados pe
las indústrias e demais empresas, além da produção 
e intermediação de bens, o fornecimento de S!ilrviços 
e a obtenção de lucros para os empreendedo~. 

Convém que esses beneffcios sejam divulga· 
dos em demonstração apropriada, ao lado dos ba· 
lanços patrimonial e de resultados, para conheci
mento da comunidade social e valorização das ~pró
prias empresas, freqüentemente atacadas de forma 
passional por pessoas desinformadas. 

Este projeto de lei introduz a citada iemonstra
ção social, impropriamente denominada de balanço 
social, entre os documentos de obrigatória publica
ção. 

Ao explicitar as principais informações de inte
resse social a serem destacadas, o projeto procurou 
facilitar a P.Pieta dos dados recorrendo às contas de 
custos e 'aespesas da própria escrituração contábil, 
excluindo os saldos por pagar apresentados nas 
contas das dividas, remanescentes daqueles custos 
ou despesas. 

A utilidade da divulgação organizada das infor· 
mações de cunho social compensará com enorme 
margem o pequeno custo adicional da publicação, 
com proveitos inesperados para a comunidade, os 
empregados, os governos e a própria empresa. 

Sala de Sessões, 30 de maio de 1996. - Sena
dor Ney Suassuna. 

(A Comissão de Assuntos Ecandmi
~ cas.-DeciJ;áo Terminativa.) -· ---- ~-~ -- --

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os 
projetes serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes. 
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-· ~ . -~--- -
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 

lo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Valmir 
Campelo. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 537, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2° da Cons-

tituição Federal, e do art. 216, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ex-
celentfssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
as informações a seguir listadas e conforme modelo 
anexo, referentes ao Banco do Brasil S/A, à Caixa 
Econõmica Federal e ao Banco Nacional de Desen-
volvimento Econõmico e Social. 

Informações: 
. -l . ..;. so'lla dos valores das aplicações réaliza-
das em todos os Estados da Federa -o, nas anos - . . ça 

· *"'199..4 e 1995, individualizados por ano. 
2. A soma dos valores 'orçados das aplicações 

a se realizar em todos os estados da Federação em 

1996. - I' das 3. O valor das aplicaçoes rea 1za nos anos 
de 1994 e 1995, individualizadas por ano e por esta
do, em cada um dos seguintes estados: Minas Ge
rais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espfrito Santo, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Acre 
e Bahia. 

4. O valor das aplicações orçadas para o ano 
de 1996 em cada um dos estados listados no item 
anterior. 

Para maior facilidade de comunicação desta 
necessidade de informações anexamos planilha a 
ser preenchida 

Justificação 

A proposição tem por objetivo a colela de infor
mações sobre as aplicações realizadas e orçadas 
pelas principais instituições financeiras federais nas 
unidades da federação que compõem o corredor 
Centro-Leste, bem como nos maiores estados que 
são por ele influenqiados. 

As informaçC'es oficiais propiciarão a análise 
distributiva das aplicações em nfvel regional. Com 
base no estudo, teremos elementos objetivos para 
o melhor entendimento da economia do Corredor 
C~ntroleste, objeto da Comissão por nós presidi-

--da.--- ... --~ ·--· . 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1996.- Se
nador José lgnácio Ferreira, Presidente da Comis
são do Corredor Centroleste. 

-

. 

.. 

-- -
Nome da Entidade Aolicacões 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Esofrito Santo 

Mato Grosso 

Mato Grosso do Sul 

Goiás 

Tocantins 

Acre 

Bahia 

&.D-Tolaldas Esl!ldos Acim 
-~ 

JTotal Ge"ral de Todos os I 
Estados da Federação 

~ ~ ~ 
1994 1005 1996 

I 
·~ 

obServação: PreenCher um quadro deSte p;ira cada uma dàs enfi.. 
dadas seguintes: Banco do Brasil SIA. caixa EconOmica Federal 
e Banco Nacional da DesenvoMmento EconOmico e Social. 

(A Mesa para Decisão.) 

REQUERIMENTO N2 538, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50, parágrafo 2" 

da Constituição Federal e do art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solici
tadas ao Excelentfssimo Senhor Ministro de Estado 
do Planejamento e Orçamento as informações a se
guir l~qas. referentes a desembolsos de custeio e 
de investimentos de cada uma das empresas esta
tais controladas pela União, desmembrados pelas 
suas subsidiárias e filiais em cada eslado da Fede
ração, abaixo listados e conforme modelo anexo. 

Informações: 
1. A soma dos desembolsos efetivos, separan

do custeio de investimento, globalizando todos os 
estados da Federação nos anos de 1994 e 1995, in
dividualizados por ano. 

2. A soma dos valores orçados no ano de 
1996, separando custeio de investimento, globali
zando todos os estados da Federação. 

3. O valor dos desembolsos efetivos, separan
do custeio .de-investimentos, realizados nos anos de 
1994 e 1995, indMdualizados por ano, e por estado, 
em cada um dos seguintes estados: Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Espfrito Santo, Mato 
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Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Acre 
-esahia. 

4. O Valor dos desembolsos orçados para o 
ano de 1996, separando custeio de investimento, em 
cada um dos estados listados no item anterior. 

Para maior facilidade de comunicação desta 
necessidade de informações anexamos planilha a 
ser preenchida. 

Justificação 

A proposição tem por objetivo a coleta de infor
mações sobre investimentos e custeio, controlados 
pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, para 
cada uma das subsidiárias das empresas estatais lo
calizadas nas unidades da Federação que compõem 
o Corredor Centro-Leste e nos maiores estados que 
também sofrem sua influência. 
· -AS" informações oficiais propiciarão a análise 
distributiva das aplicações em nível·regional e fome-

- · ·cerã<releinentos objetivos ·para melhor entendimen
to da economia do Corredor Centro-Leste objeto da 
Comissão. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1996. - Se
nador José lgnácio Ferreira, Presidente da Comis
são Especial do Corredor Centro-Leste. 

DESEMBOLSOS DE ESTATAIS-CUSTEIO 
E INVESTIMENTO 

Estado em que foi •pll-- llnornb>lsoo DHombolooo 
cado o Desembolso .... 1905 

Cusoeb lnvesO Cusoeb lnvesli 
mento monto 

Minas Gerais 

Rio de Janeiro 

SãoPatOO· 

Espírito Santo 

Mato Grosso 

Mato Grosso do Sul 

Goiás 

Tocantins 

Aere 

Baha 

Sub-Total doa Estados 
Acima 

Observação: preencher um quadro para cada estatal 

(À Mesa para decisão.) 

Dooombal-.... 
c....,;o lnvesli 

monto 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso UI do art. 216 do Regi
mento Interno desta Casa. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Valmir campelo. 

É lido o seguinte: . 

OF. GLPMDB N• 341/96 

Brasma, 1 O de maio de 1996 
Senhor Presidente, -
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex

celência a indicação do Senador Gerson Camata, 
como membro Trtular, em substituição ao Senador 
Mauro Miranda, na Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito, criada através do Requerimento n• 1, de 
1996 - CN, destinada a •apurar as denúncias na re
vista VeJI! do dia 30 de agosto de 1995, sobre o tra
balho de ..c:rianças e adolescentes no Brasil", ficando 
a mesma assim constituída: 
Titulares Suplentes ;, 
Marluce Pinto João França '! 
Gerson Camata Onofre Quinari 
Nabor Júnior Aaviano Melo' 

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

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será 
feita a substituição solicitada 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 
1" Secretário em exercício, Senador Valmir campa
lo. 

São lidos os seguintes: 

OF.N°.35>ti96-LPFL 

Brasma, 29 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. SF/798196, dessa Presi

dência, indico, para comporem a Comissão Tempo
rária, criada através do Requerimento n" 475, de 
1996, destinada a "definir uma política para o-rlesen
voMmentO económico e social da Amazônia", os se
guintes Senhores Senadores: 

Titulares 
Bernardo Cabral 
JoséBianco 

Suplentes 
RomeroJucá 
Jonas Pinheiro 
João Rocha 

2. Esclareço, ainda, que a terceira vaga de titu
lar, que cabe a este partido, foi cedida ao PSB. 

Atenciosamerrte, Senador Hugo Napoleão, LI
der do PFL no Senado Federal. 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00745 

OF.GSAA N° 0540/96 

Brasília - DF, 29 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais e na qualidade de Lf

der do PSB no Senado Federal, venho à sua honro
sa presença para informar que serei o membro titu
lar, na vaga do Partido Socialista Brasileiro, na Co
missão Temporária destinada a buscar junto a co
munidade científica brasileira e a sociedade em ge
ral, novas propostas para o desenvolvimento da 
Amazônia, de modo a definir uma política que garan
ta o crescimento de sua economia em consonância 
com a melhoria da qualidade de vida de seus habi
tantes (Comissão Amazônia Urgente), conforme Re
querimento n• 475/96, aprovado na Sessão do Se-
nado em 23-5-96. _ 
· -Na-oportunidade apresento a V. Ex" meus pro
testo$ c!e elevada estil)1a e distinta consideração. - ··· 

- · ·Sena8gr Aclemir Andrade, Lfder do PSB. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre

sidência designa os Senadores indicados pelas U
deranças do PFL e do PSB, respectivamente, para 
integrarem a comissão temporária criada per inter
médio do Requerimento n" 475, de 1996, nos termos 
dos expedientes que acabam de ser lidos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável, de acordo com o Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Para 
usar da palavra para uma comunicação inadiável, V. 
Ex" terá que esperar o final do Expediente. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- En
tão, peço a palavra como Líder. 

Q. SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Como 
Líder, concedo a palavra a V. Ex" per cinco minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Como Lfder. Sem revisão do .orador.) -
Agradeço a V. Ex". 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, na ma
nhã de hoje, a Câmara dos Deputados ocupou gran
de parte do seu Expediente comentando a opinião 
de um repórter da Rede Globo, Arnaldo Jabor, sobre 
a atuação do Congresso Nacional. 

Confesso que não tive oportunidade de ouvir a 
opinião do citado jornalista. Entretanto, dada a re
percussão das criticas feitas ao Congresso, que fo
ram divulgadas através do Programa "Bom Dia Bra-

• -sii", d!l Re<le-Giobo, cumpre-me, tão-somente, dizer 
que, efetivamente, já é frágil e insignificante a popu
laridade do Congresso Nacional, agravada pelo noti
ciário rnassivo de determinados setores da imprensa 
que, a pretexto de agredirem uma minoria, que, 

eventualmente, possa causar prejuízos à imagem do 
Congresso, resolvem investir contra a totalidade da 
Casa, como se Deputados e Senadores, na sua ge
neralidade, fizessem do Congresso Nacional um ins
trumento de enriquecimento pessoal, urna perta 
aberta à corrupção e o atendimento aos privilégios 
odientos que tantas vezes são alvo de criticas dos 
próprios parlamentares. 

Não se pode, Sr. Presidente, em função do 
comportamento incompatfvel desse ou daquele pro
fissional, generalizar uma cn'tica à Imprensa. Por
que, se há comportamento em desacordo com as 
exigências da sociedade, no âmbito do Congresso, 
também existe no âmbito da Imprensa. Nem por isso 
podemos generalizar, podemos agredir a Imprensa 
brasileira, que atende ao papel exigido pela demo
cracia de levar a verdade, de formar a opinião públi-
ca. 
_ é um desprezo total que hoje existe em nosso 
Brasil em relação ao Congresso Nacional. Basta, Sr. 
Presidente, que citemos recente pesquisa realizada 
pelo instituto Vox Populi e divulgada em vários jor
nais do Pafs: ali a Imprensa aparece em primeiro lu
gar, com 72% de aprovação; em segundo lugar está 
a Igreja Católica; e o Congresso Nacional, com ape
nas 27% de aprovação, só perde para a Igreja Uni
versal, aquela igreja cujo bispc, num momento infeliz 
e deplorável, chutou a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil, num desrespeito ao 
espírito religioso existente em nosso País. 

•o Congresso Nacional, Sr. Presidente, portan
to, está vivendo momentos difíceis, de baixa na sua 
popularidade, no seu crédito e na sua confiança. É 
verdade que, vez por outra, até colegas nossos en
carregam:se de enfraquecer o Congresso Nacional, 
não só com exceções, e· praticam realmente a políti
ca combatida pela sociedade brasileira, de atendi
mento só aos seus interesses pessoais. Mas a gran
de maioria do Senado Federal, da Câmara dos De
putados, cuida - não tenho a menor dúvida - dos in
teresses das populações que representam. 

Sou um Senador da República e não me consi
dero pessoalmente atingido pelas críticas feitas pela 
Imprensa, mas como a instituição a que pertenço foi 
atingida na sua totalidade, sem nenhuma exceção, 
aproveito o momento de início da sessão de hoje 
para dizer que não concordamos, de forma alguma, 
que uma instituição que representa, antes de tudo, _a 
democraciã--Seja -vilipendiada na sua honra, se1a 
agredida no seu comportamento ético e seja jogada 
no lixo da falta de credibilidade e de confiança, 
quando precisamos, para o fortalecimento da demo-
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cracia, de um Congresso forte, de uma Câmara dos 
-o-eputados e de um Senado que correspondam às 
expectativas desta Nação. 

É verdade que o momento que estamos viven
do, de estabilização da moeda, está implicando o 
sofrimento de muitos segmentos sociais e económi
cos do nosso Pafs. Não só os~trabalhadores estão 
sofrendo, mas também os empresários; suas indús
trias estão quebrando, atingindo em cheio populaçõ
es inteiras, principalmente nos centros mais evoluí
dos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul, com o desemprego em massa. Isso gera, por 
certo, um negativismo em relação às aut01idades do 
nosso País. 

Considero que pertencer a esta Casa, ser Se- ~ 
nadar ou Deputado, já é um privilégio; e ainda men
cionam que o Senado Federal e a Câmara das De
pufiR!õS"'são cheios de mordomias, quando as mor- ... 
domias se encontram em outros lugares. 

~ · .. ,_""'" salário que aqui recebemos, como Senado
res da República, para dar assistência às famfiias, 
aos nossos Estados, em temnos de comparação, 
realmente é atto - R$5200 líquidos. Porém, não é 
tanto assim, se levamnos em consideração as nos
sas responsabilidades, os compromissos que assu
mimos com os nossos Estados, de ir aos municípios, 
freqüentá-los, comparecer a todas as solenidades 
para as quais somos convidadas; etetivarnente, é 
um salário quatro a cinco vezes menor que o de 
qualquer jornalista, de qualquer empresário de um 
grande jornal deste País. E nem por isSo agredimos 
esses jornalistas. 

Sr. Presidente, ao encerrar as minhas pala
vras, pediria à imprensa brasileira, que efetivamente 
tem prestado um serviço enomne à democracia, ao 
soerguimento do nosso desenvolvimento, prestando 
imensa ajuda ao Brasil, apresentando denúncias 
consistentes - quantas delas trazemos à tribuna des
ta Casa-, que preserve melhor a instituição, porque, 
se um dia for fechada, os jornalistas não terão a 
possibilidade de fazer suas crtticas aos poderosos 
do dia. 

Muito obriga~. Sr. Presidente. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Lfder, nos temnos do art. 14, 11, 
'a', do Regimento Interno. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, peço 
.pãra fazei'uso da palavra logo após o Senador Val
mir Campelo, também como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Após o 
Senador Valmir Campelo, a palavra está assegurada 
a V. Ex", como Líder. 

Tem V. Ex0 a palavra, Senador Valmir Campe-
lo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs Senadores, seqüenciando as palavras 
do nobre Senador Antonio Carlos Valadares, que
ro dizer que acredito que a culpa não seja só da 
imprensa; se a imprensa tem culpa, também nós 
somos culpados, porque não tivemos a coragem 
de fazer uma lei de imgre!lsa que nos pudesse 
resguardar de determinadas calúnias e mentiras. 

Mas não é somente nesse ponto que somos 
culpados. Existem alguns Senadores que, para 
aparecerem na mfdia, ficam deturpando não o 
nome dos demais Senadores da República - tam
bém não me sinto prejudicado por isso -, mas o da 
instituição. 

Tive aqui a oportunidade de denunciar, na 
segunda"feira próxima passada, que um Líder de 
um Partido no Senado concedeu uma entrevista 
para o jornal O Estado de S.Paulo, publicada na 
sua edição do último sábado, a respeito das R!for
mas, dizendo que na Câmara é mais fácil o Gpver
no obter votos favoráveis, porque lá isso é 'feito 
mediante, por exemplo, a nomeação do Presidente 
do INCRA ou de um diretor de departamento. E 
afirmava que no Senado essa prática é mais difícil, 
porque aqui a moeda mais forte são as emendas 
do Orçamento e do Plano Plurianual. 

E ninguém toma providências a respeito dis
so, nem a Direção da Casa. 

Não me sinto absolutamente atingido por 
isso, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque 
não apresentei, absolutamente, nenhuma emenda 
individuaf, ·nem ao Orçamento, nem ao Plano Plu
rianual. Mas não condeno nenhum Senador da Re
pública ou Deputado que o tenha feito, porque 
acredito, e a lei assim o determina, que o faz em 
benefício das suas comunidades. 

Aliás, nenhum membro da Bancada do Distri
to Federal apresentou emenda individual; foram 
todas emendas coletivas, a pedido do Governo do 
PT. Acima das siglas partidárias, das cores parti
dárias, atendemos a esse apelo, porque reconhe
cemos que todas as emendas solicitadas pelo Go
vernador do Distrito Federal, do PT, revertem-se 
em benefício da nossa cidade • 

No e~nto, -a Líder do PT, infelizmente, afir
ma ao jornal O Estado de S.Paulo que a moeda 
mais forte no Senado Federal são as emendas do 
Orçamento e as do Plano Plurianual. Condeno isso, 
absolutamente. 
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Quero deixar aqui o meu protesto e solidarizar-
-me,- em parte, com V. Ex", porque nãó condeno so
mente a imprensa, não faço criticas somente à im
prensa. Para que possamos ser respeitados, é ne
cessário que nos respeitemos, e, acima de tudo, que 
respeitemos esta instituição. 

Não entendo por que a Casa não toma nenhu
ma providência para encaminhar esse caso à Co
missão de Ética do Senado Federal. 

Acima de tudo, precisamos nos respeitar, para 
exigirmos respeito da sociedade. 

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex" 
poderá usar da palavra, como Lfder, logo após o Se
nador Nabor Júnior, que está inscrito. Só é possfvel 
o uso da palavra para comunicação inadiável depois 
- -- .. de encerrada a lista de oradores. .--

··· -~ ~o-SR. ELCIO ALVARES- Pois não, Sr. Presi- . 
dente. - · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, que 
dispõe de 5 minutos. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Como 
Uder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, ouvi atentamente os 
comentários feitos pelos Senadores Antonio Car
los Valadares e Valmir Campelo, em defesa da 
mais legítima e precípua expressão da democra
cia, o Parlamento. 

O Congresso Nacional sempre foi alvo fácil e 
desarmado, como ocorre agora, quando se vê diante 
de seguidas manifestações de alguns articulistas 
que Cljticam, por meio de seus órgãos de imprensa, 
a Instituição. Algumas vozes Se têm apresentado, 
para, com clareza e patriotismo, repor a verdade dos 
fatos e entendo que é da maior oportunidade proce
der à leitura do artigo publicado no jornal Zero Hora, 
de Porto Alegre, edição de 28 de maio corrente, 
subscrito pelo Deputado Michel Temer, Lfder do 
PMDB na Câmara dos Deputados. 

Para conhecimento da Casa e para que conste 
nos seus Anais, cumpro a tarefa de proceder à leitu
ra deste importante documento: 

·o Congresso Nacional é o repositório 
das vontades nacionais. Suas decisões de
vem inspirar-se no ideal do bem comum, fru
to-dGS inte~ e das reivindicações das 
coletividades (Câmara) e das regiões que as 
sediam (Senado). A instituição congressual 
serve como fórum para debates e discussõ
es de problemas (função parlamentar) e 

como órgão que comanda a alia política, 
promulgando leis (função legislativa). 

Seus representantes são eleitos pelo 
mecanismo democrático do sufrágio eleitoral 
e se integram a Partidos, que constituem o 
núcleo da política. O povo é, portanto, agen
te e fim do processo político, exercendo, nas 
campanhas eleitorais, seu direito inalienável 
de aprovar, recriminar ou condenares traba
lhos desenvolvidos por seus representantes, 
reelegendo-os ou não para um novo manda
to. 

A lembrança desses fundamentos de 
representação política parece conveniente 
no momento em que o Congresso Nacional 
passa a receber um volume inusitado de 
ataques, cnlicas e campanhas, que procu
ram retratar a ação parlamentar, relacionan
qQ-a a baixezas e à defesa de interesses 
pessoais. 

Primeiro, é oportuno lembrar o magnífi
co trabalho que o Congresso Nacionáf tem 
realizado nos últimos meses. Se há demora 
no processo recisório, é porque a complexi
dade das matérias em questão exige acui
dade e responsabilidade em seu exame e 
em sua aprovação. Afinal de contas, esta
mos tratando de um conjunto de conceitos 
com profunda repercussão para a vida dos 
cidadãos e das instituições nacionais. lnclur
mo-nos entre aqueles que desejam apressar 
as reformas constitucionais, preocupados 
que somos em gerar condições para a conti
nuidade da estabilidade económica do País. 
laespeitamos, porém, o direito de Parlamen
tares, de Partidos e de outros poderes cons
titucionais de debater, profundamente, ques
tões de forma e de fundo e de expor as suas 
divergências. Afinal de contas, as virtudes 
da liberdade e da diversidade cristalizam a 
essência da filosofia democrática. 

Não é verdade e não passa de-comple
to desconhecimento que o Corpo Parlamen
tar seja inepto. Como Lfder de um grande 
Partido, tenho condições de afirmar que a 
vontade, o engajamento e o sentido de parti
cipação animam as ações do Congresso, 
dando-lhe uma e!Jergia e uma etervescência 
intensas. "E é sempre bom relembrar que o 
trabalho de um Deputado abrange as inume
ráveis horas passadas nas discussões e de
cisões das Comissões Temáticas, passa pe-
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los necessários contatos com as bases polí
ticas, entrando, ainda, por expedientes de 
articulação e mobilização que ultrapassam 
os expedientes normais. 

Não deixa de ser também leviandade 
garantir que o fisiologismo inspira o compor
tamento politico. Para os crfticos que marte
lam o Congresso com essa tese, resta dizer 
que as sociedades mundiais, integrando-se 
a uma ordem pós-industrial, intensificam o 
conceito de micropolftica, pela qual fazem 
passar as visões e os interesses de grupos 
específicos. Há novos fluxos de repre
sentação, como sindicatos, associações, fe
derações, entidades ecológicas e de movi
mentos étnicos, que passam a ditar influên
cia e a abrir novas fronteiras no discurso so-

--... cial. Eles, de maneira legitima, manifestam 
_ ... ·- . • · idéias que devem ser acolhidas, porque, no · 

· -- fundo, constituem uma eSteira da própria vi
são global da sociedade. 

Não podemos tolerar que o Congresso 
Nacional continue a ser castigado por de
núncias irresponsáveis e deletérias; que se 
prestam a macular o conceito de nessas ins
tituições polfticas, porque, afinal, a imagem 
do Poder Legislativo é quem acaba sendo 
prejudicada. Falhas ou atos ilícitos pratica
dos por alguém em particular podem e de
vem ser denunciados e julgados. Mas não 
podemos permitir, sob nenhuma hipótese, 
que o Congresso Nacional seja confundido 
com o praticante desses aios e que sirva de 
palco para o destile de cultores da mais per-

-· versa das iniqüidades: a injustiça." 
Sr. Presidente, este artigo do Deputado Michel 

Temer, Lfder do PMDB na Câmara dos Deputados, 
engrandece a biografia polí!ico-parfamenlar de seu 
autor e retrata bem o que representa o Congresso Na
cional na sociedade democrática que todos praticamos 
aqui no nosso País. Deve, por isso, ser objeto de res
peitosa e responsável meditação de todos os brasilei
ros, cuja representação legítima está nos plenários do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 

Muito obrigado. 
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peçc 

a palavra, como Líder. 

-· -O SR • .PRESIDENTE (Ney Suassuna}- Conce
do a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares, como 
Lfder, por cinco minutos. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como U
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 

·- ~ 
Srs. Senadores, tenho acompanhado atentamente, 
como todos aqueles que integram esta Casa, comen
tários, artigos e pronunciamentos sobre a atuação do 
Poder Legislativo, e aí englobo Câmara e Senado. 

Nós últimos tempos, inegavelmente, têm au
mentado, de forma distorcida e injusta, as críticas 
em relação ao Congresso Brasileiro; cnlicas essas 
que não têm o respaldo da verdade, que são feitas a 
titulo de agressão gratuita. Infelizmente, inclusive 
através de veículos de comunicação muito fortes, é 
passada a imagem do politico como aquele que ad
mite barganhas, negociatas, enfim, uma imagem 
que não representa a maioria deste Congresso, seja 
da Câmara, seja do Senado. 

O Senador Valmir Campelo, com muita objetivi
dade, antecntem, teve oportunidade de fazer um co
mentário para o qual chamo a atenção de todos nós, 
que representamos o pensamento desta Casa, infor
_mando que um colega nosso teria declarado que as 
barganhas na Câmara dos Deputados são feitas me
diante simples cargos e que aqui a moeda era a par
ticipação no Orçamento e no Plano Plurianual. ~ 

Sr. Presidente, esta Casa é um sodalíciQ de
mocrático. Aqui temos momentos felizes, alguns ou
tros que podem merecer crfticas, mas, ao longo des
ses anos que tenho desempenhado o mandato de 
Senador da República pelo Espírito Santo, nunca 
encontrei um gesto de um colega que não estivesse 
dentro das normas da probidade, do exercício sere
no, do exercício correto de Parlamentares. 

E, agora, como Lfder do Governo e em face da 
fala do eminente Senador Valmir Campelo, sinto-me 
no dever de dizer publicamente que ao longo desse 
período de liderança, tempo superior a um ano, ja
mais-.tive; ·de qualquer colega daqui do plenário do 
Senado da República, uma reivindicação que não 
fosse voltada para os mais elevados propósitos. Nin
guém postulou, junto ao Lfder do Governo, pedindo 
favores pessoais. E a atitude legitima de qualquer 
Senador que pede em favor do seu Estado, conve
nhamos, é o exercício correto do mandato de Sena
dor. O Senador pedir verbas ou obras para o seu 
Estado é exercício correto, e ninguém pode recrimi
ná-lo por isso. 

· Portanto, se houver qualquer tipo de insinua
ção, e esta insinuação não constrói, de que a Casa 
não procede com correção, como Uder do Governo, 
quero rechaçar totalmente qualquer palavra que fira 
uma verdade que é absoluta entre nós, a do respeito 
mútuo, do respeito ao exercício do mandato. 

O Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso - ~nho reiterado aqui - tem postulado, com 
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insistência, as reformas em favor do País. Não são 
-projetes de Governo, mas projetes voltados para 
uma ampla melhoria, que não se restringem apenas 
aos aspectos econômicos e sociais. 

Em nenhum momento, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso autorizou seu Líder, ou qualquer 
Ministro, a tratar com Senadores em uma linguagem 
que não seja a da elevação, preservando, acima de 
tudo, os interesses nacionais. Portanto, é contristan
te quando temos oportunidade de verificar, principal
mente de colegas nossos, críticas que não condizem 
com a realidade. 

Hoje, já tive notfcia de que a Câmara dos De
putados viveu alguns momentos intensos, em face 
de uma critica de larga repercussão nacional. Quero 
fazer um registro em favor da imprensa, principal
mente a que faz cobertura nesta Casa. Tenho certe-
za de que meu depoimento será inteiramente refe
r.elldac:lo..,.pebs meus pares. Temos, talvez, umà das 
melhores bancadas de imprensa a acompanhar nos- ··· 

~ .. J;o_a ~alhos. Os comentários, quando feitos, abor
dam cntícas corretas. No entanto, Sr. Presidente, 
fora do âmbito do Senado é ãlferente. Alguns ele
mentos, em programa de grande audiência, princi
palmente na televisão brasileira, timbram em mos
trar Senàdores e 'beputados comê> figuias i:aricatas. 
Se tivermos oportunidade de verificar o entrecho de 
algumas novelas e de alguns programas, veremos 
que a figura do Senador da República é sempre das-
primorosa. · · · 

Faço esse registro, porque entendo - ao longo 
de uma vida pública de mais de 30 anos - que não 
tenho feito outra coisa senão trabalhar em favor do 
meu ideal de político, em favor do meu Estado. Está 
chegando um momento em que será preciso dizer 
um basta! Se não o fizermos, teremos, permanente
mente, o resultado das pesquisas eleitorais colocan
do o Congresso Nacional nas derradeiras posições 
de apreço por parte da opinião pública. 

Dizer que o Congresso é infalível, que o Con
gresso acerta sempre, que o Congresso é primoroso 
nas suas decisões, seria da nossa parte uma utopia, 
porque temos erros e defeitos como todas as entida
des que visam aperfeiçoar, principalmente, os costu
mes democráticos. 

Mas isso, Sr. Presidente e eminentes Colegas, 
não é uma afirmação que possa perturbar, de ma
neira nenhuma, aquela linha de probidade que tem 
sido imprimida a esta Casa. E vou mais além, o tra
balho do Senado da República, nos últimos tempos, 
é l!ffi trabalho que merece registro e elogio pela de-

• dicaçâo aos Senadores, seja a nível de eomissões, 
seja no plenário. 

Portanto, faço um apelo sincero aos que fazem 
crítica destituída de base concreta no sentido de que 
reflitam, porque, acima das nós, está a dignidade de 

uma instituiçao, um dos alicerces do sistema demo
crático brasileiro. 

Temos responsabilidades definidas e estamos 
conscientes do nosso papel. Portanto, associo-me 
ao pronunciamento do nobre Líder do PTB, Senador 
Valmir Campelo, para dizer que todos nós, com a 
formação de democratas que temos, aceitamos a 
crítica quando ela é construtiva e é procedente. Mas 
quando a critica tem a intenção de ferir uma Casa 
que está acima das paixões, dos posicionamentos 
pessoais, ela deve merecer o mais vivo repúdio. 

Estimamos sinceramente que nós e os veícu
los de comunicação, que nós e a opinião pública 
brasileira acertemos um denominador c9mum que 
venha, cada vez mais, construir em favor do Brasil. 
Da forma que está, considero a crítica generalizada, 
a crítica improcedente, sem dados concretos, pro
fundamente deletéria para o sistema democrático 
brasileiro. (Muito bem!) 

O S!'!. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palàlaa ao Senador Coutinho Jorge, por permu
ta com o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA, Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a partir da 
próxima semana, o mundo estará voltado para o 
grande encontro que será realizado em Istambul, na 
Turquia. 

Trata-se da 11 Conferência de Assentamentos 
Urbanos, decidida pelas Nações Unidas como a Últi
ma grande conferência em escala mundial. Em 
1992, tivemos a grande Conferência sobre Meio Am
biente e Desenvolvimento e, de lá para cá, tivemos 
outras reuniões importantes, em 1994 e 1995. Essa 
será a última reunião do século a tratar dos proble
mas globais da humanidade, que serão discutidos 
por todos os países, sob a coordenação das Nações 
Unidas, e.,.onde serão definidas estratégias de busca 
de soluções em favor desses problemas. Espera-se 
que cerca de 185 países participem desse encontro 
e que mais de 160 mil pessoas estejam presentes 
na Turquia. 

Lembro que a Conferência Habitat I, realizada 
há 20 anos ém Vancouver, no Canadá, definiu as li
nhas básicas da problemática urbana no mundo. 
Mesmo assim, nesses 20 anos, os problemas se 
agravaram, como é o caso típico da habitação, dos 
transportes coletivos, da poluição urbana, do empre
go e dos problemas de infra-estrutura, sobretudo na 
área de financiamento. 

Há uma tendência, como se sabe, irreversível 
de as ~viverem nas cidades. O Brasil, na dé
cada de 40, tinha uma população urbana de 25%; 
hoje, essa população chega a mais de 75%. Somen
te 1/4 da população vive no campo e 314 vive na 
zona urbana_ 
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Uma série de reuniões preparatórias definiu as 
-linhas mestras dessa grande reunião de Istambul. 
Lembro ainda que a reunião do Habitat II debaterá 
problemas sérios, como a previsão de que, até o 
ano 2030, a população urbana chegará ao dobro da 
população rural. Pafses corno o Brasil terão real
mente uma população tipicamente urbana. Os maio
res problemas econõmicos, sociais e ambientais do 
século estarão concentrados em todas as áreas ur
banas. 

É importante lembrar que, a partir deste final 
de século, crescimento populacional significa cresci
mento urbano. A maior parte das atividades econõ
micas, dos recursos consumidos e da poluição gera
da encontram-se nos centros urbanos, gerando de
mandas imensas no que diz respeito à alimentação, 
energia e água, por exemplo. • 
· ·-()..grande objetivo dessa reunião será exala
mente !lefinir uma polí.lica de ação mundial voltada 

~ · ··<!& ..eplrentamento da problemática urbana no mun
do. Cada país está obrigado a encaminhar, entre ou
tras coisas, o diagnóstico da realidade sócio-econõ
mica urbana, um plano nacional de ação e as linhas 
mestras da cooperação internacional. Todos deve
rão estar de acordo com o que será aprovado nesse 
grande encontro mundial, o que resultará numa 
soma de principies e compromissos assumidos. As
sim, a partir de 1996, os pafses terão a obrigação de 
implementar essas políticas, visando exatamente su
perar os graves problemas urbanos que afligem a 
humanidade. 

As experiências bem-sucedidas nos países se
rão analisadas. O Brasil, por exemplo, foi escolhido 
por uma experiência bem-sucedida no Nordeste, 
dentre as doze melhores escolhidas pelas Nações 
Unidas. 

auero lembrar também que a grande priorida
de desse encontro será a apresentação de progra
mas, planos e políticas voltados ao assentamento 
urbano sustentável, à habitação adequada para to
dos, pois esse é o grande problema, sobretudo dos 
pafses em desenvolvimento. 

Outra previsão dá conta que, a partir do ano 
2000, 90% das vinte e três grandes metrópoles do 
mundo estarão nos pafses da África, Ásia e América 
Latina. 

O Brasil definiu, na sua Constituição, a grande 
competência e responsabilidade dos problemas ur
banos nos municípios, mas não instrumentou isso 
com políticas, com programas concretos para mudar 

_ esse .!lSflld.o QS.ótico das grandes_ cidade~. 
-· Indicadores, a nfvel mundial, mostram que 90% 
do crescimento dos pafses em desenvolvimento 
será de caráter urbano. É bom lembrar que, das dez 
milhões de pessoas que morrem por ano nas cida-

des porcau~.da poluição. talta d!'.saneamento e de 
água encanada, 50% são crianças. Não há nenhu
ma guerra que mate tanto. 

A problemática do déficit haMacional, dos pro
blemas relacionados com a má qualidade da habita
ção, com os conflitos e as deficiências no transporte, 
a ausência de saneamento, o problema ambiental, a 
poluição cada vez maior dos grandes centros apon
tam essa reunião das Nações Unidas corno funda
mental para a discussão de propostas e a busca de 
soluções mais adequadas. 

É bom lembrar que o Brasil, possuidor de uma 
das maiores concentrações negativas de renda, 
apresenta problemas graves nas grandes cidades. 
Os assentamentos da década de 80 evidenciam que 
são assentamentos ou loteamentos clandestinos 
com gravíssimos problemas económicos, sociais, de 
saneamento e salubridade. Como exemplo, eu cita
.ria os seguintes números, de 1993: em São Paulo, 
20% dos1'oteamentos eram clandestinos e a popula
ção, tavelada; em Salvador, 30% da população está 
sitUada em loteamentos ilfcitos. O mesmo ocolfe no 
Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, bem cornb nas 
grandes centros de nosso País. ~ 

Ou seja, é muito importante que a problemática 
habitacional, a do transporte urbano, a do sanea
mento básico, a do meio ambiente e a fundiária ur
bana tenham um enquadramento, uma solução glo
bal, holfstica ou esférica, como se diz, com esse 
grande encontro que será realizado pelas Nações 
Unidas. 

O Brasil tem o compromisso de apresentar o 
seu ptano, mas sobretudo o de implementá-lo quan
do retomar dessa reunião de Istambul. É bom lem
brar que 'ifõs 113 milhões de pessoas que vivem no 
Brasil urbano, 75 milhões não possuem esgotos san~ 
tários, 20 milhões não possuem água encanada e 60 
milhões não possuem coleta de lixo, condições mín~ 
mas de habitabilidade em qualquer cidade do mundo. 

Nesse sentido, o Plano Nacional de Ação que 
a Comissão ·instalada neste Seriado - Comissão 
destinada a acompanhar a tese dessa Conferência 
de Assentamentos Humanos da ONU - Habitat 2 -
discutiu com o Governo, através da sua Secretaria 
de Polftica Urbana, mostra que o Governo Federal 
pretende, por intermédio do referido Plano, ter essa 
visão integrada do problema habitacional, do proble
ma de sanea_mel]!o, do .meio ambiente, além dos 
problemas ""fUndiários urbanos em cinco grandes 
segmentos, totalmente interdependentes e interliga
dos, por certo definindo programas e ações concre
tas. 
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Tanto que a nossa Comissão já solicitou ao -
-senado a prorrogação da vigência do seu funciona
mento, para que possamos atuar até o final deste 
ano, quando, então, poderemos internalizar os com
promissos assumidos na reunião de Istambul. Com 
isso, realmente, poderemos definir o que falta ao 
Brasil: uma política de desenvolvimento urbano e, 
dentro dela, uma política habijacional coerente, viá
vel e realista de saneamento básico ambiental, ur!la
no. Não temos políticas básicas, cruciais para resol
vermos os grandes problemas do País, que agora, 
no final da década, tomou-se um país tipicamente 
ur!lano. 

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu queria aqui realmente traçar as linhas básicas do 
Plano Nacional de Ação do Governo, mas o momen
to não é oportuno para tecer considerações. -Fare-. _.__.., 
mos isso quando retomarmos do encontro da Tur-

.. Q\!la.•Ar, sim, teremos obrigação de aqui discutir os 
p'rinc1pios, os compromissos assumidos por todos os 
países e pelo Brasil sobretudo, e dar continuidade, 
através da nossa Comissão do Senado, no sentido 
de internalizar, de implementar as teses que o Brasil 
assumirá na reunião de Istambul, que são funda
mentais para resolver os graves problemas ur!lanos 
que atormentam praticamente 80% da população 
brasileira. 

Eram essas as considerações, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que queríamos trazer aos Srs. Se
nadores, lembrando a fase preparatória da comissão 
temporária, criada para acompanhar as teses brasi
leiras. Foi importante ouvirmos o Brasil, o Governo 
Federal e as entidades não-governamentais. Mas a 
fase ro.ais importante será a partir de julho, quando 
as teses, as propostas, vãO:SEI transformar numa 
Política Nacional Ur!lana, em programas concretos, 
em projetos coerentes e em estratégias que irão mu
dar e, quem sabe,-melllorar a situação ur!lana deste 
Brasil. 

Eram eSsas as considerações, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR COUTlNHO JORGE EM SEU 
DISCURSO. 

O PLANO NACIONAL DEAÇÃO 

1. O ?tano contém os princfpios. as dlretrizes, as ações es-
.wiéglêãs ã õs j:lriiicipais programas sob responsabilidade direta 
da União. 

2. o documento explicita que o papel da União é: nonnati
zar e regulamentar articular, coordenar, fomentar e flnandar a 
realização das atividades. planos, programas e projetas. 

3. O Plano ãponta algumas linhas gerais de atuação dos 
Estados e Municfpios. definidas na Constituição. 

4. O plano baseia-se em duas premissas básicas: 
- a fonnulação e a inplementação de polrlfca urbana (rela

cionada com as polfticas de habitação, saneamento, transportes 

urbanos e meio-ambiente) possui como referendai básico os prin

cfJ:!ios e diretrizes constantes na Constituição. 
- a realização dos obJalfvos aslá condldonada paios in

pactos positivos da polftica de astabiUzação da eOJnomla e da. r&

fonna do Estado. 

5. No Item Introdução o Plano apresenta alguns pontos re-
latados no documento A: Diagnóstico. 

6. Princípios e Oiretri:ms da Política Urbana; a PoUtlca ur~ 

bana Nacional engloba as Politicas Nacional da saneamento, de 
Habitação e de Transportes Urbanos: 

- Descentralização 
- Atuação Integrada do Poder Público 

- Participação da Sociedade CMI 
- Coôperação entra Agentes Públicos e Prfvados 
- Função Sodal da Cidade e da Propriedade 
7. Açées Esl!atáglcas: 
O documento explicita, dentre outras, as ações do alJaJ go

verno no setor tais como: a criação da Secretaria de Pol~ Urba
na; a Instituição do Conselho Nadonal de Polftlca urbana;;a cria

ção e fortalecimento de instâncias colegladas a nCvel ast8.dua1 e 
munldpal; o proJeto de lei de polftlca urbana; demais leglslaç<las 
correlatas. 

a. PoUtlcas e Programas: 
a) Polfticas Ambiental Urbana: não inova em relação ao 

que você fez no Ministério. 
- Programa Nacional de COntrola da Poluição de ValculoS 

Automotoras (proconve) 
- Programa Nacional de COntrole da Poluição lndusb1al 

(pronacop); 
, P~ma Nacional de COntrole da Quafldade do Ar (Pro-

na<) 

- Plano Nacional da Gerenciamento Costeiro 

- Zoneamanto Ecológico EconOmico 
b) Política da Habitação: pretende inovar considerando o 

conceito de Habitat promover melhores condições de habitabilida-
de e de salubridade, indUinclo espaço, segurança saneamento, 

priVacidade etc. 
Estabelece a •untvarsaDzação do acesso a moradia ade-

quada como objetivo central de politica nacional de habitação'. 
- Programa Pró-Moradia a Habitar Brasil 
- Prog~ama carta da crédito 
- Programa de Conclusão da Empreendimentos Habitado--

nals 
- Prog.ama de"OesenvoMmantO de AltemaiiVas e Difusão 

Tecnológica 
- Protach 
- Prog~amas de Modemizaç!lo do Sator Habitação 
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- Programa de Financiamento à Produção 
· - Programa Crédito Oireto ao Cidadão 

-Locação Social 

c) Política Fundiária Urbana 
d) Política de Saneamento 
-Apolo à redução das desigualdades Sócio-Econõmicas 
- Programas de Ação Social em saneamento PASS 

- Programa Pró-saneamento 
- Programa Prosanear 
--Programa Emergencial de Geração de Empregos em 

obras de saneamento- Prosegue 

-Apoio à restruturação do sator 
e) Política de Transportes Urbanos 
- Programa de Descentralização dos Sistemas da Trans-

portes Ferroviários de Passageiros. 
- Programa de Expansão do Emprego e de Melhoria da 

Qualidade de Vida do Trabalhador. 
· -f) Plllitica Urbana 

... - Programa de moderniZação da Gestão Urbana 
, ·· ·:---=-Programa de Indicadores Urbanos 

- Programa de Oiwlgação das Melhores Práticas 
-Programa de Desenvolvimento Tecnológico do Ambienta 

Urbano 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sris e Srs. Senadores, estive hoje no 
Tribunal de Contas da União, acompanhando a ses
são em que o Ministro Homero Santos, Relator das 
contas do Governo Fernando Henrique Cardoso, de 
1995, expôs o seu relatório. Nesta reunião, foi apro
vado o relatório com a manifestação dos sete Srs. 
Ministros: Adhemar Ghisi, Carlos Átila Álvares da 
Silva, iram Saraiva, Bento José Bugarin, Paulo Al
fonso Martins de Oliveira, Humberto Guimarães 
Souto, José Antônio Barreto de Macedo e do próprio 
Presidente Marcos Vinícios Vilaça. 

Se, de um lado, aprovaram as contas do Go
verno relativas ao exercício de 1995, por outro, fize
ram sete ressalvas e um número significativo de re
comendações. Aliás, de forma bastante interessante 
e inovadora, o Tribunal de Contas da União, desta 
vez, de uma maneira bem mais elaborada do que 
em ocasiões anteriores, fez uma avaliação crítica da 
política económica, da politica governamental, da 
política social. 

Gostaria de res_saltar alguns dos pontos levan
tados pelo Relator, Ministro Homero Santo$, apoiado 
pelos seus colegas. 

Antes, porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu gostaria de formular uma questão importante, 

uma vez que o Presidente do Tribunal de Contas da 
União, Ministro Marcos Vilaça, encaminhou-me uma 
relação das Atas das sessões do Tribunal de Contas 
da União e dos decretos legislativos do Congresso 
Nacional que apreciaram as contas do Presidente da 
República, relativas aos exercfcios de 1970 até 
1994. Ocorre que hoje foram aprovadas as contas e 
o relatório de 1995. O Congresso Nacional exami
nou, votou e aprovou os relatórios do Tribunal de 
Contas da União até as contas do Governo de 1989; 
as de 90, 91, 92, 93, 94 e, agora, de 95, que serão 
encaminhadas ao Congresso, ainda não foram apre
ciadas e votadas. 

Então, Sr. Presidente, eu gostaria de, primeiro, 
saber das razões pelas quais estamos com tanto 
atraso; segundo, que esforços estão sendo elabora
dos pelo Congresso Nacional para que possamos 
cumprir nossa responsabilidade quanto ao exame 
das contá's do Governo. Penso que é estranho esse 
atraso, sr. Presidente. · 

Se V. Ex' quiser responder ao final da .minha 
fala, tudo bem, porque agora irei ressaltar alguns 
dos pontos. .. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sena
dor, posso responder a V. Ex' de imediato. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os pro
cessos de todos esse anos foram distribuídos há 15 
dias, na Comissão de Orçamento, pelo Presidente 
Samey Filho, que já os entregou a cada relator e 
concedeu um prazo até meados do próximo mês, 
quando deverão apresentar seus relatórios sobre es
ses exercícios. 

O SR. EDUARDO SUPUCY • Acredito que 
deva haver um empenho tanto da Comissão quanto 
do Congresso para que não tenhamos mais atrases. 

Sr. Presidente, o Ministro Homero Santos, a 
par de reconhecer algum mérito na ação do Gover
no, ressalta alguns aspectos que vou assinalar: um 
deles refere-se à fiscalização das renúncias de re
ceita. A Constituição de 1988 previa o controle de le
gitimidade, no art. 70, abrangendo, inclusive, o exa
me de mérito do real aproveitamento das renúncias 
de receitas para que efetivamente possa o desenvol
vimento sócio-económico, entre as diferentes regiõ
es do Pafs, ocorrer. 

• ".Em.l995, a renúncia fiscal atingiu cer
ca de R$7 bilhões (1,33% do PIB), sendo 
que para 96 estima-se que deve chegar à 
casa de R$20,7 bilhões, quase 200% de au
mer:tto.• 
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"Na construção de uma sociedade li
vre, justa e Solidária', voltada para a erradi
cação da pobreza', redução das desigualda
des sociais e regionais', promoção do bem 
estar de todos' e garantia do desenvolvi
mento nacional', não se pode aceitar tama
nha elevação da renúncia da receita. • 

Dessa forma, o Tribunal de Contas assinala o 
excesso de renúncia fiscal existente. ·· · 

Um outro ponto importante foi o referente aos 
empréstimos com recursos externos financiados 
pelo BID e pelo BIRD. 

• .. . ficou constatado que o País tem 
pago alto preço pela ineficiência na gestão 
de projetas financiados com créditos exter
nos junto a esses organismos e pelo retar-

-- jamento da execução financeira dos res
pectivos projetas, redundando no pagamen

... ·- ~. _to, além do estimado, da denominada co
-missão de compromisso'." · 

"No que tange aos 89 projetas finan
ciados pelo BIAD (64} e pelo BID (25), de 
1986 até o final do exercício em análise, fo
ram desembolsados por esses .organismos 
US$11.752 milhões, enquanto foram remeti
dos ao exterior US$22.313 milhões, resul
tando em uma transferência líquida de 
US$1 0.561 milhões, que deixaram o País na 
inadequada condição de exportador de capi
tais, frente aos citados organismos." 

• Ora, Sr. Presidente, devemos estar atentos a 
isso. Acabamos de aprovar recentemente, no Sena
do, um crédito da ordem de US$1, 7 bilhão para o 
Projefo.Sivam. De minha parte, não votei favoravel
mente, porque não aprovei a forma como foi feito; 
gostaria que houvesse licitação para a escolha da 
empresa fornecedora de equipamentos. Mas, enfim, 
teremos que pagar, ao longo de quinze anos, cerca 
de US$2,8 bilhões. 

Cabe aqui assinalar ou verificar em que medi
da os US$11 bilhões de empréstimos - que acaba
ram resultando n!,lma saída superior a US$22 bilhõ
es - resultaram em receita suficiente para fazer 
aquele pagamento, porque, de outra forma, estamos 
tendo um prejuízo líquido considerável. 

Outro ponto, Sr. Presidente, refere-se aos gas
tos sem licitação. 

· - -- ~Esse quadro, no exercício de 1995, 
permaneceu praticamente inalterado, fican
do em 21,5% o total das dispensas e em 
23,2% o total de ineXigibilidades, demons
trando que as contratações sob tais justifica-

tivas, que deveriam ocorrer em casos ex
cepcionais, representam quase metade das 
despesas realizadas •. ." 

"Pelo demonstrativo apresentado, 
pode-se constatar que, para cada Real em 
que caberia o processo de licitação 
(A$1 0.479 milhões) foram gastos por via lici
tatória 56% desse montante (A$5.864 milhõ
es), isto é, foram gastos por licitação 56 (cin
quenta e seis} centavos em cada real des
pendido.• 

Outro ponto de análise crítica que merece ser 
ressaltado foi o seguinte: 

·A Receita Arrecadada, que alcançou 
níveis bastante elevados, foi de A$316217 
milhões, evidenciando um crescimento real 
de 42,8% em relação ao exercício anterior, 
descontada. a inflação de 21 ,98%, medida 
p~oiNPC." . . 

Ora, Sr. Presidente, é importante assinalar isto: 
se houve problemas, não foi tanto por causa .do au
mento considerável de 42%, em termos reais,: da ar
recadação; o Governo teve condições muitcÍ supe
riores ao passado para enfrentar problemas. ·· 

No que diz respeito à demonstração contábil 
do Balanço Geral da União, deve ser destacado que 
"foi observado o mandamento constitucional de apli
cação mínima de 18% de impostos para a manuten
ção e o desenvolvimento do ensino, embora verifica
da, mais uma vez, a concentração desses recursos 
no ensino superior, ferindo novamente o preceito 
constitucional que assegura prioridade ao atendi
mento das necessidades do ensino fundamental 
(art.21_2, §3") e a inobservância da exigência de apli
cação de 50% desses recursos na erradicação do 
anaHabetismo e universalização do ensino funda
mental a que se refere o art. 60 do ADCT. Vale lem
brar, ainda, que restam somente 3 (três) anos para o 
cumprimento do objetivo maior desta última disposi
ção constitucional". 

No que diz respeito à dívida pública, ressalta o 
Relatório do Tribunal de Contas: 

·o endividamento líquido da União, es
tados, municípios e empresas estatais cres
ceu A$54 bilhões em 1995 em relação ao 
ano anterior, cujo endividamento era de 
R$153,4 bilhões. Esse aumento do endivida
mento do setor público fez com que as Ne
cessidades de Financiamento pelo conceito 
déficit nominal atingisSem 7,4% do PIB. No 
conQeitO operacional, o déficit atingiu 4,95% 
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do PIB. O Governo Federal e o BACEN·res
pondem por 1 ,66%, os governos estadÚais e 
municipais por 2,43%, e as empresas esta
tais por 0,87"/o, enquanto o resultado primá
rio foi superavitário em 0,45% do PIB." 

Sr. Presidente, é assinalado que, em que pese 
ao aumento do PIB e ao decréscimo significativo da 
inflação, há problemas quanto ao resgate da dívida 
social. Assinalou o Tribunal de Constas da União 
que •a queda no nível de emprego em 1995 ocorreu 
após dois anos de desempenho positivo, com cresci
mento de 1,2% em 1994 e de 0,7% em 1993". A mé
dia anual do desemprego aberto, segundo o IBGE, 
foi de 5,06% em 1994; 4,64 em 1995. 

A situação está piorando, conforme reconhe
ceu o Presidente Fernando Henrique, em Paris, uma 
'!eZ qll_e,:. em março, a taxa de desemprego já era de 
6,38%. . 

. _>-,'Sr; Presidente, no que diz respeito à política 
socoar;-o Tribunal de Contas faz uma análise séria 
sobre os programas sociais, assinalando que •o Go-

. vemo implementou alguns programas repre
sentativos de polftica social na atual gestão, desta
cando-se entre eles o Programa Comunidade Soli
dária". 

Mas a análise do Tnbunal de Contas revela 
que houve redução, em termos reais, em relação a 
1994, nos seguintes grupos de programas da área 
social, comprometendo os resuHados esperados 
para 1995: Alimentação, redução de 6%; Apoio à 
Educação e ao Ensino Fundamental, redução de 
15,66%; Infra-Estrutura de Saneamento Básico, com 
reflexos no Programa de Redução de Mortalidade à 
Infância, redução de 21,86%; Geração de Emprego 
e Renaa, redução de 40,95%; Assistência Social e 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
redução de 82,93%; Desenvolvimento Urbano, 
46,47%; e Desenvolvimento Rural, 67,64%: 

Também no que diz respeito à reforma agrária, 
o resultado é aquém das necessidades. 

Mas, Sr. Presidente, gostaria de assinalar que, 
no que diz respeito à politica social, o relatório do 
Tribunal de Contas da União faz a seguinte reco
mendação: 

Nas discussões sobre a modernização 
das relações de trabalho, deveria ser consi
derado, além das reduções dos chamados 

_ E;Qcargos sociais sobre a Fofh'!-. de Paga
mento, a diminuição da jornada de trabalho. 
Tudo isso, contribuindo para a geração de 
mais empregos. 

E ressalta; 

A criação de programa de renda míni
ma a ser custeado, por exemplo, por tributos 
sobre grandes fortunas e operações finan
ceiras também podem constituir-se em im
portante polftica de amparo ao trabalhador e 
de redução de problemas sociais. 

Além disso, diz o Relator Ho-mero santos: 
É necessário criar condições que pos

sibilitem as crianças carentes saírem das 
ruas, onde se encontram em condições de 
vida degradantes e à margem de qualquer 
benefício social. 

Projetos que priorizam a política social, 
e não apenas a política imediatista podem 
atender a algumas necessidades prementes 
dos excluídos, sem ter cunho meramente 
assistencialista. 

Assegurando renda mínima e educa
ção de qualidade, o Governo possibilita· que 

· o!f cidadãos tenham emprego e renda sufi
cientes para quebrar o círculo vicioso da po
breza e construir uma sociedade mais justa 
e digna para todos. · 

Assim, Sr. Presidente, assinalo: o MiniStro-Re
lator Homero Santos faz dura recomendaÇão no 
sentido de o Governo Federal - portanto, o Congres
so Nacional e o Poder Executivo - instituir no Brasil, 
o quanto antes, o Programa de Garantia de Renda 
Mínima, inclusive para viabilizar o ingresso de todas 
as crianças à escola e para se erradicar, de forma 
mais direta, eficaz e eficiente a miséria em nosso 
País. 

Sr. Presidente, ressaHo a importância de o 
Congresso Nacional esforçar-se para examinar logo 
os pareceres do Tribunal de Contas da União. 

Muifo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 

a mesa, Projetes de Lei que serão lidos pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Va
ladares. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 118, DE 1996 

Acrescenta ao art. 38 da Lei n2 
4.117, de 27 de agosto de 1962, que Insti
tui o Código Brasileiro de Telecomunica
ções, uma alínea f, remontando-se as 
subseqüentes. 

O Congresso Nacior,al decreta: 
Art 1• Acrescente-se a seguinte alínea f ao art. 

38 da Lei n• 4.i17, de 27 de agosto de 1962, remon
tando-se as ~ubseqüentes: 
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"Art. 38 ..................... ·-··--··-··-···-·-··· 
f) as emissoras de radiodifusão sonora 

e de sons e imagens são obrigadas a reser
var cinco minutos de sua programação, en
tre as 19 e as 23 horas, para a retransmis
são diária, exceto sábados, domingos e fe
riados nacionais, de programa oficial do 
Congresso Nacional, sem prejuízo do dis
posto na alínea e." 

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

Art 3• Revogam-se as disposições em contrá· 
rio. 

Justificação 

O projeto de lei que apresentamos estabelece 
a .ret~missão obrigatória, pelo rádio e telévisão, 
de programa oficial de cinco minutos, sem prejuízo 

· ··00-~rio da Voz do Brasil, visando a garantiram
pla divulgação de informações concretas, objetivas e 
regulares sobre as atividades parlamentares, que, 
infelizmenle, vem sendo alvo de noticiário distorcido 
e tendencioso, desconsiderando o esforço desenvol
vido pelo Congresso Nacional no cumprimento de 
seu papel institucional. 

A imprensa deve ter toda a liberdade para in
formar, investigar, e denunciar, mas com a contra· 
partida da responsabilidade de divulgar os fatos com 
fidelidade. En!retánto, observamos diariamenfe a mf· 
dia apresentar matérias distorcidas sobre o Legislati
vo, Insistindo no escândalo de apelo fácil, e deixan
do de levar ao conhecimento pOblico muita coisa im
portante que aqui se realiza 

Sabem os senhores parlamentares que nunca 
se trabalhou tanto nesta Casa como na aluai legisla
tura. O processo legislativo desenvolve-se em· ritmo 
acelerado, a pauta de votações está sempre em dia, 
as comissões se reOnem. Mas nada disto tem sido 
divulgado, levando a opinião pOblica a acreditar na 
imagem de um Cpngresso preguiçoso e irresponsá-
vel. · 

A realidade é bem diversaconforrne atestam os 
relatórios finais SÔbre a atuação do Legislativo em 
19!!5: em 43 sessões conjunfas do Congresso Na· 
clonai, foram apreciados 6.049 vetos presidenciais, 
417 medidas provisórias 142 projetes de lei e 33 
projetas de resolução O Senado, durante o mesmo 

- .pérfoelo, -em -117 sessões realizadas, apreciou 646 
matérias, e, destas, 367 foram transformadas em 
novas normas jurídicas. No exercício de suas com
petências constitucionais, os senadores aprovaram 
64 acordos Internacionais, 51 concessões de rádio e 

televisão, 38 operações de crédito externo, e 74 
mensagens de indicação de autoridades. 

Também na Câmara, no ano que passou foi de 
muito trabalho. Nada menos do que 516 matérias fo
ram apreciadas em plenário, num total de 224 ses

. sões realizadas entre 15 de fevereiro e 30 de no
vembro, enquanto as comissões registraram 1.345 
reuniões. As duas Casas CÍp Congresso votaram, se
paradamente, em poucos mesessete emendas da 
reforma constttucional referentes à Ordem Económi
ca, contribuindo assim para a promoção de impor
tantes alterações no rumo da modernização do país. 

Além desses nOmeros, que falam por si mes
mos, e traduzem a preocupação do Legislativo em 
assegurar as condições de govemabilidade exigidas 
pelas mudanças estruturais tão necessárias, foram 
adotadas no ano que passou inOmeras medidas 
destinadas a economizar, reduzir despesas, mod
.~>mizar 2' estrutura ·administrativa e ampliar o nível 
de trans(farência. No Senado, por exemplo, verifi
cou-se economia de R$ 55 milhões no orçameoto de 
1995. Foram realizadas sessões em todos o$ dias 
Oteis, inclusive nas segundas e sextas-feiras é tam
bém nas semanas em que houve feriado. Qu~ des
sas notícias positivas foi sequer mencionada pela 
mídia?A aprovação deste projeto signfficará avançar 
uma etapa importanfe para a própria preservação do 
processo democrático, assegurando que a popula
ção brasileira possa acompanhar de perto as ativi
dades de seus representantes no Congresso, para 
enfão julgar, a partir de dados objetivos, a importân
cia do Legislativo na construção da sociedade justa 
e democrática desejada por todos 

- Sala das Sessões, 30 de maio de 1996. - An
tônio Carlos Valadares. 

. ~ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

(LEI N-4.117, DE27 DE AGOSTO DE 1962 

(Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações) 

Art 38. Nas concessões e autorizações para a 
execução de serviços de radiodifusão serão obser
vados, além de outros requisttos, os seguintes pre
ceüos e clásulas: 

a) os diretores e gerentes serão brasileiros na· 
tos e os técnfcos encarregados da operação dos 
equipamemos transmissores serão brasileiros ou es
trangeiros com residência exclusiva no País permiti
da, porém, ãin caráter excepcional e com autoriza· 
ção expressa do Conselho de Telecomunicações, a 
admissão de especialistas estrangeiros, mediante 
contrato, p8@ estas Oltimas funções. 
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b) a modificação dos estatutos e atos constitu
"iivos das empresas depende, para sua validade, de 
aprovação do Governo, ouvido previamente o Con
selho Nacional de Telecomunicações; 

c) a transferência da concessão, a cessão de 
cotas ou de ações representativas do capital social, 
dependem, para sua validade, de autorização do 
Governo após o pronunciamento do Conselho Na
cional de Telecomunicações. 

(Vetado). 
d) os serviços de informação, divertimento, 

propaganda e publicidade das empresas de radiodi
fusão estão subordinadas às finalidades educàtivas 
e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos su
periores interesses do País; 

e) as emissoras de radioálfusão, exclufdas as 
de televisão, são obrigadas a retransmitir, çfiaria
mente, 'tias 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exce
to ags .sábados, domingos e feriados, o programa 

···ofiéiak!e informações dos Poderes da República, fi
cando reservados 30 (trinta) minutos para divulga
ção de noticiário preparado pelas duas Casa do 
Congresso Nacional; 

f) as empresas, não só através da seleção de 
seu pessoal, mas também das normas de trabalho 
observadas nas estações emissoras devem criar as 
condições mais eficazes para que se evite a prática 
de qualquer das infrações previstas na presente lei; 

g) a mesma pessoa não poderá participar da 
direção de mais de uma concessionária ou permis
sionária do mesmo tipo de serviço de radiodüusão, 
na mesma localidade; 

h) as emissoras de radiodrusão, inclusive tele
visão, deverão cumprir ·sua finalidadé informativa, 
destinando um mfnimo de 5% (cinco por cento) de 
seu tempo para transmissão de serviço noticioso. 

Parágrafo único. Não poderá exercer a função 
de diretor ou gerente de empresa concessionária de 
rádio ou televisão quem esteja no gozo de imunida
de parlamentar ou de foro especial. 

LEI N" 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962 

Partes vetadas pelo Presidente da 
República e mantidas pelo Congresso 
Nacional, do Projeto que se transformou 
na Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962 
(que institui o Código Brasileiro de Tele
comunicações) 

"Art. 38. c) -····-····--····--···-·········:-··-····· 

O silêncio do Poder concedente ao fim 
de 90 (noventa) dias, contados da data da 
entrega do requerimento de transferência de 
ações ou cotas, implicará na autorização'. 

························--~--~······ .. ···-···.:---·········· 
_ (À C"rnissão de educação - Decisão 

Terminativa.) 

PROJETO OE LEI DO SENADO N2 119, OE 1996 

Dispõe sobre a responsabilidade do 
autor de Ação de Impugnação de Manda
to Eletiivo, se temerária ou de má fé. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A ação de impugnação de mandato ele

tive, tramitará em segredo de justiça, respondendo o 
autor, na forma desta lei, quando temerária ou de 

··· má-fé. " 
Parágrafo único. Considera-se crime, punível 

com a suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo 
d~ responsabilização civil, intentar ação de imJll.lgna
çao de mandato eletivo, quando temerária ou de má 
fé, nos termos desta lei. = 

Art. 22 Para os efeitos desta lei, consider<i~se: 
I - temerária, a ação infundada, com funda

mentação imprecisa, sem fins objetivamente defini
dos em princípios constitucionais ou legais, ou de 
sentido audacioso; 

11 - de má-fé, a ação motivada no espfrito de 
emulação, capricho, contumácia, ou sem prova pré
constitufda 

Art. a• Em até quinze dias após o trânsito em 
julgado da ação de impugnação de mandato eletivo, 
o réu PDd_E!rá requerer ao órgão judiciário que profe
riu a deCrsão, que se manikste sobre a temeridade 
eamáfé. 

§ 1° No processo de responsabilidade a jurisdi
ção limitar-se-á à condenação penal e civil, não ca
bendo mais dilação probatória ou processo de co
nhecimento de qualquer natureza. 

§ a• Nos casos em que ação de impugnação 
de mandato eletivo for promovida por pessoa jurídi
ca, responderá o representante subscritor do instru
mento de outorga ou da petição inicial. 

Art. 4° A condenação terá os seguintes efeitos: 
I - patrimoniais, observadas as condições fi

nanceiras do responsável, ou, sendo este insolven
te, em forma de trabalho comunitário; 

11 - pênais, pâra suspender os direitos políticos 
por até cinco anos. 

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, .revogadas as disposições em contrário. 
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Justificação 

o ambiente normativo brasileiro apesar de 
abundante e demasiadamente analítico, comporta, 
ainda, uma legislação que discipline a responsabili
dade por ação de impugnação de mandato eletivo 
temerária, ou de má-fé, regulando o § 11 do art. 14, 
da Constituição Federal. 

Certo, que na área de processo eleitoral não 
temos costume de manter uma uniformidade legal 
para todos os pleitos. Mas no caso de procedimen
tos judiciais - mesmo no campo do direito eleitoral 
-mantêm-se um mínimo de estrutura imutável. 

A ação de impugnação de mandato eletivo é 
um dos instrumentos que a Carta de 1988 dispôs 
para o controle da atividade política pelo exercício 
responsável da cidadania. A modernidade i!f1põe 
que-as..e.tividades públicas sejam controladas nos 
mais .. ~riados aspectos mas, pari ,passu, também 

~ ··impôs-condicionantes para evitar o abuso das 
prerrogativas em prejuízo da individualidade de 
cada cidadão. A tese é notada não só na previsão 
de responsabilidade para conter a temeridade ou a 
má-fé na ação de impugnação de mandato eletivo, 
mas também na previsão de que, por exemplo, a 
liberdade de imprensa esteja condicionada a res
ponsabilidade profissional. 

O projeto em apreço, além de estabelecer 
conceitos jurídicos pormenorizados às expressões 
temerária ou de má-fé, tem o condão de criar o 
tipo criminal que enseje, na forma do art. 15, III, 
CF, a perda de direitos, que a nossa Carta·Magna 
permite excepcionalmente nos casos que meneio-
na 

ÃSsim acreditamos estar colocando à disPosi
ção da cidadania um instrumento de profundo alcan-
ce. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1996. - Se
nador Ronaldo Cunha Uma. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 120, DE 1996 

Dispõe sobre a inclusão, em bilhe
tes da loteria federal, de fotos de crian
ças e adolescentes desaparecidos. 

· Q Congrésso Nacional decreta: 

Art. 1° Dos bilhetes de loteria federal, e dos ex
tratos de resultados dos sorteios expostos nas casas 
lotéricas, constarão fotografias de crianças e adoles
centes desaparecidos. 

§ 1• As fotografias serão .estampadas em di
mensões que permitam a nitidez, e terão por objeti
vo o reconhecimento dos menores. 

§ 2" Sob as fotos, constarão números de tele
fones de entidades judiciais ou extrajudiciais interes
sadas no reconhecimento e resgate dos menores. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na da1a de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

Os bilhetes de loteria federal são vefculos de 
comunicação de grande valor, a eles tendo acesso, 
diariamente, milhares de pessoas em todo o territó
rio nacional. 

O manuseio desses bilhetes e o processo de 
verificação de resultados de sorteios, nas casas lotá
Ficas, constituem, portanto, fator de convergência de 
pessoas, ãs quais se deve informar sobre o desapa
recimento de crianças, na expectativa de seu reco-
nhecimento. · ~ 

Observe-se que a disseminação da informação 
fotográfica, através dos bilhetes de loteria, terá o 
dom de multiplicar o número de pessoas cienteS dos 
desaparecimentos, e de alcançar localidades muito 
distantes daquelas em que cada fato se originou. 

Registre-se, ainda, que cresce no Pars o nú
mero de crianças e adolescentes desaparecidos dos 
seus lares e que, todavia, nem todos os desapareci
mentos se revestem de condu1a criminosa; de fato, 
embora algumas sejam aliciadas por terceiros, ou
tras afastam-se de casa deliberadamente. De qual
quer forma, a grande maioria dessas crianças, quer 
pela tl!nr.tidade, quer pelas lacunas de ordem social 
ou escolar, restam incapazes de discernir sobre a 
própria condição e sequer inten1am retornar às pró
prias casas. 

Essa incapacidade avaliativa de muitos dos 
menores desaparecidos foi recentemente confirma
da por telenovela que, entremeando à trama situaçõ
es reais, levou ao ar os manifestos e apelos das res
pectivas mães, e fotografias de menores desapareci
dos, alcançando essa divulgação expressivo êxito 
represen1ado pelo reconhecimento e recondução de 
menores aos seus lares. 

São estas as razões que nos motivam solicitar 
aos dignos pares a aprovação deste projeto de lei, 
de incontroverso proveito ;social. 

Sala élaS Sêssões, 30 de maio de 1996. -
Hugo Napoleão. 

(A Comissão de Educação - decisão 
tenn.!_nativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N"121, DE 1996 

Institui benefícios financeiros para 
as empresas que empregarem ex-presi
diários. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• As passos jurídicas poderão deduzir 

como despesa operacional, para fins de apuração 
do imposto sobre renda e proventos de qualquer na
tureza, o dobro das despesas em que incorrerem a 
tftulo de salários e encargos sociais no perfodo-base 
respectivo, relativamete a empregados que estejam 
cumprindO ou tenham cumprido pena privativa de li
berdade. 

Art. 2" Por ocasião da concessão de créditos e 
financiamentos operacionais ou para expansão, as 
instituições financeiras ofíciais, em igualdage de 
condições, darão prioridade às propostas apresenta
das pelas empresas que mantenham, no mfnimo, as 

~ · -seguiA!es quantidades de empregados nas condiçõ
es dO artigo anterior: 

1- micrcempresa dois empregados; 
11 - empresa de pequeno porte: quatro empre-

gados; 
III - empresa de médio porte: oito empregados; 
IV-ellllreS8 de grande porte: vinte empregados. 
Art. 3" O Poder Executivo regulamentará esta 

Lei no prazo de noventa dias, a contar da data de 
sua publicação. 

Art. 4° Esta lei entre em vigor no exercfcio fi
nanceiro subseqüente ao de sua publicação. 

Art. s• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A.árdua luta contra a inflação e o seu controle 
debaixo de percentuais civilizados vêm exigindo do 
Governo Federal a tomada de medidas enérgicas, 
das quais nem sempre se podem evitar alguns efei
tos colaterais indesejáveis, dentre os quais desponta 
o temidO incremento no nfvel de desemprego, este 
provocado também pelo crescente processo de au
tomação em todos os setores da alividade humana 

Em toda sua história, é provável que o Brasil 
nunca tenha experimentado crise tão séria no mer
cadO de empregos como a que atualmente assola o 
Pafs, caracterizada pela super-<>ferta de mão-de
obra em face das poucas vagas oferecidas. A luta 
pelo emprego tomou-se, assim, deveras acirrada, lo

-grando êXIlo-apenas os candidatos muito bem pre
parados e com ótimas referências. 

Dentro da multidão de desempregados que re
zam por uma vaga, por mais humide que seja, exis
te uma categoria que não possui a mfnima chance: a 

das pessoas egressas de estabelecimentos prisio
nais. O estigma que carregam e que as coloca, natu
ralmente, à margem do convfvio social, serve como 
obstáculo a que as empresas e mesmo as pessoas 
ffsicas nelas confiem e lhes dêem uma nova oportu
nidade de trabalho. O exercício de uma profissão se
ria, por certo, a melhor maneira de um ex-presidiário 
demonstrar que esta regenerado e, portanto, em 
condições de assumir os papéis que lhe cabem den
tro da vida comunitária, sem representar ameaça 
contra qualquer de seus integrantes. 

Sabemos que o sistema carcerário brasileiro 
não é dos mais recomendáveis, raramente se pres
tando a reeducar os presidiários. Porém, é preciso 
tomar possfvel a reintegração social daqueles que, 
tendo cumprido sua dfvida para com o povo, de
monstrem boa vontade em adotar um modo de vida 
que pauta pela dignidade. Nesse sentido, a oportuni
dade de trabalho é insuperável como fator de afirma
ção pessõaJ do ex-presidiário perante os seus seme-
lhantes. . 

Sem trabalho, esses cidadãos que enàram, 
mas que já pagaram ou estão terminando de pagar 
pelos seus erros, vêem-se obrigados a imiscUir-se 
na economia informal, passando a viver de subem
pregos, com grande probabilidade de voltarem a de
linqüir, já que seus horizontes quase inexistem. 

De nada adiantaria, entretanto, um simples 
apelo às empresas para que dêem preferência a ex
detentos no preenchimento de seus postos de traba
lho, quando milhões de cidadãos que nunca comete
ram delitos disputam as mesmas vagas. É necessá
rio oferecer àqueles que confiem nos ex-presidiários 
algum benetrcio em contrapartida E o Estado tem o 
dever· dé'incentivar tal atitude até mesmo forma de 
resgatar uma de suas funções não desempenhadas 
a contento, que é a de dar aos condenados a possi
bilidade de reeducação. 

Uma maneira objetiva de estimular efetiva
mente as empresas para essa prática é a conces
são de alguma espécie de beneffcio fiscal, sendo 
a dedução proposta no imposto de renda e a prio
ridade na obtenção de financiamentos bancários o 
incentivo fiscal mais adequado ao caso, razão pela 
qual esperamos o apoio dos Parlamentares a esta 
proposição que entendemos dotada de grande al
cance social. 

Sala das SessõeS, 30 de maio de 1996. - Se
nador Hugo Napoleão. 

(A Comissão de Assuntos Econdmi
cos.Decisão Terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 122, DE 1996 

Dispõe sobre a compensação do Im
posto sobre a Propriedade Territorial Ru
ral pago em excesso, com impostos fede
rais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1• Fica autorizada a compensação da par

cela do Imposto sobre a Propriedade Territorial Ru
ral paga em valor superior ao devido com quaisquer 
créditos tributários referentes a impostos, vencidos 
ou vincendos, da União contra o mesmo sujeito pas
sivo. 

Ar!. 2° Na apuração do montante a ser com
pensado será aplicado ao valor pago indevidamente 
o mesmo fator de atualização e taxa de juros dos 
créditos tributários federais, pelo tempo que decorrer . __ ., 
entre o pagamento e a compensação. 

... __ :!)rt. 3° O Poder Executivo regulamentará esta 
lei õõprazo de trinta dias, vedada a atribuição de 
obrigações ao sujeito passivo, senão das que visem 
a assegurar a inexistência de prejufzos para a Fa
zenda Pública. 

Ar!. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Ar!. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Conforme é do conhecimento de todos que 
exercem a titularidade de propriedades rurais, neste 
ano, por lamentável equívoco da administração tri
butária no processo de avaliação dos Imóveis rurais, 
foi até mesmo suspensa a cobrança do Imposto so
bre a.P.ropriedade Territorial Rurai-ITR. 

Em razão dos erros de avaliação, houve casos 
em que, nesta época de relativa estabilidade mone
tária e em que verificou-se até redução no valor dos 
imóveis, o valor da terra nua para fins de tributação 
chegou a subir 600"k, o que configura uma exigên
cia não só indevida, mas absurda 

É natural que tão extorsiva cobrança tenha 
causado inconformismo em muitos contribuintes, 
que procuraram em sua defesa a via judicial, geran
do uma avalanche de ações contestatórias. Não foi 
esse, entretanto, o caso de muitos produtores rurais, 
habituados a cumprir suas obrigações fiscais rigoro
samente dentro do prazo fixado, aos quais, tendo já 

• ...pàgo-o-imposto excessivo, restaria, legalmente, a 
ação de repetição de indébito, sujeita aos delonga
dos prazos processuais, à posterior execução, à ex
pedição dos precatórios, além da inclusão da resti
tuição no orçamento da União, etc., o que eqüivale 

dizer que jamais teriam reembolso do que pagaram 
indevidamente ao Estado. 

Merece destaque, nesse sentido, a lembrança de 
que, se o Estado tem, por um lado, a incumbência de 
exigir todos os tnbutos que lhe são devidos, deve, por 
outro lado, recusar recebimentos ilícitos e devolver 
cada centavo recebido a que, por direito, não faça juz, 
de modo a evitar seu enriquecimento sem causa, em 
detrimento da economia dos cidadãos. 

Eis o fundamento deste projeto de lei, cuja rá
pida aprovação se faz necessária como o modo 
mais apropriado e seguro para que, seguindo os 
mandamentos do Estado Democrático de Direito, os 
contribuintes prejudicados possam ser ressarcidos 
do decréscimo provocado em seu patrimônio pelo 
equívoco da administração no lançamento do impos
to, razão pela qual não esperamos outra decisão do 
Congresso Nacional que não a sua aprovação . 
_ Salã das Sessões, 30 de maio de 1996. - Se-
nador Júlio campos. 

(À Comissão de Assuntos Económi-
cos - decisão leiTTlin<itiva.) r 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)\ - Os 
projetas lidos serão publicados e remetidos às Co

. · · missões competentes. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Antônio Car
los Valadares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 539, DE 1996 

Sr. Presidente, 
Nos termos do item •a• § 1• do Ar!. 76 do Re

gimento lutemo do Senado federal requeiremos a 
prorrogaÇão do prazo, até 15 de dezembro do cor
rente, da Comissão Temporária, criada através do 
Requerimento n• 263, de 1996 - DF, "destinada a 
acompanhar as propostas, teses e os procedimentos 
necessários à participação do Brasil na Conferência 
das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 
- HABITAT 2, que se realizará em Istambul, no pe
ríodo de 3 a 14 de junho de 1996". 

Justificação 

A Comissão reuniu-se regularmente e realizou 
auãlências públicas esclarecedoras sobre o objetiVo 
central da Conferência Habitat 2. Contudo, os parla
mentares membros da Comissão não consideram coe
rente e tóg!CÕ enéerrar ós trabalhos com a finalização 
da Conferência, haja vista que a partir daf uma nova e 
importante etapa se iniciará, ou seja, a implementação 
e intemal~ção das teses propostas. 
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O Brasil assumirá ooltl>romissos perante a co
"lrnJnidade internacional que gerarão desdobramentos 
internos. Há necessidade do Senado Federal aoompa
nhar, também, a implementação do Plano Nacional de 
Ação que foi encaminhado à oonferência 

O Plano prevê que a política urbana será estrei
tamente relacionada oom as políticas de habitação, sa
neamento, transportes urbanos e meio ambiente. No 
contexto atual de transfonnações institucionais a políti
ca urbana não pode mais ser encarada de fonna seto
rial e particular de uma esfera govemamen1al. Novos 
atares participam do processo, dentre os quais, o Le
gislativo Federal que tem a incumbência de analisar e 
aprovar o projeto de lei que regulará a vida urbana das 
grandes, médias e pequenas cidades do Pafs. Acredi
tamos que o 2" semestre de 1996 é o grande momen-
to para todas essas mudanças. ~ 
· - O'f>razo solicitado para a prorrogação da Comis- ~ . 
são ile. extinguirá em 15 de dezembro do corrente, 

~ ~ ·· ôcasia.o em que será apresentado o Relatório Flllal. 
Sala das Sessões, 30 de maio de 1996. - Se

nador Coutinho Jorge - casildo Maiclaner- Ger· 
son camata - Waldeck Ornelas - Esperkllão 
Amin - Mauro Miranda - JúOo campos - Lúcio 
Alcântara- Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido contém o número de subscritores 
necessários a sua tramitação. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prorrogado o prazo da Comissão. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 

a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Se
cretário em exercício, Senador Antonio Carlos Vala
dares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 540, DE 1996 
Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 50, § 2" da Constituição Fe

deral, combinado eom o art. 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, requeiro as seguintes infor
mações ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fa
zenda, Pedro Sampaio Malan: 

1) Quanto o Governo do Piauí vem comprome
• Jendo.de- sua recei'ª para pagamento da dívida con

tratual do Estado, nos termos da Lei n" 8.727, de 5 
de novembro de 1993. 

2) Qual o nível de comprometimento da receita 
do Estado com a rolagem dessa dívida. 

3} Se a proporçao da receita do Estado com
prometida com a rolagem dessa dívida ultrapassa os 
limites previstos na Lei n• 8. 727 e na Resolução n• 
11 do Senado Federal. 

4} Quanto o Governo do Estado do Piauf oon
tratou em operações de antecipação de receita orça
mentária (AROs) de 1° de janeiro de 1995 até apre
sente data. 

5} A quanto têm correspondido os desembol
sos do Estado do Piauf no serviço das operações re
feridas no item anterior. 

Justificação 

Os dados solicitados permitirão o esclareci
mento de infonnações divulgadas pelos meios de 
comunicação do Piauf a respeito da proporção do 
Orçamento do Estado que se vê comprometida com 
o pagamento de sua dívida Essas infonnações, que 
partem de autoridades estaduais, indicariam que o 
comprometimento de receita ultrapassaria os limites 
fiXados pela Lei n• 8.727, de 5 de novembro de 1993 
e pela Resolução de n• 11194 do Senado Federal. . 

Chega-se a afinnar que a proporção da receita 
comprometida com o pagamento de dfvida$o ultra
passaria um terço do seu to1al. As infonnações que 
requeiro permitirão que se conheça o exato valor 
dos desembolsos decorrentes da rolagem da dívida 
Permitirão também verificar se eventuais excedentes 
se devem a operações de antecipação de receita or
çamentária (AROs) feita após 1° de janeiro de 1995. 

Uma vez que a Secretaria do T escuro e o Ban
co Central em suas esferas especificas de atribuiçõ
es, acompanham pennanentemente o comporta
mento das operações relativas à rolagem das dívi
das dos Estados e às operações de antecipação de 
receita cfrçamentária, venho solicitar-lhes, por inter
médio do Senhor Ministro da Fazenda, os dados a 
que me refiro. 

Sala de Sessões, 30 de maio de 1996. - Sena
dor Freitas Neto. 

(,.!. Mesa para Decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são nos tennos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno desta casa 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} - Solici
to aos Srs. Senadores que estão em seus gabinetes 
que venham ao Plenário, uma vez que teremos vota
ção de maférias que exigem quorum qualificado. 

Sobre a mesa, Ofício que será lido pelo Sr. 1° Se
cretário em exercfcio, Senador Antonio Carias Valadares. 

_ É lido o seguinte: . 



Maio de !996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00761 

OF. GLPMDB N° 413196 

Brasma, 28 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. SF/690/96, tenho a honra 

de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos 
Senadores do PMDB que integrarão a Comissão 
Temporária, criada através do Requerimento n• 353, 
de 1996, destinada a "examinar o problema da nos
sa dívida interna pública, e, bem assim, propor alter
nativas para sua solução. • 

rrtulares 

Senador Humber1o Lucena 
Senador José Fogaça 
Senador Fernando Bezerra 
Senador Ney Suassuna 

Suplentes 

Senador Casildo Maldaner 
Senador Aaviano Melo 
Senador Gerson Camata 
Senador Marluce Pinto 

~roveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Éxcelê~ia protestos de alta estima e consideração. 

... -,§etlador Jader Barbalho, Líder dO PMDB. 
. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A Pre

sidência designa os Senadores indicados pela Lide
rança do PMDB para integrar a Comissão Temporá
ria, nos termos do expediente que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, Ofício que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Va
ladares. 

É lido o seguinte: 

OF. GLPMDB N• 417/96 

Brasnia, 29 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a satisfação de dirigir-~ã: Vossa Exce

lência, para comunicar a indicação da Senadora 
Marluoo Pinto, como membro rrlular e os Senadores 
Humberto Lucena, Mauro Miranda, Nabor Júnior, 
como Suplentes, respectivamente, na Comissão 
Pennanente de Educação - CE - em vaga existen
te, ficando a mesma assim constitUída: 

rrtulares Suplenles 

Senador José Fogaça Senador Ramez Tebet 
Senador I ris Rezende Senador Onofre Quinan 
Senador Rober1o Requião Senador Aaviano Melo 
Senador Gemon Camata Senador Ney Suassuna 
Senador Jader Barl!alho Senador Humberto Lucena 
Senador João França Senador Mauro Miranda 
Senadora Marluce Pinto Senador Nabor Júnior 

_\fag<L, - -, .. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência, protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Ronaldo Cunha Lima, Vice-Lfder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência designa os Senadores indicados pela Lide
rança do PMDB para integrar a Comissão de Educa
ção, nos termos do expediente que acaba de ser 
lido. 

Solicitamos aos Srs. Senadores que estão em 
seus gabinetes que venham até o plenário, porque 
teremos votação que exige quorum qualificado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A Pre
sidência recebeu, do Ministro de Estado da Agricul
tura e do Abastecimento, o Aviso n• 212, de 1996, 
de 27 do corrente, comunicando que, em virtude 
da criação dó Ministério Extraordinário de Polftica 
Fundiária, os Requerimentos n• s 1.278 e 1.402, 
de 1995, e 375, 379, 380 e 391, de 1996, de infor· 
mações pertinentes à reforma agrária, foram enca
minhados àquela Pasta para as providências cabf· 
veis. .-

É o seguinte o aviso recebido 

AVISO N°212/96 

Brasma, 27 de maio dEi.1996 
Senhor Primeiro Secretário, ·· 

Com a recente criação do Ministério Extraordi
nário de Polrtica Fundiária, comunico a Vossa Exce
lência que os requerimentos de informações de as
suntos pertinentes à reforma agrár.a foram, todos, 
encaminhados àquela Pasta para as providências 
cabíveis quanto às respostas aos Parlamentares in· 
teressados. 

Outrossim, junto a este expediente, a relação 
dos requerimentos encaminhados. 

Atenciosamente, - Arlindo Porto, Ministro de 
Estado dá ·Agricultura e do Abastecimento. 

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES 

Ano1995 
Requerimento de lnfonnação n• 1278195. Au

tor: Senador Gilberto Miranda. Assunto: Indicar para 
cada área desapropriada o valor atualizado em R$ 
(real). 

Ano1995 
Requerimento de lnfonnação n• 1.402195. Au

tor: Senador Emandes Amorim. Assunto: Sobre imó
veis relacionados ao Estado de Rondônia 

Ano 1996. 
Reqüenmento de Informação n" 375/96. Autor: 

Senador Lúdio Coelho. Assunto: Quais as áreas já 
desapropriadas destinadas à reforma agrária e em 
quais delas já se procedeu a assentamentos. 
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Ano1996 
Requerimento de Informação n• 379/96. Autor: 

Senador Gilberto Miranda. Assunto: Quantos e quais 
incidentes provocados por essas quadrilhas o Incra 
registrou no período 1995/1996, e mais quatro itens. 

Ano 1996 
Requerimento de Informação n• 380/96. Autor: 

Senador Gilberto Miranda. Assunto: Quantos acam
pamentos de trabalhadores sem-terras existem 
atualmente no País e como se distribuem pelas cin
co regiões, mais 2 itens. 

Ano 1996 
Requerimento de Informação n• 391/96. Autor: 

Senador Lúdio Coelho. Assunto: Qual o valor, ex
presso em reais, da parte já vencida e ainda não 
pasm.A.9s Títulos da Dívida Agrária (TOA), relacio
nado por Estados e por Municípios •. 

. _-_::g_·sR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- APre
sidência comunica ao Plenário que a Mesa do Sena
do aprovou, em reunião realizada nesta data, os Re
querimentos n•s 1.501, de 1995; 95, 97, 435, 436, 
441, 442, 452, 457 a 461, 466, 473, 496 a 498, 500, 
504, 506 526 a 528 e 534, de 1996, de autoria dos 
Srs. Senadores Eduardo Suplicy, Bernardo Cabral, 
Pedro Simon, Ademir Andrade, Emandes Amorim, 
Gilberto Miranda, Nabor Júnior, Mauro Miranda, Ro
mero Jucá e José Bianoo, solicitando informações 
aos Ministros mencionados. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio n• S/46, de 1996 (n• 1.613/96, na origem), enca
minhando, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, 
do S'ªflado Federal, manifestação daquele Órgão, 
relativa à solicitação do Governo do Estado de Mi
nas Gerais, para que possa emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Minas Gerais ~o giro da 
dívida mobiliária, vencível no 2" semestre de 1996. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- A Pre- ~ 
sidência, se não houver objeção do Plenário, deter
mina a anexação do Projeto de Resolução n• 117, 
de 1995, ao Projeto de Resolução n• 66, de 1995 
(apresentado como conclusão do Parecer n• 339, de 
1995, da Comissão Temporária criada através do 
Requerimento n• 201, de 1995), que altera Regimen
to Interno do Senado, por se tratar de proposição 

..qüe envolve matéria com ele relacionada. 
O Projeto de Resolução n• 117, de 1995, vai à 

Comissão d& Constituição, Justiça e Cidadania 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A Pre

sidência comunica ao Plenário que, em aditamento à 

pauta prevista para o dia 12 de junho próximo, deter
minou a inclusão dos Pareceres n•s 279 a 281, de 
1996, relativos à escolha de autoridade. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo
tado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, Requerimento que será lido 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Antonio 
Carlos Valadares. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 541, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro a inversão da Ordem do Dia, a fim 
de que as matérias constantes dos itens n•s 6, 4 e 5 

·· · sejam SIJ_!lmetidas ao Plenário em 1°, 2° e 3° luga-
res, respiiC!ivamente. 

Sala das Sessões, em 30 de maio de 1996. -
Bernardo Cabral. • 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -'Será 
feita a inversão solicitada. ·; 

Item&: · 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NO 43, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos 
do Requerimento n• 535, de 1996) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 43, 
de 1996 (nO 262/96, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do Acordo de Sede, 
celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e a Corporação Andina de 
F.omento - CAF, em Brasflia. em 1° de de
zembro de 1995. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Inter
no, designo o ~nobre Senador Jefferson Péres para 
proferir parecer, em substituição à Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDBIAM, para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado-
res: 

De conformidade com o disposto no art. 49, in
ciso I, da Constituição Federal, o Se11hor Presidente 
da República .submeteu à consideração do Congres
so Nacionãr, mediante exposição de motivos do Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo de Sede, celebrado entre o Governo da Re
pública Fed~rativa do Brasil e a Corporação Andina 
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de Fomento- CAF, em Brasflia, em 1° de dezembro 
-de 1995. 

Segundo o ltamaraty, a Corporação Andina de 
Fomento (CAF) é integrada pelos países do Grupo 
Andino, além do México e Chile, e tem desempenha
do importante papel no fortalecimento da integração 
económica da região. · 

O presente acordo, na linguagem de nosso 
Chanceler, "estabelece os termos que regerão o fun
cionamento do futuro escritório de representação da
quela instituição no País, na qualidade de organismo 
financeiro multilateral. Juntamente com o Convênio de 
Subscrição de Açôes de Capital Ordinário da Corpora
ção Andina de Fomento, assinado pelo Banco Central, 
em Brasflia, em 30 de novembro de 1995, o .Acordo 
permitirá ao Brasil o acesso a recursos para financiar, 
entre outras a!Mdades, projetes de desenvoMm_ento e 
c.pe1açõés de mercado extertor". 

. _ ,_ ·como se sabe, um acordo de ·sede é um doeu- · 
meniõindispensável pelo qual um Estado:anfitrião 
reconhece a personalidade jurídica de um organis
mo internacional, concedendo-lhe, em conseqüên
cia, as vantagens, imunidades e privilégios usuais, 
segundo as normas, codificadas ou costumeiras, do 
direito internacional público. 

O presente Acordo não destoaria de outros que 
o nosso País tem firmado para poder recepcionar 
formalmente certos organismos que aqui vêm a ter 
sede ou algum tipo de funcionamento, se não dis
sesse respeito a uma entidade voltada a operações 
financeiras. 

Por esta razão, o documento em epígrafe ini
cia-se com a identificação da CAF como organismo 
finanGeiro multilateral, organizado como pessoa jurf
dica de direito internacional público, cujo objetivo é o 
desenvolvimento económico e social dos povos e 
cuja atividade é a de um banco múltiplo e de um 
agente financeiro. -

O Brasil, através de seu Banco Central, trans
formou-se em acionista da "Corporação", subscre
vendo 2.700 (duas mil e setecentas) ações da série 
C de acionistas e, por este acordo de sede, isenta a 
CAF de qualquer sujeição aos requisitos legais apli
cáveis a entidades bancárias ou financeiras locais, 
dispensando-a de se registrar como empresa estran
geira para o exercício de suas atividades. 

Não há nisso nenhuma extravagância ou que-
- .Jlia de soberania, mas, pura e simplesmente, a ma

nifestação de um dever dos membros da comunida
de internacional de aceitarem em seu território todos 
os efeitos jurídicos que decorrem da personalidade 
internacional legitimamente conseguida 

Em nosso entender, o acordo de sede analisa
do se recomenda pelos altos propósitos que o ani
mam e pelos beneffcios que pode nos proporcionar, 
nesta fase embrionária de nossa integração econó
mica com os países do Mercosul. 

E por não conter nenhum vício ou inconstitucio
nalidade, o consideramos digno de aprovação, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo nO 43, de 1996. 

É o parecer, Sr. Presidente 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pa

recer é favorável. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à 

sua imediata apreciação. 
Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem p8ça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os ::Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

~~. ~ 
O Projeto vai à Comissão Diretora para á reda-

ção final. (Pausa.) õ 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
·oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exerofcio, Senador Antonio Carlos Va
ladares. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 282, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
legislativo n" 43, de 1996 (n• 262, de 
1.996, na Câmara dos Deputados.. 

. . 
A Comissão Diretora apresenta a redação final 

do Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1996 (n° 
262, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do .Acordo de Sede, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e a Corpo
ração Andina de Fomento- CAF, em Brasma, em 1° 
de dezembro de 1995. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1996. - Júlio 
Campos, Presidente - Ney Suassuna, Relator -
Eduardo Supllcy - Antônio Carlos Valadares.. 

ANEXO AO PARECER N° 282, DE 1996 

Faço-=-sãber que o· Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do 
Senado Federal, nos termos do art. 48, Hem 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1996 

· Aprova o texto do Acordo de Sede, 
celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Corporação An
dina de Fomento - CAF, em BrasOia, em 
1• de dezembro de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo de Sede, 

celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Cotporação Andina de Fomento- CAF, 
em Brasília, em 1• de dezembro de 1995. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul
tar em revisão do referido Acordo, assim corno quais
quer ajustes complementares que, nos tennos do art. 
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
comprolllissos gravosos ao patrimõnio nacional. ' 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor · · 
- · ·na-dàla. ·de sua publicação. 

. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Aprova-
do o Projeto e estando a matéria em regime de urgên

. cia, passa-se à imediata apreciação da redação final. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os SI"S. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 4: 

OFÍCIO N° S/36 DE 1996 
(Em regime de urgência. nos termos 

-· do Requerimento n• 522, de 1996) 

Ofício n• s/36, de 1996, do Banco Cen
tral do Brasil, encaminhando maJ)ifestação 
daquele Órgão sobre solicitação do Governo 
do Estado de Pernambuco, para que possa 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado - LFTPE, cujos recursos serão destina
dos à liquidação da sétima e oitava parcelas 
de precatórios judiciais, bem como dos com
plementos da primeira à sexta parcelas. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento lnter-
• .nõ, designo -o nobre Senador Cartos Wilson para 

proferir parecer. 
O SR. CARLOS WILSON ( PSDB-PE, para emi

tir parecer) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o 
Banco Central, por meio do Ofício número S/36, de 22 

de maiO do ano em curso, remeteu a esta Casa o 
Parecer número 0545, de 20 de maio de 1996, em 
que analisa e se manifesta sobre emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco. 

O Parecer foi elaborado em base ao requeri
mento formulado por Pernambuco que necessita ob
ter recursos para liqüidar algumas parcelas de dívi
das e complementar várias outras relativas a preca
tórios judiciais pendentes quando da promulgação 
da Const~uição Federal de 1988. 

A emissão de tftulos para pagamento de precató
rios judiciais é disciplinada pelo artigo 33 do Ato das 
Disposições Transitórias que assim se expressa: 

• Ressalvados os créd~os de natureza 
alimentar, o valor dos precatórios judiciais 
pendentes de pagamento na data da pro
mulgação da Constituição, incluído o rema
nescente de juros e correção monetária:, po
~rá ser pago em moeda corrente, com 
atualização, em prestações anuais, .títulos 
de dívida pública não computáveis pafa efei
to do lim~s global de endividamento.< 

Parágrafo úniCO. Poderão as entidades 
devedoras, para o cumprimento do disposto 
neste artigo, emitir, em cada ano, no exato 
montante do dispêndio, títulos de dívida pú
blica não computáveis para efeoo do limite 
global de endividamento•. 

Esse é o dispositivo const~ucional. O montante 
pretendido pelo Estado de Pernambuco mediante 
emissão de títulos é da ordem de 480 milhões de 
reais, o que representa trinta e cinco por cento da 
despesa de capital prevista para 1996. 

o atàdo, até à presente data, não possui dívida 
rnobiliária e encontra-se inscrito corno adimplente junto 
das instituições que integram o Sistema Financeiro 
Nacional no Cadastro da DIVida Pública- CADIP. 

No seu parecer, devido ao fato de o mercado 
não se vir mostrando receptivo à colocação de no
vos papéis e com o objetivo de evitar futuros ques
tionamentos quanto à efetiva utilização dos recursos 
obtidos com a emissão de titulos, o Banco Central 
sugere, no caso de o pie~ ser autorizado pelo Se
nado Federal, que a colocação seja efetuada na me
dida em que os recursos se fizerem necessários, 
com posterior comprovação quanto à utilização dos 
mesmos para a finalidade a que se destinaram. 

A solictiãção do Estado foi regularmente funda
mentada, de acordo com as exigências estabeleci
das pelo artigo 13 da Resolução número 69/95 do 
Senado Fed~ral. 
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Assim sendo, Senhor Presidente. Senhoras e 
Senhores Senadores, o requerimento de Pernambuco 
possui os requisitos. necessálios e as justificativas 
competentes para merecer a aprovação desta Casa. 

Registre-se, finalmente, como üustração, que, de 
janeiro de 1995 até a presente da1a, o Senado Federal 
concedeu autorização para a emissão de Letras do 
Tesouro a 11 Unidades da Federação e a 5 Municf
pios, perfazendo um to1al de 30 autorizações. 

Com o Ofício ·s· n• 36, de 1996, o Sr. Presi
dente do Banco Central do Brasil encaminha a solici
tação do Governo do Es1ado de Pernambuco, para 
que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Es1ado de Pernambuco- LFTPE, cujos recursos se
rão destinados à liquidação da sétima e oitava par
celas de precatórios judiciais, bem como dos com-
plementos da primeira à sexta parcelas. , 
· -s~undo informações do Senhor Governador 
do Estado, à fl. 54 do processo, o ES1ado necessita 

- · ~âJõngar o perfil de sua dívida e buscar alternativas 
para solucionar seus débitos de precatórios judiciais 
sujeitos ao art. 33 do ADCT. 

Em face da decisão judicial, o Senhor Gover
nador solicita a compe!ente autorização deS1a Casa 
para emitir LFTPE, cujos recursos serão destinados 
ao pagamento de saldo devedor de principal e com
plementos da 1• à 6" parcelas, no valor de R$ 
316.515.073,42, bem como o valor da 7" e a• parce
las atualizados até 29-2-96, que importam em R$ 
81.742.629,51, cada uma, to1alizando, assim, uma 
operação de crédito no valor de R$ 480.000.332,44, 
com as seguintes condições financeiras: 

a) quantidade: 480.000.332 LFTPE; 
b) modalidade: nominativa-transferfvel; 
c)· rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: até 5 anos; 
e) valor nominal: R$ 1.000,00 {CETIP): em de

conência desse valor de preço unitário {PU), as 
quantidades serão álvididas por 1,000 {mil), de for
ma a adequar o valor financeiro da colocação; 

f) previsão de colocação e vencimento dos tftu
/os a serem emitidas: 

Data-Base Vencimento Quantidade Tipo 

1-4-96 1-6-1998 120.000.0 p 

1496-- 1-6-1999 120.000.0 p 

1-4-96 1-6-2000 120.000.0 p 

1-4-96 1-6-2001 120.000.332 ~ p 

480.000.332('} p 

(•): A serem t9Qistrados no CETIP. por se tratarem de titulas emi
tidos para pagamento da precatórios judiciais. 

g) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 2Q-9-79, 
do Banco Central; 

h) autorização legislativa: Decreto n• 13.550, 
de 31-3-89 e Lei n• 11.334, de 3-4-96. 

A possibilidade de emissão de títulos públicos 
para a cobertura de precatórios judiciais penden!es 
de pagamentos até a promulgação da Constituição 
Federal está disciplinada no próprio texto Constitu
cional, em seu art. 33 do ADCT e na Resolução n• 
69/95, desta Casa. O dispositivo constitucional tran
sitório permitiu que aqueles débitos fossem parcela
dos em até 8 prestações, a partir de 1• de julho de 
1989, nelas incluindo o remanesoen!e de juros e cor
ração monetária. Permitiu, ainda, a faculdade das 
entidades devedoras emitirem "em cada ano•, no 
exato montan!e dos dispêndios, títulos de dfvidá pú
blica não Computáveis para efeito do limite global de 
endMdamento", conforme parágrafo único do $)itado 
art 33 do ADCT. As Resoluções do Senad« que 
têm disciplinado o endMdamento dos ES1ad\)s, do 
Distrito Federal e dos Municfpios, tanto a de n" 
11194, como a vigen!e n• 69195, em conformidade 
com o texto constitucional, não incluem os tftulos 
destinados à liquidação dos precatórios nos limites 
de endMdamento público estabelecidos pelo Sena
do {§ 3" do art 16 da Res. n• 69195). 

Portanto, a nosso ver, o pleito satisfaz as normas 
de endMdamento público estabelecidas pelo Senado 
Federal, assim como a instrução processual satisfaz 
as exigências contidas nos arts. 13 e 16 da Resolução 
n" 69195, desta Casa. Assim, somos favoráveis ao pe
dido de autorização nos lermos do seguin!e: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 55, DE 1996 

Autoriza o Governo do Eslaclo de Per
nambuco a emiHr Letras Flnanc:elras do Te
souro do Estado de Pernambuco- LFTPE, 
cujos recwsos serão destinados à liquida
ção da sétima e ol1enla parcelas de preca
tórlos judiciais, bem como elos comple
mentos da primeira à sexta parcelas. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• É o Governo do ES1ado de Pernambuco 

autorizado a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Pernambuco - LFTPE, cujos recursos se
rão destinados à liquidação da sétima e oitava par
celas de precatórios judiciais, bem como dos com
plementos c;!a primeira à sexta parcelas. 
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· Art. 2" As emissões de títulos referidas no arti
g-o anterior serão realizadas com as seguintes carac
terísticas e condições financeiras: 

a) quantidade: 480.000.332 LFTPE; 
b) modalidade: nominativa-translerfvel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: até cinco anos; 
e) valor nominal: R$1.000,00 (CETIP): em de

conência desse valor de preço unitário, as quantida
des serão divididas por 1.000 (mil), de forma a ade
quar o valor financeiro da colocação; 

f) previsão de colocação e vencimento dos tftu
los a serem emitidos: 

Data-Base Venc:lmeuto Tipo -... 
1-4-96 1-6-1998 120.000.000 p 

---~..1*96 1-6-1999 120.000.000 p 

1-4-96 1-6-2000 120.000.000 p 

1-4-96 1-6-2001 120.000.332 p 

480.000.332(") 

("):Asarem registrados no CETIP, por se fnlfarem de lltlJios em~ 
lidos para pagamento de pracalllrlos ludldals. 

g) folm8 de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

h) autorização legislativa: Decreto n• 13.550, 
de 31-3-89 e Lei n• 11.334, de 3-4-96. 

Parágrafo único. As emissões autorizadas por 
esta Resolução somente serão registradas e coloca
das no mercado de tftulos no exato momante das 
despeSas com o pagamento dós débitos judiciais 
apurados em sentenças transitadas em julgado, pre
viamente apresen1adas ao Banco Central do Brasil, 
observando-se ainda o disposto no parágrafo único 
do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e no § 4° do art. 16 da Resolução n• 69, 
de 1995, do Senado Federal. 

Art. a• A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e seten1a dias, contados a partir de sua publi
cação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

· .O SR. PRESIDENTE (Ney Su~na) - O pa
recer conclui pela apresentação de piofefo de reso
lução. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -V. Ex" 
tem a palavra. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
gostaria de um esclarecimento, primeiro, da Mesa e, 
depois, do nobre Senador Carlos Wilson. Não recebi 
cópia do seu parecer. Não sei se foi distribuído. Por 
isso, não consegui entender uma parte do que v. 
Ext falou. Se v. Exl puder me esclarecer ••• 

O Sr. Carlos Wilson - Senador Esperidião 
Amin, desde há semana passada encaminhei à 
Mesa o parecer, e o encaminharei agora a v. Ex". 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não consta do 
avulso. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -V. ExB 
o receberá imediatamente. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O esclarecimen- . 
to, Senador Carlos Wilson, v. ExB talvez possa fazê
lo. No seil parecer, V. ExB diz que há dificuldade de 
colocaçãÕ dos tilulos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sena
dor Esperidião Amin, peço que v. ExB aguã!de a 
hora da discussão, porque estávamos lendo o expe-
diente. · 

O parecer, portanto, é favorável e conclui pela 
autorização do Governo do Estado de Pernambuco 
para emitir suas Letras Financeiras, cujos recursos 
serão destinados à liquidação das 7" e a• parcelas 
de precatórios judiciais, bem como dos complemen
tos da 11 à 61 parcelas. 

Completada a fase de instrução, a Presidência 
esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas 
emendas à proposição, até o encerramento da dis
cussão. 

Em,.discussão o projeto. (Pausa.) 
Senador Esperidião Amin, se v. Ext, agora, 

quiser pedir maiores esclarecimentos ao Senador 
Carlos Wilson, a palavra é de v. Ext. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, for
mularei fonnalmente a minha indagação ao Relator. 
Agora, de posse do parecer, percebo que S. ExB in
forma sobre a dificuldade de colocação dos títulos. É 
isso, Senador? 

O Sr. Carlos Wilson- Exatamente. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não estou locali
zando isso aqui. 

O Sr._Carla!i. Wilson - Esses títulos serão colo
cados paulãtinainente no mercado na p"ro!iorção em 
que forem sendo vendidos. Na verdade, fiz um pare
cer resumido e entreguei o completo, que é esse 
que se encq_ntra nas mãos de v. Ext. 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não consegui ler 
-no parecer sobre a colocação gradual dos t~ulos. 
Ouvi, mas não li. 

O Sr. carias Wilson - Foi relatado de forma 
resumida. O parecer completo é o que se encontra 
nas rr'\os de V. Ex". 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador 
Carlos Wilson, V. Ex' disse que resumiu e conforme V. 
EX" disse é menos e não mais do que está aqui. Aqui 
não leio nada sobre a colocação gradual dos títulos. 

o Sr. carias Wilson- Exatamenté. Se a colo
cação será gradual ••• 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Mas não está 
aqui isso, ou pelo menos eu não li. É o que estou 
querendo descobrir. Reconheço que V. Ex' fez um 
resumo. Isso é usual. 

Sr. Presidente, fiz uma indagação e não obtive 
a -respoeta. Não estou querendo embaraçar, Só que 
ouvi.o nobre Senador .Carlos Wilson informar sobre 

- · ·· à-eaieeação gradual dos mulos e isso não consta do 
parecer. 

O Sr. carlos Wilson - A autorização é de 
R$480 milhões. A colocação no mercado é uma co
locação gradual. À proporção que for vendendo e à 
medida que for pagando os precatórios, serão emiti
dos até R$480 milhões. Previsão de colocação e 
vencimento dos títulos a serem emitidos: data-base: 
1-4-96; vencimento: 1.6.98; quantidade: 120 mil. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -A data-base tem 
que ser retHicada. 

O Sr. Carlos Wilson - Esse é o parecer do 
Banco Central. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não, esse é o 
seu parecer. No seu parecer está escrilo 1.4.96 
como Oàta-base. 

O Sr. Csrlos Wilson- O parecer é apenas 
instrutivo, votamos a Resolução do Banco_Central. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Tenho uma su
gestão - não é uma emenda - ao Relator, para que 
se retilique a data da emissão, pelo menos. 

Devo esclarecer, para que não pareça que es
tou querendo criar um caso cem Pernambuco. Isso é 
um diretto que a Constituição concedeu aos Esta
dos, no tocante à execução, nos oito anos seguintes 
à promulgação da Constituição, da forma de paga
mento dos precatórios. Isso não eStá em questão. A 
inova-;ão que ouvi foi quanto à colocação gradual. A 

• _c:Oioeação- não é gradual. O título é emitido numa 
data-base. A data-base que está marcada aqui é 1° 
de abril; portanto, já passou. 

Então, que a data do vencimento seja alterada, 
para compatibilizar cem a Resolução. Eu vou votar a 

favor, porque todos os outros Estados e todas as 
prefeituras que se habilitaram a cumprir seus preca
tórios, na forma das disposições constitucionais tran
sttórias da nossa Carta Magna, têm tido isso. 

O Sr. carias Wilson- Exatamente. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Tenho. reclama

do, Senador Carlos Wilson, quando o nobre Senador 
Eduardo Suplicy, cada vez que aparece aqui um 
projeto de resolução para emitir títulos para venci
mento dos precatórios da Prefeitura de São Paulo, 
cria uma série de obstáculos. Eu não estou criando 
obstáculos, quero só sanar duas dúvidas: data-base 
e essa colocação gradual, pois estamos autorizando 
a emitir de uma vez só. 

A compra é de quem comprar, não é nossa e 
nem é do Estado de Pernambuco. 

O Sr. Ronaklo Cunha Lima - Permtte-me V. 
Ex" um aparte, Senador Esperidião Amin? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não. 
O ST. Ronaldo Cunha Lima- Acho que está 

havendo um equívoco, porque essa recclll!lnda
ção da colocação gradual dos tflulos não e$lá no 
parecer do Relator, e sim no parecer do Banco 
Central. O Banco Central diz, nos itens 14,:15 e 
16, que Pernambuco não possui dívida mobiliária 
e que a emissão de lftulos solicttada corresponde
ria a 35% da despesa de capttal estimada para 
1996. Por outro lado, registra a falta de tradição do 
Estado na operação e, por isso, recomenda, se o 
crédito for autorizado, que a colocação dos papéis 
seja feita na medida em que se fizerem necessários 
os recursos, bem como a posterior comprovação da 
autorização. Logo, o parecer é do Banco Central e 
não do Relator. 

O $8. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Ronaklo 
Cuntla i:ima, V. Ex' esclareceu mutto bem a ques
tão. Isso não consta, portanto, da Resolução que ire
mos aprovar; essa é uma informação preliminar, que 
poderá ser cumprida ou não, mas a Resolução do 
Senado não fará esse ccntingenciamento; o que !à
remos é dar a autorização para emitir, e a data da 
emissão é a partir de agora, não 1° de abnl, Já as 
datas de vencimento são estas: 1° de junho de 1998, 
1• de junho de 1999, 1° de junho de 2000 e, nova
mente, 1° de junho de 2000. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Mas, como o 
Relator concorda, pode-se acrescer, na forma reco
mendada pelo Banco Central. 

O SiF ESPERIDIÃO AMIN - Perfeitamente. 
Muito obrigado. 

o Sr. carias Wilson - O Relator concorda com 
a ponderaÇ!ío do Senador Esperidião Amin. 
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Durante o discurso do Sr. Esperidião 
Amin, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidéncia, que 
é ocupada pelo Sr. José Samey. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua 
em discussão. · 

A Presidência esclarece ao Plenário que até o 
encerramento da discussão poderão ser apresenta
das emendas à Resolução. 

O Senador Esperidião Amin poderá formalizar 
a emenda ao projeto de resolução que estamos vo
tando, para que possa ser submetida à votação. 

A Mesa aguardará a emenda de V. Ex'. E es
pera que V. Ex" encaminhe as modificações ao pro
jeto de resolução, para que possamos submetê-lo a 
votos. 
. . _.9 ;>arecer do Relator é meramente de instru
ção. Mas também quero esclarecer a V. Ex" que o 

~ .. .pr.ojelo de resolução, na sua letra g, diz que "a forma 
de CÕ!Õcação será feita através de ofertas públicas, 
nos termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro 
de 1979, do Barioo Central do Brasil". Essa Resolu
ção do Banoo Central estabelece a forma de ooloca
ção; teríamos que atterar a letra g da Resolução. 

O SR. WALDECK ORNELAS- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
Ex" a palavra. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
creio que estão oom a razão tanto o Relator, Senador 
car1os Wilson, quanto o Senador Esperidião Amin. 

O parágrafo únioo do art. 2" da Resolução diz 
exata'!lente o seguinte: 

• As emissões autorizadas por esta Re
solução somente serão registradas e ooloca
das no meroado de tttulos no exato montante 
das despesas com o pagamento dos débitos 
judiciais, apurados em sentenças transitadas 
em julgado, previamente apresentadas ao 
Banoo Central do Brasil, observandcHie, ain
da, o disposto no parágrafo único do art. 33 •.• • 

Está certo o Senador Esperidião Amin. O Se
nado, na sua Resolução, autoriza o lançamento inte
gral das letras. Mas esse lançamento só será feito 
na medida em que haja necessidade da despesa, já 

• que se trata de um lançamento vinculadg à quitação 
ae precatórios judiciais. 

Em sendo assim, creio que não haverá neces
sidade de emenda nos termos em que se referiu o 
Senador E$peridião Amin. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua 
em discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação o Projeto de Resolução, cujo avul
so foi distribuído no plenário. 

Os Srs. Senadores e as Sr's. Senadoras que o 
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Oiretora para reda

ção final. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Tem V. 

Ex" a palavra. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-5C. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro deixar oonsignado que não apresentei emenda 
Porém, se existe a éflficuldade de oolocar o título, se
ria melhõr pedir para que ele não fosse oolocado na 
Cetip - Central de Tftulos de Dívida Púbfica;.seria 
melhor facultar a sua federafização. Mas issO ãgora 
já passou. ' 

O SR. VJLSON KLEINüBING- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. VJLSON KLEINÜBING (PFL-5C. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
gostaria somente de deixar oonsignadas as boas
vindas ao Estado de Pernambuco por sua entrada 
no clube dos devedores; até agora, esse Estado não 
devia nenhum título de dívida mobiliária, mas aca
bou entrando para o clube com uma dívida maior do 
que ada,Bahia e a de Santa catarina. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em 
exercfcio, Senador Eduardo Suplicy. 

É lido o seguinte 

PARECER N" 283, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nO 55, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação linal 
do Projeto de Resolução .n• 55, de 1996, que autori
za o EstadO-de Pemambuoo a emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Pemambuoo -
LFTPE, cujos recursos serão destinados à liquida
ção da séti~ e oitava parcelas de precatórios judi-
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ciais, bem como dos complementos da primeira à 
-sexta parcelas. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1996. -José 
Sarney, Presidente - Ney Suassuna, Relator -
Eduardo Suplicy- Antonio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N° 283, DE 1996 

Faço sabe,r que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguintl\' . 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Estado de Pernambuco a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Pernambuco - LFTPE, cujos 
recursos serão destinados à liquidação 
da sétima e oitava parcelas de precatá-

-- _sios judiciais, bem como dos complemen
tos da primeira à sexta parcelas. 

~ -··-_::o_ Senado Federai resolve: 
· Art 1• É o Estado de Pernambuco autorizado a 

emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Pernambuco - LFTPE, cujos recursos serão destina
dos à liquidação da sétima e oitava parcelas de pre
catórios judiciais, bem como dos complementos da 
primeira à sexta parcelas. 

Art 2° As emissões de trtulos referidas no arti
go anterior serão realizadas com as seguintes carao
terfsticas e condições financeiras: 

a) quantidade: 480.000.332 LFTPE; 
b) modalidade: nominatiVa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do T escuro - LFT, criadas pelos Decreto-Lei n• 
2.376, de 25 de novembro de 1987; 

- c1) pi<IZO: até clnc:O anos; 
e) valor nominal: R$1.000,00 (um rril reais) -

CETIP: em decorrência desse valor de preço unilário, 
as quantidades serão divididas por 1.000 (um mil), de 
forma a adequar o valor financeiro da colocação; 

f) previsão de colocação e vencimento dos títu
los a serem emitidos: 

Data·Base Vencbnento Quantidade Tipo 

1"-4-96 111-6-1998 120.000.000 p 

1"-4-96 1'-6·1999 120.000.000 p 

1"-4-96 1'-6·2000 120.000.332 p 

1"-4-96 1'-6·2001 p 

Total-- 480..000.332: a serem 
registrados no CETIP. 
por se tratarem datf~ 

tulos emitidos para 
pagamento de pro ca· 
tórfos judiciais. 

g) fonna de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos tennos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

h) autorização legislatiVa: Decreto n• 13.550, 
de 31 de março de 1989, e Lei n• 11.334, de 3 de 
abril de 1996. 

Parágrafo unico: As emissões aUtorizadas por 
esta Resolução somente serão registradas e coloca
das no mercado de tftulos no exato montante das 
despesas com o pagamento dos débitos judiciais 
apurâdos em sentenças transitadas em julgado, pre
viamente apresentadas ao Banco Central do Brasil, 
observando-se ainda o disposto no parágrafo único, 
do art 33 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e no § 4°, do art. 16 da Resolução n• 69, 
de 1995, do Senado Federal. 

Art ao A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
~:entos e -setenta dias, contado a partir de sua publi
cação. -

Art 4° Esta Resolução entra et)'l vigor na data 
de sua publicação. ; 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Fm dis-
cussão a redação final. (Pausa) ' 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e as Sr"s. Senadoras que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE {José Samey)- Hem 5: 

OÁCIO N• S/34, DE 1996 

·. " • (Em regime de urgência, nos tennos 
do Requerimento n• 523, de 1996) 

Offcio N• S/34, de 1996, do Banco 
Cential do Brasil, encaminhando manifesta
ção daquele Órgão sobre solicitação do Go
verno do Estado do Mato Grosso do Sul, 
para que possa emitir Letras Financeiras do 
Tesouro daquele Estado- LFTMS, cujos re
cursos serão destinados ao giro da dívida 
mobiliária, vencível no 1° semestre de 1996. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econõmicos) 

' -

. Designo_ o nobre Senador Valmir Campelo para 
emitir pareêer, em substituição à Comissão de As
suntos Econõmicos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para emi
tir parecer.)-:: S~ Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 
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Vem a esta Casa ofício do Senhor Presidente 
-ao Banco Central do Brasil encaminhando solicita
ção do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul 
para emissão de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso do Sul (LFTMS), cujos re
cursos ser.iirão ao giro de sua dívida mobiliária com 
vencimento no 1° semestre de 1996. -

O pleito está submetido aos termos da Resolu
ção n• 69/95, que dispõe sobre limites globais e con
dições para as operações de crédito interno e exter
no dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
e suas autarquias, inclusive o lançamento de títulos 
da dívida pública. 

A emissão de LFTMS, ora sob análise, apre
senta as seguintes características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante ?Piica
ção-tfa -l!:menda Constitucional n• 3, deduzida a par
celaa ser definida pelo. Senado Federal; 

~ · ·· :-----b;l modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional- LFTN, criadas pelo Decreto 
Lei n• 2.376, de 25-11-87. 

d) prazo: 5 (cinco) anos; 
e) valor nominal: R$1.000,00 (CETIP); 
f) catacterísticas dos títulos a serem substftuf

dos: 

LFTMS 

Título Vencimento Quantidade 

N 2.000.000.000(*) -
(j O uso do preço unitário em milhar pela CETtP implica: na divi
são da quantidade por mil, por ocasião do refinanciamento 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emiüdos: 

Colocação I Vencimento I Título 
N 3-6-96 1 "-6-2001 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 2D-9-79, 
do Banco Central;-

i) autorização legislativa: Lei n• 526, de 27-12-
84, e Decreto n• 8.515, de 11-3-96. 

o processo encontra-se adequadamerrte ins
truído, de acordo com as exigências do art. 13 da re

- ..sóluçãoacima referida. 
O Banco Central do Brasil pronuncia-se sobre 

a operação através do Parecer DEDIP/DIARE-
96/0520, de 13-5-96, no qual analisa as condições 
para emissão dos títulos, tendo constatado que se 

encontra dentro dos limites previstos, preconizando 
um percentual de rolagem de 1 OO"h., em função dos 
limites de comprometimento já assurPjdos pelo Esta
do de Mato Grosso do Sul. 

A dívida mobiliária do Estado do Mato Grosso 
do Sul atingiu, em 29-2-96, o montante de 
R$224.997.127,20 (duzentos e vinte e quatro-milhõ
es, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e 
vinte e sete reais e vinte Centavos), representada, 
em termos quantitativos, por 59.000.000.000 Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso 
do Sul- LFTMS. 

A operação sob análise resultará em alongamen
to do perfil da dívida mobiliária daquele Estado com 
vencimento dos títulos na seguirrte proporção: 18,64% 
em 1996, 77,97% em 1997 e 3,39% em 2001. 

É o Relatório 
O Estado do Mato Grosso do Sul vem se ca

.racterizaRdo por adequado controle de sua dívida 
mobiliária; tendo prescindido de novas emissões de 
títulos públicos estaduais nos últimos cinco anos. 

As disposições do Senado Federal, cont(âas na 
Resolução n• 69, de 1995, tem sido rigorosámente 
obedecidas pelo Estado, dentro da política Qi;oral de 
controle do endívidamento do setor público. 

Especificamente no que se refere à dívida mo
biliária estadual, a rolagem de títulos ora analisada 
vem ocorrer em momento de significativas dificulda
des no cumprimento do orçamento estadual, em fun-

-- ção do decréscimo nas receitas efetivamente reali-
- - zadas, fenómeno que tem sido também observado 

na maioria das unidades da federação. 

A continuidade do cenário ora vigente na eco
nomia nacional e regional, esta depende em grande 
escala dos setores agroindustriais e das exportaçõ
es, todos em visível oontração, permite antever, para 

_ as finanças do Estado do Mato Grosso do Sul um 
comprometimento efetivo. somente com a dívida fun
dada e as renegociações já acertadas com a União, 
muito superior aos 11% da receita líquida real do Esta
do, que tem apresentado constante decréscimo. 

Por oportuno, cabe ressaltar que a situação de 
inadimplência do Estado do Mato Grosso do Sul, 
apontada no citado Parecer do Banco Central do Bra
sil, decorre de providências ainda em andamento no 
âmbito do Programa de Apoio à Restruturação e ao 
Ajuste FISCal de Estados, conforme autorizado pela 
Resolução _11• ?O. ~e 1995, deste Senado Federal. 

AssiriiCom base na avaliàção da situação con
juntural que ora se apresenta considero adequada a 
rolagem total da parcela da dívida mobiliária esta
dual, vinceQ_da no 1° semestre de 1996. 
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Concluindo, pois, que se encontram atendidas 
-as condições estabelecidas na Resolução n• 69/95, 
sou de parecer favorável ao atendimento do pleito 
do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 56, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado do 
Mato Grosso do Sul a emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Mato Grosso do 
Sul (LFTMS), destinando-se os recursos 
ao giro de sua dívida mobiliária com ven
cimento no 1• semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
__ }!); 1° É o Governo do Estado do Mato Grosso 
do Sul autorizado, nos termos da Resolução n• 69, - . 

... c;l_g_ f995, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do · 
Estado do Mato GrosSo do Sul (LRMS); para giro 
de sua dívida mobiliária com vencimento no 1° se
mestre de 1996. 

Art. 2." A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional - LFT, criada pelo Decreto Lei 
n• 2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: cinco anos; 
e) valor nominal R$ 1.000,00 (CETIP); 
f) características dos tftulos a serem substituf

dos: 

LFTMS 

Título Vencimento Quantidade 

N 1-6-96 2.000.000.00Q(j 

(")o uso do preço unitário em mühar pela CETIP, Implica na divi
são da quantidade por '!'ii· por ocasião do refinanciamento 

g) previsão de colocação e vencimento dos tf
tulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 

-3-6-9"6 -- -1-6-2001 N 3-6-96 

h) forma de colocação através de ofertas públi
cas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-09-79, 
do Banco Central; 

I) autorização legislativa: Lei n" 526, de 
27.12.84 e Decreto n• 8.515, d~ 11-03-96. 

Art. ao A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar 
de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer conclui pelo Projeto de Resolução n• 56, de 
1996, autorizando o Estado do Mato Grosso do Sul 
a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro daquele Estado. 

Em discussão. (Pausa.) 
O SR. VILSON KLEINÜBING - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

a palavra ao nobre Senador Vilson Kleinubing, para 
diScutir a matéria. · - -- -

O -SR. VILSON KLEINüBING (PFL-5C. ·Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, só quero fazer, mais uma 
vez, um comentário sobre essa questão da ~dívida 
pública aos meus companheiros do Senado. ~ 

Nós estamos aprovando uma resolução:'que a 
rigor é inconstitucional. O que o Estado pode rolar é 
a divida pública acrescida da correção monetária. E 
o que nós estamos aprovando é a dívida pública, 
mais a correção monetária, mais os juros. Isso não é 
privilégio de Mato Grosso do Sul; o Senado tem agi
do assim com todos os Estados. 

Deixo re9strada. esta observação: os juros não 
poderiam ser incluídos, pois assim prevê a Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua 
em discussão. (Pausa) 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a pã.favra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra a V. Ex". 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 

-e Srs. Senadores, todos sabemos as dificuidiides 
por que passa o Estado de Mato Grosso do Sul, com 
o qual somos solidários. Há 15 dias aprovamos, com 
meu voto contrário, a operação do Banespa. Na oca
sião, fiz questão de me manifestar, usando os exem
plos de Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Gros
so, no sentido de que não poderia haver tratamento 
idêntico entre os Estados. E aqui está a comprova
ção de que _não_ há, nein pode haver, tratàmento 
idêntico. -

O Estado de Mato Grosso do Sul não tem dívi
da repactuada e vencida como o Estado de São 
Paulo- reeactuada em 1992 e vencida com relação 
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ao Banespa - com o seu banco, até porque-não tem 
-banco. Quer dizer, não tem banco, não tem diVida 
repactuada, portanto, não pode estar inadimplente 
de uma dívida repactuada com o seu banco. São 
três crimes impossíveis. 

Por isso, a solução que está sendo permitida 
com a tramitação deste pedido é nociva para o Esta
do do Mato Grosso do Sul e para o País. Que fique 
bem claro: não está havendo tratamento isonômico 
entre o financiamento que aprovamos para o Estado 
de São Paulo, que foi de 30 anos e com 6% de juros 
ao ano. Por outro lado, os títulos que temos, neste 
momento, são incompráveis. Por quê? Ninguém co
locará poupança, licitamente amealhada, em títulos 
que estão sendo emitidos, por não ter sido possfvel 
pagar aqueles que já venceram ou estão vencendo. 
Rep~o: ninguém colocará poupança, lic~ente 

amealhada, em tflulos que não podem ser págos e 
estãQ. sendo emitidos para resgatar, cóntabilmente, 

~ ~ 1ítales-já. não pagáveis e que estão a vencer. 
É um tratamento discriminatório. Trata-se de 

uma solução que não chega a ser vesga, mas aque
la que nem mesmo um padrasto daria a um enteado 
seu. O Estado do Mato Grosso do Sul está receben
do, como solução para uma dfvida que não conse
gue pagar, a contratação de uma outra dívida, que 
também não terá solução. 

Não negarei meu voto. No entanto, sempre que 
constatar um caso semelhante, farei a analogia: 
compare isso com o caso do Banespa e V. Ex"s ve
rão que a Federação tem um filho rico e vários en
teados lançados ao relento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua 
em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 

final, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercí
cio, Senador Eduardo Suplicy. 

É lido o seguinte 

- P-ARECER N• 284 DE 1996. 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 56, de 1996. 

' ' 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do projeto de Resolução n• de 1996, que autoriza o 
Estado do Mato Grosso do Sul a emitir, através de 
ofertas públicas, letras Financeiras do Tesouro do 

~~ -Estado do Mato Grosso do Sul (LFTMS), destinan
do-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária 
com vencimento no primeiro semestre de 1996. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1996.- José 
Sarney, Presidente - Ney Suassuna, Relator -
Eduardo Suplicy- Antonio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N• 284, DE 1996. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48 
item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Estado do Mato Grosso do Sul a 
~mitir através de ofertas públicas, Letras Finan
ceiras de--Tesouro do Estado do Mato Grosso do 

~ Sul (LFTMS), designando-se os recursos ao, giro 
de sua dívida moblliárla com vencimento nc? pri-
meiro semestre de 1996. -

O Senado Federai resolve: ~ 
Ar!. 1° É o Estado do Mato Grosso do Sul autori

zado, nos termos da Resolução n"69 de 1995, do Se
nado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado (LFTMS), para giro de sua dívida mobüiária 
com vencimento no primeiro semestre de 1996. 

Art 2". A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal. 

b) ;i!Õda/idade: nominaliva-transferfvel; 
c) remdimentos: igual ao das Letras Financei

ras do Tesouro Nacional - LFT, criadas pelo Decre
to-Lei n• 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

d) prazo: cinco anos; 
e) valor nominal: R$ 1.000.00 (Um mil reais) -

CETIP 
f) características do tftulos a serem substitui

dos: 

Titulo 

N 

LFTMS 

Vencimento Quantidade 

1"-6-96 2.000.000.000 o uso do 
preço unttário em milhar 
pela CETIP implica na divi
são por mil, ocasião do refl
nanciainento. 
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g) previsão de colocação e vencimento dos tf
-tulos a serem emitidos: 

CoiOC!Is:ão Vencimento Titulo 

3-3-96 1-6-96 N 3-6-96 
h) forma de colocação: através de ofertas pú

blicas nos termos da Resolução n• 565, de 20 de se
tembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

I) autorização legislativa: Lei n• 526, de 27 de 
dezembro de 1984 e Decreto n• 8.515, de 11 de 
março de 1996. 

Art. a• Esta autorizaçãq deverá ser exercida 
no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de 
sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgência, 
J)assa-st à imeãlala apreciação da redação final. 

<Em discussão a redação final. · 
- · ·· c---Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Hem 7: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N°16, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 536, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara N" 16, de 
1996 (n• 2.942192, na Casa de origem), que 

-·dispõe sobre a compensação financeira en
tre os sistemas de previdência social, nos 
casos de contagem reciproca do tempo de 
contribuição para efeito de aposentadoria, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n" 243, de 
1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais. 
(Dependendo de parecer da Conlssão de 

Assmlos Sociais sobre a emenda de Plenário) 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

1• Secretário em exercfcio, Senador Eduardo Supfcy. 

É lido o seguinte 

- BEQ.UERIMENTO N• 542, DE 1!196 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 352, inciso 11, do Regimento 

Interno, requeremos a extinção da urgência concedi
da para o Projeto de Lei da Câmara 0016196. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1996.- Ro
naldo Cunha Urna -Geraldo Melo - Valmlr Cam

. pelo - Francellno Pereira - Sebastião Rocha. 
O SR. PRESI~NTE (José Samey) -Em vota

ção. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria volta à Co

missão de Assuntos Sociais, com voto contrário do 
Senador Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE ( José Samey) - As ma
térias constantes dos itens de 1 a 3 e 8 a 1 O da pau
ta da presente sessão exigem quorum qualificado 
para apreciação. 

Não havendo objeção do Plenário, constarão 
da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do 
próximo dia 12 de junho de 1996. (Pausa.) 
_ Nã~ havendo manifestação em contrário; as-
sim será feito. 

São Os Seguintes Os IteM, Cuja V!~fl~Ção 
Fica Adiada i-

-1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 154, DE 1995 

(lnciuldo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 154, de 1995 (n• 78/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que outor
ga permissão à 90-FM Stéreo Lida. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na "Cidade de Pirassununga, Estado de São 
Paulo, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador José Roberto Arruda, em substituição à 
Comissão de Educação. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 171, DE 1995 

(lnciuldo em Ordem do Dia nos termos do 
art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em_tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativoli" 171, de 1995 (n• 157/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à TV GLOBO de Recife L TOA. 
para explo~r serviço de radiodifusão de sons e ima· 



00774 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

gens (televisão) na Cidade de Recite, Estado de 
-P-ernambuco, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Carlos Wilson, em substituição à Co
missão de Educação. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 178, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 64, § 2", da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 178, de 1995 (n• 150/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão outorgada à Rádio Cidade das Águas L TOA 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüéne1a"'modulada na Cidade de Amparo, Estado de 
São Paulo, tendo · 

· ·· ·:-~recer favorável, preterido em Plenário, Rela
tor: Senador José Roberto Arruda, em substituição à 
Comissão de Educação. 

-a-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N°1, DE 1996 

Votação, em segundo turno, da Proposta DE 
Emenda à Constituição n• 1, de 1996 (n• 48/95, na 
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao 
inciso 11 do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadanià. 

-9-
PARECER NO 265, DE 1996 

Escolha de Autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n" 265, de 
1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre a Mensagem n• 165, de 1996 (n" 372/96, na 
origem), de 6 de maio do corrente ano, peta qual o Se
nhor Presidente da República submete à deliberação 
do Senado o nonie do Senhor José Firmo para com
por o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Su
plente de Ministro Classista Temporário, representante 
dos trabalhadores, no triénio de 1996 a 1999. 

-10-

- . PARECER N• 266, DE 1996 
Escolha de Autoridade 

Votação, em turno único, do Parecer n• 266, de 
1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, sobre a Mensagem n• 164, de 1996 (n• 
371196, na origem), de 6 de maio do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a recondução do Senhor 
Lourenço Ferreira do Prado, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista 
Temporário, representante dos trabalhadores, no 
triénio de 1996 a 1999. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1• Secretá
rio em exercício, Senador Eduardo Suplicy. 

São ldios os seguintes 

PARECERES 

PARECER NO 285, DE 1996 

Da Comissão ele Constituição, Justi
ça e Cidadania - CCJ, sobre o Projeto ele 
~I da Câmara n" 79, ele 1995 (nO 3.84!1J93, 
nã Casa ele origem), que "C!Ispõe sobre 
autorização para funcionamento e cadas
tramento ele empresas destinadas ao 
desmonta de vefculos automotores e dá 
outras providências", e sobre o P:rojeto 
ele Lei do Senado n" 140, ele 1995, ele au
toria do Senador Ernancles Annorlm, que 
"dispõe sobre a comercialização ele par
tes usadas de veículos automotores•. 

Relator: Senador Romeu Tuma 

1- Relatório 

Vem a esta Casa o PLC n• 79/95, de autoria do 
Deputado Luiz Máximo, sujeitando a instalação e o 
funcionamento de empresas que se dediquem a 
operação de desmonte de veículos, alienação de 
suas peç'áS ou sucata a autorização do órgão públi
co competente. 

A proposição foi distribuída, na Câmara dos 
Deputados, à Comssão de Economia, Indústria e 
Comércio e à Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação, tendo aquela aprovado a matéria, no 
mérito, com emenda; e esta, votado pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação do projeto, com emendas, e da 
emenda da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio. 

O projeto foi enviado a esta Casa Legislativa, 
para apreciação, nos temros do artigo 134 do Regi
mento Comum. _ 

A següir, toi requerida e aprovada a tramitação 
do projeto em conjunto com o PLS n• 140195, de au
toira do Senador Emandes Amorim, por se tratarem 
de matérias sobre o mesmo assunto. 
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As proposições foram distribuídas a esta Co
missão, para manüestar-se, na forma do disposto no 
Regimento Interno do Senado Federal. 

11 - Da Constitucionaficlade e Jurldicidade 

Primeiramente, cabe a esta Comissão manifes
tar-se acerca da constitucionalidade e juridicidade 
das proposições.- - -

A matéria está compreendida na competência 
legislativa da União, nos te;mos do disposto no arti
go 22 da Constituição Federal; está inserida nas atri
buições do Congresso Nacional, conforme estabele
ce o artigo 48 da Lei Maior; e é legítima a iniciativa 
parlamentar, de acordo com o artigo 61 da Carta 
Magna. 

Não há, de outra parte, vícios de técnica legis
lativa que incidam sobre os projetas. 
. -- ... III- Voto 

~ ... :-.c..2reliminarmente â nosso voto, alfirtamciSquan
to à necessidade de diligenciar à Câmara dos Depu
tados, tendo em vista que a redação final do projeto 
encaminhada a esta Casa, constante das folhas 6 a 
8 do processo, refere-se a outra proposição, deven
do ser substituída. 

O projeto aprovado na Câmara dos Deputados 
exige autorização do órgão público para a instalação 
e o funcionamento de empresas que se dediquem 
ao desmonte de veículos, estabelece requisttos para 
a concessão da autorização, obriga as empresas a 
utilizarem livro de registro de comercialização de pe
ças e acessórios de veículos desmontados e subor
dina o desmonte a consulta prévia ao órgão oficial 
competente quanto à procedência do veiculo, comi
nando..sanções administrativas e penais por violação 
dos disposttivos da lei in feiri. 

Já a proposição de autoria do Senador Eman
des Amorim intenta obrigar as empresas que comer
cializam partes usadas de veicules automotoras a 
utilizarem etiquetas nacionalmente padronizadas 
pelo DENA TRAN na exposição das peças e acessó
rios, contendo informações relativas ao número do 
chassi e a placa do veículo a que pertenciam, bem 
como a consignar-nas notas fiscais de venda das 
peças a identificação do veículo a que pertenciam, 
estabelecendo as sanções de cassação do alvará de 
funciollamenfo -e m-ulta pelo descumprimento de 
qualquer das disposições do projeto. 

· e objetiVo de ambas as proposições é fazer di
minuir o atto índice de crimes de roubo e furto envol
vendo veículos automotoras. 

É louvável a iniciativa. É sabido que as empre
sas de desmonte têm sido freqüentemente utilizadas 

na receptação desses veículos. Muito oportuno, por
tanto, um maior controle sobre essa atividade co
mercial. O art. 170 da Constituição Federal, ao asse
gurar o livre exercicio de qualquer atividade econõ
mica, admtte seja exigida autorização de órgão pú
blico, que, no caso em questão, justifica-se por 
questões de segurança. 

A exigência de identificação dos veículos e 
pessoas envolvidas nas transações, aliada à crimi
nalização de condutas, conferirá maior eficácia à fis
calização, desestimulando a clandestinidade e ini
bindo a atuação dos ladrões. 

Propomos apenas algumas pequenas modifi
cações na redação de alguns dos disposttivos do 
projeto, tendo em vista a melhor adequação à legis
lação vigente e à boa técnica legislativa. 

- Na emenda, a expressão •autorização para 
funcionamento e cadastramento• deve ser substituí
da por •autorização· para instalação e funcionamen
to•, tendõem vista que a proposição não dispõe so
bre autorização para o caclastramento de empresas 
nem sobre o próprio cadastramento de empresàs. 

A redação do inciso 11 do art. 2" deve ser allilrada, 
tendo em vista que o requistto a ser preenchido pela 
empresa é a apresentação elo alvará e não sua expedi
ção, que é da OOIJ1làência do órgão púbfiCO local. 

A atteração do § 2" do art. 2" tem por finalidade 
a adequação da redação do projeto à Lei n• 8.934, 
de 1994, que "Dispõe sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras 
providências", que relaciona os crimes que vedam o 
acesso à atividade mercantil. 

Quanto ao PLS n• 140, de 1995, em que pese 
à memória intenção do autor, entendemos que os 
objetiyos,perseguidos pelo projeto serão alcançados 
com à aprovação da proposição originada na Câma
ra dos Deputados. As anotações obrigatórias no livro 
de registro de comercialização de peças e acessó
rios de veicules desmontados terão o mesmo efeito 
da utilização de etiquetas proposta pelo Senador Er
nandes Amorim, fornecendo à fiscalização as infor· 
mações relativas ao veiculo a que pertenciam as pe
ças e acessórios comercializados. 

Pelos motivos expostos, somos favoráveis à 
aprovação do PLC n• 79/95, com as emendas que 
:>presentamos, ficando prejudicado o PLS n• 140/95. 

EMENDAS OFERECIDAS PELO RELATOR 

:::_ · 6MENOAN°1-CCJ 

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação: 

"Dispõe sobre autorização para instala
ção_e funcionamento de empresas destina-
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das ao desmonte de veículos automotores e 
dá outras providências." 

EMENDA N° 2-CCJ 

Dê-se ao inciso 11 do art 2" a seguinte redação: 

"Art. 22 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 - apresentação do alvará de instala
ção da empresa em local permitido; e" 

EMENDA N• 3-CCJ 

Dê-se ao § 2• do art. 2" a seguinte redação: 

"Art. 2° .................................................. . 
§ 2• O requerimento de prorrogação a 

que se refere o parágrafo anterior deverá 
estar acompanhado dos documentos referi
dos nos incisos do caput deste artigo e das 
certidões negativas criminais a que se refere 

- ~ t, inciso 11 do art 37 da Lei n• 8.934, de 21 .. 
. _ ,_ ~ ·de novembro de 1994, devendo ser ap~ 

-sentado nos 'últimos 6 ·(seis) ·meses de vi
gência da autorização." 

Sala da Comissão, 22 de maio de 1996. - lris 
Rezende, Presidente- Romeu Tuma, Relator- Ro
berto Requião- Guilherme Palmeira- Ramez Te
bet- José Eduardo Outra- Aittônio Carlos Vala
dares- Jefferson Peres - Pedro Simon - Regina 
DAssumpção- José Fogaça- Ney Suassuna. 

PARECER N" 286, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Substitutivo da Câmara dos De
putados ao Projeto de Lei do Senado n• 
57, de 1991 (n" 4.401194, naquela Casa), 
que "Dispõe sobre o exercício da profis-

-·são de Técnico em Turismo•. 

Relator: Senador Belio Parga 
1- Relatório 

A proposição em análise, de autoria· do ilustre 
Senador Marco Maciel, pretende disciplinar o exerci
cio da atividade profissional de Técnico em Turismo. 

2. Justificando a iniciativa o autor afirma: • As 
atribuições do profissional de Técnico em Turismo 
não foram ainda régulamenladas, em virtude da sua 
recenticidade em nosso meio. De fato, somente há 
pouco tempo o nosso País começou a adotar os cri
térios utilizados por países onde o turismo é mais 
desenvoMdo. Apesar das dificuldades que sofre, 

..cõma-a falta-de adequados serviços de ·transportes, 
comunicações e hospedagem, o turismo no Brasil 
vem se expandindo, principalmente após o estabele
cimento de incentivos legais às atividades ligadas à 
área Com isto é da máxima importânCia que tenha-

mos neste campo, um técnico especializado capaz 
de promovê-lo em condições satistatórias. Assim, a 
proposta que formulamos tem corno objetivo creden
ciar o exercício. de uma profissão que, ao lado de 
outras já reconhecidas, reclama, também, a sua p~ 
sença, bem corno significa o apreço que todos nós 
legisladores devemos a um dos serviços necessá
rios à nossa comunidade". 

3. Ainda, segundo o proponente, a regulamen
tação da profissão de Técnico em Turismo poderá 
assegurar melhores condições de emprego aos que 
labutam nesse ramo de atividade, além de oferecer
lhes oportunidades e incentivos de aprimoramento 
profissional. 

4. Nesta Casa a matéria já foi apreciada e 
aprovada. Encaminhada à Câmara dos Deputados 
sofreu pequenas alterações formais. Retoma, por 
esta razão, à nossa apreciação. 
- É o-relatório. · 

11- Voto do Relator 

5. O tema em apreciação já foi exaustiva!}'lente 
analisado durante a tramitação do projeto nas duas 
Casas do Poder Legislativo, tendo o mérito da ipiciati
va sido reconhecido. Não foram visiumbrados, na con
teúdo em análise, vícios no tocante à juridicidade e 
constitucionalidade. A Câmara dos Deputados, ~ 
tanto, constatou a existência de pequenas improprie
dades de redação. 

6. Cumprindo-nos a atnbuição de relatar a maté
ria em seu retomo a esta Casa, gostariamos de regis
trar a importância que a indústria do turismo tem assu
mido. É inegável que o turismo pode contribuir signifi
cativamente para a redenção econômica do Nordeste 
brasileiro . .J:'ode, através do Ecoturismo, colaborar para 
o de5eni7oMmento sustentável da Amazônia Pode 
ampliar, também, o fluxo corneroial no Mercosul. Dado 
este potencial incalculávei, consideramos medida de 
justiça a regulamentação da profissão de Técnico 
em Turismo. Precisamos da motivação e preparação 
destes profissionais para propiciar melhor atendi
mento ao turista, com qualidade e produtividade. 
Sendo uma atividade que exige competência e ern
basamento cuHural, além de outros atributos, a apro
vação da presente iniciativa pode contribuir para 
uma retribuição pecuniária satisfatória ao trabalho 
destes profissionais, colaborando para o nosso de
senvolvimento econômico e social. 

7. Corroboramos o entendimento de que a pro
posta está em consonãrÍcia com os ditames cOnstitU
cionais no que diz respeito à competência e iniciati
va, sem conflitar com as demais normas de nossa 
Carta Magl).a. Também em relação à juridicidade e 
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regimentalidade, não há reparos a fazer. A redação, 
na forma do substitutivo finalmente aprovado na Câ
mara, em nosso entendimento, atende aos requisi
tos da boa técnica legislativa, discordando, apenas, 
da expressão "e/ou", constante dos incisos I e VIII 
do art. 4° do substitutivo da Câmara dos Deputados, 
por não ser recomendado pela técnica legislativa a 
inserção de tal expressão na estrutura de textos le
gais, razão pela qual apresentamos requerimento de 
destaque expungindo-a dos citados disposttivos, 
sem nenhum prejuízo ao sentido do texto. 

8. Em face do exposto, opinamos pela aprova
ção do Projeto de lei do Senado n• 57, de 1991, na 
forma do substitutivo acolhido pela Câmara dos De
putados. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1996.
Beni Veras, Presidente - Bello Parga, Relator -
óloet de' Hollanda - José Alves - Freitas Neto -
Valmlr .Campelo - João França - José Fogaça - · · 

~ ·-os-Dias- Romero Jucá- Benedita da Silva
Mauro Miranda - Júnia Marise - Lúcio Alcântara 
- Jonas Pinheiro - Antônio Carlos Valaclares -
Waldeck Omelas. 

Documento anexado no termo do art. 
250, parágrafo único, do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

MINUTA DE PARECER N• ,DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Substitutivo da Câmara dos De
putados ao Projeto de Lei do Senado nO 
57, de 1991, que "Dispõe sobre o exercõ
cio da profissão de Técnico em Turismo•. 

Relator: Senador Luiz Alberto de Oliveira 

I - Relatório 

A proposição em análise, de autoria do ilustre 
Senador Maroo Maciel, pretende disciplinar o exercí
cio da atividade profissional de Técnico em Turismo. 

Justificando a iniciativa o autor afirma:"As atri
buições do profissional de Técnico em Turismo não 
foram ainda regulamentadas, em virtude da sua re
centicidade em nosso meio. De fato, somente há 
pouco tempo o nosso País começou a adotar os cri
térios utilizados por países onde o turismo é mais 
desenvolvido. Apesar das dificuldades que sofre, 
como a faHa de adequados serviços de transportes, 

- ._e:õmcnicações e no$pedagem, o turismo no Brasil 
vem se expandindo, principalmente após o estabele
cimento de incentivos legais às atividades ligadas à 
área. Com isto é da máxima importãncia que tenha
mos neste campo, um técnico especia:lizado capaz 

de promovê-lo em condições satisfatórias. Assim, a 
proposta que formulamos tem como objetivo creden
ciar o exercício de uma profissão que, ao lado de 
outras já reconhecidas reclama, também a sua pre
sença, bem como significa o apreço que todos nós 
legisladores devemos a um dos serviços necessá
rios à nossa comunidade". 

Ainda, segundo o proponente, a regulamenta
ção da profissão de Técnico em Turismo poderá as
segurar melhores condições de emprego, abrindo 
novas perspectivas, além de oferecer oportunidades 
e incentivos no sentido do aprimoramento profissio
nal destes trabalhadores. 

Nesta Casa a matéria já foi apreciada e apro
vada. Encaminhada à Cãmara dos Deputados so
freu pequenas aHerações formais. Retoma, por esta 
razão, à nossa apreciação. 

É o relatório. 

.. ~ 11- Voto do Relator 

O tema em apreciação já foi exaustivamente 
analisado durante a tramitação do projeto nas duas 
Casas do Poder Legislativo, tendo o mérito da' inicia
tiva sido reconhecido. Não foram vislumbrados, no 
contéudo em análise, vfcios no tocante à juridtcidade 
e constitucionalidade. A Câmara dos Deputados, en
tretanfoconstatou a existência de pequenas impro
priedades de redação. 

Cumprindo-nos a atribuição de relatar a maté
ria em seu retomo a esta Casa gostaríamos de re
gistrar a importância que a indústria do turismo tem 
assumido. É inegável que o turismo pode repre
sentar a redenção econõmica do nordeste brasileiro. 
Pode, através do Ecoturismo, colaborar para o de
senvolvimento sustentável da Amazônia. Pode am
pliar;·tarriôém, o fluxo comercial no Mercosul. Dado 
este potencial incalculável, consideramos medida de 
justiça a regulamentação da profissão de Técnico 
em Turismo. Precisamos da motivação e preparação 
destes profissionais para conseguir melhor atendi
mento ao turista, com qualidade e podutividade. 
Sendo uma atividade que exige competência e em
basamento cultural, além de outros atributos, a 
aprovação da presente iniciativa pode contribuir para 
uma retribuição pecuniária satisfatória ao trabalho 
destes profissionais, colaborando para o nosso de
senvolvimento económico e social. 

Corroboramos o entendimento de que a pro
posta está.. ef!1 CO!lsonância com os dttames constitu
cionais no(!ue diz respeito à competência e iniciati
va, sem conflitar com as demais normas de nossa 
Carta Magna. Também em relação à juridicidade e 
regimentali!lade, não há reparos à fazer. A redação, 
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na fonna do substitutivo finalmente aprovado na Câ
-mara, em nosso entendimento, atende aos requisi
tos da boa técnica legislativa. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado n• 57, de 1991, na for
ma do Substitutivo acolhido pela Câmara dos Depu
tados. 

Sala das Comissões, - , Presidente, 
Relator. 

PARECER N• 287, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n" 124, de 1992, (n" 636, de 1991, 
na Casa de origem), que •acrescenta pa
rágrafo ao art. SO da Lei n• 5.969, de 11-
12-73, tornando inexlgível, antes da.deci-

- ·~ "'!ão tenninatíva do n:::urso Interposto à 
~ -Comissão Especial de Recursos do Proa

~ · -,_--'-'--·gro, a dívida oriunda do crédito rural". 

Relator do vencido Senador José Eduardo 
Outra 

O projeto em epígrafe, de autoria do nobre líder 
do PlB na Câmara dos Deputados, tem por objetivo 
alterar a Lei n" 5.969, de 11 de dezembro de 1973, 
para tomar inexigível, antes da decisão terminativa do 
recurso interposto à Comissão Especial de Recursos 
do Proagro, a dívida oriunda do créá~o rural. 

Esse diploma legal, tal como reza o ser art. 1°, 
institui o Programa de Garantia da Atividade Agrope
cuária - PROAGRO, pelo qual fica o produtor rural 
desonerado do implemento de obrigação credijfcia 
financeira, pela ocorrência de fenômenos naturais, 
pragas. e doenças que atinjam bens rebanhos e 
plantações. 

Como bem salientou o nobre Relator da maté
ria nesta douta Comissão, Senador José .Bianco, a 
doutrina civilista, no campo das obrigações, reco
nhece a legitimidade da dispensa do cumprimento 
de obrigação, em face de caso fortuito ou de força 
maior. 

A questão está em compatibilizar esse princí
pio com outro também fundamental no direijo obriga
cional que é o do enriquecimento sem causa. "Na 
base deste instituto, como o seu próprio nome já de
nuncia - ensina-nos Mário Júlio de Almeida Costa, 
catedrático da Universidade de Coimbra - encontra-

• ..sé a idéia1:le-que pessoa alguma deve locupletar-se 
sem causa à custa alheia (Direito das Obrigações. 
Coimbra, Atlântida, 1968, p. 134). 

O desejável equilíbrio passa, portanto, pela 
efetiva aferição do motivo alegado pelo devedor e 

ensejador da exonerabilidade. É essencial, q·ue, de 
fato, haja a apreciação da matéria pela Comissão 
Especial de Recursos do Proagro, e não apenas a 
ratificação ficta, tal como proposta no Substitutivo 
acolhido pela Comissão de Assuntos Económicos -
CAE e endossada pelo ilustre Senador José Bianco 
em seu voto. 

Sem prejuízo, portanto, do debate acerca da 
necessidade, para a própria ordem jurídica, de ob
servância do equilíbrio das obrigações e do regular 
cumprimento das relações contratuais, alertamos 
aqui os' nobres Pares quanto aos efeitos do provi
mento fictício sobre a funcionalidade agentes finan· 
ceiros da produção rural, especialmente neste perío
do em que o sistema bancário enfrenta "chuvas e 
trovoadas•. Mais atenção chamamos para presumí· 
veis prejuízos do Banco do Brasil, maior entre de fo
mento da agricultura nacional. 

Nossa preocupação não é desprovida de fun
damento:""" expediente de considerar-se provido o 
recurso do produtor rural, caso a Comissão Especial 
de Recursos não se· pronuncie no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, poderá ser mais comum do que 
se imagina; poderá ser a regra, não a ex~o. De
preende-se isso da redação do art. 2" do Decreto n• 
97.760 de 18 de maio de 1989, pelo qual •ante o 
acúmulo de processos a serem julgados", ficou esta
belecido que poderia a CER desdobrar-se em tur
mas para apreciação da matéria. Esse decreto foi 
edijado na época em que era ministro da Agricultura, 
o insigne Presidente desta Comissão, o Senador Íris 
Rezende. A orientação do Decreto n• 97.760/89 tor
nou-se, posterionnente, definitiva com o Decreto n• 
99.364, de 1"-7-90 (art. 3"). 

.f'arcee-nos, portanto, que arrazoabilidade, a 
cautela e a desejável equivalência entre os interes
ses do credor e do devedor apontam no sentido da 
acatamento do projeto na fonna original, devendo 
eventual comportamento desidioso de membro do 
colegiado julgador ser punida, no âmbito da Admi
nistração, com base nos arts. 116, 117, inciso XV, 
da Lei n• 8.112190; art. s• e 10 da Lei n• 8.429192; e 
itens XN, letras a e b e XV, letras a, d do Decreto n• 
1.171194 (Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal). 

Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto 
original e rejeição da Emenda n• 1 (substitutivo) da 
CAE 

Sala ãas R~niões, 22 de maio de 1996. - Íriz 
Rezende, Presidente - José Eduardo Outra, Rela· 
tor - Lúcio Alcântara - Roberto Requião - Junia 
Marise - Ronaldo Cunha Lima - Antônio Carlos 
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Valadares - Regina Assunção - Jefferson Péres 
-Francelina Pereira - Ramez Tebet- Esperidião 
Amin- Ney Suassuna- Pedro Simon. 

Voto em separado, vencido, do Senador José Bianco 
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Na forma do art. 134 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados re
meteu a esta Casa o projeto de Lei em referência, 
que tem por objetivo tomar inexigível, antes de pro
ferida a decisão terminativa do recurso interposto à 
Comissão Especial de Recursos do PROAGRO, a 
dívida decorrente de crédito rural. 

Consigne-se o acolhimento do Requerimento 
n° 750, de 1995, formulado com base nos arts. 12 e 
225, 11, c, do Regimento Interno do Senado Federal, 
objetivando a manifestação desta Comissão de 
COQS!ituição, Justiça e Cidadania. ·· 

O fundamento da proposta legislativa é a impo- · · 
~ óbice às execuções de tfiulos da dívida ru
ral, pelas instituições financeiras, antes de exarado 
parecer, em caráter terminativo, pela Comissão Es
pecial do Programa de Garantia da Atividade Agro
pecuária- PROAGRO. 

O tema foi objeto de exame pelas Comissões 
temáticas da Câmara dos Deputados e por sua Co
missão de Constituição, Justiça e Redação, colhen
do, em todas, pareceres favoráveis, com reconheci
mento do mérito e, também, da constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. 

A tramitação da proposição no Senado Federal 
iniciou-se pela Comissão de Assuntos Eoonômicos. 
Ali, salientou-se a impropriedade de se beneficiar os 
produtores rurais em detrimento dos interesses dos 
agentes financeiros e a necessidade de fiXar-se pra
zo para o exame das matérias submetidas à Comis
são Especial, evitando-se assim a perenização dos 
débitos pela mera omissão. 

O Parecer n• 303, de fls. 9/1 O do processado, 
deixa à mostra que o PROAGRO, malgrado desti
nar-se a beneficiar os produtores rurais, não pode 
incorrer na punição dos agentes financeiros, por
quanto o exame de mérito, pela Comissão Especial, 
"poderia durar até cinco anos". 

A solução aventada pelo ilustre parecerista da 
Comissão de Assuntos Económicos, a fls. 1 O, seria 
a fixação de prazo para que se pronuncie o órgão 
responsável pela análise dó pedido de indenização. 

· . No-mesmo parecer, foi esclarecido-que a Re
solução n• 2.1 03, do Banoo Central do Brasil datada 
de 31 de agosto de 1994, carreou alterações para as 
normas relativas ao PROAGRO, donde a obrigato
riedade de o agente (financeiro) prorrogar, pelo pra-

zo de até cento e vinte dias, o vencimento original 
da operação de crédito rural pendente de providên
cias na esfera administrativa. Para que isso ocorra, 
é necessário, dentre outras exigências, que o recur
so dirigido à Comissão Especial tenha sido apresen
tado tempestivamente. 

Em outras palavras, a douta Comissão de As
suntos Eoonômicos recebeu, na oportunidade, pro
posta de que, por Substitutivo ao PLC n° 124, de 
1992 ( •.• ), as dívidas oriundas do crédito rural não 
sejam exigíveis antes de decisão terminativa dos re
cursos interpostos à Comissão Especial, que terá o 
prazo de 120 (cento e vinte) dias para analisá-los. 

Prosseguindo a tramitação o PLC n• 124/92 
veio a receber novo parecer que se enoontra a !Is. 
13/14 do processo onde o ilustre relator da matéria 
manifestou-se da seguinte forma: 

A Lei .n• 5.969 de 1973 que criou o 
Ploagro é de mediana clareza em seti art. 
1°, quando estabelece que o seu objetivo 
é o de exonerar o produtor rural, na for· 
ma que for estabelecida pelo Con$elho 
Monetário Nacional de obrigações finan
ceiras relativas a operações de credito, 
cuja liquidação seja dificultada pela ocor
rência de fenômenos naturais pragas e 
doenças que atinjam bens, rebanho e 
plantações( os grifos são do original). 

A Conclusão, portanto é no mesmo sentido da 
impossibilidade da execução da dívida rural do pro
nunciamento terminativo da Comissão Especial. 

Por fim, esclarece-se que escoou in albis o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 124, de 1992 (n• 636/91 na Casa 
de origerTif 

É o relatório. 
Passamos, em seguida ao exame da oonstitu

cionalidade, juridicidade e do mérito da proposta sob 
nosso exame. 

Da Constitucionalidade 
O art. 23 inciso VIII, da Constituição Federal al

berga o tema ao dispor sobre a competência comum 
da União dos Estados do Distrito Federal e dos Mu
nicípios para fomentar a produção agropecuária e 
organizar o abastecimento alimentar. A este disposi
tivo adia-se o inciso V do art. 24 da mesma Carta 
que dispõe sobre produção e consumo. Por fim a 
competência do Congresso Nacional para tratar da 
matéria esta contida no art. 48 caput. 

A hipótese de inoonstitucionalidade da proposi
ção, levantada durante a tramitação na Câmara dos 
Deputados,_ à vista do disposto no art. 192 da Car-
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ta Republicana de 1988, foi oportunamente rechaça
-da, ainda naquela Casa (última folha do avulso de 
fls. 4), quando foi trazido a lume que o texto propos
to não comporta alteração da sistemática dos con
tratos de mútuo rural nem do sistema financeiro na
cional. 

Conclusivamente, é constitucional o texto da 
proposição. 

Da juridicidade e da técnica legislativa 
A juridicidade e a técnica legislativa são evi

dentes, quer pela possibilidade de se inserir no orde
namento jurídico aHeração no art 62 da Lei n• 5.969, 
de 11 de dezembro de 1973, atinente ao Programa 
de Garantia da Atividade Agropecuária - Proagro, 
quer por não ter sido inquinada de inconstitucionali
dade a referida lei, em que se busca inserir aper!ei-
ÇO.aiD!'lnjP. , 

O art 12 da Lei n• 5.96on3, 11.0 instituir o Pro-
.. ~. Vinculado ao Ministério da AgricuHura, previu 

qüe este destina-se a exonerar o produtor rural, na 
forma instituída pelo Conselho Monetário Nacional, 
de obrigações financeiras cuja liquidação se tome 
impossível, em conseqüência de caso fortuito ou for
ça maior, representadas por ação de pragas e doen
ças que atinjam bens, rebanhos e plantações. 

A juridicidade do tema, portanto, encontra o 
apoio do art. 1.058 do Código Civil. 

•o devedor não responde pelos prejuí
zos resuHantes de caso fortuito ou força 
maior, se expressamente não se houver por 
eles responsabilizado, exceto nos casos dos 
arts. 955, 956 e 957". 

As exceções a que se reportam os três artigos 
codificados não se aplicam ao presente caso, pois o 
art 955 refere-se ao aspecto volitivo do pagamento 
ou do recebimento de dMda; o art. 956 vineula-se às 
conseqüências da mora; e o art. 957 situa no deve
dor em mora a responsabilidade, ainda que tenha 
havido impossibilidade da prestação por caso fortui
to ou força maior, se estes ocorreram durante o atra
so no cumprimento da condição (pagamento). 

A hipótese em exame não constitui nenhuma 
das três exceções, insitas aos artigos 955, 956 e 
957. Logo, o art 1.058 tem aplicação direta sobre a 
matéria. Acrescente-se que a Lei Civil não distingue 

.Q ·case fOFiuito da força maior, que, a rigor, signifi
cam, o primeiro, o lato que ocorre inesperadamente 
e de forma adversa, e a segunda, a contingência, 
também de natureza adversa, contra a qual não pre
valecem as forças humanas. 

Tomando-se pois, por princípio, o art 1.058 do 
Código Civil, resta bastante claro que o devedor ru
ral conta, em seu favor, com os institutos previstos 
nesse dispositivo, mas principalmente conta com a 
própria Lei n• 5.969, de 1973, por ser a que especia
liza a matéria. Por ter seu direito assentado nas nor
mas em evidência, a nosso ver, não pode prosperar 
qualquer execução de título da dívida rural sem que 
antes se manffeste a Comissão Especial, habilitada 
a informar se houve e quais foram as extensões dos 
danos sofridos pelo mutuário. 

_Do Mérito 

Paralelamente à proteção devida ao produtor 
rural, exonerando-se-lhe o débito quando lhe sobre
vem fenômenos naturais adversos, como pragas e 
doenças que lhe atinjam bens, rebanhos e plantaçõ
es, há que se considerar também as hip6teses de 
fraudes •. " 

Essas hipóteses de produtores rurais que se 
tomam fraudulentos são, todavia, excepcionais, e 
não devem contaminar os demais podutore$. nem 
lhes afetar o crédito. ' 

Exatamente por isso é que cabe à Cor6issão 
Especial examinar os feitos, para final decidir Sabre 
as ocorrências danosas aos agropecuaristas e a ex
tensão de tais eventos, indicando as que são passí
veis de exonerar os devedores e as que, ao contrá
rio, constituem fraudes ou, simplesmente, não são 
capazes de suscitar o benefício da exoneração do 
débito. 

Quanto à perenização de tais exames pela Co
missão Especial, endentemos que, de fato, é condu
ta capaz de constituir abuso administrativo e de pro
piciar as práticas fraudulentas - exatamente as que 
se quer lifãstar, por serem nocivas ao processo de 
concessão de créditos. 

Essa argumentação, relativa à demora no exa
me das matérias submetidas à Comissão Especial, 
já encontrou satisfatória resposfa no Substitutivo 
oferecido ao PLC n• 124 (Emenda n• 01-CAE, fls. 11 
do processado), porquanto naquele texto foi mantida 
a exigibilidade de exame pela Comissão Especial, 
sem o que não caberá execução, mas também foi fi
xada à mesma Comissão o prazo de 120 (cento e 
vinte) dias para manifestar-se, restando provido o re
curso, a hipótese de a Comissão não se pronunciar 
nesse prazo. 

Diante das .considerações expandidas, nosso 
parecer é i1õ sentido da aprovação do Substitutivo 
oferecido pela CAE. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 1996. -
José Edua~o Alves. Relator. 
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PARECER N• 288, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania sobre às emendas de plenário 
oferecidas, em tumo suplementar, pelo Se
nador Eduardo Suplicy, que visam a alterar 
a redação do § 2" do art. 825 e suprimir os 
incisos III e IV do § 32 do art. 846 da Conso
lidação das Leis do Trabalho - CLT, cons
tantes do art. 1• do Projeto de Lei da Câma· 
ra n• 85, de 1993,(n°2.303191, na casa de 
origem) que "Dá nova redação ao art. 825 
da Consolidação das Leis do Trabalho". 

Relator: Senador Bernardo cabral 

1- Relatório 

O ilustre Senador Eduardo Suplicy apre~ntou 
11 ês erm!ndas de plenário que visam alterar, no tu mo 
suplementar de votação, a redação do vencido do 

- ···!>"~de Lei da Câmara n• 85, de 1993 (n• 2.303, 
de 1991, na Casa de origem). 

A Emenda n• 01 pretende alterar a redação do 
§ 2• do art. 825 da CL T, constante do art. 12 do pro
jeto, para incluir a expressão "da intimação", justifi
cando que a "desejável celeridade do processo Ira· 
balhista não pode sacrificar a regular instruções pro
cessual". 

A Emenda n• 02 visa à supressão do inciso III 
do§ 3° do art. 846 da CLT, relacionado no art. 1• do 
projeto, com o argumento de que a jurisprudência 
não pode se tomar uma •camisa de força• à ativida· 
de de interpretação jurfdica. 

A Emenda n• 3 objetiVa, a supressão do inciso 
IV do § 3° do art. 846 da CLT, referido no art.1• do 
projeto; por entender que o dispositivo fere garantia 
constitucional. 

11- Voto do Relator 

As proposições apresentadas pelo eminente 
Senador Eduardo Suplicy merecem de nossa parte 
especial atenção. 

A Emenda n• 1 especifica o termo inicial para a 
contagem do prazo deferido às partes para diligên
cias sobre eventual devolução de notificação de tes
temunhas arroladas no processo trabalhista. Como 
na: redação original do art. 825 da CL T constam as 
expressões "intimação" ou •notificação", acolhemos 
a emenda, para que se assegure às partes o princf· 

· -pio cõnS!ifuctonal da ampla defesa, sem o risco de 
prejufzos que eventualmente pudessem resultar de 
interpretação restritiva do referido dispositivo legal. 

A Emenda n• 2 pretende expurgar do projeto o 
inciso III do § 32 do art. 846 que prevê que o juiz ou 

presidente da Junta de Conciliação e Julgamento -
JCJ, independente de requerimento, proferirá obri· 
gatoriamente decisão quando •o Tribunal Superior 
do Trabalho ou Supremo Tribunal Federal tiverem 
pacificado, através de jurisprudência, entendimento 
sobre a lide". Sustenta o autor da emenda que a ad
missibilidade de proposta desta ordem equivaleria à 
implantação, no sistema judiciário brasileiro, do &ta
re declsis, que consiste na politica de direito anglo
americano de decidir urna causa do mesmo modo 
como as causas anteriores semelhantes que foram 
decididas. É a teoria da uniformização da jurispru
dência. De fato, a regra é inovadora e provocadora, 
pois busca uma definição mais célere para centenas 
de causas idênticas que se acumulam na Justiça do 
Trabalho. Todavia, remanesce no dispositivo tendência 
à inconstitucionalidade; já que tal providência ensejaria 
restrição ao princípio da ampla defesa e do devido pro
cesso legal assegUrados em nossa Constituição. 
Quanto ã esse aspecto, achamos prudente que sua 
discussão seja transferida para o âmbito da ~orma 
constitucional, foro mais apropriado para o exame das 
ifl1llicações dessas medidas no direito brasi!eirÍ>. Opi
namos, assim, pelo acolhimento da emenda : 

No que se refere à Emenda n• 3, parece, da 
mesma forma, assistir razão ao autor da proposição. 
Busca-se, neste caso, a supressão do inciso IV do § 
3" do art. 846 da CL T, que estabelece a obrigatorie
dade de decisão do juiz ou presidente de Junta de 
Conciliação e Julgamento - JCJ, quando reiterada a 
imutabilidade de suas decisões. 

O princfpio do due porcess of low parece 
realmente hostilizado pela regra indigitada, já que te
riamos quase que um pré-julgamento dos fatos, 
quando da: conhecida imutabilidade das decisões de 
determinado juiz ou de JCJ. Entendemos que a per
manência de tal regra é despicienda, uma vez que a 
convicção do juiz deve ser formada com base nos 
fatos comprovados nos autos e não com apoio em 
uma pré-formulação sobre determinado tema. 

Da mesma forma como dito anteriormente, 
este também é assunto que deve merecer maior re
flexão por ocasião dos debates e das deliberações 
da reforma constitucional atinente ao Poder Judiciá· 
rio. 

Cumpre ainda ressaltar que, no perfodo em 
que este projeto de lei tramitava no Senado Federal, 
foi editada a Lei n!' 9.022; de 5 de abnl de 1995, que 
"aHera os ãrtigos 846, 847 e 848, caput da Consoli
dação das Leis do Trabalho - CL T, que dispõe so
bre procedimentos a serem adotados na audiência 
inaugural das Juntas de Conciliação e Julgamento. • 
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Examinamos a Lei referida e verificamos que 
-neste caso não ocorre a prejudicialidade, uma vez 
que o projeto em discussão se harmoniza com as al
terações já introduzidas na CLT, razão pela qual rati
fica-se o parecer. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
das Emendas n"s 1, 2 e 3, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy. 

Sala das Comissões, 22 de maio de 1996.
Íris Rezende - Presidente, Senador Bernardo Ca
bral, Relator, Lúcio Alcântara - Roberto Requião 
- Junia Marise - José Fogaça - Edlson Lobão -
Pedro Simon - Ney Suassuna - José Eduardo 
Outra - Francelina Pereira - Jefferson Peres -
Regina Assumpção- Antônio C3rlos Valadares. 

PARECER N2 289, de 1996 
·-·;:- .. 

Da Comissão de Constituição, Justl-
- · ·· ,_-ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n°112, de 1995, de autoria do Se
nador Antônio Carlos Valadares que dis
põe sobre as pesquisas e testes pnk!lel
torals. 

Relator: do vencido Senador Jefferson Péres 
Trata-se de proposição da autoria do ilustre 

Senador Antônio Carlos Valadares, com o fim de 
dispor sobre as pesquisas e testes pré-eleitorais. 

Nesse sentido, o projeto de lei em tela cria, jun
to ao Tribunal Superior Eleitoral, comissão encarre
gada de examinar e propor normas referentes às 
chamadas pesquisas eleitorais, além de estabelecer 
regras e condições para a publicidade dessas pes
quisas. 

Vindo a esta Comissão para apreciação da sua 
juridicidade e também do seu mérito, nos termos do 
art. 101, I, combinado com o inciso 11, n• 4, do mes
mo artigo do Regimento Interno, foi designado seu 
relator o nobre Senador Esperidião Amin, que apre
sentou voto pela aprovação da matéria. UrnP. vez re
jeitado o parecer por este Colegiada, fui designado 
para relatar o vencido •. 

De início, quãnto à juridicidade da proposição 
. em pauta, é preciso anotar que existem óbices à sua 

livre tramitação. 
Isso porque não me parece compatfvel com 

nosso sistema político-institucional, que consagra a 
• .nltid~~o funcional entre os Poderes (v.g. art. 

2" da Constituição Federal), a criação de comissão 
com atribuições que competem originária à Justiça 
Eleitoral e composta com a participação de mem
bros de outro Poder. 

Por outro lado, no que diz respeito-ao ménto da 
iniciativa em tela é preciso observar que a Lei n• 
9.100, de 29 de setembro de 1995, que, "Estabelece 
normas para as eleições municipais de 3 de outubro 
de 1996", contém regras bem delineadas com o fim 
de garantir a seriedade e correção das pesquisas 
eleitorais, bem como de permitir o conhecimento, 
pela Justiça Eleitoral e pelos partidos políticos, de 
todos os procedimentos relacionados à elaboração e 
aplicação dessas pesquisas. 

Nesse sentido, o art. 48 da supracitada lei dis
põe que as entidades e empresas que realizarem 
pesquisas eleitorais são obrigadas a registrar, junto 
à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulga· 
ção de cada pesquisa, todo um rol de informações 
que objetiva garantir· a objetividade e a seriedade 
dessas sondagens de opinião pública. 

Outrossim, o art. 49 da mesma Lei n• 9.100195 
estabelece que os partidos políticos terão acesso ao 
sistema interno de controle, verificação e fiscaliza
ção da coleta de dados - inclusive à identificação 
dos entrevistadores - das entidades que ton;:arem 
públicas pesquisas de opinião relativas às eleiÇões, 
bem como poderão confrontar e conferir os dados 
Publicados com os recolhidos nas entrevistas. 

Ademais, o mesmo art. 49 firma, no seu § 2", 
combinado com o § 1°, que a comprovação de irre
gularidade na divulgação de pesquisa sujeita os res
ponsáveis às penalidades de detenção e multa. 

Destarte, ante o exposto, não obstante os rele
vantes propósitos do ilustre autor da proposição em 
pauta e o ilustrado voto do relator original da maté
ria, esta Comissão houve por bem rejeitar o Projeto 
de Lei do Senado n• 112, de 1995, por onze votos 
contrários. ao parecer, conforme consta da folha de 
votação ànexada ao processado. 

Sala da Comissão, 27 de março de 1996. -lris 
Rezende, Presidente - Jefferson Peres, Relator -
Ney SUassuna - Guilherme Palmeira - Lúcio Ai
cântara - José Eduardo Outra - José Fogaça -
Bernardo Cabral- Romeu Tuma- José Bianco
Pedro Simon Roberto Freire. 

VOTO EM VENCIDO, EM SEPARADO, 
DO SENADOR ESPERIDIÃO AMIN 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

O presente projeto, de autoria do nobre Sena
dor Antônio. Carlos. Valadares, tem por objetivo criar, 
"junto ao Tribunal Superior Eleitoral, comissão en
carregada de examinar e propor normas visando as
segurar, no âmbito da previsão eleitoral, a objelivida· 
de e qualidaEe das pesquisas e testes pré-eleitorais" 
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(art. 12). De acordo com seu art. 22, as proposições 
-da comissão deverão ser objeto de resoluções do 
TSE. O art. 32 versa sobre a composição da comis
são, e o art. 42 enumera as indicações que deverão 
acompanhar a publicidade e difusão das pesquisas 
e testes pré-eleitorais, entre as quais o "nome e qua
lificação do patrocinador ou destinatário" e "plano 
amostral e peso ponderado no que se refere a sexo, 
idade, grau de instrução, nível económico e área físi
ca de realizações do trabalho". 

O art. 52 trata do relatório que deverá ser apre
sentado à comissão pela organização que realizou a 
pesquisa, indicando, entre outros elementos, "o mé
todo pelo qual as pessoas interrogadas foram sele
cionadas" e •as condições pelas quais foram proce
didos os interrogatórios•. 

O art. 6° versa sobre a sanção a ser aplicada 
aos-órgiios de informações que violarem as presen
tes regras. 

~ ·-,_.c-Na sua justificação, o eminente autor da pro
posta ressalta o aspecto preocupante das pesquisas 
e testes pré-eleitorais que muitas vezes constran
gem o direito de voto, e cita o art. 255 do nosso Có
digo Eleitoral, segundo o qual "nos 15 (quinze) dias 
anteriores ao pleito é proibida a divulgação, por 
qualquer forma, de resultados de prévias ou testes 
pré-eleitorais". Menciona, ainda, a legislação de ou
tros países, como a França, onde existe uma forte 
busca de controle sobre as consultas populares. 

A iniciativa não apresenta óbices de natureza 
jurídica e constitucional. Não fere o princípio da li
berdade de informação assegurada no § 1° do art. 
220 da Carta, pois o que intenta é apenas disciplinar 
a publicação das pesquisas de modo a aperfeiçoá
las, e;-uessa forma, melhor afiná-las com a lisura 
que deve nortear o processo eleitoral de uma nação. 
Não fere o art. 99 da ConStituição relativo à autono
mia administrativa e financeira do Poder ;Judiciário, 
pois não está versando sobre o funcionamento de 
qualquer órgão do Tribunal, mas tão-somente deter
minando a constituição de uma comissão para disci
plinar matéria concernente a suas atribuições. 

No mérito a proposição mostra-se conve-niente 
e oportuna, pois busca proteger o eleitor ao determi
nar que a realização dos testes pré-eleitorais se veri
fique de forma mais racional e responsável. 

Há apenas um equívoco a reparar, no tocante 
- -ª· redaçã(Klo-seu art. 62, que cita a pena prevista no 

art. 232 do Código Eleitoral como a aplicável aos 
"órgãos de informação que publicarem ou difundirem 
prévias ou testes pré-eleitorais em violação às dis
posições da presente lei e textos regulamentares, 

bem como às pessoas jurídicas ou físicas divulga
rem seus resultados". Na verdade, o citado artigo do 
Código reza que "todo o processo eleitoral realizado 
no estrangeiro fica diretamente subordinado ao Tri
bunal Regional do Distrito Federal'. 

O referido art. 232 trata, portanto, de assunto 
totalmente diverso do contido na proposição. Cre
mos que o dispositivo cuja penalidade se mostra 
mais apropriada para aplicação ao caso em foco é a 
prevista no art. 323 do Código Eleitoral, constante 
do Capitulo 11 do nulo IV. Esse capitulo trata dos 
crimes eleitorais, e o art. 323, a nosso ver, é o que 
melhor se ajusta no caso de violação ao art. 62 do 
projeto, seja pela sua redação, seja pela pena que 
determina. 

Assim ele dispõe: 
• Art. 323. Divulgar, na propaganda, fa

tos que sabe inverídicos, em relação a parti
dos ou candidatos e capazes de exercer in
flttência sobre o eleitorado. 

Pena - detenção de dois meses a um 
ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa. • 

Opinamos, portanto, pela aprovação dà pre
sente proposição, com a seguinte emenda: ·; 

EMENDA N°1 - CCJ 

Dê-se ao art. 62 do Projeto de Lei do Senado n• 
112, de 1995 a seguinte redação: 

• Art. 62 Os órgãos de informação que 
publicarem ou difundirem prévias ou testes 
pré-eleitorais em violação às disposições da 
presente Lei e textos regulamentares, bem 
como as pessoas jurídicas ou físicas que di
v~lgarem seus resultados, incorrerão na 
p'llna prevista no art 323 da lei n• 4.7~. de 
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral)." 

Sala da Comissão, 27 de março de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O Projeto 
de lei da Câmara n• 79, de 1995, cujo parecer foi 
lido anteriormente, ficará sobre a mesa durante cin
co dias úteis para receber emendas, nos termos do 
art. 235 do Regimento Interno, combinado com a 
Resolução n2 ~. do Senado Federal. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas

tião Rocha, como Lfder. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Como 

lfder. SenireVisãÕ do orador.) ~ Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, assomo a tribuna nesta tarde para 
abordar assuntos de naturezas diversas, mas de 
grande imp~rlância a nível nacional e internacional. 
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Nesta oportunidade, desejo também interpretar a po
sição do meu Partido a respeito desses temas. 

Em primeiro lugar, o PDT tem sido um crftico 
contundente do Governo de Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, sobretudo na área social. Consi· 
dero positiva e, portanto, aplaudo a iniciativa do Go
verno Federal que, atendendo a uma proposta do 
Ministério da Saúde, enviou ao Congresso Nacional 
um projeto de lei que garante aos hospitais privados 
conveniados com planos de saúde e empresas se
guradoras de saúde a possibilidade de atender as 
emergências de pessoas não associadas. O Ministé
rio da Saúde, nesses casos, fará o ressarcimento 
das despesas com esse doente para a empresa 
prestadora de seoviço, da mesma forma que o Go
verno passará a exigir o ressarcimento das empre
sas seguradoras e dos planos de saúde por Sf!US fi· 
liados"~entes que sejam tratados na rede pública 
de saúde. 

~ · · :--Esse projeto tem um elevado alcance social e, 
por isso, merece os aplausvs deste Parlamentar e 
de todo o PDT certamente, haja vista que esta tem 
sido uma tese defendida publicamente por nós. 

O Governo avançou quando permite também 
que os filiados dos planos de saúde possam ser 
atendidos também nos hospitais do SUS, com o de
vido ressarcimento a posterior! ao Governo. Acredi· 
to, portanto, que isso contribuirá muito para diminuir 
o caos na assistência médica e hospitalar no Pafs. 

Aproveito a oportunidade para manifestar tam
bém a nossa preocupação pelo fato de a Câmara 
dos Deputados ainda não ter apreciado a Emenda 
Constitucional que cria o CPMF. 

Sabemos do grande lobby que hoje é realiza· 
do na -câmara dos Deputados, tentando impedir a 
aprovação do CPMF. Isso está trazendo um prejufzo 
muito grande para os Municfpios e para os Estados, 
porque o Governo, através de decreto editàdo no dia 
de ontem, determinou o cancelamento de aproxima
damente R$7 bilhões, que seriam oriundos desta 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan
ceira, especifica para a Saúde. Assim, todas as 
emendas apresentadas por Senadores e Deputados, 
e também aquelas oriundas do Executivo, que ti· 
nham algum tipo de vinculação com o CPMF, foram 
canceladas. 

Por isso, faço um apelo para que a Câmara 
• .9os Dept;tados agilize a votação desse projeto e, co

locando-se acima dos lobbles contrários à sua apro
vação, possa, de forma ágil, aprovar o CPMF. 

O outro assunto preocupante que trago, Sr. 
Presidente, é o resultado das eleições em Israel. Es-

tava acompanhando, no começo da tarde, o jornal 
da CBN, quando foi noticiado que o Likud, que co
manda uma coligação de direita em Israel, já estava 
praticamente confinnado como vencedor das eleiçõ
es, com uma pequena margem de votos sobre o 
partido do Primeiro-Ministro Shimon Peres. 

Acredito que esse fato é preocupante para to
dos nós no Brasil e do extenor, porque pode repre
sentar um grande retrocesso no processo de paz no 
Oriente Médio. 

Ouena extemar, portanto, essa preocupação 
nossa e do PDT e dizer que nós todos fazemos vo
tos de que o caminho da paz possa ser de lato sela
do e concretizado por essas novas .lideranças que 
deverão assumir os destinos de Israel. Mas é com 
profunda preocupação que vemos o resultado da 
eleição, se for confirmada a vitória do Llkud. Não é 
correta nem lógica uma inteovenção nossa num pro
çesso eleitoral de outro país, mas queria deixar re
gistrada essa mensagem de preocupação e nossa 
esperança no sentido de que o processo de paz ini· 
ciado não venha a sofrer interrupção com o ~ulta-
do das eleições em Israel. ~. 

O terceiro tema que desejo abordar d~ forma 
sucinta, Sr. Presidente, causou grande polêmica, 
hoje pela manhã, na Câmara dos Deputados, e que, 
na tarde de hoje, no Senado, parece ainda não so
freu um debate aprofundado, mas que merece tam
bém obseovação e apreciação de nossa parte. Refi
ro-me ao comentáno feito pelo jornalista Arnaldo Ja
bor, na TV Globo, a respeito do toma-lá-dá-cá e do 
fisiologismo que hoje acontece no Congresso Nacio
nal, sobretudo na Câmara dos Deputados. 

Ouvi também, no começo da tarde, uma entre
vista ao \Wo do jornalista Arnaldo Jabor, em que ele 
esclarecia que não estava pregando o golpe nem fa
zendo apologia da fujimorização com a tese defendi· 
da no programa de televisão. Mas que alertava o 
Pafs para fatos que estão acontecendo no Congres
so Nacional e que são preocupantes, sobretudo o da 
formação de um novo Centrão na Câmara dos De
putados, que estaria colocando os interesses desse 
grupo de par1amentados e os interesses pessoais 
acima dos interesses nacionais. 

Não estou na tribuna para aprovar o que disse 
Arnaldo Jabor, mas simplesmente para dizer que es
pero que o que foi apontado pelo jornalista • e me 
parece sintetiza f!9je a opinião pública nacional so
bre o Congresso • seja tema de uma profunda refle
xão a ser feita por nós, parlamentares, pelos parti
dos políticos, na busca de aperfeiçoar os procedi
mentos e d~ combater qualquer processo de barga-
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nha e de fisiologismo que queira prevalecer sobre os 
interesses nacionais. 

Enfim, não estou aqui para condenar o que dis
se o jornalista, haja vista que este, infelizmente, é o 
pensamento predominante no ãmbtto da sociedade 
brasileira, pelo que temos lido e ouvido. Mas tam
bém quero deixar claro que o Congresso Nacional é 
uma instituição que deve ser preseiVada, porque a 
democracia não sobrevive sem ele, que não pode 
ser fragilizado por críticas que não sejam fundamen
tadas em fatos reais. 

Tem sido colocado que o Congresso pretende 
reagir ao discurso ou à tese levantada pelo jornalis
ta, apressando a votação da lei de imprensa, que 
ameaça até com prisão jornalistas que venham a ca
luniar qualquer pessoa, sobretudo os polfticos. En
tendo,_ <Jlle a imprensa deve ser livre para fazer as 
suas obseiVações, para emitir suas opiniões, para 

~ .. .parti'lli1ar do. debate político, mas também deve ser 
responsável. Na minha vida pública já fui atingido 
várias vezes, de forma injusta, pela imprensa e sou 
a favor de uma lei que permita o imediato direito de 
defesa e a indenização devida em caso realmente 
de extrema calúnia, mas não que se possa combater 
a opinião do jornalista, sobretudo sobre o processo 
polrtico, sobre o procedimento de qualquer parla
mentar ou do Governo. 

Essas obseiVações da imprensa não podem 
ser, de maneira alguma, ameaçadas de punição, 
seja com prisão, seja com indenizações elevadas. 
Apenas nos casos de calúnia infundada, em que a 
imprensa, o jornalista ou o responsável pelo meio de 
comunicação não tenha condições de comprovar 
aquilo.que levanta como informação para a popula
ção, acredito que o jornalista ou o meio de comuni
cação deve sofrer, sim, urna punição que discutire
mos qual será a mais conveniente. PareCEr.me que a 
melhor maneira de punir seja a justa indenização pe
los danos causados à moral de qualquer cidadão, 
como também para quem atinja, moralmente a ter
ceiros. Acredito que a imprensa não deva ficar ex
clufda do sistema de ter de indenizar a alguém que 
fere moralmente sein ter condições de comprovar 
aquilo que levanta como denúncia. Esse processo 
de debates sobre a nova Lei de Imprensa pode estar 
resultando num conflito entre o Congresso Nacional 
e a imprensa brasileira. Acredito que isso não seja 

• ...bõm para-a nossa democracia. O Brasi~ caminha, a 
passos largos, para a consolidação democrática. 
Neste processo de redemocratização são essen
ciais, fundamentais e imprescindíveis tanto o Con
gresso Nacional como a imprensa. Penso_que n.esse 

processo ambos devam estar de mãos dadas, não 
em lados opostos. Considero normal que qualquer 
jornalista dê a sua opinião sobre o que accintéce 
aqui. 

Não me senti, de forma nenhuma, atacado pelo 
que disse o jornalista Arnaldo Jabor, pois me consi
dero fora de todo esse processo em que Parlamen
tares, normalmente, são envolvidos com esse tipo 
de acusações. Porém, decidi usar da palavra e tratar 
desse tema, na tarde de hoje, sobretudo quando 
ouvi, do próprio jornalista, que - reafirmando o que 
disse no começo do discurso - ele não está fazendo 
a apologia do golpe, nem tampouco defende a fuji
morização do Brasil, como assim foi interpretado, ini
cialmente, por várias lideranças politicas. 

Sr. Presidente, era o que tinha a comunicar na 
tarde de hoje, para transmitir meu pensamento, in
terpretando, provavelmente, o do meu Partido, PDT, 
a respeite desses assuntos. 

MuitO obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. José Samey, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eduardo Suplicy, suplente de: Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con· 
cedo a palavra, como Uder do Partido dos Trabalha· 
dores, Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PDT-SE. 
Como Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
também gostaria de tecer alguns comentários sobre 
o episódio Arnaldo Jabor, até porque fui informado 
que, neste Plenário, antes de eu chegar, foi feito um 
paralelo liiitre as declarações do cineasta e outras 
de Parlamentares desta Casa. Alguns referiam-se 
diretamente a mim; outros, nas entrelinhas. Deve
mos ressattar aspectos importantes nesse episódio. 

Acredito que, em função das declarações do 
Sr. Arnaldo Jabor, o Congresso Nacional contra-ata
ca com a ameaça da agilização da draconiana Lei 
de Imprensa que está em discussão na Câmara dos 
Deputados. Lei esta que prevê, inclusive, detenção 
de jornalistas. 

Em outra oportunidade, fiz pronunciamento, 
nesta Tribuna, referente à prisão de um profissional 
sergipano que cometeu o crime de transcrever urna 
entrevista do Presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil - '!>ecção Sergipe -, e que foi condenado a 
um ano e seis meses de prisão. 

O primeiro aspecto a ser registrado é que, na 
minha opini~, rião dá para voltarmos a brandir essa 
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arma, mesmo porque, até onde eu saiba, o Sr. Ar
-naldo Jabor não é jornalista; é um cineasta, aliás 
muito mais talentoso como cineasta do que como 
analista político. 

Segundo lugar: neste episódio me parece que 
se encaixa mutto bem aquele ditado que existe no 
Nordeste, e que foi brilhantemente utilizado numa 
música de Geraldo Vandré, que diz que é •a volta do 
cipó de aroeira no ombro de quem mandou dar". 
Não é a primeira vez que o Sr. Arnaldo Jabor faz 
pronunciamentos ofensivos, se não à Instituição, 
mas pelo menos a uma parcela da lnstnuição cuja 
existência é necessária para uma democracia 

O Sr. Arnaldo Jabor tem-se revelado, tanto 
como articulista no jornal O Globo como comentaris
ta na TV Globo, um bem-humorado porta-voz do Go
verno Fernando Henrique Cardoso, classificando as 
bpõSiÇ~ de trogloditas e atrasadas. Lembro-me 
de qe~e,. certa vez, ele escreveu uma crOnica, mos-

~ · 'ífarroõuma santa aliança entre ·os bÔlcheVIques, os 
esquerdistas, os atrasados e os arcaicos, citando in
clusive o Presidente desta Casa, Senador José Sar
ney. E não me recordo de ter visto manifestações 
nesta Casa contra esta crónica. 

Quando se fala em fisiologismo - aí eu gostaria 
de entrar na discussão da tentativa de comparação 
entre o que o Sr. Arnaldo Jabor disse e uma possí
vel entrevista que eu teria dado. Tive, inclusive, 
conhecimento, ao chegar aqui na terça-feira, de 
um pronunciamento do Senador Valmir Campelo a 
respeito de uma entrevista, que eu teria dado e 
que, segundo ele, teria manchado toda a Institui
ção. A reportagem fôra publicada no sábado - eu 
não a lera - e o pronunciamento havia sido feito na 
segunda-feira. Cheguei na terça e considerei que 
voltar ao assunto seria •gastar mutta vela com de
funto ruim." 

Como o assunto surgiu de novo, quero regis
trar a minha posição. A instituição Congresso Na
cional merecerá sempre a defesa da Bancada do 
Partido dos Trabalhadores e a defesa deste Parla
mentar. Mas não confundam a defesa da instituição 
Congresso Nacional com a defesa cega e corporati
va de comportamentos de Parlamentares. Não con
fundam, porque não terão a minha defesa, mesmo 
porque quem falou em fisiologismo não fomos nós. 
Uma nota oficial da Presidência da República diz: 

• _:'_não -vames- mais barganhar questões regionais, 
para aprovar nossas reformas constttucionais'. 'Não 
vamos mais', isso está escrito na nota oficial da Pre
sidência da República. Se 'não vamos mais' significa 
que barganhamos antes; deixam: JS. ag:lre, de fazê-lo .. 

Então, vamos deixar essa história de inocentes 
e anjos ofendidos, como se não houvesse barganha 
político-eleitoral nesta Casa e na Câmara dos Depu
tados. O próprio concetto de barganha é diferente. 

Tive oportunidade de fazer um debate com o 
Deputado José Anlbal, lfder do PSDB na Câmara 
dos Deputados, quando da segunda votação da re
forma da Previdência, na qual o Governo ganhou, e 
ele disse que não houve barganha, que foi um jetto 
legítimo dos parlamentares de Rondônia, se não me 
engano, conseguirem liberação de uma verba. 

Ora, pergunto: o que tem a ver liberação de 
verba para Rondônia, ou para o Amapá, ou para 
Sergipe, ou para Bahia, ou para o Rio de Janeiro 
com votação de reforma da Previdência? A diver
gência é de concetto. 

Alguns acham que Senadores ou Deputados 
mudarem seu voto !)m temas nacionais em função 
de bargai)_has regionais - que podem até, em iese, 
ser legítimas por defender seus Estados - alguns 
acham que isso é legítimo, que é da democracia e 
que, portanto, não é barganha Eu não acho! É~uma 
divergência de fundo, o que entendo como dem9cra
cia. Considero legítimo o fato de Deputados e Sena
dores apresentarem emendas para o Orçamento de 
seus Estados, embora eu particularmente seja con
tra emendas indMduais e não as que apresentei. 
Considero até legítimo tentarem aprovar verbas 
para seus Estados. Mas a partir do momento em 
que o Executivo utiliza a liberação de verbas para 
mudar o voto em relação a um tema que nada tem 
a ver com a liberação de verbas, estamos caindo 
na barganha, estamos caindo no fisiologismo. 
Essa é uma diferença ética de visão de democra
cia que as·Srs. Senadores e os Srs. Deputados têin . 
que respettar. 

. Segundo, vamos continuar manifestando nosso 
estranhamento. E não o fazemos pela imprensa. Fa- · 
zemos aqui. Já o fizemos diversas vezes, ou seja, 
manifestamos o nosso estranhamento pelo compor
tamento de parlamentares que assinam a emenda e 
daí a pouco mudam o voto. Na semana passada- os 
Srs. Senadores devem estar lembrados - fiz questão 
de pedir votação nominal para uma emenda do Se
nador Osmar Dias ao projeto do Sivam. E não ve
nham dizer que aquela era assinatura de apoiamen
to! Não era emenda constitucion~l! Não precisava de 
27 assinaturas para tramitar. Os ParlaMentares que 
assinaram -1r emenda, segurldo o Senador Osmar 
Dias, alegaram que o fizeram FOrque concordavam 
com ela. E eu fiz questão de pedir a votação nomi
nal, pcrque ~1 assinaram e 13 votaram. 
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Até concordo com a música do Raul Seixas, 
-que diz que é melhor "ser essa metamorfose ambu· 
!ante do que ter aquela velha opinião formada sobre 
tudo', mas realmente alguns estão exagerando. 

E esse estranhamento, nós vamos manifestá-lo 
aqui e para a imprensa, sem admitir que essas colo
cações sejam interpretadas água levada ao moinho 
daqueles que querem destruir as Instituições e o 
Congresso Nacional. Não! Senão, deveríamos ter 
admitido que a CPI do Orçamento, que foi imple
mentada para cortar na carne dos Parlamentares, vi
ria comprometer as instituições e o Congresso Na
cional. A prática mostrou que isso aconteceu. 

Defender o Congresso Nacional enquanto insti
tuição necessária e fundamental para a democracia 
não significa calar-se diante de práticas que se 
vêem nesta Casa. Rebatem assim: "prove, d[ga os 
no"i'nes"!' Se eu tivesse provas, não iria citar os no- __ 
mes • aqui. Entraria na Justiça com uma repre-

~ · "5entaÇão pedindo a cassação do· mandato. Se eu ti· 
vesse provas e nomes, não iria ficar fazendo pro
nunciamentos para a imprensa; iria direto pedir a 
cassação do mandato de fulano e sicrano por falta 
de decoro. 

Mas a realidade política desta Casa, que é in
centivada pela prática do Presidente da República, 
Senhor Fernando Henrique Cardoso • ou pelo me
nos foi até a semana passada, porque o Presidente 
mesmo diz "não vamos mais-negociar" • não pode 
ser confundida com críticas à Instituição. 

Já fiz questão de registrar aqui uma série de 
momentos, uma série de episódios, em que Parla· 
mentares, Uderanças do Governo e Uderanças de 
Partidos de Oposição, quando sofrem ataque da im
prensa; vêm para cá bramando como paladinos da 
defesa da instituição do Congresso Nacional. No en
tanto, não se dispõem a votar matérias que estão re
lacionadas diretamente às prerrogativas e à defesa 
do Congresso Nacional. 

Há ~uitos exemplos. Sobre as medidas provi
sórias, há um projeto do Deputado Nelson Jobim em 
tramitação nesta: casa desde que cheguei aqui. O 
projeto entrou na pauta em maio do ano passado, se 
não me engano, e de lá para cá tem sofrido excessi
vos adiamentos. Agora há uma comissão para estu
dar a matéria que espero que dê bom resultado. É 
um exemplo claro e concreto de que o Congresso 

• ~lltacienaktãG se faz respeitar, porque não vota ques
tões que astão relacionadas com prerrogatiVas suas. 

Está ar o exemplo • nunca é demais citar • do 
nosso projeto de autorização legislativa para a priva· 
tização da Companhia do Vale do Rio Doce. O Se-

nado não quer votar esse projeto. Ao fazer isso, será 
que não está havendo um enfraquecimento do Se
nado? Não está dando, ao Executivo e à imprensa, 
margem a dizerem que este Congresso não serve 
para nada? 

Portanto, a defesa da prerrogativa do Congres
so, a defesa da instituição Senado da República e 
Congresso Nacional não pode dar-5e apenas por 
meio pronunciamentos nesta Casa para reclamar 
quando um cineasta qualquer faz ataques. Essa de
fesa dá-se a partir de decisões que esta Casa toma, 
a partir de votações que faz relacionadas a projetes 
que envolvam prerrogativas democráticas do Poder 
Legislativo deste Pars. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, conver
sando com alguns Senadores em particular, disse
lhes que o que a imprensa publicou sobre minhas 
declarações não era bem o que eu havia dtto. Per· 
guntarani:me por que não mandei uma carta · des
mentindo. A imprensa divulgou há pouco tempo em 
uma coluna que, na discussão do projeto do Dr. Hé
lio Bicudo, eu quase me havia engalfinhado Çom o 
Senador Jader Barbalho. Ninguém presenciou isso, 
nem eu. Portanto, não vi necessidade de niandar 
correspondência para o jornalista que publicou o 
fato. A imprensa têm publicado outras notícias, mas 
não pauto minha atuação no que a imprensa divulga 
ou deixa de divulgar. 

Não pretendia voltar a esse assunto, porque 
entendia que seria gastar multa vela com defunto 
ruim, mas não aceno acusação daqueles que não 
assumiram a defesa das prerrogativas do Poder Le
gislativo em outras ocasiões em que ele esteve mais 
ameaçado, que não assumiram a defesa contra os 
ataques 'ilõ Sr. Arnaldo Jabor em outros episódios 
em que ele atacou figuras e setores importantes da 
instituição. Da mesma forma, ao atacar-se um Con· 
gressista individualmente ou um setor de Congres
sistas que pertencem àquilo que se classifica como 
Oposição, respinga-se na instituição, porque não 
vejo a instituição Congresso Nacional funcionando 
sem uma Oposição atuante. 

E, volto a registrar, o Sr. Arnaldo Jabor vem há 
muito tempo se apresentando como porta-voz bem 
humorado, com mais talento do que o oficial, diga-se 
de passagem, porque efetivamente é um articulista 
talentoso, das vontades do Executivo em ataques a 
Oposição • .Parec!l que agora ele exagerou. Dizem 
que ele te\iã um encontro com o Presidente da Re
pública antes de Sua Excelência viajar. São especu
lações, como São especUlações os comentários de 
qua o próp_!io Presidente da República chegou em 
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algum momento a atacar a institUição do Congresso 
-Nacional. Não sei se atacou ou não. Rca no campo 
das especulações. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fiz ques
tão de explicitar a nossa posição· sobre isso, porque 
não aceito a acUSa.ção de cumplicidade com aqueles 
que propõem uma 'fujimorização' ou uma desvalori
zação do Congresso Nacional. A nossa atuação 
nesta Casa - e não me refiro somente aos discursos 
mas também à ação legislativa - demonstra· qué 
queremos que esta Casa Legislativa se fortaleça en
quanto Poder independente importante para a de
mocracia. Infelizmente, a maioria não tem permttido 
que resultados de votações nesta Casa refort:em es
sas prerrogativas do Poder Legislativo. 

Muito obrigado. 
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 

~a jõlE!Iavra como Líder, na forma do art. 1 •( incj.<o 
so II,Jetra 'a', do Regil"l)ento Interno. 

~ ·-c-~SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Con· 
cedo a palavra a V. Ex". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's 
e Srs. Senadores, volto a esta tribuna, porque ne
cessito de um esclarecimenlo. 

Devo dizer a V. Ex" que, no sábado, o jornal O 
Estado de S.Paulo publicou uma declaração do no
bre Senador José Eduardo Outra. Em certa parte de 
sua entrevista, S. Ex" disse que é mais fácil votar as 
reformas na Câmara, porque, naquela Casa, nego-
cia-se através da indicação de um Presidente ou de 
um Oiretor do INCRA, e que, aqui no Senado Fede
ral, a negociação se toma mais difícil, porque a 
"moeda forte' do Senado são as emendas do Orça
mento-e o Orçamento Plurianual. 

Sr. Presidente, confesso a V. Ex" e aos demais 
Senadores que estranhei essa declaração. Esperei 
que, no domingo ou na segunda-feira, houvesse um 
desmentido por parte dO nobre Senador José Eduar· 
do Outra num jornal de grande circulação. Nada foi 
publicado. 

Estranhei e comentei esse fato, mas não fiz ne
nhuma comparação. Apenas disse que eu estranha
va as declarações de um Lfder de Partido, quando 
nós, acima de tudo, deverfamos nos respeitar. Pou· 
co importa se outras pessoas - S. Ex" mesmo citou 
isso hoje -, tais como comentaristas, homens de im
prensª- O!!Jorrtalistas, talem mal do . Congresso Na
Cional como um todo. 

Os jornalistas, quando talam mal, fazem-no 
com muita razão, mas, quando difamam ou calu
niam, o culpado também somos nós, porque não te-

mos uma Lei de Imprensa - já a votamos - qüe real
mente possa coibir alguns abusos. 

Não houve nenhuma comparação entre o co
mentário do jornalista Arnaldo Jabor e as declaraçõ
es do nobre Senador José Eduardo .Outra, por quem 
tenho respetto. Todavia, entendo que a instituição 
Senado Federal não são estas cadeiras, as mesas, 
este prédio; somos nós que fomos eleitos para rep
resentar todos os Estados brasileiros. É uma institui
ção provisória, porque, amanhã, serão outros Se!na
dores, mas, hoje, somos nós que representamos 
esta instituição. 

Portanto, à medida em que um Senador da Re
pública levanta esse problema, entendo que foi feri· 
da a dignidade da instituição. Se nós não nos respei
tarmos aqui dentro, ninguém lá fora poderá nos res
peitar, ou terá o dever de nos respeitar. Acima de 
tudo, terá que existir o respeito mútuo aqui. 

Se ·tenho algo· a dizer, devo citar o nome: Se 
tem algum Senador recebendo dólares para votar, 
então tem que ser mencionado o nome desse ou 
desses Senadores. ; 

Não condeno absolutamente que algum.:Sena
dor ou Deputado Federal. assinem emendas :indivi
duais, porque o Regimento e a lei nos permitem que 
assim laçamos. Sob hipótese nenhuma condeno. 

Aliás, como Deputado e Senador, já assinei al
gumas emendas individuais também, mas neste ano_ 
não assinei nenhuma. Portanto, não me sinto preju
dicado com isso, nem a carapuça me serve. 

No entanto, Sr. Presidente e nobre Senador 
José Eduardo Outra, não condeno aqueles que assi
naram, porque todos nós da Bancada do DF. como 
algumas outras bancadas, assinamos emendas oo
letivas, qwe foram consideradas prioritárias para o 
Distrito Federal, a pedido do Governo do Distrito Fe
deral, que é do PT. 

Agora, não sei se o Governo do PT recebeu 
esses recursos para outras finalidades. Eu não rece
bi e acredtto que ele também não tenha recebido, 
porque, até que me provem o contrário, penso que o 
Governador é um homem honesto. 

Então, não é justo jogarmos para a platéia, Sr. 
Presidente, nem dizermos aqui algo diferente do que 
talamos lá fora. Sinto-me, sim, atingido, porque me 
considero parte desta lnstttuição. Penso que nós, 
como Senadores da República, temos o direito de 
preservar a. ill)agotm, o nome do Senado Federal. 
Não existe ã!lsolutamente nada sobre isso, não exis
te barganha. 

Se o Presidente da República disse algo a res
ponsabilida~ é de Sua Ex~lência. Aqui, porém, o 
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que foi dito por um Senador, atacando a Instituição e 
-a-- todos os demais Senadores, a responsabilidade 
será desse Senador. 

Hoje mesmo afirmei que a situação está fican
do difícil, porque muito mais importante é tratarmos 
de um assunto deste do que, às vezes, passarmos a 
tarde, como foi a de ontem, discutindo a ocupação, 
ou não, do Auditório Petrônio Portella por alguns sin
dicalistas, que se encontravam diante de um circo 
armado na Praça dos Três Poderes. Talvez isso seja 
mais essencial do que esclarecer o que se fala injus
tamente a respeito da instituição Senado Federal. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, deixo 
bem claro que falei sim, levantei o problema sim, e 
vou fazê-lo em todas as oportunidades. Chega de jo
garmos para a platéia e para a mídia. Temos muito 
trabalho a realizar nesta Casa Portanto, com serie-
eaà&,41amos cumprir a nossa obrigação. ' 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
-- :-.:.a." sR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador, por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, usarei menos de cinco minutos, por
que acredito que, sobre quase tudo que o Senador 
Valmir Campelo discorreu, enfoquei em minha expo
sição anterior. 

Desejo enfatizar que assumo aqui dentro tudo 
o que falo lá fora. É preciso salientar, porém, que o 
meu conceito de defesa à Instituição é diferente do 
apregoado pelo Senador Valmir Campelo. Não che
garemos a um acordo. Respeito os de S. Ex4 e es
pero que os meus também sejam respeitados. Des
sa forma, não chegaremos a um acordo nunca. 

Devo esclarecer que nunca utilizei do expe-
diante de falar uma coisa aqui e outra lá fora. O que 
digo externamente reitero nesta Casa, como fiz 
questão de registrar. 

Aceitaria essa admoestação se tivesse sido fei
ta, também, ao Presidente da República, quando 
Sua Excelência disse que não mais iria negociar, 
porque, nesse casõ, estar-se-ia subentendido que 
antes havia feito uma negociação. Como não foi fei
ta admoestação ao Presidente, não posso aceitá-la 
quanto ao fato de dizer que eu teria atacado a insti-

- tuiçãq,_ _ ~ __ 

Muito obrigàdo. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência espera que a reflexão desta tarde sobre 
esses episódios contribua para o fortalecimento dos 

procedimentos que, sobretudo, sejam resguarctados 
pela ética, no Congresso Nacional. 

O Presidente José Samey informou que solici
tou à Procuradoria do Senado, da mesma forma que 
a Presidência da Câmara dos Deputados o fez, pro
vidências a respeito. 

Diante de reflexões feitas por alguns Parlamen
tares sobre a idéia de que, por vezes, a Lei de Im
prensa deveria ser mais rigorosa, gostaria de dizer, 
à luz de informação publicada na imprensa nesta se
mana, que às vezes podem ocorrer abusos, como, 
por exemplo, no caso do Sr. Sérgio Fleury Morais, pro
prietário do jornal O Debate, de Santa Cl1Jz do Rio 
Pardo, que está detido em função de o Juiz Antônio 
Magdalena tê-lo condenado por crime eleitoral a três 
meses de prisão em regime de prisão-albergue. 

Tal tipo de condenação permite que o conde
nado durma na cadeia, mas ele pode sair durante o 
!;lia. o pr<)prio delegado, na medida em que não ha
via cela, permitiu que ele permanecesse na sala bu
rocrática, sendo que esse profiSSional expfiCOu ter ape
nas publicado em seu jornal aquilo que, observoU, •es
tava comprovado nos registres de cartório da cidade". 
Obviamente, seria o caso de o Juiz, sentii'ICkrseclen
dido, exigir o esclarecimento. Parece-me haver um 
abuso que convém ser objeto de reflexão. 

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu
cena 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, no início desta legislatura apresen
tei ao Senado, depois de longa reflexão e de estu
dos procedidos, inclusive com a assistência da As
sessoria, um projeto de resolução que dispunha so
bre altera§ées na resolução em vigor, que estabele
ce normas destinadas a disciplinar a rolagem da df
vida dos estados e municípios para com a União. 

Como sabem os Srs. Senadores aqui presen
tes, essa matéria vem de há muito tempo, de acordo 
com atribuição específica do Senado, sendo tratada 
entre nós com o maior intereSse, porque a situação 
pré-falimentar da maioria dos estados e municípios 
brasileiros é um fato incontestável. 

Mirei-me no exemplo da Paraíba que, apesar 
de todos os esforços dos últimos governadores que 
têm ocupado o Palácio da Redenção, paga pelo ser
viço de sua dívida muito além do limite estabelecido 
naquela rel;OI~ção_. que é_ de 11% sobre a receita lí
quida do Estado. 

Chegamos a pagar, no ano passado, cerca de 
20% sobre a receita líquida, o que equivale a mais 
9%,- sacrifi~rido, a5sim, não ãpenas as despesãs -
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de custeio, que poderão perfeitamente ser diminui
-das, mas, sobretudo, as despesas com investimen
tos na área económica e particularmente na área so
cial, num estado que está inserido em uma região 
que é considerada a mais pobre do Pais, o Nordes
te. 

Deixou-se aqui no Senado de aprovar aquele 
projeto de resolução na sua Integra - era Relator da 
matéria o Deputado Carlos Bezerra -, sob o argu
mento de que haveria um prejulzo para a União de 
alguns bilhões de cruzeiros. É verdade que esse 
prejulzo seria passageiro, porque o débito seria 
pago ao longo do tempo, pois apenas alongar-sa-ia 
o seu prazo e estabelecer-sa-ia um limite menor de 
percentual sob a receita liquida, para pagamento da 
divida dos estados e municlpios. Isto é, passarfarnos 
a ter um prazo de trinta ou quarenta anos, e 9 per
cenltlal;"'io invés de ser de 11 %, passaria a ser de 7 
ou de, no máximo, 9%_ O fato é que continuaram as 

~ . ""difiGHidades. 

O Governo Federal, para lazer face a essa si
tuação, admitiu algumas ligeiras alterações no proje
to de resolução, que foi aprovado de maneira a não 
satisfazer a solução do problema. No meu estado, 
por exemplo, apenas a nova resolução permitiu um 
decréscimo de cerca de 1 a 2% no percentual de pa
gamento da divida da Parafba à União e às suas en
tidades representativas da administração indireta, 
particularmente os bancos oficiais: Banco do Brasil, 
BNDES, Caixa Económica e Banco do Nordeste. 

Ao mesmo tempo, a União resolveu, para com
pensar os estados diante da não-aprovação daquele 
projeto de resolução, abrir a possibilidade de em
préstimos a curto prazo pela Caixa EconOmica Fe
deral, Inclusive para pagamento de operações de 
ARO, isto é, de Antecipação de Receitas Orçamen
tárias em bancos oficiais e públicos e para permitir o 
financiamento das chamadas demissões vóluntárias. 

O meu Estado -não aceitou o e~mo- da 
Caixa Económica por ser de curtlssimo prazo e de 
juros bastante altos. Fizemos um esfo190 muito 
grande. O Governador José Maranhão, continuando 
o trabalho de saneamento financeiro iniciado na Pa
ralba pelo Governador Ronaldo Cunha Uma e pelo 
seu sucessor Clcero Lucena, conseguiu que o per
centual de despesa com pessoal sobre a receita li
quida do estado descesse para algo em tomo de 

- .Qraticamente-60"/o, que é o limite estabelecido hoje 
pela Lei Rita Camata, em vigor desde algum tempo. 

Com muito sacriflcio tem o nosso Gevemador 
procurado conter ao máximo as despesas de custeio 
para sobrar um rnlnimo para cobrir alguns investi-

mantos importantes, embora de pequena monta. 
Porque se sabe que no atual Governo Federal, 
como o Plano Real está em vigor, e a grande preo
cupação, aliás, meritória, do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso é com o equilíbrio das contas pú
blicas, estão praticamente proibidas as transferên
cias tradicionais de recursos federais, através de 
convênios, para atendimento aos estados e municl
pios, o que não acontecia nos governos anteriores. 

A Parafba, por exemplo, está sobrecarregada 
não só com a folha de pagamento, embora, como eu 
disse, tenhamos conseguido diminuir o percentual 
da despesa de pessoal sobre a receita liquida, mas 
também com o pagamento da divida, que continua 
alta e, portanto, é o que mais onera a situação finan
ceira do estado. 

Diante disso, estive, juntamente com os Sena
dores Ronaldo Cunha Uma e Ney Suassuna, em 
eompanhJ! do Governador José Targirio Maranhão 
em recente audiência com o Senhor Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso. O Sr. Go
vernador do Estado fez uma exposição sob~ a si
tuação da Parafba e terminou apresentando . .a Sua 
Excelência um documento, em nossa prese~. no 
qual dava conta de tudo o que havia feito até agora 
para sanear a situação financeira do estado. E, ao 
mesmo tempo, pleiteava de Sua Exeelência reco
mendações ao Sr. Ministro da Fazenda para que se 
estudasse a possibilidade de um aval da União para 
um empréstimo externo de longo prazo que daria ao 
estado condições de caminhar melhor no que tange 
à situação económico-financeira, de vez que o em
préstimo teria um prazo de carência razoável. Os ju
ros internacionais são imensamente mais baratos e 
terfamos;..então, condições de reequilibrar a situação 
da Paralba, inclusive custeando alguns investimen
tos de fundamental importãncia para a infra-estrutu
ra do estado, particularmente aqueles relacionados 
com a instalação da ZPE da Paralba, a chamada 
Zona de Processamento de Exportação. 

A ZPE foi criada ainda no Governo José Sar
ney e até agora não foi instalada por falta.de recur
sos próprios do estado para terminar as obras de in
fra-estrutura, sem o que ela não poderá funcionar. A 
ZPE é fundamental para o Nordeste, pois essa re
gião tem como vocação preclpua justamente a in
dústria voltada para a exportação. 

O Senhor Presidente Fernando Henrique Car
doso despachou ao Sr. Ministro da Fazenda a solici
tação do Governo da Paralba no tocante a esse aval 
da União, que, aliás já foi concedido, com o apoio do 
Senado. Tenho as provas no meu gabinete, aval a 
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uma empresa estatal de São Paulo, recentemente, 
-se não me engano ria área de energia elétrica, e 
também ao Estado de Mato Grosso. 

Então ficamos nessa expectativa. Depois esti
ve cem Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública cobrando uma definição desse aval, e ele 
me remeteu para uma audiência com o Sr. Ministro 
da Fazenda, que mostrou-me as dificuldades de 
atendimento e disse-me que ia consultar o Senhor 
Presidente. 

E já se vão mais de dois meses sem que te
nhamos uma decisão definitiva sobre o assunto. En
quanto isso, Sr. Presidente, todos sabemos que o 
Governo, através do Proer, começou a gastar bilhõ
es e bilhões de reais para socorrer bancos pratica
mente falidos ou pré-falidos, no caso, o Banco Na
cional, o Banco Económico, o Banco Mercantil.e ou
tros-bal'lt:os que estão obtendo recursos públicos 
oriundos ora do Banco. Central, ora do Tesouro Na-

. 'Ció""nat;-para atendimento daquilo que o Governo cos
tuma chamar de saneamento do sistema financeiro 
nacional. 

É importante salientar, como eu já disse nesta 
Casa, que esta Medida Provisória que instituiu o 
Proer é flagrantemente inconstitucional, uma vez 
que a Carta Magna estabelece que uma lei comple
mentar definirá o sistema financeiro nacional. Por
tanto, sendo matéria de lei complementar, não se 
poderia tratar desse assunto em Medida Provisória, . 

Entretanto, está aí a medida provisória, que até 
agora não foi aprovada pelo Congresso, mas, dada 
a generosidade que existe em matéria de edição e 
reedição de medidas provisórias, o fato é que ela 
tem sido reeditada freqüentemente, continuando em 
vigor.-· 

Por conta do Proer tivemos recentemente tarn
bém o atendimento emergencial para salvar outros 
bancos, a exemplo, o Banco do Estado de ·são Pau
lo. 1ivemós aqui no Senado um debate muito longo 
e muito polémico a respeito do Banespa, que teve 
como solução um empréstimo do Governo Federal, 
com recursos do Tesouro Nacional, no valor de 
R$7,5 bilhões, ao Estado de São Paulo, que, assim, 
pôde saldar uma dfvida com o Banespa, e este, por 
sua vez, pôde acertar suas contas com o Banco 
Central. 

Nós, do Nordeste, particularmente da Bancada 
• .dà Parafba, tivemos inclusive dúvidas sobre tomar

mos uma posição favorável àquele empréstimo. Em 
homenagem ao Senador Mário Covas - por quem te
nho o maior respeito e em cuja administração confio, 
apesar de não pertencer ao meu Partido, mas o oo-

nheço há muito tempo -, permaneci em plenário 
prestigiando a aprovação daquela matéria, embora 
tivesse votado com restrições em função das expli
cações que já dei a respeito daquilo que significa o 
Proer e suas implicações na vida económica e finan
ceira do País. 

O fato é que se abriu um precedente muito gra
ve neste Pafs: o empréstimo do Tesouro Nacional 
ao Estado de São Paulo, o estado mais rico da Fe
deração, justamente em um Pafs em que, há poucos 
anos, o Governo de Fernando Collor, através do 
Banco Central, decretou a liquidação extrajudicial 
dos bancos oficiais dos Estados da Paraíba, do Rio 
Grande do Norte e do Piauí. Está ali o Senador Frei
tas Neto que era, na ocasião, Governador do Estado 
do Piauí. 

Sabe-se do sacrifício que fiZemos para, depois 
de dois ou três anos de Governo do ex-Presidente 
Femande><Collor, conseguir reabrir o Banco do Esta
do do Patafba e o Banco do Estado do Piauí, apesar 
de todos os esforços, o Banco do Estado do Rio 
Grande do Norte não teve condições de ser rãaber
to. Não obtivemos nenhuma generosidade dó Go-
verno Federal. ·· 

Sr. Presidente, a proclamada iliquidez dos ban
cos nordestinos a que me referi, Paraíba, Rio Gran
de do Norte e do Piauí, estava muitíssimo aquém da 
iliquidez, por exemplo, do Banespa, do Banerj, do 
Banco Nacional, do Banco Económico e de outros 
estabelecimentos de crédito que não foram liquida
dos extrajudicialmente, tiveram apenas processos 
de intervenção decretado pelo Banco Central. 

Vejam, Sr's e Srs. Senadores, a diferença de 
tratamento, a discriminação por parte do Banco Cen
tral entre-instituições financeiras, sejam ·públicas ou 
particulares, em razão de sua localização. Case se 
encontrem em grandes estados, em regiões impor
tantes, como é o caso dos Estados de São Paulo, do 
Rio de Janeiro, da Bahia, então o tratamento é um, 
mas se estão localizadas em estados pequenos, 
como os nossos do Nordeste, o tratamento é outro, 
inteiramente diferente. 

O lato é que conseguimos reabrir o Banco do 
Estado da Paraíba a duras penas, e o fizemos se
guindo rigorosamente as determinaçõeS do Banco 
Central. A liquidação extrajudicial foi suspensa, e 
permaneceram nos seus quadros apenas trezentos 
dos mil e duzento§. servidores. Novecentos foram in
denizados pelo estado com pequeno empréstimo 
concedido pelo Banco Central e, de mais de quaren
ta agências, passamos a ter apenas cinco, e, agora, 
talvez chegl!_emos a dez. 
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É importante destacar que o Banco do Estado 
-da Para1ba é agora um banco exemplar, que fechou 
o seu balanço, em 1995, com um lucro de R$8 mi
lhões, o que foi altamente signHicativo para um esta
belecimento oficial de um pequeno estado. Aquele 
banco está cumprindo rigorosamente os seus objeti
vos. 

Não precisamos de socorro do Governo Fede
ral para o banco. Quando se votou aqui um emprés
timo para o Estado de São Paulo para salvar o Ba
nespa, imediatamente se divulgou que o Governo 
Federal iria baixar uma nova Medida Provisória - isto 
está em uso - para efeito de regular também em
préstimos semelhantes, para que os demais estados 
pudessem socorrer os seus bancos oficiais. 

A Paraíba não precisa disso. O que queremos 
é, diante das medidas austeras tomadas pelo Gover
hocro- alado, diante do saneamento das nossas fi
nanQaS· e da reorganização da nossa economia, o 

· ·· àVãt-do Estado para um financiamento de longo pra
zo no mercado financeiro internacional. 

Entretanto, Sr. Presidente, para surpresa mi
nha, depois de todos esses entendimentos com o 
Senhor Presidente da República e com o Sr. Minis
tro da Fazenda, noticiou-se hoje na imprensa que o 
Banco Central estabeleceu que a União não vai 
mais avalizar os estados. 

O Sr. Freitas Neto - Permita-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Concedo o 
aparte a V. Ex". 

O Sr. Freitas Neto - Senador Humberto Luce
na, sou Relator de um projeto de autoria de V. Ex", 
assinado por seus Colegas da Bancada da Paraíba, 
Senadores Ronaldo Cunha Uma e Ney Suassuna, 
que trata da rolagem da dfvida, em função da Lei n• 
8.727, aprovada em novembro de 1993, que autori
zou a rolagem da dívida dos estados naquela opor
tunidade. No caso da Paraíba, do Piauí e do Rio 
Grande do Norte, a legislação citada possibilitou, in
clusive, a rolagem da dívida dos estados com esses 
bancos no sentido de se reabrir os bancos da Paraí
ba e do Piauí, com todos os sacrifícios que V. Ex" 
relembra neste momento, visto que participou da re
solução desse problema como Presidente do Con
gresso Nacional naquela oportunidade. Fui designa
do Relator pela Comissão de Assuntos Econômicos 

- .do prejeto-de-sua autoria, o qual altera dispositivo da 
citada lei, e o Senador Ca~os Bezerra foi Relator de 
três Projetas de Resolução de autoria dos Senado
res Pedro Simon, Esperidião Amin e V. Ex". Houve 
muitos debates na Comissão de Assuntos Econômi-

co$, inclusive audiência cOm govemadoresy com se
cretários de planejamento e secretários de fazenda 
estaduais, e, já no final do ano, aprovamos uma re
solução. Naquele momento, foi anunciado que havia 
um acordo dos Governadores com o Governo Fede
ral no sentido de se alongar o perfil da dívida desses 
estados, de tal maneira que eles pudessem arcar 
com os encargos financeiros. Contudo, o que vejo 
hoje é uma reclamação generalizada de que os es
tados estariam pagando valores acima do que ficara 
estipulado. Estou mandando estudar a questão. 
Com a modificação na resolução, foi possível aquele 
empréstimo de emergência concedido pela Caixa 
Econômica Federal a alguns estados, no final do 
ano. Mas, em função do empréstimo concedido ago
ra ao Governo do Estado de São Paulo e do anún
cio, em toda a imprensa, de que o Governo Federal 
estaria disposto a atender aos demais estados, nas 
mesmas ..::ondições· em que o empréstimo foi ·feito 
com o E!itado de São Paulo. Estou pensando em 
apresentar um substitutivo ao projeto de V. E)\" exa
tamente nesse sentido, o que, portanto, iria suBstituir 
a Lei n• 8. 727 - repito - , nas mesmas condi~s que 
acabamos de autorizar para o Estado de São Paulo. 
Isso facilitará bastante a vida de alguns estados bra
sileiros, principalmente daqueles que têm dívida 
contratual, a qual não representa o grande problema 
em matéria de dívida pública no País. Obrigado pelo 
aparte, nobre Senador Humberto Lucena. 

9 SR. HUMBERTO LUCENA - Eu é que lhe 
agradeço, nobre Senador Freitas Neto. 

Gostaria apenas que V. Ex", ao fazer o seu 
substitutivo, procurasse refletir sobre a situação dos 
estados mais pobres, como os nossos, fazendo in
cluir, no seu texto, a necessidade, em alguns casos, 
sobretudo nos empréstimos internacionais, do aval 
da União, sem o qual os estados endividados não 
telão como contrair esses financiamentos no plano 
internacional. Evidentemente, esses avais só seriam 
dados depois de um estudo da situação econômica 
do estado, do saneamento financeiro, do pagamento 
dos seus compromissos com a União, etc. 

Passo a ler matéria publicada hoje, 30/05/96, 
no Correio Brazilfense, sob o titulo "União Não Vai 
Avalisar os Estados". 

•o Banco Central delimitou o grau de 
liberdade dos estados e municípios que vão 
buscar no mercado financeiro internacional 
dinheiro pâra a rolagem de suas dívidas in
ternas. 

Por meio da Circular n• 2280, o 8C deixou cla
ro que a U[Jião não participa como avalista desta 
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operação e exige para a aprovação dos emprésti
-mos que tanto o tomador, no caso estados municí
pios e suas empresas, quanto o credor, o banco in
ternacional, apresentem a classificação ·de risco de 
operações fornecidas por entidades do mercado fi
nanceiro internacional. 

Estas exigências, no entanto, não são 
necessárias no caso de financiamentos dire
tos com instituições oficiais de crédito ou or
ganismos muHilaterais como o Banco Mun
diai(Bird) e Banco lnteramericano de Desen
volvimento (BID). 

A decisão do BC foi necessária porque 
nos últimos anos os empréstimos sem aval 
da União eram tomados no exterior sem 
qualquer cautela por parte do governo. Ou 
seja, mesmo que o financiamento não. tives-

·--·"'!le a União como avalista, a conta acaba 
~ . sendo apresentada ao Tesouro pelo pró- · 

···c-....-..··prios bancos estrangeiros. 

VANTAGEM 

Agora não. O contrato entre as partes 
deve ter uma cláusula que explicita que a 
União não é avalista. Além disso, os em
préstimos só serão aprovados quando se 
tratar de um financiamento vantajoso. Ou 
seja, o BC exige que o novo empréstimo 
seja de maior prazo e encargos menores 
que os incidentes sobre a dfvida interna do 
estado ou município. 

Na prática, a circular trata de critérios 
que devem ser observados para· a aprova
ção de empréstimos sem aval da União que 

--envolva dinheiro, já que os financiamentos 
de máquinas e equipamentos continuam li
vres. "Nestes empréstimos não significa in
gresso de dinheiro, mas de bens- e equipa
mentos•, ponderou o técnico do Tesouro Na
cional, Antônio Bronzeado. 

A circular, portanto, disciplina as cláu
sulas dos novos contratos, inclusive para 
evitar o acúmulo de nova inadimplência por 
parte dos estados e municípios. Os estados 
estão· obrigados a apresentar urrí certificado 
de que a instituição com a qual estão nego
ciando tem classificação favorável no mundo 
internacional. 
- -Trata-se de medida de cautela para im
pedir a contratação de empréstimos com 
bancos de "fundo de quintal". As instituições 
financeiras internacionais, por sua vez, tam
bém devem se certificar para quem estão 

emprestando dinheiro, porque a . União não 
pagará conta atrasada de governador ou 
prefe~o.• 

Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa é 
mais uma medida draconiana do Governo Federal, 
por intermédio do Banco Central, para evitar que es
tados e municípios, sobretudo aqueles qúe estão fi
nanceiramente em s~ação mais difícil, consigam 
um financiamento no mercado internacional. 

Eu faço daqui um apelo ao Senhor Presidente 
da Repilblíca, ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Sr. 
Presidente do Banco Central para que reexaminem 
a situação do estados, caso a caso, e procurem, na
turalmente, adequar uma decisão como essa de ne
gativa de aval da União a empréstimos de estados e 
municípios, procuranào homenagear aqueles esta
dos que, como a Paraíba, estão procurando, com a 
adoção de medidas austeras, medidas sérias, ficar 
.numa siteação cadá vez melhor do ponto de vista fi
nanceiro:-

Como afirmei, o Governador José Targin!) Ma
ranhão continua o trabalho iniciado pelo Governador 
Ronaldo Cunha Uma, e temos a imensa satisfação 
de dizer hoje que a Paraíba, apesar das grandes di· 
ficuldades em que se encontra, de não poder cus
tear grandes investimentos no estado, pelo menos 
está numa situação muito melhor em termos de fo
lha de pessoal e de adimplência dos seus compro
missos do que a maioria dos estados brasileiros. 

Espero, portanto, que o Senhor Presidente da 
República e o Sr. Ministro da Fazenda revejam a 
conduta do Governo Federal em relação aos esta
dos e municípios brasileiros. 

O SR. Ney Suassuna - Permite V. Ex" um 
aparte?,;· 

O SR. HUMBERTO LUCENA • Ouço V. Ex" 
comprazer. 

O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senador Hum
berto Lucena, antes de mais nada, gostaria de me 
solidarizar com o discurso de V. Ex", exatarnente ba
tendo na mesma tecla. Há estados e estados. Com 
toda certeza, essa medida draconiana não teria 
acontecido antes de terem resolvido a situação de 
São Paulo. Estados pequenos que têm pouco aces
so à imprensa, que têm pouco peso politico, têm 
muito mais dificuldade do que os estados mais bem 
cotados da República. São Paulo conseguiu, só para 
um item, R$17 bilhões. Há estados, como Tocantins, 
que há oito meses pleiteiam alguma solução e não 
conseguiram, ou há estados como Alagoas, cujo Go
vernador tenta conseguir um aval- não é dinheiro do 
Governo - !! não consegue. Essa medida vai dificul-
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lar, com toda certeza, a solução pretendida pelo Es
-tado de Alagoas. O nosso estado, a Paraíba, certa
mente, é o "!lerão de tropa" dessa ação. E, a exem
plo de outros estados, tem feito da austeridade o 
seu dístico, tem lutado de todas as formas, baixando 
de 17,5% para um valor em tomo de 5% o percen
tual sobre a sua receita de encargos com adminis
tração. E tem baixado o valor gasto com a folha que, 
neste mês, vai ficar em 54% Então, a Paraíba está 
cortando a carne, está cortando o que não pode, 
Tem que haver um prêmio para os estados que as
sim procedem e tem que haver, ao mesmo tempo, 
uma igualdade no tratamento dos estados. É óbvio 
que o Banco Central e o Departamento do Tesouro 
têm essa preocupação, mas é preciso fazer justiça. 
Na hora em que se dá a um Estado cerca de 17 bi
lhões de reais, por que não resolver o problema de 
oulfes· Ei&ados pequenos, com contas pequenaS, que 
t~sqmadas não chegam a 1 bilhão de reais, e que, 

· ·~eza, estão fazendo esforço e dando até exem
plo de parcimónia e de austeridade? Parabéns pelo 
pronunciamento, Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado 
a V. Ex", Senador Ney Suassuna, que tem sido um 
parlamentar atuante nesta Casa, em benefício da 
solução dos problemas do nosso Estado, particular
mente no que diz respetto à sua sttuação económi
co-financeira. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao ter
minar, desejo dizer que o nosso Estado tem atuado 
no plano federal nas duas Casas do Congresso Na
cional, por intermédio de sua bancada, da qual a 
maioria expressi\ta é do PMDB. O meu partido tem 
três Senadores e, dos doze Deputados Federais, 
tem sete. 

Temos atuado de maneira altiva, de maneira 
digna. Jamais utilizamos a nossa força de apoio par
lamentar para barganhar qualquer coisa com o Go
verno Federal, inclusive porque não é do nosso esti
lo, não é da nossa história nos conduzirmos dessa 
maneira na vida pública. 

Aproveito a_ oportunidade para retificar o noti
ciário recerrle da imprensa, no sentido de que alguns 
Deputados do PMDB da Paraíba - uns dois ou três 
dos sete que temos lá -, que divergiram num ponto 
da reforma da Previdência, teriam assim se conduzi
do em face do não-cumprimerrlo por parte do Gover

..!)9 federal do compromisso assumido conosco no 
sentido de liberar urna verba de 20 a 30 milhões de 
reais, destinada ao custeio da construção do canal 
de Curemas a São Gonçalo, que vai ampliar a área 
de irrigação do sertão nordestino. 

Isso nunca aconteceu. O compromisso de libe
rar essa verba para o Estado da Paraíba, como 
compensação ao prejufzo que o Estado sofreu com 
o Fundo de Emergência, foi assumido com o Gover
nador Antonio Mariz - de saudosa memória -logo 
após a posse do Presidente Fernando Henrique Car
doso, em visita que fizemos ao Senhor Presidente 
da República, acompanhando o Governador, coleti
varnerrle, todos os Senadores e Deputados da ban
cada do PMDB da Para1ba no Congresso Nacional. 

Por fim, Sr. Presidente, desejo dizer que estou 
concluindo também, com vistas ao Senador Freitas 
Neto, um estudo com a assessoria do Senacjo> vi
sando a novo projeto de lei que vai dispor sobre a 
securitização das dívidas dos Estados e dos Municí
pios. Isso está em moda. Conseguimos securitizar a 
dívida externa - no pagamento da dívida, os juros 
são pagos por bónus - e as dívidas dos agricultores 
çom o Banco do Brasil. Por que não securitizar tam
bém as dfltidas dos Estados e dos Municípios? Den
tro de pouco tempo, apresentaremos uma proposi-
ção ao Congresso Nacional nesse sentido. " 

O Sr. Casildo Maldaner - Permtte-me :V. Ex" 
umaparte? ·· 

O SR. HUMBERTO LUCENA • Ouço V. Ex" 
com prazer. 

O Sr. Casildo Maldaner - Senador Humberto 
Lucena, na medida em que o tempo passa, na medi
da em que convivemos com V. Ex", aprendemos a 
admirá-lo cada vez mais, pela sinceridade com que 
expõe os temas nesta Casa, em particular esse caso 
da Paraíba e os de outros tantos Estados, que V. 
Ex" vem discutindo há muno tempo. Sempre trata 
dos assurrlos com muita sinceridade, muita humilda
de, apreserrla até as particularidades, procurando 

• :, 'lo. 
m1nuc1osamente traçar o quadro de cada caso. Isso 
me comove. Quando o Governo baixou a medida, 
dando a entender que não conversará mais sobre 
esses temas, supreendeu-nos, porque, depois de re
soMdas algumas questões em que estava interessa
do diretamente, como o caso do Banco Nacional, do 
Económico e do Estado de São Paulo, resolveu agir 
dessa forma. Isso nos preocupa. Penso que não po
deria dizer isso. V. Ex" apela para que o Governo 
trate com igualdade todos os Estados da Federação 
e, por isso, merece a solidariedade de todos nós 
nesta Casa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Fico muito gra
to a V. ~elas"palavràs que muito me sensibili
zam, nobre Senador. 

Devo dizer que, enquanto Estados e Municí
pios 5ofrem tarrlo e vivem nessa sttuação, sobretudo 
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os pequenos, que são em maior número; para os ~ 

-grandes há sempre uma exceção, como foi o caso 
do empréstimo do T escuro Nacional de 7,500 bilhões 
de reais ao Estado de São Paulo. Enquanto isso, a 
União aumenta diariamente a sua dívida mobiliária. 

Sabe V. Ex• que nossa dívida mobiliária beira 
os 200 bilhões de dólares. Refiro-me àquela dívida 
que é rolada diariamente porque o Governo Federal 
ainda não tem os recursos fiscais necessários para 
bancar todas as suas despesas. Como tem a sua dí
vida pública interna, não tendo recursos do Tesouro 
para pagá-la, emite diariamente alguns títulos e os 
coloca no mercado com juros cada vez mais altos 
para atrair as pessoas que queiram comprá-los, so
bretudo os banqueiros. Isso vai virando uma bola
de-neve. Vai acumulando dívida sobre dívida. 

Quanto a dívida da União, que aumenta sJiaria
mente,-e única providência que podemos tomar é 
den1,111ciar o fato e pedir ao Governo que busque 

~-~lução. -

Recentemente consegui aprovar aqui um re
querimento para criar uma comissão especial tem
porária, para debruçar-se sobre a dívida pública in
terna da União, dos Estados e dos Municípios e pro
curar attemativas para a sua solução. Este é o nó 
górdio da economia brasileira: ou resolvemos o pro
blema da dívida pública interna, ou não resolvemos 
o problema da inflação. O da dívida externa está 
praticamente equacionado porque, como todos sa
bem, ela foi renegociada e será paga a longuíssimo 
prazo. A dívida pública interna continua a ser o nos-
so grande desafio. , . " 

Por fim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
desejo dizer a V. Ex"s que estamos atentos para 
continuar lutando pelo fortalecimento dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. Do jeito que 
são conduzidos os fatos no Brasil, dentro de pouco 
tempo deixaremos de ser uma república "federativa 
para sermos uma república unitária, porque, cada 
dia mais, o Governo Federal manipula os interesses 
dos Estados e dos Municípios. 

UHimamente, segundo informou a imprensa, foi 
criado uma espécie de FMI interno no Brasil, isto é, 
há uma inspeção pennanente nos Estados, por par
te do Governo Federal, para verificar o equilíbrio das 
contas e se tudo vai bem ou não. 

Não digo que a União não deva preocupar-se 
• som as -Estados e Municípios, mas não. pode haver 

um grau de interferência tão grande, porque, do con
trário, é melhor acabarmos com a federação a pas
sarmos a ser uma república unitária e - quem sabe -
instituirmos o parlamentarismo. Eu, que, na Assem-

bléia Nacional Constituinte, apresentei emenda insti
tuindo o sistema presidencialista, hoje estou muito 
inclinado para o sistema parlamentarista, justamente 
em virtude do autoritarismo que cada vez mais vai 
tomando conta daqueles que estão à frente do Go
verno Federal no Brasil. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Humberto 
Lucena, V. Ex" permite-me um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex' 
comprazer. 

O Sr. José Fogaça - Senador Humberto Luce
na, quero cumprimentar V. Ex", que, com sabedoria, 
conhecimento de causa e vivência profunda de lon
gos anos de parlamento, traz à tona e ao debate um 
dos assuntos mais delicados do Plano Real. Eu diria 
que talvez seja esse o nó górdio do Plano Real. Os 
planos de estabilização do mundo têm dois relógios, 
que são diariamente acompanhados, passo a passo, 
pelos investidores e pelas corporações financeiras 
internacionais: um, que é o relógio da balança.~ Co
mercial, o equilíbrio de importações e exportaçõ~. e 
um outro, que é o da dívida pública interna. Até i>or
que o grande fato gerador da crise dos anos 1CJ e 
80, que foi a dívida externa do País, esta já se redu
ziu, está sendo paga, sob controle, com juros baixís
simos, de 6% ao ano, enquanto a dívida interna no 
Brasil tem juros que ultrapassam níveis de 30% ao 
ano, numa inflação de 19%. V. Ex" toca no ponto 
crucial, neste relógio do Plano Real, que é a dívida 
pública interna. Os ataques especulativos em cima 
do Banco Central dos países que tentaram estabele
cer políticas sérias de estabilização se deram justa
mente quando os níveis de endividamento mobiliário 
interno e a defasagem das balanças comerciais 
apresentivam o grau mais agudo e descontrolado. 
O caso do México foi tipicamente este: quando as 
grandes corporações, os grandes investidores, os 
detentores desse dinheiro volátil que circula pelo 
mundo, perceberam que o México não tinha mais 
como responder, no dia a dia, pela rolagem dos 
seus títulos, fizeram um intenso ataque especulativo 
em cima da economia mexicana e praticamente des
truíram, derrubaram o plano mexicano de estabiliza
ção, que já tinha mais de dois anos razoavelmente 
bem sucedido. No caso do Brasil, nós, brasileiros, 
não sabemos e o Governo brasileiro também não 
sabe qual será o momento preciso, exalo, angular, 
em que se_ va_i quj!brar essa confiança internacional 
e se estaberecer o ataque especulativo através da 
venda e do desfazimento por parte dos detentores 
desses títulos e daqueles que têm investimentos no 
Brasil. lsso,_para nós, é o ponto de tensão emocio-
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nal diária que vive cada brasileiro, ou pelo menos 
·aqueles que como nós, como V. Ex", têm a preocu
pação de cuidar disso, de observar e prestar aten
ção nessas coisas. Vejo, nobre Senador Humberto 
Lucena, que o Plano Real, por enquanto, ainda pode 
contar com esse processo de endividamento, porque 
até agora não está susc~ando nem provocando dis
túrbio ou desconfiança, mas isso tem um limtte e me 
parece que esse limite está muito próximo. V. Ex" 
chama a atenção com responsabilidade para aquele 
que é o relógio mais delicado, seguramente, do Pla
no Real. E não sei até quando essa confiança e 
essa estabilidade vão continuar. Muito obrigado, Se
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu é que agra
deço, nobre Senador José Fogaça, sobretudo por 
ser V. Ex" um especialista no assunto, um Senador 
q~ren1pre se preocupa com os assuntos pertinen- __ _ 
tes à economia e às finanças do Pafs. Eu gostaria 

- · ·que"r.Ex" víesoo a fazer parte, pelo PMDB, da co
missão a que me referi, que foi criada por minha ini
ciativa nesta Casa, destinada a analisar, em profun
didade, a dívida pública interna do Pafs e propor al
ternativas para a sua solução. V. Ex" diz murro bem: 
este é o grande risco que corre o Ptano Real, por
que, apesar de todos os êxitos proclamados, princi
palmente no que tange ao combate à inflação, sabe 
V. Ex" que, no atual Governo, o aumento do endivi
damento público interno do Pafs, sobretudo por par
te da União, foi incomensurável, e não se viu até 
agora nenhuma providência concreta para resolver 
definitivamente o problema. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. NEY SUASSUNA- Sr. Presidente, peço 

a palavm -como lfder. - -

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • 
Como lfder, tem a palavra o Senador Ney Suassuna, 
por até 20 minutos. · 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Como LI
der. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o 
meu partido está extremamente preocupado com a 
situação do Brasil-em tennos de competitividade 
mundial. 

O Senador Humberto Lucena acabou de fazer 
um alerta sobre a dfvida interna, e o Senador José 
Fogaça falou nos dois relógios. Isso é verdade. 

· "Eilí"tennos de competitividade, em 1995, o 
Brasil ocupava a 37" posição, entre 49 pafses. Ago
ra, ocupa a 48•, só perdendo para a Rússia. Isso 
signHica que os analistas mundiais colocaram o Bra
sil onze pontos abaixo da posição do ano passado. 

Enquanto Cingapura desponta como o país 
mais capacitado a receber investimentos, o Brasil 
está em penúltimo lugar, só perdendo para a Rússia. 
Isso é preocupante. Isso significa que temos que re
solver a questão da nossa dfvida interna e diminuir o 
custo Brasil. Com toda a certeza, temos que resolver 
os problemas de ordem burocrática que entravam a 
vinda desses investimentos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. MAURO MIRANDA • Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Con

cedo a palavra a V. Ex", por 5 minutos. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Para 
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, está nas manchetes de hoje a afir
mação do Presidente da República de que os juros 
são escorchantes. Uma feliz e bem-vinda autocrftica 
~o Presidente Femándo Henrique Cardoso, qué, afi
nal, é o chefe da equipe econômica. Proferida em 
Paris, onde falava com empresários. brasileirçs, a 
frase soa como perspectiva de mudança de niínos, 
no momento exato em que o Professor e DepÚiado 
Antônio Kandir tem seu nome anunciado como novo 
Ministro do Planejamento. É a convicção vinda do 
alto, dé quem decide e pode mudar. 

A sociedade brasileira inteira conhece os efei
tos dos juros altos. Pequenos, médios e grandes 
empresários choram as concordatas, as falências e 
o fechamento de empresas. Na agricultura, os efei
tos foram devastadores. Na área social, a inadim
plência em todos os setores levou aos nfveis alar
mantes o desemprego de hoje. Todos pagaram e 
estão pagando caro por uma política restritiva de 
crédito, C!!Ue é feita em nome da contenção do con
sumo e que levaria à volta do descontrole inflacioná
rio. 

Quem não reza pela cartilha do monetarismo, 
porém, pensa diferente. Acredita que, com crédito 
fácil e juros baixos, serão menores os custos finais 
das mercadorias e maiores as possibilidades de pro
dução em grande escala, para impedir o desabaste
cimento que teria origem na oferta reprimida e na 
demanda aquecida. É o que fazem os pafses asiáti
cos - como muito bem lembrou o Senador Ney 
Suassuna -, que reduzem dramaticamente os custos 
por meio da produção em grande escala. E é assim 
que as suas mercadorias chegam aqui, com custos 
de venda ã!iaixo dos nosSoS custos de produção, 
promovenrio uma concorrência predatória, que vem 
vitimando as áreas têxtil, calçadista e outros setores, 
e, no meu j:stado, a agricultura. Pode parecer um 
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raciocínio simplista, mas é o raciocínio da lógica, 
-que não tem prevalecido nas teorias monetárias 
mais ortodoxas. 

Se for uma promessa de reencontro com a luci
dez, a frase do Presidente é de uma beleza extraor
dinária para os ouvidos de todos os brasileiros. 
Quantos milhares de microempresálios poderão vol
tar ao mercado do crédito, abrir empregos e alimen
tar novas esperanças? Quantos milhões de brasilei
ros que estão hoje nas mãos dos agiotas poderão 
dar seu grito de liberdade e reorganizar a sua vida? 
Quando o Presidente da República fala, é legflimo 
esperar que haja uma relação de causa e efeito. 
Presidente da República, quando fala, não brinca 
com as palavras e não faz o jogo do faz-dEH:onta. 

Por todos os motivos, creio que o Deputado 
Antonio Kandir é outra boa promessa. Bu~ de 
origem,-tnas oolítico por opção, teve tempo, no Con
gre=,. para reorientar. as suas teorias segundo va-

~ · ··lôrés-sociais que só o corpo-a-corpo com ·o povo é 
capaz de ensinar. Podia até estar no lugar e no mo
mento errados, mas sabe-se dele que, no Governo 
Collor, batalhou pelo mesmo conjunto de reformas 
que hoje estão na pauta das prioridades do País e 
do Congresso. 

Se esses fatos das últimas horas podem signi
ficar a inauguração de tempos menos traumáticos e 
mais coerentes com a realidade de um país sedento 
de justiça social, cabe a nós, como representantes 
do povo, saudar com entusiasmo o que é aparente, 
mas pressionar para que tais expectativas sejam 
reais. Espero que o Brasil possa abreviar as núpcias 
entre a frase saudável do Presidente e as expectati
vas trazidas pelo novo Ministro que chega. 

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Casildo Maldarier. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta 
tarde, pretendo dar entrada, nesta Casa, a um proje
to de lei, alterando uma outra lei. Este projeto trata 
da nomeação de pessoas para o Conselho Monetá
rio Nacional, hoje representado por três pessoas. 

Muitas vezes, as decisões do Conselho Mone
tário Nacional, da maior envergadura para o País, 

.são tomadas pelo Presidente ad referendum e por 
outros dois representantes. O Presidente do Conse
lho, que é o Ministro da Fazenda, toma uma decisão 
pelo Conselho, ad referendum do Ministro do Pla
nejamento e do Presidente do Banco Central. São 

decisões que para nós e o País possuem uma cono
tação extraordinária. 

Sr. Presidente, em poucas palavras, trata-se. 
da alteração da Lei n• 9.069, de 29 de junho de 
1995. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° , DE 1996 

Altera a Lei n• 9.069, de 29 de junho 
de 1995, que dispõe sobre o Plano Real, o 
Sistema Monetário Nacional, estabelece as 
regras e condições de emissão do Real e os 
critérios para conversão das obrigações 
para o Real, e dá outras providências. 

A nomeação de três pessoas para formar o 
Conselho Monetário Nacional aconteceu por meio 
dessa lei, quando instituiu-se o Plano Real no País. 

Diz o art. 7", item III, do Projeto de Lei: 
_ " Relatório das deliberações do CQnse
ll:lo Monetário Nacional, com os respectivos 
votos, vinte e quatro horas após a sua apro-
vação. - ; 

Parágrafo único - obedecendo ~ pre
ceito Constitucional, o Banco Central deverá 

. dar publicidade, semanalmente, da íntegra 
das suas decisões através de publicação no 
Diário Oficial da União. 

Art. 8° - o Conselho Monetário Nacio
nal, criado pela Lei n• 4.595, de 31 de de
zembro de 1964, será integrado pelos se
guintes membros: 

I - Ministro de Fazenda, na qualidade 
de Presidente; 

11 - Ministro de Estado do Planejamento 
e Orçamento; 
" - III - Ministro de Estado da Indústria e 
do Comércio; 

IV- Ministro de Estado da Agricultura; 
V - Presidente do Banco Central; 
VI - Presidente do Banco do Brasil; 
VIl - Presidente da Caixa Econômica 

Federal; 
VIII - Presidente da Comissão de Valo

res Mobiliários; 
IX - Presidente do Banco Nacional do 

DesenvoMmento Econômico e Social -
BNDES; 

X - Dois (02) representantes das clas
ses tr;~ba[tladoras; 

-xl -Seis (06) membros nomeados pelo 
Presidente da República entre brasileiros com 
ilibada reputação e notória capacidade em as
sunps econômíco-financeiros e tributários. 
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§ 12 - Os membros referidos nos itens 
X e XI terão mandato de {02) dois anos, po
dendo ser reconduzidos por igual período. 

§ 22 - O Conselho Nacional deliberará 
por maioria de votos, com a presença, no 
mínimo, de dez {10) membros, cabendo ao 
Presidente o voto de qualidade. 

Portanto, cabe ao Presidente o voto de Miner
va, o voto de decisão. No mínimo, o Colegiada preci
sava ter dez membros. Hoje o voto, por uma decisão 
ad referendum de outros dois membros, toma-se 
decisões que muitas vezes nos deixa algumas dúvi
das. 

§ 72 - Fica extinta a deliberação de ma
térias ad referendum do Conselho. 

§ ao -À data da aprovação deste proje
to, ficam extintos os membros do Conselho 

--- <Nacional, quando serão feitas as nomeaçõ
~ .es previstas na. nova lei. 

.._ • "" ~-- --- -Art. 92 00 ooo~ooooooouoooooonoooonoooooooooo 

I - ··············································· 
11 - Todos os Secretários Executivos 

dos Ministérios membros do Conselho Mo
netário Nacional. 

III - Secretário do Tesouro Nacional. 

Justificativa 

Todo o receituário econõmico do País
estabelecimento da taxa de juros, controle 
de prazo e financiamento, de consórcios e 
fiscalização do sistema financeiro - é decidi
do pelo Conselho Monetário Nacional 
(CNM), que hoje é constituído de apenas 
três membros: Ministro da Fazenda, na qua-

__ lidade de Presidente; Ministro do Planeja
mento e Presidente do Banco Central. 

Comenta-se que, no período da ditadu
ra militar, o Conselho Monetário. Nacional 
era bem mais democrático e representativo. 

Estudo pioneiro coordenado pelo p~ 
fessor Marcus Faro de Castro, do Departa
mento de Ciências Polrticas da Universidade 
de Brasflia e advogado doutorado pela Uni
versidade de Harvard - EEUU, tenta mostrar 
que o BanCo Central ganhou independência 
econõmica enquanto perdeu a inde
pendência polrtica. Mas essa constatação 
restringiu a ação da sociedade na escolha 

- dos -objetivos da polftica econõmica, com 
participação do CMN, que abusou de medi
das normativas que concederam ao Banco 
Central, uma independência em relação à 
sociedade nunca vista antes. 

Fatos recentes mostram que o equivo
co da atual composição do CMN, que tinha 
informações sobre a péssima saúde finan
ceira de várias instituições financeiras e não 
adotou nenhuma providência para evitar o 
escândalo financeiro ocorrido. 

Também é incompreensível que os Mi
nistros da Agricultura e da Indústria e do Co
mércio não participem do Conselho Monetá
rio Nacional, tendo em vista que são áreas 
de vital importáncia da produção nacional. 

A força decisória do Conselho Monetá
rio Nacional está fora do controle do Poder 
Legislativo, cuja competência constitucional 
é fiscalizar e controlar ates do Poder Execu
tivo. Em verdade, o Congresso só tem co
nhecimento do fato já consumado. Como 
exemplo, citamos: 

- Socorro ao Banco do Brasil em março 
último; 

- compra de moeda podre pelo Banco Central 
em novembro de 1995; _ 

- cobertura, com dinheiro público, de sa
ques em bancos liquidados em agosto d&:1995; 

- reajuste salarial dos funcionários do 
Banco Central. 

Esta proposição objetiva democratizar 
a representação da sociedade na constitui
ção do CMN, visando dar transparência e 
publicidade das suas decisões, bem como 
encontrar um meio de acabar com as deno
minadas medidas sigilosas sem o conheci
mento da sociedade e particulannente do 
Congresso Nacional. 

. ~ . Sala das Sessões, em - Senador ca
s'lldo Maldaner. 

Era o projeto, Sr. Presidente, que eu gostaria 
de apresentar à Mesa, para que possamos então 
democratizar um pouco o Conselho Monetário Na
cional. Em vez de três membros, que possamos pelo 
menos ter um número, no mínimo, de participantes 
dos Ministérios da Indústria e do Comércio e do Mi
nistério da Agricultura, de início. 

O Sr. José Fogaça- Pennite-me V. Ex" um 
aparte, Senador Casildo Maldaner? 

O SR. CASILDO MALDANER - Com muita 
honra, Senador José Fogaça. 

O Sr._J~ l;::ogaça.- Vejo que V. Ex" tem uma 
preocupaçaõ com o conteúdo representativo do 
Conselho Monetário Nacional. V. Ex" fez menção a 
um perfodo anterior, mas o fez, de certa forma, 
como referê~cia e tomando para si a responsabilida-
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de dos comentários de pessoas que argumentam 
-genericamente que o Conselho Monetário Nacional, 
no período da ditadura, era mais democrático do que 
o atual. De fato, no período da ditadura - digo isso, 
porque fui o Relator do Plano Real, portanto, aprovei 
o atual Conselho Monetário Nacional, então eu te
nho culpa no cartório de V. Ex' e preciso vestir a ca
rapuça que V. Ex' está colocando - tinha o Ministro 
da Indústria e Comércio, os representantes das fe
derações de indústria e até mesmo representantes 
de setores sindicais. Mas as suas decisões eram to
madas pelo telefone, pelo czar todo poderoso da 
economia de então. O Conselho não se reunia e, 
praticamente, as decisões eram tomadas no Gabine
te do Ministro da Fazenda - quando este era o mais 
poderoso - ou do Ministro do Planejamento - quando 
este era o mais poderoso. o conteúdo democrático 
do~lho Monetário Nacional, portanto, sé não 
melhOrou, apenas discordaria de v, Ex" de que te-

~ · ··oo8:"J)icrado, porque ele era rigorosamente não-de
mocrático e não-representativo. A formalidade insti
tucional do Conselho, que dava um espectro, amplo 
de representação, na prática era completamente 
desfeita pela operação telefõnica diária e pela toma
da de decisões prévias por parte do Ministro da Fa
zenda. De modo que há críticas a fazer hoje. Real
mente, ter apenas os Ministros da Fazenda e do Pla
nejamento e o Presidente do Banco Central, pode 
significar uma certa escassez de representação, 
mas ainda acho que o Governo democrático, eleito 
hoje, expressando a vontade política do País, tem 
conteúdo mais democrático do que havia no período 
da ditadura militar. De qualquer maneira estou não 
só curioso, mas extremamente interessado em co
nhecer ·o projeto que V. Ex" está trazendo a esta 
Casa, que é mais uma das grandes contribuições 
que V. Ex' dá ao País, com seu trabalho, com sua 
disposição, com seu espírito crítico, com sua capaci
dade de participação. V. Ex" é um homem que se in
teg.a ao Governo, não é um adversário do Governo, 
não é um oposicionista, não é um inconseqQente, é 
homem sério, responsável, um representante digno 
da população, que deseja aperfeiçoar as instituiçõ
es. Quero crer que o projeto de V. Ex" suscitará um 
debate muito interessante. 

O SR. CASILDO MALDANER - V. Ex" iniciou o 
debate na tarde de hoje e fico-lhe muito grato por isso. 

-E:luando falo que o Conselho Monetário Nacio
nal, na época, era mais democrático do que hoje, é 
claro que é entre aspas, porque então- V. Ex" bem 
diz - era a ditadura, não havia democracia, as deci
sões no campo legislativo eram tomadas unilateral-

mente, aliás, todas as decisões no País. Hoje, no 
sentido prático, vivemos uma democracia, e V. Ex', 
como Relator do Plano Real e bem intencionado, à 
época tinha que ser por ar mesmo, tomou a decisão 
aprovando e o Plano foi implantado. E claro que, no 
verdadeiro sentido da democracia, hoje é bem mais 
exercido e há o direito para isso. Na época não ha
via, embora o Conselho tosse formado por mais pes
soas. À época era o sim ou o não, e tinham que con
cordar. 

Eu me lembro que na época de Castello Bran
co - ainda tenho aqui um recorte - o Conselho era 
composto de seis membros. No Governo Costa e 
Silva tinha quatro; no Governo de Emfiio Garrastazu 
Médici era composto de dez; no Governo de Ernesto 
Geisel, de oito; na época de Fernando Collor, de 
onze; na de Itamar Franco, já no regime democráti
co, no bom sentido, era de ooze. E agora, com o 
Plano caiu para três' Quem sabe até para que essas 
medidas fossem tomadas para baixar o número de 
participantes do Conselho, não há. a menor dúvida 
de que elas deveriam se relacionar com o lançi:unen-
to do Plano. .' 

Nossa idéia, Senador José Fogaça, com :o pas
sar do tempo, como o Plano não pode ser estanque 
e como nada é inflexível, é de trazer à baila esta dis
cussão para que, no verdadeiro sentido democráti
co, possamos inseri-la nessa Mesa, nesse Colegia
da, para tomannos decisões tão importantes para 
todo o País. As decisões tomadas agora há pouco, 
alguma delas nos suscitam mais transparência, mais 
participação. Pois o Conselho tem tomado decisões 
muitas vezes ad referendum. 

Sabemos que até então um dos membros te
nha ~ ~sado a se manifestar em algumas deci
sões importantes, como no caso do Proer, no caso 
da compra de mercadorias ou no case de lançamen
to de titules não aceitáveis. São decisões que ate
tam a todos nós. 

Então, o sentido hoje, depois de o Plano ser 
lançado, de haver a estabilização, é de procurannos 
tentar fazer com que alguns setores da sociedade, 
com muita responsabilidade, possam ser colocados 
à mesa e participar de decisões nacionais, junta
mente com alguns setores importantes da produção 
nacional, como os Ministérios da Indústria e Comér
cio e da Agricultura. 

É clai:Q _que_nem tudo se pode acertar. Pode 
haver errofiambém depois, com um colegiado até 
maior, mas que haja uma participação de todos na 
decisão, e um colegiado mínimo, conforme estamos 
inserindo "C?. projeto. 
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Agora, se errar, errar com muita gente é me-
1hor do que errar sozinho, sempre tenho apregoado 
isso. É melhor, muitas vezes, duas horas de diálogo 
do que cinco minutos de tiroteio. Então, errando em 
maioria ou com-mais pessoas é melhor do que errar 
sozinho, pelo menos vamos dMdir os problemas do 
erro com um conjunto maior. Mas as probabilidades 
de erro aí serão menores também. 

Em todo caso, trago à baila, Sr. Presidente, no
bres colegas, esta proposição, para que, é claro, tra
mitando nos canais competentes desta Casa, possa
mos trazer isto à discussão e à intenção nossa, 
nada mais nada menos, e é claro, com alguma sus
tentação do Governo. Quero o melhor para o Gover
no, para o País e para todos nós. 

Eram essas as considerações à apresentação 
dessa proposta, Sr. Presidente. • 
· --o~R. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador Casildo Maldaner, apenas para dizer que, na 

~ ·""Presidência da sessão, eu gostaria até de estar no 
plenário aparteando V. Ex" pela releváncia da propo
sição que faz. 

Senador José Fogaça, acredito que tenha sido 
no Governo José Samey que se introduziu a repre
sentação dos trabalhadores no Conselho Monetário 
Nacional. Digo isso quase que com certeza. 

Havia no período do regime militar a repre
sentação dos diversos segmentos empresariais e fi
nanceiros. Mas a representação dos trabalhadores 
se deu no Governo José Samey e também no Go
verno Itamar Franco, mas acabou sendo retirada. 
Talvez seja importante a reflexão de instituir nova
mente essa representação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinfro. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 
Campos, até às 18h30min, se assim o desejar. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, dois assuntos me 
trazem hoje à tribuna do Senado Federal. 

O primeiro deles é que, nesse instante em que 
se discute a reformá da Previdência Social no Brasil, 
cujo projeto está sendo disculido e votado na Câma
ra dos Deputados e dentro em breve chegará a este 
Senado Federal, há alguns dias, lendo o jornal Fo
lha de S.Paulo, tomei conhecimento do artigo assi

.oàdo -pelo-cidadão Mário César Rores, de 64 anos, 
que é Almirante de Esquadra da reserva, foi Secre
tário c!e Assunto~ Estmtégi=-da PresidêrlCia da 
República e Ministro da Marinha do Brasil no Gover
no Fernando Collor. 

Diz o artigo do militar brasileiro Mário César 
Rores: 

'Aposentadoria precoce, pelo anti-so-
cial. 

A hipótese de reformulação do modelo 
de aposentadorias privilegiadas, ora sob a 
responsabilidade da Câmara dos Deputa
dos, trouxe à discussão da sociedade um 
aspeclo moralmente discutível da nossa in
dulgente 'cultura de vantagem', incubadora 
de privilégios anti·sociais. 

O que vem a ser a aposentadoria? No 
mundo inteiro ela é a retribuição social pelo 
trabalho desenvolvido ao longo de muitos 
anos, constituída pelo descanso remunera
do na última etapa da vida, geralmente afe
tada pelas deficiências humanas inerentes à 
idade. 

Fora desse conceito, só são entendi
das como justas as aposentadorias espe
ciais das profissões insalubres e as decor
rentes de doença ou invalidez. 

Ora, a ser correto o conceito mundial, 
o que leva o brasileiro à opção pela aposen
tadoria precoce em plena idade produliva 
(entre 40 e 50 anos) e em pleno gozo de 
saúde, ao amparo de uma legislação formu
lada sob a influência do acicate eleitoral e 
do poder das corporações interessadas, que 
confere esse privilégio a algumas categorias 
profissionais e, principalmente, ao serviço 
público, à custa da imensa massa do povo 
que o paga sem usufruir de igual 'direito'? 
E!J.! princípio, duas razões: 
'" 1) o desejo puro e simples de nada fa

zer (incompreensível para o autor deste arti
go que passou à reserva da Marinha após 
43 anos de serviço, per força da lei), razão 
anti-social porque afasta pessoas capazes 
do trabalho de que o país precisa para cons
truir uma sociedade próspera - translorrnan
do-as em carga para o povo, geralmente pe
sada (proventos médios e attos) e longa por
que é comumente longa a perspectiva de 
vida dos que se enquadram no privilégio; 

2) O desejo de se aposentar e conti
nuar a trabalhar, por vezes na mesma ativi
dade .ou pala o mesmo- erripregador, para 
acumular um segundo salário e aposentado
ria, r<aão também-aRti-sosial porque: --

1 ") é incoerente com o motivo básico 
do Lnstituto da aposentadoria, o descanso 
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remunerado após uma longa vida de traba
lho, cuja desnecessidade (naquela ocasião) 
é evidenciada pela continuação em ativida
de e 2°) porque reduz as oportunidades de 
emprego para os mais jovens (compreensí
vel quando a continuação em atividade ocor
re, porque não é usado o privilégio). 

A aposentadoria precoce afronta a 
grande massa excluída do privilégio, manti
da até recentemente na ignorãncia do as
sunto, que pouco seduz os jornalistas, mem
bros do clube. 

Praticada sob tolerãncia permissiva, 
ela gera verdadeiros escárnios anti-sociais 
como, por exemplo, o caso do magistério, 
sobre o qual o STF acaba de usar seu "freio 
de mão": a lei assegura aos professores a 

-- ..aposentadoria mais cedo no pressuposto do 
.• . desgaste inerente à sala de aula, mas seria 

- ·- ,_-correto aplicar (como vinha sendo aplicada) 
essa vantagem aos •professores"(?) em fun
ções administrativas e de apoio? 

O respeito aos princípios de direito do 
Estado democrático faz com que seja juridi· 
camente difícil impedir a aposentadoria pre
coce de quem já tem direito (?) a ela, mas é 
dever do Congresso sustar a sua continuida
de indefinida e criar dificuldades ao seu usu
fruto. 

No caso do serviço público, proibindo a 
acumulação (benefício do INSS + provento 
público a qualquer tftulo ou aposentadoria 
pública), como parece ser o desejo de lide
ranças sindicais e de políticos com coragem 

-·para desafrar os se tores corporativos privile
giados. 

Em suma: ao apõsemado aos 45 anos 
de idade, os votos da sociedade de que 
goze uma longa vida de descanso (mesmo 
que, como é provável, não tenha cansado), 
mas, se pretende o segundo salário e a se
gunda aposentadoria, não deve buscá-los 
na área pública. 

Isso não impedirá a aposentadoria pelo 
desejo de nada fazer, mas fará pensar os 
que pretendem apenas "levar a vantagem• 
da acumulação usando um direito não-justifi
cado por cansaço, saúde ou idade, caro 

- para "O póvo dele excluído, que o paga. • 

Esta Casa deve meditar sobre esse artigo, por
que, em breve, estaremos discutindo a refomna da 
Previdência aqui. A esta Casa caberá a responsabili-

dade de consertar o que de errado foi votado pela 
Câmara há poucos dias e veio ferir a suscetibilidade 
do trabalhador brasileiro. 

A grande maioria aposenta com um, dois ou 
três salários mínimos; e uma pequena minoria, ainda 
jovem, aposenta com altos salários. Nesta Casa do 
Congresso Nacional, funcionários houve que se apo
sentaram com pouco mais de 45 anos. Nas universi
dades federais, há uma verdadeira corrida de jovens 
professores, na auge do seu vigor intelectual, para 
se aposentarem. A grande maioria desses professo
res pretende ser contratada na própria universidade 
ou em outros órgãos do Governo Federal exatamen
te quando está em pleno vigor intelectual. 

Quando um cidadão entre 40 e 60 anos, no 
qual o Governo investiu preparando-o para o traba
lho, vai para casa, deixa de contribuir para o desen
volvimento do País, é preocupante. 
_ A responsabilidade do Senado Federal,· nos 
próximoS"'dias, quando discutiremos a Reforma da 
Previdência Social, é muito grande. Tenho certeza 
de que teremos a colaboração dos nossos Seilado
res para consertar o projeto que vier da Câml!ra ou 
para fazer um novo projeto. Poderemos aproveitar o 
projeto, já em andamento nesta Casa, apresentado 
pelo Senador Roberto Freire, do PPS-PE, oferecen
do um novo sistema previdenciário para o País. Es
pero que trabalhemos nesse projeto para valer, para 
trazermos benefícios ao povo brasileiro. 

O segundo motivo que me traz hoje à tribuna 
desta Casa é o objetivo de comunicar a este Plená
rio que apresentamos, no dia de hoje, um projeto de 
lei que dispõe sobre a compensação do Imposto so
bre a Propriedade Territorial Rural pago em exces
so, com impostos federais. 

É a 'seguinte a justificativa do projeto: 
"Conforme é do conhecimento de to

dos que exercem a titularidade de proprieda
des rurais, neste ano, por lamentável equí
voco da administração tributária no processo 
de avaliação dos imóveis rurais, foi até mes
mo suspensa a cobrança do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural· ITR. 

Em razão dos erros de avaliação, hou
ve casos em que, nesta época de relativa 
estabilidade monetária, em que se verificou 
até redução no valor dos imóveis, o valor da 
terra nua para fins de tributação chegou a 
subir 600%, o que configura uma exigência 
não só indevida mas também absurda." . 

Em alguns municípios de Santa Catarina e de 
Mato Gro~ um cidadão que pagava R$100 de ITR 
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por hectare passou a pagar R$2.500. Houve uma in
-versão de valores tão grande que a terra de Ribeirão 
Preto, que é uma das mais caras do Brasil, foi taxa
da com menos impostos do que terras do interior de 
Mato Grosso, do Acre ou de Santa Catarina. 

;É natural que tão extorsiva cobrança 
tenha causado inconformismo em muitos 
contribuintes, que procuraram em sua defe
sa a via judicial, gerando uma avalanche de 
ações contestatórias." --

Eu mesmo levei várias vezes ao Secretário da 
Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, a preocupa
ção dos produtores rurais do meu Estado, Mato 
Grosso, com relação a essas cobranças absurdas 
do ITR. - -

"Não foi esse, entretanto, o caso de 
· --~1'nuitos produtores rurais" - que não tiveram 

~ .como procurar- a Justiça • "habituados a 
~ · .. ·:---'-- cumprir suas obrigações fiscais rigorosa

mente dentro do prazo fixado, aos quais, 
tendo já pago o imposto excessivo, restaria, 
legalmente, a ação de repetição de indébito, 
sujeita aos delongados prazos processuais, 
à posterior execução, à expedição dos pre
catórios, além da inclusão da restituição no 
Orçamento da União etc, o que equivale ár 
zer que jamais teriam reembolso do que pa
garam indevidamente ao Estado. 

Merece destaque, nesse sentido, a 
lembrança de que, se o Estado tem , por um 
lado, a incumbência de exigir todos os tribu
tos que lhe são devidos, deve, por outro, re
cusar recebimentos ilfcitos e devolver cada 

-·centavo recebido a que, por direito, não faça 
jus, de modo a evitar seu enriquecimento 
sem causa, em detrimento da economia dos 
cidadãos." · 

Baseado nesse fundamento, apresentei este 
projeto de lei, que dispõe sobre a compensação do 
IPTR pago em excesso, com impostos federais. 

Por conseguinte, a rápida aprovação desta ma
téria se faz necessária, como o modo mais apropria
do e seguro para que, seguindo os mandamentos do 
Estado Democrático de Direito, os contribuintes pre
judicados possam ser ressarcidos do decréscimo 
provocado em seu patrimOnio pelo equívoco da ad-

• ministração- no lançamento do imposto,- razão pela 
qual não esperamos outra decisão do Congresso 
Nacional que não a sua aprovação. 

O Sr. Casildo Maldaner- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR JÚUO CAMPOS - Com prazer. ouço V. 
Ex". 

O Sr. Caslldo Maldaner - Senador Júlio Cam
pos, hoje à tarde, V. Ex" apresenta dois temas im
portantes: o da Previdência, que está chegando à 
Câmara dos Deputados e o Brasil inteiro o está 
acompanhando. Há profundas distorções e precisa
mos examiná-las. O segundo tema, em uma oportu
nidade extraordinária, V. Ex" analisa os que paga
ram em excesso, são pontuais e não puderam reco
lher os seus tributos pagos a mais. Talvez não dis
pusessem, no momento, do apoio de um Senador. 
V. Ex" defendeu, em última hora, muitos deles, que 
conseguiram recolher os seus tributos. V. Ex" é até 
benévolo, não está pedindo a restituição em moeda 
corrente, mas a compensação para que se registre 
na ficha de cada um, a fim de que, nos outros im
postos que venham a recolher, esse tributo, pago a 
mais, lhes possa ser creditado. Nada mais justo do 
que isso:'"'Essa iniciativa merece os nossos aplau
sos. Espero que matéria tão importante quanto .essa 
que V. Ex", oportunamente, apresenta a esta Casa, 
com tanta eficiência, tenha uma tramitação rápida. 
Os meus cumprimentos, Senador Júlio CampoS: 

O SR. JÚUO CAMPOS - Muito obrigado, Se
nador Casildo Maldaner. 

Quero apenas rapidamente ler o texto do nos
so Projeto: 

·o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° - Fica autorizada a compensa

ção da parcela do Imposto sobre a Proprie
dade Territorial Rural paga em valor superior 
ao devido, com quaisquer créditos tributários 
ref~rentes a impostos, vencidos ou vincendos, 
dã União contra o mesmo sujeito passivo. 

Art. 2" - Na apuração do montante a 
ser compensado será aplicado ao valor 
pago indevidamente o mesmo fator de atua
lização e taxas de juros dos créditos tributá
rios federais, pelo tempo que decorrer entre 
o pagamento e a compensação. 

Art. 3" - O Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de 30 dias, vedada a 
atribuição de obrigações aó sujeito passivo, 
senão das que visem assegurar a inexistên
cia de prejuízos para a Fazenda Pública. 

Art. 4• - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 5ii - Revogam-sé- as disposições 
em contrário. • · 

Portanto, Sr. Presidente, Senador Eduardo Su
plicy, e Srs._Senadores aqui presentes, quero pedir 
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que os meus nobres colegas do Senado analisem, 
--eom seriedade e rapidez, este projeto que vem ao 
encontro dos interesses dos nossos produtores ru
rais brasileiros. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha:~ a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se

nador Júlio Campos, eu gostaria apenas de fazer um 
comentário sobre dois pontos de seu pronunciamen
to. 

Ontem à tarde, o Deputado Eduardo Jorge e o 
Senador Roberto Freire fizeram uma exposição mui
to interessante para os Parlamentares, em que abor
daram o Projeto da Previdência, mencionado por V. 
Ex", que estará sendo examinado, com muita aten
ção, nos próximos dias, pelo Senado. 

Sobre o IPTR, gostaria de registrar que o rela
tório- do-Ministro-Relator, Homero Santos, deste ano, 
sobre as comas do Governo da República de 1995, 

~ · ·· i1;gislre. a informação de que, no referido periodo, o 
Tesouro arrecadou apenas R$99 milhões de Impos
to Territorial Rural, representando a irrisória partici
pação de 0,03% do total da Receita Orçamentária 
da União e de 0,21% em relação aos impostos líqui
dos. Obviamente, esses dados serão do interesse 
de V. Ex", pois apresenta proposição sobre o tema. 

O Sr. Eduardo Suplicy, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2" Vice
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda. S. 
Ex" dispõe de dez minutos para o seu pronuncia
mento, já que o prazo da sessão está-se encerran
do. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFLcPE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, cumprindo 
determinação da Presidência da Comissão de Edu
cação do Senado, que aprovou uma proposição da 
Senadora Emília femandes, tivemos a oportunidade 
de comparecer, nesta tarde, a urna audiência com o 
Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, em 
companhia do Senador José Roberto Arruda, da 
própria Senadora Emília Fernandes e dos Deputa
dos Pedro Wilson, Maria Elvira, Severiano Alves, 

...Fiávie Ams, -Maurício Requião e Marisa Serrano. 
O objetivo da audiência foi discutir, com a auto

ridade máxima do Ministério da Educação, uma al
ternativa para o término da greve que hoje afeta as 
instituições federais de ensino superior. 

Tratou-se de um encontro muito produtivo, e ti
vemos oportunidade de relatar ao Ministro de Edu
cação a nossa preocupação com esses 40 dias de 
greve que ateiam importantes universidades do nos
so País. Tivemos também o ensejo de colocar-nos à 
disposição do Ministro da Educação, para auxiliá-lo 
na busca de uma alternativa para a normalização 
das atividades das universidades. 

A receptividade do Ministro foi muno boa e nós, 
Senadores e Deputados, saímos contentes da entre
vista com o Ministro Paulo Renato de Souza, que fi
cou justamente de conversar com a sua assessoria; 
com os seus diretores e de continuar debatendo a 
questão da paralisação. Na próxima semana, talvez, 
poderá receber representantes das universidades 
em greve, para um encontro decisivo, na intenção 
de que se encerre a greve que hoje afeta as institui-
ções federais de ensino superior. · ·~ ~~ ~ ~ 

• Portanto, Sr. · Presidente, as Comissões de 
Educaçá(t desta Casa e da Câmara dos Deputados 
tiveram uma participação muito importante ne$1a tar
de, nessa audiência com o Ministro da Edutação. 
Estamos convencidos de que tudo caminhà para 
que possamos ter o encerramento dessa greve, que 
já dura 40 dias e ameaça o ano escolar, trazendo 
tantos prejuízos para as universidades brasileiras. 
Estamos esperançosos de que; na próxima semana, 
no mais tardar, encontremos uma saída e a normali
dade voHe às instituições de ensino superior de todo 
o País. 

Quero, neste momento, congratular-me sobre
tudo com a companheira desta Casa, Senadora 
Emnia Fernandes, pela sua iniciativa, em boa hora 
aprovada pelo Presidente da Comissão de Educa
ção do S_~nado, Senador Roberto Requião, e pelos 
Depútadõs que nos acompanharam até ao Ministro, 
deram seu depoimento e manifestaram sua preocu
pação com o rumo que essa greve vinha tornando. 

Estou certo de que, na próxima semana, a nor
malidade voltará às instituições de ensino superior. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Sena
dor Sebastião Rocha enviou à Mesa requerimento 
cuja apresentação, na forma do disposto no art. 235, 
alínea •a•, inciso III, item 4, do Regimento Interno, 
deve ser feita na Hora do Expediente. 

A proposição será~ anunciada na próxima ses
são • 

O SÂ;-PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador Eduardo Suplicy. 

É lido _o seguinte: 
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OF .N• 023196/CCJ Brasma, 29 de maio de 1996 
~ SenhOr Presidente, 

Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que 
em reunião realizada em 27-3-96, esta Comissão reje~ 
tou o Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1995, que 
"Dispõe sobre as pesquisas e testes pré-eleitorais; de 
autoria do Senador Antonio Carlos Valadares. 

Cordialmente, - Senador lris Resende, Presiden
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Com 
referência ao expediente que acaba de ser lido, a 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do art. 91, §§ 3° e 5° do Regimento Interno do Sena
do Federal, abrir-se-á prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por 1/1 O da oomposição da 
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n• 112, 
de 1995, seja apreciado pelo Plenário. 
· ~-·Oo6R. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Présidên
cia com.unica ao Plenário que a sessão especia destina-

~ ~ .. da"-a-ÃOITlenagear o Dia Mundoal do Meio Ambiente, a 
realizar-se no próximo dia 5, anteriormente marcada para 
as 11 horas, foi antecipada para as 1 O horas. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy. 

É lido o seguinte: 

OF. PSDBIIIN• 1.015196 

Brasma, 29 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, o Deputado Sebastião Madeira, como 
membro suplente, para integrar a Comissão Espe
cial Mista destinada a reavaliar o Projeto Calha Norte, 
visand!:> seu revigoramento no sentido da integração 
da população setentrional brasileira aos níveis de de
senvolvimento das demais regiões: propor novas dire
trizes ao Projeto, que definam uma palilica.de ocupa
ção racional da região amazónica, bem como vistoriar 
e apresentar sugestões sobre as demarcações das 
áreas indígenas localizadas no Norte do País. 

Atenciosamente, -Deputado Ublratan Aguiar, 
Vice-Uder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência designa o·Deputado indicado pela Uderança 
do PSDB, na Câmara dos Deputados, como mem
bro suplente da Comissão Especial, criada pelo Re
querimento n• 6, de 1995-CM. 

• -·. _.O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Sena
dor Carlos Bezerra enviou discurso à Mesa para ser 
publicado na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex" será atendido. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as circunstâncias 
estão fazendo com que a minha atuação nesta Casa 
esteja voltada preponderantemente para os proble
mas da agricultura. É com grande entusiasmo que 
me dedico a essa causa, quer seja pela importância 
que as questões agrárias sempre tiveram e têm na 
história do nosso País, quer seja pelo lato de essa 
matéria estar atualmente a exigir de nossas autori
dades, de nós, homens públicos, e das pessoas en
volvidas com a questão da terra mutta ponderação, 
mutto equilíbrio e, acima de tudo, urna vontade forte 
e resoluta de enoontrar uma solução para o grave 
problema das invasões de terra e, consequentemen
te, para a reforma agrária. 

Quanto mais se agrava o problema no campo, 
principalmente com invasões de terras, oonflttos en
tre proprietários e posseiros, mortes e verdadeiros 
.massacres de trabalhadores, mais aumentam as 
pressões-sobre o Governo para que implante em 
nosso País, no menor tempo possível, um programa 
sério e consistente de reforma agrária. 

O lato de o Governo não ter dado ainda urna 
resposta satisiatória, no que concerne à ")"eforma 
agrária, às exigências da sociedade e dos repre
sentantes do povo; o fato de as ações até agora im
plementadas para resolver o problema fundiário do 
País não oorresponderem às expectativas dos traba
lhadores rurais sem-terra faz oom que o grau de exi
gências e cobrança vá crescendo e, tenham certeza, 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se o Governo 
não agir rapidamente, a sttuação tenderá a ficar in
sustentável e a freqüência dos conflttos a se intensi
ficar, à custa, quem sabe, de muitas vidas. 

~É nesse ambiente conturbado e cheio de co
branças que a criatividade começa a dar sinais de 
que está agindo no intutto de encontrar soluções que 
resolvam de forma simples e barata o problema des
sas invasões e, ao mesmo tempo, no sentido de tor
nar a reforma agrária uma realidade. Infelizmente, es
sas soluções não estão aparecendo no ãmb® do Go
verno, mas restringem-se a ações isoladas de gover
nantes estaduais mais encurralados pelo problema. 

Nos últimos dias, tivemos dois exemplos de so
luções simples e engenhosas, as quais, se difundi
das ou, se necessário, aperfeiçoadas, poderão tra
zer grandes benefícios ao País: o primeiro exemplo 
vem aqui meªmo _do Distrito Federal, onde a Secre
taria de Agncultura, oom o apoio do INCRA, já as
sentou cento e cinquenta fammas em terras recebi
das em pagamento de dívidas e a ela repassadas 
pelo Banco_ do Brasil e pelo Banoo de Bras ma para 
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esse fim. O outro exemplo nos vem do meu Estado 
-de Mato Grosso, onde um acordo inédito e até im
pensado foi celebrado no mês passado entre o Go
verno do Estado e o INCRA, como acordantes, e õ 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra e a 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura de 
Mato Gros,,) FETAGRI-MT, como acordados. 

Pelo acerto, de um lado, os acordados Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra e Fede
ração dos Trabalhadores na Agricultura de Mato 
Grosso se obrigaram, pelo prazo de seis meses, a 
não fazer qualquer nova ocupação de terras no Es
tado, dando, assim, ao Governo um prazo para que 
o problema seja resolvido, e, de outro, os acordan
tes Governo Estadual e INCRA se comprometeram 
a fornecer alimentação às famflias dos acampados, 
pelo que serão ressarcidos em produto ou espécie, 
dois"anes após o seu assentamento, e o INCRA se 
comprometeu a incluir no Programa Comunidade 

~ · .. Sõlidária as famflias por ele cadastradas no Acam
pamento Santa Amália, em Cáceres. 

Os signatários do acordo acertaram também 
um cronograma para o assentamento das fammas 
acampadas em Cáceres, ao longo dos seis meses 
de vigência do acordo: dez por cento no primeiro 
mês, vinte por cento nos quatro meses sub
sequentes e os dez por cento restantes no sexto e 
úttimo mês. O assentamento das famOias do Acam
pamento ZUmbi dos Palmares deveria ser imediato. 

Numa medida preventiva contra futuros confli
tos, o Governo Estadual aceitou ainda intensificar a 
fiscalização nas fronteiras, para coibir o afluxo de 
trabalhadores de outros Estados, principalmente na 
época de plantio e corte da cana, para que seja ga
rantidõ' trabalho e melhores salários aos agricuttores 
já radicados no Estado e para evitar problemas futu
ros com aqueles que não retomam ao lugar de ori-
gem após o término dos serviços. · 

O aeordo prevê ainda que INCRA, MST e FE
TAGRI trabalhem em conjunto na localização de 
áreas passíveis de utilização nos projetes de assen
tamento, ficando o INCRA encarregado do encami
nhamento dos processos de desapropriação e da 
sua execução. 

No dia 20 de maio próximo, as partes signatá
rias desse acordo deverão se reunir novamente para 
uma primeira avaliação mensal do que já foi feito, 

- ...áeverodo--o INCRA apresentar o relatório do anda
mento das negociações para aquisição de áreas para 
assentamentos nas regiões de Cáceres e Rondonópo
lis. Sem dúvida alguma, será esse o momento ideal 
não só para se cobrarem providências que ainda não 

tenham sido executadas, bem como para se corrig~ 
rem pequenas falhas que forem detectadas. 

Essa iniciativa do Governo do Estado vem, 
mais uma vez, colocar· Mato Grosso na vanguarda 
da reforma agrária em nosso País. Efetivamente, 
nesse Estado, podemos contabilizar quatro projetes 
de assentamentos relativamente recentes, totalmen
te vitoriosos, os quais transformaram pequenos agri
cultores em prósperos produtores e pequenos as
sentamentos em municípios, que têm na agricultura 
a sua principal base econõmica. Menciono aqui o 
município de Lucas do Rio Verde, que se destaca na 
produção de soja; Guarantã do Norte, na produção 
de algodão e na pecuária; Terra Nova do Norte, na 
produção de milho e arroz, e Nova Canaã do Norte, 
na produção de café, milho e algodão. 

Em todos esses assentamentos foi decisiva a 
vontade que as famOias assentadas tinham de pro
_duzir e prosperar e o apoio dado pelo Governo na 
fase de implantação dos projetes na forma de em
préstimos, orientação e assistência técnica e infra
estrutura básica. Foi por essa razão que pro$era
ram, criaram riqueza, transformaram-se em municí
pios, sem, no entanto, abandonarem a sua voéação 
primeira: a produção agrícola. .. 

A produtividade conseguida nesses projetes e em 
outros trinta e dois espalhados por outros Estados b~ 
leiros que também se transformaram em municípios e 
o falo de terem ido além das expectativas em termos de 
organização e produtividade vem demonstrar que é pos
sível obter grandes safras em áreas pequenas, que a re
forma agrária é possiilel, desde que bem conduzida e 
bem orientada, e que é o melhor remédio para o proble
ma fundiário do Brasil e o melhor caminho para se obter 
a rede~ da nossa agricuttura. 

Nessa época em que o campo está marcado 
por grandes e constantes conflitos e tragédias, o 
exemplo de Mato Grosso vem mostrar que, quando 
há vontade, os problemas se resolvem e, quando o 
espírito de confrontação e beligerância é substituído 
pelo entendimento e pela cooperação, é possfvel en
contrar solução para os problemas mais graves. 

O que espero é que o Governo Federal se sen
sibilize por esses exemplos e, aproveitando aquilo 
de bom que têm, lhes dê uma dimensão nacional. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, 'l;onVOCllndo sessão para amanhã no ho
rário regimental. 

Está encerrada a Sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h32min.) 
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.. Ata da 82!! Sessão não Deliberativa, em 31 de maio de 1996 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Emandes Amorim e Valmir Campelo 
(Inicia-se a sessão às 9h.) EM N° 247 DP/ARCIG-MRE/APES 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

~ . DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

... ~-Restitui~do autógrafos de projeto. de lei sancio
nado: 

N" 1 n, de 1996 (n• 492196, na origem), de 30 
de maio do corrente ano, referente ao Projeto de Lei 
do Senado n• 4, de 1992, de autoria do Senador 
Maurfcio Corrêa, que acrescenta um 2" ao art. 
1.031 do Código de Processo Civil, transformando o 
atual parágrafo único em§ 12 , sanciooado e trans
formado na Lei n• 9.280, de 30 de maio de 1996. 

Submetido à deliberação do Senado 
Federal a escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de sua pré-
via aquiscência: · 

MENSAGEM N" 176, DE 1996 
(n• 491/96 na origem) 

Senhores MembrOS do Senado Federal, 
De conformidade com o ar!. 84, inciso VIl, da 

Constituição Federal, e com o disposto no arl 18, § 
12 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, 
aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 12 de outubro 
de 1986, e no art. ~. § 12 do Anexo I ao Decreto n• 
1.756, de 22 de dezembro de 1995, submeto à apre
ciação de Vossa Excelências a escolha, que desejo 
'fazer, do Senhor Jorge Konder Bomhausen, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Portuguesa. 
_ Os méritos do Senhor Jorge Konder Bomhau-

--sen, que me indilzlram a escolhê-lo para o· desem
penho dessa elevada função, constam da anexa in· 
formação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasma, 30 de maio de 1996. - Marco Maciel. 

Brasma, 24 de maio de 1996 

Excelentfssimo Senhor Presidente da República, 
De acordo com o arl 84, inciso VIl, da Consti

tuição, e com o disposto no art. 18, § 1• do Regula
mento do Pessoal do Serviço Exterior, aprovado 
pelo Decreto n• 93.325, de 12 de outubro de 1986, e 
no art. 54, § 1• do Anexo I ao Decreto n• 1.756, de 
22 de dezembro de 1995, submeto à apreciação de 
Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao 
Senado Federal destinada indicação do Senhor Jor
.ge Konder Bomhausen, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Portuguesa. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa· 
ções sobre o pafs e Currlculum Vltae do sànhor 
Jorge Konder Bomhausen, que, juntamente dim a 
Mensagem ora submetida à apreciação de VOssa. 
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal 
para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, Luiz Fellpe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Rerações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

CUrrlculum VHae 

Jorge Konder Bomhausen 
Rio de Janeiro/RJ, 1• de outubro de 1937. 

.Fflllcr de lrineu BomhaLisen e Maria Konder 
Bomhausen 

Esposa: Dulce Augusta Pereira Buendgens 
Bomhausen. · 

Filhos: Fernanda Maria Bomhausen Sá- Paulo 
Roberto Barreto Bomhausen - lrineu Bomhausen 
Neto - Ratael Barreto Bomhausen. 

Formação Primária: Colégio Cristo Redentor 
(Rio de Janeiro) 

Secundário: Colégio Santo Inácio (Rio de Ja
neiro) -Colégio Catarinense (Rorianópolis) 

Superior: Bacharel em Direito, pela Pontiffcia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (1960) 

Ativldades...Piivadas 
- Funcionário do Banco Indústria e Comércio 

de Santa Catarina SA (1957 a 1968), sendo Chefe 
do Departamento Jurfdico de 1961 a 1968 
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- Diretor da "Pátria Cia Brasileira de Seguros 
--Gerais" e da "Nova Pátria Companhia de Seguros 
Gerais" (1971 a 1974) 

-Vire-Presidente do Grupo Brasil (1991/2) 
-Advogado do Grupo BrasH (a partir de 1993) 
- Membro do Conselho Consultivo de Indús-

trias Alimentícias Gerais (a partir de .1991) 
- Membro do Conselho ConsuHivo das Indús

trias Chapecó S.A. • (a partir de 1991) 
- Membro do Conselho Consultivo da Meroe

des-Benz do Brasil S.A. (a partir de 1993) 
- Membro do Instituto Roberto Simonsen vin

culado à Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (a partir de 1991) 

- Membro do Conselho ConsuHivo do Grupo 
"lcatu• (a partir de 1996) 

Atlvidadés Públicas 
· --::.~ce-Governador do Estado de Santa Catari

... Qli (t967/1971) · -= Diretor-Presidente dÓ "Banca do Éstado de 
Santa Catarina• (1975/1978) 

- Diretor-Presidente da 'Companhia de Desen
volvimento do Estado de Santa Catarina S.A.' 
(1975/1978) 

- Governador do Estado de Santa Catarina 
(1979/1982) 

- Senador da República pelo Estado de Santa 
Catarina (1983/1991) 

- Ministro de Estado da Educação (1986/1987) 
- Membro do Conselho da Repúbfica eleito 

pelo Senado Federal em 1990 (mandato 1991/1994) 
- Ministro de Estado 'Chefe da Secretaria de 

Governo da Presidência da República' (2-4-1992 a 
11-9-!_992) 

Atividades Partidárias 
- Vice-Presidente da Aliança Renovadora Na

cional no Estado de Santa Catarina (1972/1974) 
- Presidente da Aliança Renovadora Nacional 

no Estado de Santa Catarina (1974/1975). 
- Vice-Presidente Nacional do partido Demo-

crático Social (1983/1984) · 
- Fundador e Vice-Presidente Nacional do Par

tido da Frente Uberai - PFL (1985) 
- Presidente Nacional do Partido da Frente U

beral - PFL (1985/1986) 
- Presidente Nacional do Partido da Frente U

bllral - PFL (1993/1996) 
::.f1eê'!elto para o período 1996/1999. 

Títulos e Condecorações 
- Ordem do Mérilo Rio Branco - Grau Grã

Cruz 

- Ordem do Infante Don Henrique- Grau Grã
Cruz- Governo Português 

- Ordem do Mérito Legislativo - Estado de Mi-
nas Gerais 

- Ordem do Mérito Naval 
-Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 
- Medalha Machado de Assis- Mérilo da Aca-

demia Brasileira de Letras 
-Ordem dos Democratas Milton Campos- Es-

tado Minas Gerais 
- Ordem do Mérito Militar 
- Ordem do Mérito Aeronáutico 
- Ordem do Mérito dos Guararapes - Estado 

de Pernambuco 
- Ordem do Mérito do Trabalho 
- Ordem do Mérito 'Santos Dumont" - Ministé-

rio da Aeronáutica 
-Ordem do Mérito do Congresso Nacional 
- Ordem do Mérito Educativo 
- Ordem do Mérilo Naval - Ministério da Mari-

nha 
- Ordem do Mérito das Forças Armadasj 
- Doutor 'Honoris Causa' da Universidade de 

Marflia - São Paulo 
- Benemérilo da Unisul - Universidade do Sul 

de Santa Catarina 
- Benemérito da Univaie - Universidade do 

Vale do ltajaf de Santa Catarina 
Stéllo Marcos Amarante, Diretor-Geral do De

partamento do Serviço Exterior. 

PORTUGAL 

1.- Dados Básicos 
Nome Oficial: Re11ública Portuguesa 

.Are,.a; 92,4 mil km2
• 

População: 9,86 milhões (1994). 
Densidade Demográfica: 106,7 hab.lkrn2 

(1994). 
Capital: Usboa. 
Data Nacional: 25 de Abril (Dia da Uberdade); 

1 O de junho (Data de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas); 5 de Outubro (Repúbli
ca); 1° de dezembro (Restauração da Inde
pendência). 

2. - Sistema Político 
Portugal é uma República Parlamentarista Mis

ta, em que o Governo pode ser demitido tanto pela 
Assembléia d~ R!lpública, como pelo Presidente, in
dej:lendentemente de qualquer vicissitude de sua re
lação parlamentar. Se, por um lado, o Presidente 
não pode forçar o Governo a guiar-se por suas posi
ções, o Go'!:emo, de outro, não pode formular e con-
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duzir, de maneira efiCaZ, a política do pais sem den
-samente informá-lo ou previamente consultá-lo para 
dele obter sua anuência tácita ou expressa. O Presi
dente da República é detentor de importantes pode
res constitucionais próprios, materiais e autOnomos, 
e compartilha com o governo responsabilidades na 
área de Relações Exteriores. 

O Poder Legislativo é exercido pela Assem
bléia da República, integrada por 250 membros elei
tos pelo voto direto, com mandato de 4 anos. Os 
principais partidos políticos são o Socialista (PS), o 
Social-Democrático (PSD), o Popular (PP) e a CDU 
(Coligação Partido Comunista de Portugal -
PCP/Partido Verde- PV). 

3. - Autoridades 
Chefe de Estado: Presidente Jorge Sampaio (PS) 

- -C~e de Governo: Primeiro-Ministro Ahtonio 
Manl!el de Oliveira Gut~rres (PS) 

~ --- ~.-Ministro dos Negócios Estrangeiros: Jaime 
José Matos da Gama (PS) 

Presidente da Assembléia Nacional da Repú
blica: Antonio Oliveira Santos (PS) 

Embaixador residente no Brasil: Pedro Ribeiro 
de Menezes 

4-Política Interna 
De março de 1987 a outubro de 1995, Mário 

Soares exerceu a Presidência da República em si
tuação de convívio delicado com forças políticas 
opostas. Enquanto Mário Soares, reeleito Presidente 
em janeiro de 1991, com 70,4% dos votos, era mem
bro fundador do Partido Socialista (PS), o ex-Primei
ro-Ministro, Aníbal Cavaco Silva, era líder do Partido 
Social_Democrático (PSD), de tendência M centro
direita, e que detinha a 'maioria na Assembléia da 
República. 

Com a realização de eleições legislativas na
cionais em 01-1 Q-95, o Partido Socialista reconquis
tou a maioria (43,9%) contra 34% do PSD, 9,1% do 
PP e 8,6% do CDU na Assembléia da República, e 
escolheu Antônio Guterres para o cargo de Primeiro
Ministro (décimo Terceiro Governo Constitucional). 

A vitória de JÕrge Sampaio nas eleições de 14-
1-1996 para a Presidência da República consolidou 
o poder dos socialistas na cena política portuguesa. 
De fato, o PS alcançou uma situação nunca vista em 
Portugal: um só partido domina todas as instâncias 

_do peder,-o-Govemo, o Parlamento (onde detém 
quase maioria absoluta) e a Presidência da Repúbli
ca Além disso, o PS controla as prefeituras das 
principais cidades do país. A quase maioria absoluta 
na Assembléia da República garante igualmente ex-

celentes condições para o exercício governamental. 
Jorge Sampaio tomou posse em 9-3-1996. 

5-Situação Econômlca 
O ingresso do pais, em 1986, na então Comu

nidade Económica Européia - CEE, hoje União Eu
ropéia - UE, trouxe novo fôlego para a economia. 
Portugal experimentou transformações profundas na 
sua estrutura econõmica, recebendo vultosos inves
timentos externos, fundos estruturais e subvenções 
da UE, que de1am inicio à modernização da infraes
trutura, desenvolvimento regional e de diversos seto
res produtivos. Este fluxo de capitais, aliado ao au
mento das exportações e à existência de um gover
no sério e estável, levou à expansão e ao fortaleci
mento da economia portuguesa. 

Para 1995, o crescimento do PIB português foi es
timado em 2,7"/o pelo The Econornist lntelligence Unit 

Na avaliação da Comissão Européia, Portugal 
não deverá cumprir os critérios de conver~ncia 
lleonõrrúca necessários para ter acesso à terceira 
fase da União Económica e Monetária (UEM). Se
gundo a UE, o déficit público português foi de ~,7"/o 
do PIB em 1995. Em 1996, o Governo portuguêS es
tima poder manter o déficit em 4,2% do PIB, -pare
cendo difícil que seja alcançado, em 1997, o nível de 
3% exigido pelo Tratado de Maastricht 

6 - Principais Indicadores Econômlcos 
PIB (a preços correntes de 1994): US$78,3 bi

lhões. 
Taxa de Crescimento Real do PIB: 1994: 1,1 %; 

1995:2,7%. 
PIB Per Capita: US$7,941 (1994). 
Cârrbb: US$1 ,00 =Esc (Escuckl) 152,00 (!ev. 1996). 
Taxa de Inflação: 5,1% (1994); 4,2% (1995). 
_T~ de Desemp1eg0: 6,8% (1994); 7 ;2!'/o (1995). 
Força de Trabalho: 4,9 milhões. 
Origem do PIB (1994, em %): seiViços, 58,2; 

indústria, 30,3; construção civil, 5,5; agricultura, silvi
cultura e pesca, 6,0. 

7- Comércio Exterior 

(Em US$ bilhões) 
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Segundo dados do Instituto Nacional de E~la
-tlstica (INE), no período de janeiro a julho de 1995, 
os maiores compradores de produl<ls . portugueses . 
foram: Alemanha (23.8%), França (18,6%), Espanha 
(19,3%) e Reino Unido (13,9%). Os principais forne
cedores de Portugal, no mesmo período, foram: Es
panha (26,8%), Alemanha (19,3%), França (16,8"/o) 
e Itália (11 ,4%). A participação percentual de países 
da UE no cornéroio exterior de Portugal, se compa
rada com anos anteriores, tem revelado um cresci
mento consistente. 

8 - Política Externa 

Desde a adesão de Portugal à União· Européia 
(então Comunidade Européia), em 1985-6, a política 
exterior portuguesa tem-se pautado pelo objetivo es
tratégico de conciliar sua clássica vocação atl~ntica 
e l*liveR;alista a uma crescente integração no con-
texto_ europeu. . 

~ · - ·:--Os propósilos fundamentais da potrtica exterior 
de Portugal podem ser resumidos da seguinte forma: 

1 - reinserção. no espaço econõmico e polftico 
europeu, a partir de maior integração com os países 
industrializados ocidentais, sobretudo no. âmbito da 
UE, da OSCE, da UEO e da OTAN; 

2 - restauração e consolidação do prestigio 
português no âmbito dos países lusófonos, em parti
cular com a instituição da Comunidade dos Países 
de Llngua Portuguesa (CPLP); 

3 - adaptação da atuação externa às crescen
tes tendências para a globalização dos mercados; 

4 - aproximação crescente e um novo relacio
namento, simultaneamente mais pragmáticó, mais 
concreto e mais ambicioso, não só com o Brasil, 
mas com outros países da América do Sul, especial
mente do Mercosul. 

9- Relações com o Brasil 
A partir de 1990, o Governo brasileiro, decidiu 

conferir nova dimensão ao relacionamento com Por
tugual, definindo o pais como uma de suas priorida
des na Europa. Houve reciprocidade de atitude do 
lado português, que se deciarou pronto a elevar o 
patamar das relações bilaterais. 

Deu-se curso a um processo de aprofunda
mento e expansão dos vínculos Brasii-Portugual, 
com a instituição de Cimeiras anuais (a primeira teve 
lugar em Brasília em 1991 , com a presença do Pri
meircc 1\dinis._tro Cavaco Silva) - as qua!s Por!uguai 
Só realiza, fora da Europa, com o Brasll-, com a in
tensificação da troca de visitas de autoridades diplo
máticas, e com a assinatura de diversos acordos bi
laterais, em múltiplos setores. 

Çomo marcos .desse processo de intensificação 
dó relacionamento bilateral, destaquem-se a visita ofi
cial realizada pelo Chanceler brasileiro a Lisboa, em 
dezembro. de 1.993, bem como do então Ministro dos 
Negócios Estrangeiros de Portugual, Durão Barroso, a 
Brasma, em fevereiro de 1994. Em Brasma, os dois 
Ch3nceleres assinaram importanle 'Memorando de 
Entendimento sobre a Situação dos Profissionais Bra
sileiros e Portugueses' e o 'Acordo para a Promoção e 
para a Proteção de Investimentos'. 

A 11 Cimeira Luso-Brasileira realizou-se em Us
boa, de 19 a 22-7-1995, no contexto de visita oficial 
do Senhor Presidente da República a Portug!Jal. 
Nessa oportunidade, foram assinados importanles 
'Deciaração Conjunta' e 'Memorando de Entendi
mentos sobre Consultas nos Planos Polfticos, Eco
nómico e Cultural'. A próxima Cimeira deverá ter lu
gar em BrasOia, em princípios de 1997. 

·O 00vo Primeiro-Ministro de Portugual, Antônio 
· Guterres, -acompanhado do Ministro dos Negócios Es
trangejros; Jaime Gama, dos MFlistros ~untos da 
Economia e da Cultura, realizou visita oficial ào Brasil 
no perfodo de 14 a 21-4-1996. Na ocasião, foram assi
nados acordos bilaterais e enitido Comunicaiilo Con
juntO- Tratou-se da primeira visita oficial bilateral reali
zada pelo novo Chefe de Governo português. 

Ressalte-se iguaimente o elevado grau de con
vergência de interesses entre Brasil e Portuguai no 
que se rele~ à delesa da língua portuguesa e ao in
cremento da cooperação nas mais diversas áreas 
com Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOPS), consubstanciado, em particular, no apoio 
à idéia de criaÇão da Comunidade dos País de Lín
gua Portuguesa (CPLP). 

Na agenda das relações bilaterais, assumiram 
também crescente importância política os proble
mas, .ent,r:.entados por profissionais brasileiros resi
dentes em Portugual, principalmente dentistas. O 
'Memorando de Entendimentos sobre a Situação 
dos Profissionais Brasileiros e Portugues', negocia
do pelo Grupo de Trabalho Especial (GTE), em 24 e 
25-1-1994, e assinado em Brasma pelos dois Chan
celeres, em 9.2, veio permitir um encaminhamento 
da questão do reconhecimento de diplomas e do di
reito ao exercício profissional de brasileiros. 

Registre-se que, em abril último, publicou-se, no 
Diário da República, a fista nominativa dos profissio
nais brasileiros, passo fundamental para a superação 
das dfficuldades de regularização da sua situação. 

1 O - Mecanismos Institucionais 
Prine/Pals aéõrdos em vigor 
-Tratado de Amizade e Consulta (de 16-11-

1953), que implantou o Mecanismo de Consultas Bi
laterais. 
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-Acordo Cultural (de 7-9-1966) e seu Protoco
lo Adicional (de 22-4-1971), que criou a Comissão 
Mista Cultural. 

-Acordo de Comércio (de 7-9-1966), que criou 
a Comissão Mista Económica. 

- Convenção Sobre Igualdade de dioreitos e 
Deveres entre Brasileiros e Portugueses (de 7-9-
1971). 

- Acordo sobre Cooperação Económica e In
dustrial (de 3-3-1981). 

- Memorandum de Entendimentos sobre o 
Exercfcio Profissional de Brasileiros e Portugues 
(assinado por ocasião da visita a Brasnia do Ministro 
dos Negócios Estrangeiros de Portugual, João Ma
nuel Durão Barroso, em 9-2-1994). Em vigor desde 
aquela data. 

-Acordo Quadro de Cooperação (assinado du
faiilêa ~alização da 11 Cimeira bilateral). Promulga
do pelo Congresso Nacional em 9-5" 1995. 

,.... ····:--_:...,...__ - . 

11 - Comércio Brasil-Portugal 

(em US$ milhões) 

- 1909 1990 1001 111112 1 .... 11N 1 ... 

"--(FOBl 

v- 1!1.9 217.5 223.5 257.1 270.1 302.0 412.8 

(%)na UE 1.8 2.2 2.3 2.4 2.7 2.5 3.2 

(%) notOIIII 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 

Importações (FOB) 

v- 42.8 4().0 40.0 34.5 56.5 82.3 170.6 

(%)na UE 1.2 1.0 0.9 0.8 1.0 0.9 0.6 

{%}no lotai 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Sal. Com. 145.1 177.5 183.5 222.6 213.6 219.7 241.9 

Fonte:MICT. 

Apesar do dinamismo. observado no comércio 
entre os dois pafses, as cifras ainda são pouco signi
ficativas, colocando Portugal na oitava posição entre 
os principais parceiros comerciais brasileiros no âm
bito da União Européia. No cômputo geral, situa-se 
entre os quarenta parceiros comerciais mais impor
tantes do País. Considerando o qüinqüênio 1989-
1995, Portugal participou, em média, com apenas 
0,5% do comércio exterior brasileiro. No fluxo co
mercial Brasil-Portugal preponderam os produtos bá
sicos. 

.! 2 -InvestimentO!! Portugueses no Brasil 

Segundo dados do Banco Central do Brasil, os 
investimentos e. reinvestimentos portugueses no 
Brasil, em 30-6-95, somaram US$338,0 milhões, 
equivalentes a 0,58% do total dos investimentos e 

reinvestimentos estrangeiros no Brasil. Deste mon
tante, cerca de 90% foi absorvido pelos bancos co
merciais, 8% pela indústria do fumo, 8% pela indús
tria de vefculos automotoras, e 7% pela indústria de 
produtos químicos básicos. No âmbito da UE, Portu
gal ocupava, em 30-6-95, a nova posição, com cerca 
da 0,16% do total de investimentos e reinvestimen
tos da UE no Brasil. 

13 -Investimentos Brasileiros em Portugal 

Em junho de 1995, o estoque de investimentos 
brasileiros em Portugal foi estimado em US$259,6 
milhões. Entre os principais mercados receptores de 
investimentos do Brasil, o pafs ocupava a terceira 
posição (absorvendo 6,1% do total e, por conseguin
te, situando-se na primeira posição, no âmbito da 
UE), após Cayrnan e Estados Unidos. Igualmente, o 

. . Brasil ocupa a quinta posição (cerca de 6"/o do total) 
entre os niaiores inveStidores estrangeiros em Portl.igal. 

· · As êinco principais empresas brasileiras inves
tidoras em Portugal foram: Cia. Brasileira de .Distri
buição (14,8% de participação do tolal), Investimen
tos ltaú S.A. (14,2%), Construtora Andrade Gutierrez 
(14,1%), Ódebrecht S.A. (13,2%) e ltausa Expor! 
Ltda. (1 0,9%). 

14-Balanço de Pagamentos 

Balanço de pagamentos Brasil-Portugal, 1990-1991 

(US$ FOB mil) 

Dlocrlmlnoclo 1990 1""' 

A. Balança como- (FOB) 171.~ !~ -- 217.512 223.545 

lm~rtaç!les 40.053 40.002 

B. S.Mços Qfquldo -35.162 25.961 

Roc:eila 2\1.949 32.937 

OIISp0$8 65..111 56.896 

c. Transfefêndas oola1elais Qiquklo) 1.051 1.022 

O. TIIUIS. conentos (A..S.C) 141.246 158.604 

E. Movim. de capüais {liq.) ~129.120 25.923 

F. S!!!!!r.Mt {+) Oéfidt {·) IO+El 12.126 132.$31 

15 - Dívida Externa 

Dfvida externa de Portugal para com o Brasil 
Em ma..rço de 1995, o Banco Central indicou 

que o crédito brasileiro em relação a Portugal totali
zava US$326,026.00, correspondentes a financia
mento do setor privado. 

Dfvida.extema brasileira para com Portugal 
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Em março âe 1992, a dívida externa brasileira 
para com Portugal somou US$260,4 milhões, repre
sentando 0,2% do total do débito externo do Brasil. Do 
montante, 80,5% foi referente a US$7,113,054.30, 
grande percentagem dos quais relativos também a 
empréstimos em moeda. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

AVISO 
DE MINISTRO DE ESTADO 

N" 445196, de 29 de maio do corrente, do Minis
tro da Fazenda, referente ao Requerimento n• 341, de 
1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda. 

As infonnações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

--G ~»querimento vai ao Arquivo. 

DÁCIOS 

. DoPRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

1- ..................................................................... . 

11- ·····················'·"·'··'·"~'-'···········--·······-··-·· 
III - Relatório das deliberações do Conselho 

Monetário Nacional com os respectivos votos, vinte 
e quatro horas após a sua aprovação; 

Parágrafo único. Obedecendo a preceito cons
titucional, o Banco Central deverá dar publicidade, 
semanalmente, da Integra de suas decisões-através 
de publicação no Diário Oficial da União. 

Ar!. !\0 _0_ Conselho Monetário Nacional criado 
pela Lei n• 4.595 de 31 de dezembro de 1964, será 
integrado pelos seguintes membros: 

I - Ministro de Estado da Fazenda, na qualida
de de Presidente 

11 - Ministro de Estado do Planejamento e Or-
çamento 

III - Ministro de. Estado da Indústria e Comércio 
IV -' ]!linistro de Estado da Agricultura · 
V - Presidente do Banco Central 
VI -Presidente do Banco do Brasil 
VIl - Presidente da Caixa Econômica Federal 

N° 83196, de 30 do corrente, comunicando o ar-----VIII - Presidente da Comissão de Valores Mo-
quivamento do Projeto de lei do Senado n• 92, de biliários 
1995 (n• 934/95, naquela Casa), de autoria do Sena- IX - Presidente do Banco Nacional do Desen-
dor José Agripino, que dispõe sobre isenção do lm- volvimento Econômico e Sociai-BNDES 
posto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisi- X- Dois (2) representantes da Classes Traba-
ção de Vefculos que menciona; e lhadoras, nomeados pelo Presidente da República 

N° 84/96, de 30 do corrente, comunicando o.J!."'- XI - Seis (6) membros nomeados pelo Presi-
quivamento do Projeto de Lei do Senado n• 106, de dente da República entre brasileiros de ilibada repu-
1991 (n• 3.249/92, naquela Casa);·de autoria da Se- tação e notória capacidade em assuntos econõmi-
nadora Marluce Pinto, que acrescenta dispositivos cos-financeiros e tributários. 
ao art. 8° da Lei n• 8.134, de 'Z7 de dezembro de § 1• Os membros referidos nos itens X e XI, te-
1990, que altera a legislação do imposto de renda e rão mandato de (2) dois anos, podendo ser recondu-
dá outras providênci_as. ____ . _ __:___ - zidos~ll.!>.Lillual perfodo. - -- . . -

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O § 2" O Conselho Nacional deliberará por maioria 
expediente lido vai à publicação. de votos, com a presença, no mínimo, de dez (10) 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 
Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo. § 3" ········································-········--·············· 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 123, DE 1996 

Altera a Lei n• 9.069, de 29 de junho 
de 1995, que "dispõe sobre o Plano Real, 
o Sistema Monetário Nacional, estabelece 
as regras e condições de emissão do 
Real e os critérios para conversão das 

__ o_bJ:i9!1ções para o Real e dá Ol.!lras provi
Ciências". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 7" ·······················-··-··-··-·--·············-········ 

§ 4• ................................................................... . 

.-.-. § 5• ........................ :.: ........................... - ........ .. 

§ e• .................................................................. .. 

§ 7" Rca extinta a deliberação de matérias ad
referendum do Conselho. 

§ 8• À.- data_ el_a aprovação deste projeto ficam 
extintos os membros do Conselho Nacional, quando 
serão feitas as nomeações prevista na nova lei. 

Art. e• ···········································-·······--··-·-
1 - ······~············'·······································'········· 



00812 -ANAIS DO SENADO FEDERAL - MaiÓ de_l99o 

11 - Todos os Secretários Executivos dos Minis
térios membros do Conselho Monetário Nacional. 

III - Secretário do Tesouro Nacional. 

Justificação 

Todo receituário econômico do País - estabe
lecimento da taxa de juros, o controle de prazos de 
financiamento, de consórcios e fiscalização do siste
ma financeiro - é decidido pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), que hoje é constituído de apenas 
três membros: Ministro da Fazenda, na qualidade de 
Presidente, Ministro do Planejamento e Presidente 
do Banco Central. 

Comenta-se que no período da ditadura militar 
o Conselho Monetário Nacional era bem mais demo
crático e representativo. 

Estudo pioneiro coordenado pelo professor 
Mamus .lõaro de Castro, do Departamento de Ciên
cias eolíticas da UniveJ"!'idade de Brasma e advoga- · . 

- . · d07"" ..doutorado pela Universidade de Harvard -
EEUU, tenta mostrar que o Banco Central ganhou 
independência econômica enquanto perdeu inde-

. pendência política. Mas essa constatação restringiu 
a ação da sociedade na escolha dos objelivos da 
política econômica com participàção no CMN que 
abusou de medidas normativas que concederam ao 
Banco Central uma independência em relação à so
ciedade nunca vista antes. 

Fatos recentes mostram o equívoco da atual 
composição do CMN que tinha informações sobre a 
péssima saúde financeira de várias instituições fi
nanceiras e não adotou nenhuma providência para 
evitar o escãndalo financeiro ocorrido. 

Também é incompreensível que os Ministros 
da AgFicultura e da Indústria e Comércio, não partici
pem do Conselho Monetário Nacional, visto que são 
áreas de vital importância da produção nacional. 

A força decisória do CMN está fora de controle 
do Poder Legislativo, cuja competência constitucio
nal é fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo. 
Em verdade, o Congresso só tem conhecimento do 
fato já consumado. Como exemplo citamos: · 

- Socorro ao Banco do Brasil em março úHimo; 
- Compra de moeda "podre" pelo Banco Cen-

tral em novembro de 1995; 
- Cobertura, com dinheiro público, de saques 

em bancos liquidados em agosto de 1995; 
- Reajuste salarial dos funcionários do Banco 

• ..central.-- -
Esta proposição objetiva democratizar a repre

sentação da sociedade na constituição do CMN, vi
sando dar transparência e publicidade das suas de
cisões, bem como acabar com as denominadas me-

didas sigilosas sem o conhecimento da sociedade e 
particularmente do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1996. - Se
nador Caslklo Maklaner. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995 

Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema 
Monetário Naciona~ estabelece as 1'1!!J'3S e 
condições de emissão do Real e os crité
rios para conversão das obrigações para o 
Real e dá outras providências. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 

· .Qo Sfstem·a Monetário Nacional 

Art. 1° A partir de 1° de julho de 1994, a,unida
de do Sistema Monetário Nacional passa a'T ser o 
Real (art. 2" da Lei n• 8.880, de 27 de rniúo de 
1994), que terá curso legal em todo o territóiio na
cional. 

§ 1° As importáncias em dinheiro serão grata
das precedidas do símbolo R$. 

§ 2" A centésima parte do Real, denominada 
•centavo•, será escrita sob a forma decimal, precedi
da da vírgula que segue a unidade. 

§ 3° A paridade entre o Real e o Cruzeiro Real, 
a partir de 1° de julho de 1994, será igual à paridade 
entre a Unidade Real de Valor - URV e o Cruzeiro 
Real fixada pelo Banco Central do Brasil para o dia 
30 de junho de 1994. 

§ 4<' Ã paridade de que trata o parágrafo ante
rior permanecerá fixa para os fins previstos llo art. 
3°, § 3", da Lei n• 8.880, de 27 de maio de 1994, e 
no art. 2" desta lei. 

§ 5" Admitir-se-á !racionamento especial da 
unidade monetária nos mercados de valores mobifiá
rios e de titulos da dívida pública, na cotação de 
moedas estrangeiras, na Unidade Rscal de Referên
cia- UAR e na determinação da expressão monetá
ria de outros valores que necessitem da avaliação 
de grandezas inferiores ao centavo, sendo as !raçõ
es resuHantes desprezadas ao final dos cálculos. 

Art. 2" O Cruzeiro Real, a partir de 1• de julho de 
1994, deixa-de integrar o Sistema Monetário Nacional, 
permanecendo em cii"ClJiilção como meio de -paga
mento as cédulas e moedas dele representativas, pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, na forma prevista nos §§ 3" e 
4° do art. 3" ga Lei n" 8.880, de 1994. 
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§ 1• Até o último dia útil de julho de 1994, os 
cheques ainda emitidos com indicação de valor em 
Cruzeiros Reais serão acolhidos pelas insti1uições fi
nanceiras e pelos serviços de compensação, em 
prejuízo do diretto ao crédito, nos termos da legisla
ção pertinente. 

§ 2• Os prazos previstos neste artigo poderão 
ser prorrogados pelo Banco Central do Brasil. 

§ 3" Os documentos de que trata o § 1• serão 
acolhidos e contabilizados com a paridade fixada, na 
forma do § 3" do art. 1•, para o dia 1• de julho de 1994. 

Art. 3° O Banco Central do Brasil emitirá o Real 
mediante a prévia vinculação de reserltãs internacio
nais em valor equivalente, observado o disposto no 
art 4° desta lei. 

§ 1• As reservas internacionais passiveis de 
utilização para composição do lastro para emissão 
co""Ré"à~o os ativos de liquidez internacional deno
minaaos ou conversíveis em dólares dos Estados 

- · Un~da América. 
§ 2" A paridade a ser obedecida, para fins de 

equivalência a que se refere o caput deste artigo, 
será de um dólar dos Estados Unidos da América 
para cada Real emitido. 

§ 3° Os rendimentos resultantes das aplicaçõ
es das reservas vinculadas não se incOrporarão a 
estas, sendo incorporadas às reservas não vincula
das administradas pelo Banco Central do Brasil. 

§ 4° O Conselho Monetário Nacional, segundo 
critérios aprovados pelo Presidente da República: 

I - regulamentará o lastreamento do Real; 
11 - definirá a forma como o Banco Central do 

Brasil administrará reservas internacionais vinculadas; 
1!!.- poderá modificar a paridade a que se refe

re o § 2" deste artigo 
§ s• O Ministro da Fazenda submeterá ao Pre

sidente da República os critérios· de cjl.le trata o pará
grafo anterior. 

Art. 4" Observado o disposto no~ artigos ante
riores, o Banco Central do Brasil deverá obedecer, 
no tocante às emissões de Real, ao seguinte: 

I - limite de crescimento para o trimestre outu
bro-dezembro/94 de 13,33% (treze vírgula trinta e 
três por cento), para as emissões de Real sobre o 
saldo de 30 de setembro de 1994; 

11 - limite de crescimento percentual nulo no 
quarto trimestre de 1994, para as emissões -de Real 

• no conceita 8[11pliado; _ 
- · 111 - nos trimestres seguintes, obedecido ao obje
tivo de assegurar a estabilidade da moeda, a progra
mação monetária de que trata o art. 6" desta lei esti
mará os percentuais de alteração das emiSSões de 
Real em. ambos os concettos mencionados acima. 

§ 1• Para os propósitos do contido no caput 
deste artigo, o Con5elho Monetário Nacional, tendo 
presente o objetivo de assegurar a estabilidade da 
moeda definirá os componentes do conceito amplia
do de emissão, nele incluídas as emissões lastrea
das de que trata o art. 3" desta lei. 

§ 2" O Conselho Monetário Nacional, para 
atender a situações extraordinárias, poderá autorizar 
o Banco Central do Brasil a~ exceder em até 20"/o 
(vinte por cento) os valores resultantes dos percen
tuais previstos no caput deste artigo. 

§ 3° O Conselho Monetário Nacional, por inter
médio do Ministro de Estado da Fazenda, submeterá 
ao Presidente da República os critérios referentes à 
alteração de que trata o § 2" deste artigo. 

§ 4° O Conselho Monetário Nacional, de acor
do com diretrizes do Presidente ~da República, regu-

. . lamentará o disposto neste artigo, inclusive no que 
diz resp~o à apuração dos valores das emisSões 
autorizadas e em circulação e à definição de emis-
sões no conceito ampfiado. t 

Art s• Serão grafadas em Real, a parti!- de 1• 
de julho de 1994, as demonstrações contábeis e 

financeiras, os balanços, os cheques, os títu
los, os preços, os precatórios, os valores de contra
tos e todas as demais expressões pecuniárias que 
se possam traduzir em moeda nacional. 

CAPÍTULO 11 
Da Autoridade Monetária 

Art. 6° O Presidente do Banco Central do Brasil 
submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no iní
cio de cada trimestre, programação monetária para 
o trimestre, da qual constarão, no mínimo: 

J~ - ~imativas das faixas de variação dos prin
cipais agregados monetários compatíveis com o ob
jetivo de assegurar a estabilidade da moeda; e 

§ 3" O Presidente do Conselho pOderá conVIdar 
Ministros de Estado, bem como representantes de 
entidades públicas ou privadas, para participar das 
reuniões, não lhes sendo permitido o direito de voto. 

§ 4° O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre 
que foi convocado por seu presidente. 

§ 5° O Banco Central do Brasil funcionará 
como secretaria executiva do Conselho. 

§ 6" O regimento interno do Conselho Monetá
rio Nacional será aprovado por decreto do Presiden
te da RepliQiica, -no prazo máximo de trinta dias, 
contados da publicação desta lei. 

§ 7" A partir de 30 de junho de 1994, ficam ex
tintos os mandatos de membros do Conselho Mone
tário Nacional nomeados até aquela data. 
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Art. 9• É criada junto ao Conselho Monetário 
Nacional a Comissão Técnica da Moeda e do Crédi
to, composta dos seguintes membros: 

I - Presidente e quatro Oiretores do Banco 
Central do Brasil; 

11 - Presidente da Comissão de Valores Mobi
liários; 

III - Secretário Executivo do Ministério do Pla
nejamento e Orçamento; 

IV - Secretário Executivo e Secretários do Te
scuro Nacional e de Política Econõmica do Ministé
rio da Fazenda. 

§ 1° A Comissão será coordenada pelo Presi
dente do Banco Central do Brasil. 

§ 2° O regimento interno da Comissão Técnica 
da Moeda e do Crédito será aprovado por decreto 
do Presidente da República. 
. -Art.. 10. Compete à Comissão Técnica da·Moe-
da e iJo _Crédito: . 

~ · · ·· '-.c.+- propor a regulamentação das matérias tra
tadas na presente lei, de competência do Conselho 
Monetário Nacional; 

11 - manifestar-se, na forma prevista em seu re
gimento interno, previamente, sobre as matérias de 
competência do Conselho Monetário Nacional, espe
cialmente aquelas constantes da Lei n• 4.595, de 31 
de dezembro de 1964; 

III - outras atribuições que lhe forem cometidaS 
pelo Conselho Monetário Nacional. 

Art. 11. Funcionarão, também, junto ao Conse
lho Monetário Nacional, as seguintes Comissões 
Consultivas: 

I - de Normas e Organização do Sistema R-
nanceiro; 

u·-de Mercado de Valores Mob!Trários e de FtJturos: 
III - de Crédito Rural; 
IV- análise da evolução da economia nacional 

prevista para o trimestre, e justificativa da progra
mação monetária. 

§ 1° Após aprovação do Conselho Monetário 
Nacional, a programação monetária será encami
nhada à Comissão de Assuntos Económicos do Se
nado Federal. -

§ 2° O Congresso Nacional poderá, com base 
em parecer da Comissão de Assuntos Económicos 
do Senado Federal, rejeitar a programação monetá
ria a que se refere o caput deste artigo, mediante 
decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar do 

-seu recebimento. . .. 
§ 3" O decreto legislativo referido no parágrafo . 

anterior limita-se-á à aprovação ou re]efção in totum 
da programação monetária, vedada a introdução de 
qualquer alteração. · ·-

§ 4° Decorrido o prazo a que se refere o § 2° 
deste artigo, sem apreciação da matéria pelo Plená
rio do Congresso Nacional, a programação monetá
ria será considerada aprovada. 

§ 5" Rejeitada a programação monetária, nova 
.programação deverá ser encaminhada, nos termos 
deste artigo, no prazo de dez diaS, a contar da data 
de rejeição. 

§ 6" Caso o Congresso Nacional não aprove a 
programação monetária até o final do primeiro-mês 
do trimestre a que se destina, fica o Banco Central 
do Brasil autorizado a excutá-la até sua aprovação. 

Art. 7" O Presidente do Banco Central do Bra
sil, enviará através do Ministro da Fazenda, ao Pre
sidente da República e aos Presidentes das duas 
Casas do Congresso Nacional: 

1 - relatório trimestral sobre a execução da pro
gramação monetária; 

11 -"denominação rriensal das emissões· de 
REAL, as razões delas determinantes e a posição 
das reservas internacionais e elas vinculadaS/ 

Art. 8° O Conselho Monetário Naciona!l criado 
pela Lei n• 4.595, de 31 de dezembrode 191!4, pas
sa a ser integrado pelos seguintes membros:' 

·-I - Ministro de Estado da Fazenda, na qualida
de de Presidente; 

11 - Ministro de Estado do Planejamento e Or
çamento; 

III - Presidente do Banco Central do Brasil. 
§ 1• O Conselho deliberará mediante resoluçõ

es por maioria ·de votos, cabendo ao Presidente a 
prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e 
relevantes interesse ad referendum dos demais 
membros. 

§~ando deliberar ad referendum do Conse
lho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado na 
primeira reunião que se seguir àquela deliberação. 

(A Comissão de Assuntos Econômicos 
-Decisão Terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
projeto será publicado e remetido à Comissão com-
petente: · · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercrcio, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

. REQUERIMENTO_N° 543, DE 1996 

SenhõrPresidente, 
· Requeiro, nos termos do ari. 222 do Regimento 

Interno do Senado Federal, voto de louvor em favor 
da Organ~Ção ·das-Estados Americanos - OEA, 
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que elegeu por unanimidade, o Antropólogo e Sena
dor Darcy Ribeiro, para receber o Prêmio Internacio
nal de Educação • Andrés Bello", de 1995, por sua 
relevante contribuição e atuação no campo educati
vo nacional e internacional. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1996.- Se
nador Sebastião Rocha. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Nos termos do arl 222, § 12 , do Regimento Interno, 
o requerimento será despachado à comissão com
petente. 

Sobre a mesa, otrcios que serão lidos pelo Sr. 1• 
Secretário em exercfcio, Senador Valmir CaJT1lelo. 

- __ .,.. É lido o seguinte: 

OFU:FL N• 356/96 

- .... ,..,.. -'-- ·-. Brasnia, 30 de maio de 1996 
Senhor Presidente, · 
Nos termos regimentais, solicito a V. Ex" sejam 

· feitas as seguintes substituições, na composição 
deste Partido, nas Comissões Permanentes: 

-Na Comissão de Assuntos Económicos: 
a) do Senador Antônio Carlos Magalhães, pelo 

Senador Francelina Pereira, como titular; 
-Na Comissão de Assuntos Sociais: 
a) do Senador Francelina Pereira, pelo Sena

dor Antonio Carlos Magalhães, como titular. 
Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, LI

der do PFL, no Senado Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- Se

rão feitas as substituições solicitadas. 
Sbbre a mesa otrcio que será lido pélo Sr. 1• 

Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

OF. N• 060196-mSECR 

BrasOia, 31 de maio de 1996. 
Sr. Presidente 
Tendo em vi$! a possibilidade de me candida

tar ao cargo de Prefeito Municipal de Campo Grande 
- MS, em pleito a realizar-se em outubro próximo, 
venho comunicar a V. Ex" meu afastamento de car
go e funções de Presidente do Conselho do Sistema 
Integrado de Saúde desta Casa- SIS, para efeito de 

• .desineompabHização, nos termos da legislação perti
nente. 

Grato pela honrosa indicação de meu nome, soli
to de V. Ex" que indique substituto para o cargo, do 
qual me afasto na data de hoje, 31 de maiu de 1996. 

Com renovados protestos de admiração e apre: 
ço, sou- Senador Levy Dias Terceiro-Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
expediente lido vai a publicação. 

A Presidência recebeu, do Banco Central do 
Brasil, o Offcio n• S/47, de 1996 (n2 1.635196, na ori
gem), encaminhando, nos termos da Resolução n" 
69, de 1995, do Senado Federal, manifestação da
quele Órgão relativa à solicitação do Governo do E& 
tado do Rio Grande do Sul, para que possa emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul - LFmS, cujos recursos serão desti
nados ao giro da dfvida mob~iária, vencfvel no ~ se
mestre de 1996. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

Há orador~ inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 

Cabral, per vinte minutos, por permuta com o Sena
dor FreitaS" Neto. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao longo da 
minha vida pública, que não é pequena, aprendi que 
não se deve fazer política com emoção. Aqueles 
que, no desempenho de um mandato eletivo, ou 
mesmo no exercfcio da política partidária, saem da 
tranqüilidade para desabafar, em momento que de
veria ser de reflexão, cometem a imprudência de ir 
muito adiante, sem se deter naquilo que é mais pre
ciso, o exame dos fatos. 

Isso vem a propósito de que, há algum tempo, 
desta tribuna, chamava a atenção pela fonna com 
que se vinha denegrindo a imagem do Parlamento 
como.umJodo, incluindo-se na mesma concha todos 
os seus integrantes. 

Dizia e)J que estava na hora de a imprensa se 
unir com o Poder Legislativo, porque a fraqueza de 
um, fatalmente, levaria à do outro e, por via de con
seqüência, acabarfamos tendo todos,· mais adiante, 
que penar, purgar, por não ter tido, um e outro seg
mento, o cuidado da união. 

Ontem, a Câmara dos Deputados e o Senado, 
por vários de seus integrantes, fizeram, alguns, criti
cas serenas, outros, admoestações que ultrapassam 
o sentido exato da calma, da tranqüifidade com que 
se deve exercitar o mandato. 

O que se verifica, Sr. Presidente? Quando a 
· notfcia, a cilifca, a análise de um homem da impren
sa se circunscreve a um jornal local, provavelmente 
não terá repercussão, dado o universo no qual ele 
circula; pouços são os jamais que, em nfvel nacio-
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nal, têm essa chamada circulação para que os de 
outros Estados consigam lê-los - alguns jornais do 
Rio, outros de São Paulo; mas a grande realidade é 
que nem sempre o vefculo da imprensa escrita tem 
a penetração de uma análise feita na televisão. 

Ora, o que se observou ontem foram comentá
rios em derredor de uma crHica azeda, provavelmen
te improcedente, mas que atingiu um milhão de la
res, se não mais, e onde se passa a fazer o julga
mento do que é um Deputado ou um Senador. 

Aqueles que fonnam a opinião pública, quando 
através da televisão, devem ter o cuidado de pesquisar 
~ra, depois, informar. Não tenho dúvida em dizer que 
a 1mprensa tem o dever de informar; ela não poder ser 
cerceada de nenhuma maneira. Mas, quando se faz 
uma cnlica que pode uHrapassar os limftes da realida
de, é preciso que se parta de uma premissa verdadeira 
pa~r a uma conclusão idêntica. Ou- seja, 
deve..se .pesquisar, levantar os fatos e, depois, divulgá

'lós; -jl!ll'll. não se alacar a honra alheia ou se denegrir a 
imagem de uma instituição. 
• Isso vem, como já o fiz anteriormente, a propó-

sfto do que está acontecendo na ardência desse 
fato; reclama-se uma lei de imprensa forte, dura. 
Não sei se será por ar o caminho. Não sei até que 
ponto o Poder Legislativo, ao decidir isso num mo
mento de emoção, não iria repetir o gesto, que não é 
elogiável, dos governos autoritários em quererem 
amordaçar a imprensa. 

O que é preciso é que aqueles· que formam a 
opinião pública se conscientizem de que o Pafs por 
viver num ambiente aitamente democrático, ~uer 
respeito ao seu semelhante. Que se busque colher a 
verdade sobre determinado fato ou certas pessoas 
e, a partir daf, se faça o noticiário. 

Por exemplo, chamar o Congresso de um mer
cado, um balcão de negócios, sem dizer quais dos 
seus integrantes estão vendendo ou trocando seus 
votos por mercadoria, é uma leviandade, porque não 
se diz quais foram e, conseqüentemente, se envol
vem todos os integrantes do Poder. Mancha-se a 
instituição por inteiro. · 

Na Europa e nos Eslados Unidos, quando um 
parlamenlar é alacado, seu nome, depois de ter sido 
~mente pesquisado, é dado ao conhecimento pú
bhco, menos para levá-lo ao julgamento popular do 
que para resguardar a honra daqueles que não estão 
envolvi~ _na matéria que deve ser reprovada. 

- · · ·Ouvi, ~- Presidente, ontem à noite',' a resposla 
q~e o Pre_s!dente da. Câmara dos Deputados, em 
d1scurso nttidamente mflamado, registrou. São pa
lavras textuais do Presidente Luís Eduardo Ma
galhães: 

"Falam das reformas- nunca se modi
fiCOU tanto a Constituição brasileira em tão 
pouco tempo. Falam das regulamenlações
nunca se fez lanto em tão pouco tempo. 
Acusar o Congresso Nacional, acusar a Câ
mara dos Deputados de prejudicar os gran
des interesses do Pafs é leviandade. Vamos 
reagir, e tenho certeza de que conto com o 
apoio dos senhores. • 

Observe, Sr. Presidente, que a tõnica é mais 
ou menos esta: acusar o Congresso Nacional, a Câ
mara dos Deputados e -amplio - também o Sena
do, sem qualificar, identificar, nominar quem são os 
congressistas culpados, é o mesmo que enlamear 
todos nós por urna crítica que não está à aHura des
te Parlamento. 

Firo muito à vontade, porque sempre recebi as 
··· crrticas ~r ser holl)e'm público, ou no Parlamento, 

ou no Ex.§.cutiVo, porque entendo que uma charge 
bem humorada faz parte da imprensa brasileira. 
Devo dizer que fui fundador do Sinãtcato do$Joma
listas Profissi~nais da minha terra. Trabalhei' no jor
nal quando mnda era linotipista e havia o Chumbo 
para se puxar a notfcia com retranca, sem a5 mara
vilhas que existem hoje. Portanto, conheço muito 
bem a imprensa por dentro para me impressionar 
co.m ela por fora Mas nem todos, Sr. Presidente es
~ó à a~ra de receber urna crítica construtiva, Pelo 
lado sadiO da matéria, quando outros resolvem atas
salhar a honra alheia. 

/ É nesse equilfbrio, nesse balanço, que o Parla
mento tem que enfrentar essa circunstãncia, sem 
aquela emoção a que me referi no começo, para que 
nós, em função - e ar vem a mesma regra - de um 
homem de"imprensa que se aproveita eventualmen
te de uma coluna de rádio, jornal ou televisão não 
incluamos a imprensa toda. É claro que há com~nla
ristas que exercem seu múnus com absoluta digni
dade, sem, em nenhum instante, tentar perseguir a 
honra alheia 

Sr. Presidente, voHo ao que diz o discurso do 
Presidente Lufs Eduardo Magalhães: "Está tramitan
do nesta Casa a Lei de Imprensa. Não queremos e 
não precisamos de um instrumento que venha a cer
cear a liberdade de imprensa•. Eis·af uma frase que 
me parece aitamente construtiva. É preciso que a 
própria imprensa, por dentro, to\:ne conhecimento 
das notfcias ali p~ntadas, ora dizendo que o Presi
dente da República atacou violentamente o Con
gresso Nacional - a exigir, e sempre ela vem de 
pronto, a reação do seu Uder no Senado Federal, 
Senador El~o Alvares, a desmentir que aquilo não 
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aconteceu; portanto, com o cuidado de reparar uma 
notícia nitidamente maldosa -, ora dizendo que um 
deputado ou um senador trocou votos - a pennitir a 
reprimenda imediata, como ontem fez energicamen
te o Senador Valmir Campelo, com a responsabilida· 
de de ter sido candidato a governador. 

Não é mais possível essa campanha sistemáti
ca contra o Congresso brasileiro. Se alguém pesqui
sa e diz que nós estamos apenas acima da Igreja do 
Reino de Deus é como se isso fosse construtivo 
para a democracia brasileira. E eu afinno, Sr. Presi· 
dente, com a responsabilidade de quem teve o seu 
mandato cassado e os seus direitos po!Hicos sus
pensos por dez anos, que quando esta Casa for fe
chada, como muitos desejam, a imprensa, por sua 
vez, não-terá mais a liberdade que todos nós vemos 
e estamos sempre a defender. O exemplo, \L Ex" 
tem"En)! Srs. Senadores se recordam, porque ele é 
recente: a época em que os jornais publicavam poe-

. -m'ãS;-lm lugar das notícias, por causa da censura. 
Sr. Presidente, na defesa da nossa Instituição, 

nós devemos ter cautela Por que esses fonnadores 
de opinião pública não são convidados para aqui 
comparecer - e eu quero me limitar apenas ao Se
nado -e assistir, por exemplo, a depoimentos como 
o que o Sr. Ministro da Marinha prestou ontem à Co
missão Especial. Foi um depoimento altamente enri
quecedor, que, no entanto, não mereceu nenhuma 
linha mais séria na imprensa, porque ali não se tra
tou de fustigar a honra alheia. Entretanto, a matéria 
disculida e examinada é da maior importãf1Cia para a 
nossa existência: tratava-se da navegação de cabo
tagem, cuja emenda, em detenninada hora, foi anali
sada e esmiuçada pelo seu Relator, o meu compa
nheiro -de Bancada Senador Jefferson Péres, que 
trouxe uma contribuição muito grande à nossa Na
ção. Nem por isso temos merecido uma análise da 
imprensa. · 

Se cada um que fonna a opinião pública esti
vesse aqui a partir do funcionamento das .comissõ
es, nas quartas-feiras, depois viesse para o plenário 
e daqui saísse tarde da noite, veria que o Congresso 
não é nenhum.antro de vagabundos nem de políti
cos desonestos, e que as exceções honrosas deve
riam ser registradas. 

A mim, Sr. Presidente, que já começo a sentir 
a descida da encosta na vida pública, é altamente 

• traumatizam~ yerificar que certos órgãos de impren
-sa, que deveriam marchar imíànados-êOm o Con
gresso, todos olhando na mesma direção, não este
jam dando ao Poder legislativo, o mais autêntico de 
todos os Poderes, um tratamento que seria attamen
te educativo. 

E isso influencia a juventude, que hoje não 
mais deseja fazer carreira polftica, como nós que co
meçávamos no diretório da Faculdade de Direito, 
porque polftlca hoje é um termo pejorativo, é sinóni
mo apenas de troca de favores. 

Imaginem se os Senadores que por aqui pas
saram há trinta anos, nomes que ficaram na memó
ria de todos, estivessem hoje presentes e ouvissem 
dizer que, ao lado do café da Câmara dos Deputa
dos, está-se fazendo tudo aquilo que apenas depri
me, enlameia, ridiculariza a Câmara dos Deputados! 
Esses Senadores aconselhariam os seus filhos a 
não seguirem a carreira politica. E eu lhes dou um 
exemplo: o meu filho. Deputado Federal até a última 
Legislatura, não mais quis continuar, porque atra· 
vessou aquela Comissão Parlamentar de Inquérito 
dos chamados "Anões do Orçamento" e se deu con-

. . ta de que aquilo que o seu pai dizia, há 30 anos, 
quando passara na ·Câmara, não mais era verdade. 

· Os oradores já não destilam pela$ tribunas; o que se 
faz apenas é o chamado cômputo do voto, para 
quem vai ou não votar, com rara$ exceçõeS; Eu pos-
soe digo isso... . 

O Sr. Elclo Alvares - Permite-me V. Ex" um 
aparte? · 

O SR. BERNARDO CABRAL- Já concedo o 
aparte a V. Ex", Senador Elcio Alvares. Eu posso e 
digo isso porque, vez por outra; o Senador Elcio Al
vares vem defender o programa do Governo. Entre
tanto, não vejo, Sr. Presidente, as grandes respon
sabilidades no Partamento declararem que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso está seguindo 
esta linha porque é a melhor para o P11ís. Há uma 
troca de insultos entre partidários, de um lado e de 
outro;· COfiiO se fosse por aí que se construísse um 
bom Poder legislativo. 

Sei, tenho a certeza de que, a continuar assim, 
as boas lideranças, que se fonnariam a partir da ju
ventude universitária, não mais quererão enfrentar a 
vinda para o Partamento, até porque começa a ser 
difícil liquidar com essa intromissão indevida daque
les que, dispondo de uma fo~na incomensurável, 
começam a corromper os eleitores, não só nos Esta
dos mais pobres- V. Ex" que preside a sessão e eu 
representamos dois deles-, mas também, já se vê, 
no sul do País isso acontecendo, graças à fonna 
pela qual os fonnadores de opinião pública estão a 
tratar o Legislativo. 

Ouço v. Ex" com muita hOnra, Senador· Elcio 
Alvares. 

O Sr. Elclo Alvares -Senador Bernardo Ca
bral, V. Ex", com o seu pronunciamento, dá prosse-
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guimento à momentosa questão, argüida a partir de 
-ontem, em virtude exatamente de um comentário fei
to em veículo de grande expressão, a respeito da 
Câmara dos Deputados. Considero o debate muito 
oportuno, porque entendo que é fundamental para a 
democracia a relação Imprensa/Congresso. Diria
mos hoje que a imprensa se constituiu em um poder, 
e que essa relação é importante porque ambos os 
poderes são dependentes exatamente da sustenta
ção do exercício democrático. A imprensa precisa de 
nós, do Congresso, para garantir a sua liberdade de 
critica; e, evidentemente, o Congresso precisa da 
imprensa para se tomar um organismo respeitado 
perante toda a opinião pública. Mas é evidente que, 
ao longo do tempo, temos flagrado algumas distor
ções nessa relação; distorções que, acredito since
ramente, são oriundas de um estado de espírito im
plantado com o regime democrático, com o apertei
ço~l)1> cada vez maior das técnicas de comuni
cação, mas que deixam, na opinião pública, resf-

~ ... d~ de dúvida a respeito do Congresso. O retrato 
ma1Sllàgrante disso tudo é uma pesquisa recente, 
em que o Congresso brasileiro aparece numa posi
ção pouco privilegiada Eu diria mesmo que esse re
trato se muttiplica: quando existe uma pesquisa com 
essa ênfase, a pesquisa ganha relevo, e lá vem uma 
referência que o Congresso disputa com urna outra 
entidade que não tem o apreço da opinião pública, 
ou que é alvo de critica também, o último lugar do 
levantamento de opinião. Mas é importante frisar al
guns artifícios que são usados. Eu gostaria de fazer 
o registro, como ontem fiz, aqui, até contrariamente 
ao debate, porque o Senador Valmir Campelo teve a 
oportunidade de levantar urna questão que foi muito 
momentosa, ou seja, a crítica de um Colega nosso, 
atingindo toda a Casa. E o noticiário aparece como 
se nós tivéssemos também nos perfilhado dentro 
dessa-linha de crítica ao jornalista Arnaldo Jabor, 
quando, na verdade, o terna Jla. discussão - e ar 
está inserido no discu'r'so de V: Ex" - foi o fato de 
Colegas nossos, que convivem aqui conosco, que 
participam do dia-a-dia, que sabem da fndole de 
cada um, do padrão de honestidade de cada um, fa
zerem uma crítica que, na imprensa, deixa uma dú
vida em tomo do Senado a respeito do comporta
mento dos Senadores. Apenas para ilustrar, se me 
permite V. Ex"- porque o seu discurso é oportuno-, 
gostaria de fazer referência a um fato, porque leio e, 
às vezes, percebo a intenção. Vamos ter agora uma 
novela que está sendo muito alardeada na televisão 
- inclusive, parece-me até urna dessas novelas épi
cas que marcam a opinião pública, a exemplo do 

-que ãconfeeeu com ·o Pantanal"; o autor é o mes
mo -, e lá está o anúncio: fulano de tal vai interpretar 
a figura de um Senador honesto que trabalha pela 
reforma agrária Isso como se os Senadores, em li
nha geral, não fossem honestos. Então, o Senador 

honesto, que fará a apologia da reforma agrária, é o 
que está destacado. Isso é muito subliminar. E a 
pergunta que se faz é: os outros Senadores são de
sonestos? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Chama-se in
júria por exclusão. 

O Sr. Elclo Alvares --Exatamente. Essa é a 
sutileza do assunto. Se todos os Colegas tiverem a 
oportunidade de perceber o noticiário, muito intenso 
por sinal, a respeito do lançamento dessa novela •o 
Rei do Gado", observarão um Senador honesto tra
balhando pela reforma agrária. Então é uma delica
deza de assunto. Estender-me-ia um pouco mais, se 
V. Ex" me permitisse. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Dê-me essa 
alegria 

O Sr. Elclo Alvares - Ontem fiz um comentá
rio e reitero-o agora, porque é nosso dever no mo
mento elfl que se coloca a Lei de Imprensa em· uma 
ponta e a critica na outra. Sou daqueles que enten
dem que ninguém pode votar matéria nesta Casa 
sob qualquer tipo de emoção, seja na questãÓ dos 
sem-terra, seja na questão da Lei de Imprensa. :! 

O SR. BERNARDO CABRAL - Essa é a tese 
que defendo, Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elclo Alvares - Agora começa exala
mente a surgir ponto e contraponto: a Lei de Impren
sa, e a critica que foi formulada. Acredito, sincera
mente, e esse sempre foi o meu comportamento, 
que não devemos, de maneira alguma, votar uma lei 
por um impulso de paixão. Ontem, eu dizia isso a al
guns jornalistas em conversa aqui no Senado. Te
nho um ponto de vista: só podemos resolver esse 
problema através da pena pecuniária; sou contrário 
à pena de-prisão para os jornalistas. O jornalista é o 
repórter que leva a notícia, e todos os jamais moder
nos hoje têm urna editaria responsável. Evidente
mente, a pena teria que ser pecuniária, e competiria 
ao juiz avaliar a sua gradação em razão da injúria, 
da difamação ou da calúnia irrogadas, no caso, à 
pessoa que foi vitima. V. Ex" mesmo trouxe, recen
temente, um caso em que houve uma condenação 
judicial, urna das raras condenações judiciais, dando 
a V. Ex" o direito de resguardar a sua dignidade e a 
sua honra como homem público. Então, seria ruim 
colocar nesse momento, e quero, como Senador da 
República, dizer que esse não é o desiderato do 
Congresso. No momento em que o Congresso colo
ca, como pooto e coirtraponto, Lei de Imprensa e Crí
tica, nós estamos exatamente fazendo uma repri
menda que não é fundamental. Da mesma maneira, 
quero louvªr o projeto do Senador Antonio Canos 
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Valadares. Precisamos ser mais divulgados, estamos 
-sendo divulgados com pouca intensidade. Justamente 
nessa colocação que faço, alongo-me num outro regis
tro que fiz ontem, que acredtto seja o pensamento de 
todos os Colegas: obviamente, essas críticas saem 
daqueles que conosco não convivem; talvez tenha
mos, aqui, uma das melhores bancadas de imprensa 
com que temos tido a oportunidade de ter contato. Dos 
jornalistas com assento nesta Casa, dos que convivem 
diariamente conosco, eu não vejo um noticiário que 
não seja 'o noticiário'. Até o direrro de crítica lhes as
siste, evidentemente, quando a critica é ferra com dig
nidade e com elevação; isso, não só dando ao jornalis
ta uma posição profiSSional, que eu considero impor
tante, mas também fazendo com que essa relação Im
prensa/ Congresso seja uma relação cada vez mais 
construtiva Apenas faria um registro: sou jon)alista 
profissiaflal e advogado. Tenho o maior apreço pela li
berdade de imprensa, tenho o maior resperro pela figu-

~ .. rà""1loiomalista. Mas penso que está chegando o mo
mento em que teremos de encontrar um caminho, e V. 
Ex" abre aí o primeiro momento. Os comunicadores 
precisam conhecer mais na intimidade o trabalho desta 
Casa o trabalho da nossa Casa é murro importante. 
Perdoe-me por estender o aparte, mas V. Ex" trouxe 
ao debate o terna do momento. O trabalho das comis
sões, o trabalho de cada um precisa ser realçado. 
Como vai ser ferro isso? T aivez aí esteja o nó górdio 
da questão. V. Ex" levanta uma ponta que acredtto i!1l
pcriante para tentarmos resolver o problema, ou seja, 
um melhor entrosamento dos grandes comunicadores, 
daqueles que formam opinião com o trabalho constan
te, importante, democrático e necessário do Congres
so Nacional. Felicito mais uma vez V. Ex", Senador 
Bernardo Cabral, que já se está caracterizando 'por tra
zer grandes temas às sessões de sextas-feiras. Para
béns a V. Ex" e que outros pronunciamentos nesse 
sentido sejam feitos, para que nós possamos intensifi
car um melhor relacionamento entre a imprensa e o 
Congresso. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
sei que V. Ex" já me adverte de que o meu tempo já 
está esgotadcr.-

0 SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Está esgotado. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Penmita-me 
apenas fazer um comentário rapidíssimo sobre o 

..aParte honroso do Senador Elcio Alvares: 
Em verdade é essa a questão, ou seja, os quê 

formam a opinião pública nas suas colunas não sã() 
os jornalistas credenciados nesta Casa. Esses que 
aqui são credenciados e que têm colunas assinadas 

primam rigorosamente por serem corretos na análise 
que fazem. Não preciso enumerá-los, porque são de 
nós todos conhecidos. 

A dificuldade, Senador Elcio Alvares, reside na- . 
queles que não conhecem o trabalho, que não vêm 
aqui. É como aqueles que escrevem sobre a Amazô
nia sem nunca terem pisado lá. 

Por não conhecerem o material que manipu
lam, fazem as suas considerações com um sentido 
que poderia ser até objetivo mas que acaba sendo 
ironicamente maldoso, sem aquela fina ironia que 
precisava. E nessa distorção, o lettor menos avisado 
passa a ter a sua opinião sistematicamente adversa 
ao pa~amento. 

Aí é que precisamos, dentro daquela idéia que 
eu trazia à Casa, convidar. Venham e assistam, por 
exemplo, a uma reunião da Comissão de Assuntos 
Económicos ou da Comissão de Serviços de lnfra
Estruturat para não ·dizer da Comissão de Constitui
ção, Justrça e Cidadania, e possam registrar, anali
sar o que, em verdade, é o parlamento brasileiro. 

Lá fora, e V. Ex" sabe, em alguns países do 
exterior, é vedada, é proibida a entrada da'televisão 
para filmar ou registrar o que se passa n~ sessões 
do pa~amento. Aqui há uma abertura total. Todos 
vêem e fica fácil saber qual é o Deputado ou Sena
dor que trabalha, que comparece, que produz, que 
contribui, que emite opiniões, que não se omite, 
aquele que fica transttando sempre no arame da si
nuosidade, do seu contorcionismo poiHico e aquele 
outro que tem posição e que, ainda que muitas ve
zes apóie o-Governo, traz a sua contribuição. 

Sr. Presidente, espero que possamos discutir a 
chamada lei de imprensa fora da emoção. Devo di
zer ql!e ~ contrário a qualquer forma que não seja 
a indenização para que se puna este ou aquele pro
fissional, seja ele da imprensa ou não. Que se faça 
uma imitação com o que faz o nosso estatuto da Or
dem dos Advogados. 

Muito obrigado, Sr.Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 

_ Presidência comunica ao Plenário que, em adita
mento à pauta prevista para os dias 19 e 20 de ju
nho próximo, determinou a inclusão: 

-do Projeto de Lei da Cámara n• 4, de 1996 (n• 
1.156195, na origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que regulamenta o inciso XII, parte final, 
do art. s• da Constituição-Federal. 

Pareceres n•s 26196; da- CCJ, favorável com 
emendas; 273196, CCJ, pelo acolhimento parcial das 
Emendas n•s. 8, 12, 13, de plenário, na fonma de su
bamenda Ql!.e apresenta e pela rejeição das demais. 
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- e da Proposta de Emenda à Constituição n• 
-f>7, de 1995, de iniciativa do Senador Pedro Simon e 
outros Srs. Senadores, que altera os dispositivos 
constitucionais relativos aos limttes máximos de ida
de para a nomeação de Magistrados e Ministros de 
Tribunais e para a aposentadoria compulsória do 
servidor público em geral. 

Parecer n• 267, de 1996, CCJ, favorável. 
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 

Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o 
Ofício n• S/48, de 1996 (n• 1.636, de 1996, na ori
gem), encaminhando manifestação daquele órgão 
relativa à solicitação da Prefeitura Municipal de Gua
rulhos, no sentido da modificação do cronograma de 
vencimento dos títulos a que se refere a Resolução 
n• 53, de 1995, do Senado Federal, que alJt9rizou 
aqtrela Municipalidade a emitir Letras Rnanceirás do 
Município - LFTM/GRS, cujos recursos foram desti-

- · ··rtadelHlliquidação de precatórios judiciais. 
O Ofício n• S/48, de 1996, será anexado ao 

processado da matéria em referência e vai à Comis
são de Assuntos Econõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Pé
res, por vinte minutos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSOB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o meu pro
nunciamento vai na mesma linha daquele feito há 
pouco pelo eminente Senador Bernardo Cabral. 

Ontem, vi com preocupação que boa parte dos 
trabalhos da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal foram ocupados com pronunciamentos ira
cundos. contra o cineasta Arnaldo Jabor pela sua 
manffestação cáustica em relação ao Congresso Na
cional. Não assisti ao comentário do cineasta, mas, 
pelo que a imprensa publica, vejo que ele .realmente 
foi injusto, principalmente ao generalizar. 

Mas, Sr. Presidente, isso não justifica que nós, 
em contrapartida, enveredemos pelo caminho peri
goso do casuísmo, como bem frisou o Senador Ber
nardo Cabral, principalmente no que tange à vota
ção açodada de uma lei de imprensa que implique, 
na prática, um amordaçamento da imprensa e que, 
sobretudo, não sejamos indulgentes com os nossos 
próprios erros. · 

Por que o Congresso tem tão baixa estima jun
• ..!ci à opinião -pública? Por que só ganha- que coisa 

mais triste- da Igreja do Bispo Edir Macedo? 
O CongressO é uma instituição que precisa ser 

mantida - isso é· o óbvio ululante. Creio que não 
passa pela cabeça de ninguém, a não ser de meia 

dúzia de desinformados, que o Congresso não seja 
absolutamente indispensável ao regime democráti
co. Mas o Congresso é cheio de mazelas, sim. Aqui 
impera o corporativismo, sim. Pouco se faz no senti
do de punir os membros que praticam desvios éti· 
cos, e todas as tentativas que são feitas nesse senti
do, Sr. Presidente, são em vão. 

Confesso o meu desencanto com a atividade 
parlamentar, tanto ao nível local, no Amazonas, 
quanto aqui no Congresso Nacional, por essa quase 
impossibilidade de fazer com que esta Instituição 
seja rigorosa com os seus próprios membros e, tam. 
bém, no que tange à extirpação das suas mazelas. 

Sr. Presidente, há 10 dias, a Câmara foi palco 
daquele episódio lamentável da atuação de deputa
dos fisiológicos que derrubaram emendas ou as 
mantiveram no projeto da Previdência, por fisiologis
mo explíctto. A imprensa explorou esse aconteci
mento? Glaro, tinha de explorar e fez muito bem: E a . 
Câmara tõmou alguma providência contra aqueles 
parlamentares? Não! Pior, ainda. ~ 

No episócf10 lamentabilíssimo da CPI do Bingo, 
um deputado claramente envolvido, com provas de 
tentativas de extorsão aos proprietários de bingo; está 
lá Não há processo algum de cassação contra S. Ex". 

A imprensa critica o Congresso pelos seus 
gastos exagerados, por suas mordomias. Tem ra
zão, o Congresso deve dar exemplos de austeridade 
e não dá 

Apresentei projeto cortando parte dessas mor
domias. Está engavetado em algum lugar af. Sei que 
não vai andar e será rejettado. 

Senadores viajam, todos os dias, para o exte
rior às custas da Nação. Claro que algumas viagens 
são necessárias, mas não todas e não com comiti
vas éom"um número tão grande de membros. Por 
exemplo, o Senador Bernardo Cabral viajou no ano 
passado. S: Ex" é membro da Cori'lissão de Relaçõ
es Exteriores, foi à abertura da Assembléia Geral 
das Nações Unidas e nunca mais tomçm a viajar. 

Que não passe pela cabeça de ninguém que 
há mágoa ou ressentimento de minha parte, pois já 
recusei três convites para viajar ao exterior. E não é 
porque não goste de viajar ao exterior, gosto muito, 
mas me recuso a aceitar convites para essas via
gens enquanto não forem estabelecidas regras cla
ras, objetivas, disciplinando esse assunto. 

Não estou esperando por elas, apresentei 
emenda ao Regimento Interno propondo esse disci
plinamento. Está Já há quatro meses, não anda, e os 
Senadores· continuam a viajar para o exterior. Que
rem que a imprensa nos poupe por isso? Não pode 
.e não deve fazê-lo. 
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Sr. Presidente, não se pode esperar que a im
prensa seja isenta. Jornalistas são movidos, tam
bém, por paixões. Falo com a autoridade de um Se
nador que não é absolutamente privilegiado pela im
prensa, que não merece grande espaço na mídia; no 
entanto, reconheço o direito de a imprensa dar espa
ço a quem quiser. Não é por isso que vou seguir o 
caminho equivocado de, sob o acicate da emoção, 
votar uma lei de imprensa, na forma do projeto que 
tramita na Câmara Federal, que, se aprovado, acar
retará um amordaçamento da imprensa brasileira. 
As multas previstas para as empresas jornalísticas e 
a pena de prisão para os jornalistas, se transforma
das em lei, implicarão uma castração da imprensa. 
Isso é perigosíssimo, Sr. Presidente. 

Na medida em que essa lei entrar em vigor, 
realmente, teremos uma imprensa autocensurável; 
os jõm~stas terão maior cuidado, maior cautela 

~ .. !X>J!I1:> que dizem, o (jUe resu~tará uma imprensa 
boazll'ina, bem-comportaifa, muito pior do que a im
prensa, às vezes, desbordante e irresponsável que 
temos hoje. 

Como podemos exigir que os jornalistas sejam 
bonzinhos, bem-comportados e tenham, inclusive, 
comedimento de linguagem? E nós temos? Quantas 
vezes, Sr. Presidente, já vi Senadores assomarem a 
esta tribuna e usarem de total destempero verbal, fa
zendo comentários os mais injustos, duros, injurio
sos, às vezes caluniosos, contra autoridades em ge
ral, e o fazem, por vezes, até uSàndo linguagem de 
baixo calão, sem sofrer qualquer tipo de censura. E 
mais, covardemente acobertados pela imunidade 
parlamentar, que os jornalistas não têm. 

O jornalista Arnaldo Jabor foi injusto, sim, mas 
está se· ariscando a um processo crime, porque rião 
goza de proteção legal alguma, o que não acontece 
com o parlamentar que pode assomar a tribuna para 
injuriar e desancar alguém. Então, é muitÔ cômodo 
para o parlamentar porque, caso venha um pedido 
de licença para processá-lo, o Senado ou a Câmara 
não concederá. Penso que age erradamente, deve
ria conceder licença para processar aqueles que 
exageram e denigrem a honra alheia. E são os par
lamentares que não usam desse comedimento que 
querem exigi-lo dos jornalistas. 

Ontem o Senador Antônio Carlos Valadares, tal
vez movido pela emoção, pelo fato, apresentou um 

- .Q.rojeto. oo.seAtido de abrir um tempo obrigatório de 5 
minutos nas emissoras de rádio e de televisão para d~ 
vulgar as atMdades do Senado. É mais um boletim of~ 
cial.._Sr:'Presidente. É justo obrigar o espectador a ou
vir um-pítinuneiãmento.óu a assistir parte de uma ses-

são do Se~do, durante 5 minutos, o que nem sempre 
interessa? E a mesma tentatiVa inútil de obrigar o povo 
brasileiro a ouvir e ver o que não quer, a exemplo cfes.. 
ses programas partidários, os queis, através de um pro
jeto que está também engavetado, tentei extinglir, por
que têm auciência mínima, em alguns casos, auciência 
zero. Se dependesse de mim, seria zero porque eu cfes.. 
ligo a televisão tamanho besteiro! que, de modo geral, 
ouço nesses programas. E, agora, querem obrigar o es
pectador a assistir a um programa durante 5 minutos -
não sei se é semanal ou ciário porque não li o projeto. 
Sei que foi um abuso tomar isso compulsório porque o 
cineasta Arnaldo Jabor injuriou o Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, não será com processos contra 
jornalistas, não será com programa gratuito de tele
visão, não será com TV-Senado, não será com nada 
disto que o Congresso vai recuperar a estima do 
povo brasileiro. A única maneira de o Congresso su
bir na estima popular e não se equiparar à Igreja do 

· Bispo Edii'"Macedo será com o comportamento ético 
dos seus integrantes, será na medida em que der
mos à sociedade exemplos concretos, reais 'de aus
teridade, seriedade, decência, e não pecarmos por 
omissão ao sermos complacente com nosSos pró
prios erros. 

Se procedermos assim, Sr. Presidente, inde
pendentemente do que se diz, independentemente 
da não divulgação das atividades do Senado e da 
Câmara, o Congresso granjeará simpatia e respeito 
popular. É isso que os parlamentares precisam ur
gentemente entender. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Cam
pelo, P.Or 29 minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, alcançamos o alvorecer do Terceiro 
Milênio em um mundo marcado pela crescente com
petição entre as economias nacionais. 

Os componentes tecnológicos de alguns bens 
e serviços produzidos pelas indústrias mais moder
nas-atingiram um tal grau de sofisticação que é prati
camente impossível a um determinado país ser ca
paz de arcar, de forma autônoma, com toda a sua 
produção de mercadorias de alta tecnologia. 

Tomaram~se igualmente complicadas as for
mas de organização administrativa das empresas de 
grande porte, incluindo o. marketing e. as imensas 
redes de diStribuiç'ao dos produtos. 

Tudo isso naturalmente contribui para o au
mento da associação entre empresas, principalmen
te aquelas ~e atua.m no mercado internacional. 
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Assistimos assim ao fim da possibilidade de 
sobrevivência das economias autárquicas. 

Definir de que maneira o Brasil há de se inserir 
nos fluxos de financiamento, de produção e de distri
buição da economia internacional é uma das tarefas 
mais importantes que cabe à elite política brasileira 
na atualidade. 

Triste é reconhecer que o Brasil se encontra 
mal-aparelhado para fazer frente, de fonna competi
tiva, à inevitável integração dos mercados nacionais 
que se seguirá nos anos que virão. 

Prejudicados pela crise financeira do Estado e 
pela recessão, nossos investimenioo em infra-estru
tura, em pesquisa cientffica e em educação, entre 
outras rubricas relevantes, têm sido insuficientes. 

, Causa enonne preocupação a deficiência dos 
c;h~dl)s investimentos sociais, dentre os -quais 
destacaríamos a saúde, a educação~ e alimentação. 

· .. -:-..2rais investimentos,· que visam ciretaménte ao ho
mem, necessitam de um longo tempo para surtir efeitos. 

Com uma população mal-alimentada, de baixo 
nível de escolaridade e de saúde precária e mal
atendida, o Brasil não tem a menor perspectiva de 
aspirar uma posição favorável dentro do C?ntexto da 
economia mundial. 

O investimento na mão-de-obra tem 'Sido· a 
chave para o êxito das economias desenvolvidas 
desde o Japão - que possui o melhor sistema edu
cacional do mundo-, passando pela Europa, até os 
Estados Unidos. 

· O crescimento espantoso, verificado nas duas 
últimas décadas, de FormoSa, da Coréiâ do Sul, de 
Hong Kong e de Singapura, os chamados Tigres 
Asiáticos, também se apóiam na ênfase dada PelO 
Estado a uma população saudável, bem alimentada 
e bem-educada. É espantoso o progresso que essas 
nações fizeram em apenas 20 anos em relação aos 
índices de alfabetização que ali atingem níveis se
melhantes aos dos países mais desenvolvidos do 
planeta. 

Entretanto, Sr. Presidente, uma quesi:ão de im
portãncia maior está a desafiar a cegueira da elite 
brasileira. 

Refiro-me, Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senado
res, à questão do desemprego! 

Esse é um problema que aflige a todos os paí
ses do mundo. Ninguém, em sã consciência, pode 

• ..oegar-qaer o-desemprego assumiu proporções gra- · 
víssimás entre nós, nos últimos anos. 

Nos dias de hoje, gerar emprego, voltar a cres- _ 
cer são prioridades que desafiam governos e nações 
do mundo inteiro. 

O Brasil vivencia essa mesma realidade, urna 
realidade de tensão, em virtude das altas percent
agens de desemprego e do crescente aumento da 
pobreza nas cidades e no campo. 

Nesse contexto, o emprego produtivo passou a 
ser objetivo essencial para reverter o quadro de de
sequilíbrio criado entre crescimento económico e po
breza, por ser o emprego o único caminho de ascen
são social para os assalariados e o fator interno ade
quado à distribuição da riqueza produzida 

Em muito maior esc;ala do que se pensa, a tão 
decantada globalização da economia passa neces
sariamente pela eliminação da pobreza 

A História ensina que a pobreza, deixada à 
própria sorte, tende a alargar-se vegetativamente, 
gestando tensões e preparando o terreno para trans
fonnações violentas. 

Portanto, pela enésima vez, estou ocupando 
esta tribUAa para reclamar do Governo uma efetiva 
política de-geração de empregos. 

Naturalmente, Sr. Presidente, Sr<s e SI!>. Se
nadores, ao chamarmos a atenção para a pej'da· de 
capacidade competitiva em que o Pafs incoJ!e, ao 
deixar de dar assistência adequada à qualidáde de 
vida de sua população de baixa renda, destacando 
apenas o aspecto do desemprego, não ignoramos as 
premências da educação, da saúde e da alimentação, 
nem tampouco são esses argumentos mais fortes em 
favor da retomada dos investimentos sociais. · 

Tais investimentos devem se realizar sobretu
do por uma questão ética, solidária e humanista. De
vemos sempre ter presente que o objetivo maior da 
Administração Pública e das Politicas Públicas é 
proporcionar ao homem brasileiro melhores condiçõ
es de vida .e aumentar o bem estar geral da socieda
de. dualquer outro argumento, Sr. Presidente, é 
mero exercício de retórica. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o áiSCUtSO do Sr. Valmir Cam
pelo, o Sr. Emandes Amorim, 4" Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo&~oo~~~v~~nta 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Encer
rou-se ontem o prazo para a apresentação de emen
das às matérias: 

- Projeto de Lei. do Senado n• 138, de 1995, de 
autoria do Senador Humberto Lucena e outros Srs. 
Senadores. que cria a área de livre comércio no Mu
nicípio de Cãbedelo, no Estado da Paraíba; 

_ - Projeto de Lei do Senado n• 296, de 1995, de 
autoría do Senador Júlio Campos, que altera o dis
positivo da !,ei n• 6.494, de 7 de dezembro de 1977, 
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estendendo direito à participação em atividades de 
estágios; e 

- Projeto de Lei do Senado n• 313, de 1995, de 
autoria do Sr. Senador Júlio Campos, que regula
menta o uso da língua vernácula para denominaç& 
es de estabelecimentos industriais, comerciais e~ de 
serviços e dos seus produtos e dos respectivos ma
nuais de instruções, guias e informações, mapas, 
cartas, folhetos, letreiros, painéis e toda e qualquer 
modalidade de informação destinada ao consumidor 
brasileiro. 

Aos projetos não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente. 

O Sr. Júlio Campos, 2" V"tee-Presiden
te, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. -- ... 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con-
- .. ~~a j:>alavra ao nobie Senador Eduardo Suplicy. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas 

Neto. (Pausa.) 
Peço ao nobre Senador Valmir Campelo que 

assuma a Presidência dos trabalhos. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 
S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quero usar este 
espaço privilegiado para tecer algumas consideraçõ
es sobre o projeto de lei que apresentei ao Senado 
Federal e que institui o Plano de Gerenclamento do 
PanlaQW Mato-Grossense. Espero demonstrar aqui 
o efeito positivo-que pode ter, sobre o desenvolvi
mento de Mato Grosso, a gestão institucionalizada e 
integrada do Pantanal. Um efeito desenvolvimentis
ta, de aperfeiçoamento social, de atração de investi
mentos, com repercussão em todo o Estado, a partir 
da questão do cuidado e do carinho ambiental com 
as coisas do Pantanal. 

A Constituição, em 1988, estabeleceu concei
tos muito avançados e modernos na questão do 
meio ambiente. Naquela ocasião, foi desenhado um 
horizonte ideal, a ser alcançado com muito esforço, 
por meio da evolução das mentalidades, com o soar 
de sinais de alerta para perdas ambientais que o 

• ..Eais já havia-sofrido e que deveriam ser -mitigadas e 
evitadas no futuro. 

O que não se previa então é que, deconridos dez 
anos, estivéssemos, como estamos, muito mais segu
ros, não só da importância da questão ambiental, 

como também da forte integração entre ambiente 
natural, dinâmica socta1 e economia Trata-se de um 
inter-relactonamento que vai ficando mais claro, 
mais presente. Em decorrência dele, a minimização 
dos impactos ambientais e a programação do uso 
dos recursos naturais estão sendo vistos, cada vez 
mais, como necessidades estratégicas de primeira 
ordem, tanto para a elaboração de políticas públicas 
quanto para a irq~lantação de empreendimentos pri
vados. 

As políticas públicas e os empreendimentos 
privados que garantem a harmonia entre o econõmi
co, o soctal e o cuidado .com o meio ambiente, além 
de promover uma sinergia positiva no avanço desen
volvimentista, estarão cercados do prestígio que as
segura financiamentos privilegiados e atração de in
vestimentos de qualidade. 

A Constituição Federal faz referência explícita 
qo Panta<~al Mato-Grossense, no § 4° do art. 225, 
que ieza:-

• A Floresta . Amazõnica brasileira, a 
Mata Atlântica, a Serra do Mar, o P,antanal 
Mato-Grossense e a Zona Costei~o pa
trimõnio nacional, e sua utilização far-lS&á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegu
rem a preseMiçâo do meio arrtliente, inclusi
ve quanto ao uso dos recursos naturais". 

E fico feliz, porque este artigo da nossa Consti
tuição, este capítulo referente ao meio ambiente 
teve grande participação minha, quando Deputado 
Federal, na Constituinte de 88. 

O Sr. Bernardo Csbral - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JÚUO CAMPOS -1 Ouço, com muita 
honra; o Senador Bernardo CabraJ. 

O Sr. Bernardo Cabral - Era exatamente isto 
que eu ia registrar, eminente Senador Júlio Campos: 
a participação de V. Ex", e dou o meu testemunho 
com a responsabilidade de quem foi Relator. Todos, 
unidos, acabamos fazendo o melhor capitulo que 
existe nas constituições do mundo inteiro sobre meio 
ambiente. De modo que o discurso de V. Ex" não só 
é oportuno, como resgata um momento histórico, fa
zendo justiça a todos que foram constituintes. Como 
V. Ex" não pode fazer o elogio próprio, chamado 
auto-elogio, registro o meu à atuação de V. Ex". 

O SR. JÚUO CAMPOS - Muito obrigado pelo 
aparte, nobre_ Senador Bemardo Cabral. Sinto-me 
honrado pelãlembrança de V. Ex" que, à época, era 
Deputado. Federal e foi Relator-Geral da Constitui
ção de 88, sendo um dos sustentáculos nossos, jun
to com o ql,!erido amigo e hoje Secretário do Meio 
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Ambiente de São Paulo, de grande saudade nesta 
easa, Deputado Fábio Feldmann. Com um grupo de 
Parlamentares, juntos lutamos, e V. Ex" acatou. De
pois de passarmos pela Subcomissão do Meio Am
biente, Minorias e Defesa do Consumidor, chega
mos até o Relator-Geral, que acatou em muito boa 
hora a inclusão de um capítulo específico do meio 
ambiente na Constituição Federal, e que hoje serve 
de modelo para outros países do mundo. 

Continuo a leitura, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
Senadores, o Pantanal não é meramente um patri
mônio nacional. Trata-se, com seus cento e cinqüen-

A abordagem científica sistemática, permanen
te, aprofundada, permitirá identificar os meios de re
cuperar e mitigar certas agressões já cometidas con
tra o Pantanal, saber as áreas e limites de tolerância 
para a ação do homem no Pantanal, conhecer a ca
pacidade de auto-recuperação no Pantanal. 

Corno o Pantanal recebe suas águas de fora de 
seu território, é pelos cursos d'água que o penetram 
que lhe chegam muitas das ameaças de degradação. 
A Depressão Pantaneira é extremamente dependente 
da qualidade das águas que para ela convergem. A 
degradação, e ameaça de degradação, vem, antes de 
mais nada, de fora, das alividades.efetuadas em suas 
bordas, ou de poluição originária de áreas mais distan
tes, fazendo com que quaisquer medidas de gestão 
ambiental tenham que considerar um contexto territo-
rial mais amplo que o Pantanal em si. 

A expansão agrícola, a alividade mineral, nas 
tegiões que interagem com o Pantanal, têm que ser 

ta mil quilómetros quadrados, da maior bacia de 
inundação continua da Tena e um dos redutos mun
diais da biodiversidade. A variedade de sua fauna é 
sobejamente conhecida e admirada. É um ecossiste
ma não-homogêneo, encontro riquíssimo de vários 
ecossfstt!mas. Sua vegetação é formada por influên- .. 
cia da Roresta Amazónica, do Checo e, predomi- · 

· ·n~-nte, do Cenado. -

O Pantanal é urna área de transição que abriga 
ecossistemas aquáticos, sarni-aquáticos e terrestres, 

· em complexas interações e interdependências. Sua 
mais marcante característica é a gmnde presença 
da água; vastidões de água que se contraem e se 
expandem sazonalmente, em ritmo anual, que se re
pete há. milénios.. Água que não tem origem em suas 
entranhas, mas que provém das chuvas e dos rios 
que adentram seu território. Inundação que o Panta
nal absorve, evitando enchentes catastróficas nas 
regiões que lhe ficam a jusante. 

- praticadas-em modalidades que incorporem a per
cepção dos benefícios econômicos de longo prazo 
advindes de cuidados básicos com a integridade do 
meio ambiente. 

Além do período hídrico especialíssimo do 
Pantanal, com a dinâmica das inundações periódi
cas e r:.egulares, além da riqueza da sua fauna e flo
ra, que lhe é tão própria, há um traço que é o único 
nesse território que, à primeira vista, parece perten
cer apenas e unicamente· ao reino da natureza: é 
que lá o homem habita há mais de duzentos anos, 
adaptado, harmonizado e embalado pelos ritmos na
turais. O Pantanal é caso único de atividade humana 
em meio a um santuário ecológico. 

Efetivamente, a pecuária rústica bem carac
terística, a caça e a pesca de subsistência, as ma· 
nifestaçôes culturais próprias do homem pantanei
ro são tradições que apontam para uma lição mui
to importante: é possível conciliar o equilíbrio eco
lógico com o desenvolvimento social e econômico. 
Para isso, não só é necessária uma postura de 
-Fespei!o aõsiitmos e dons da natureza, mas tam
bém cumpre aplicar o estudo científico, descobrir o 
jogo de causas e efeitos, as influências entre os 
fatores: fatores da natureza e fatores da presença 
e ação do homem. 

Vivemos um momento, na Região Centrá-oes
te, e em particular no Estado de Mato Grosso, em 
que existe um equilíbrio de conceitos, de impulsos, 
entre o querer fazer, desenvolver, desbravar e a 
compreensão de que é preciso evitar a deterioração 
ambiental. ·A solução é o desenvolvimento sustentá
vel, onde não·se nega nem o desenvolvimento, nem 
o meio ambiente. 

No caso· do nosso Pantanal, acumulou-se bas
tante conhecimento sobre seus problemas, tomou-se 
claro que precisamos de uma ação institucional abran
gente e fi.rme para cuidar dos seus interesses, tão 
complexo§ que são, pela sua articulação com tudo o 
que se faz nas suas bordas e mesmo além clelas. 

É o momento exalo de dispormos de uma lei 
modema, formulada com os cuidados exigidos pela 
complexidade que cerca tudo o que diz respeito ao 
Pantanal. É o que proetira alcançar o Projeto de Lei 
n• 80/96, que apresentei este ano no Senado, e que 
trata de instituir o Plano de Gerenciamento do Pan
tanal Mato-grossense, cumprindo, é claro, dispositi
vo da própria Constituição Federal. 

Pelas razões já afloradas, o projeto de lei esta
belece que o Plano de Gerenciamento se aplica em 
toda a área da Bacia Hidrográfica do rio Paraguai, 
situada em:.!_enitófio brasileiro, isto é, a área com
preendida desde a nascente do rio Paraguai, em 
nosso EStado, e seus formadores até a saída desse 
curso d'água do território nacional, em Mato Grosso 
do Sul. 
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O Pantanal, para aqueles que não o conhe
eem, é internacional, não fica restrito ao Brasil. Dois 
países irmãos nossos também têm o seü reflexo 
pantaneiro: a Bolívia e o Paraguai. 

Segundo o projeto de lei, o Plano de Gerencia
mento deverá ser formulado, coordenado e aplicado 
por comissão composta por representantes do Po
der Executivo Federal, dos Governos dos Estados 
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dos Gover
nos dos Municípios cujos territórios estejam na área 
da Depressão Pantaneira, da comunidade cientffica, 
de entidades não-governamentais - as ONGs, e 
também de empresas privadas. 

E por que citar outros três segmentos não-go.. 
vemamentais, como a comunidade científica, as 
ONGs e as empresas privadas? Porque elas tam
bém têm responsabilidade com a sociedade brasilei
ra em·'Jlreservar essa riqueza, que não é só dÓ Bra
sil. HQje, posso dizer ql)e o Pantanal é um patrimô-

- · · nio'tla.Rumanidade. 
TIVemos o privilégio de receber, naquela área, 

várias autoridades mundiais. A úitima delas, que es-: 
· teve conosco há pouco tempo, foi o ex-Presidente 
de Portugal, Mário Soares, o qual foi hóspede em 
minha propriedade, a Fazenda São José do Piquiri, 
nas barrancas do rio Piquiri. 

No meio do Pantanal Mato-grossense, na divi
sa dos dois Estados, Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, o ex-Presidente Mário Soares disse-me: "Sena
dor, nunca vi uma coisa tão linda, tão maravilhosa 
corno o Pantanal Mato-grossense!" 

Outras pessoas <ie prestígio internacional que 
por lá passaram também deixaram sua marca de ad
miração, como o ex-Presidente Roosevelt, dos Esta
dos Unidos, e o ex-Primeiro-Ministro e ex-Presidente 
da União Soviética, Gorbatchov. Também esteve por 
lá, recentemente, os Presidentes do Banco Mundial 
e do BID, enfim, as grandes autoridades. -

Agora, o Banco Mundial e o BID estão abrindo 
linhas de crédito· para fazer o Saneamento básico 
das cidades em voHa do Pantanal Mato-grossense 
e, além do mais, dando oportunidade ·de melhoria 
nas condições daquela área, em termos de prepa
rarmos a nossa região para receber um grande fluxo 
de turistas, principalmente aqueles que fazem o eco
turismo. O Brasil tem uma grande fonte de receita 
para o ecoturismo cqm a Região.Amazõnica, com a 
região do rio Araguaia, com o Nordeste, com as nos-

• sas prai<IS- e~ principalmente, com o Pantanal na 
nossa Região Centro-Oeste. 

Para cumprir seu i:lbjetivo geral, o Plano, por 
comando legal e explícito, procurará atender a obje
tivos específicos, dentre os quais vale mencionar: 

- harmonizar o uso de recursos naturais e as 
atividades humanas, assegurando o equilíbrio am
biental no Pantanal; 

- em toda a região da Bacia Hidrográfica do rio 
Paraguai, impedir exploração predatória dos recur
sos naturais que possa degradar ou descaracterizar 
ecossistemas do Pantanal; minimizar os conflitos en
tre usos e atividades e cuidar do incremento dos 
processos produtivos econOmioos, observadas as li
mitações ambientais da região; 

- conservar áreas representativas dos ecossis
temas do Pantanal, bem corno recuperar as que se 
encontram degradadas; 

- cuidar da fixação e desenvoMmento das po
pulações do Pantanal, pelo acesso a tecnologias 
ambientalmente adequadas; 

- promover o planejarnento e gestão das ativi
dades humanas no Pantanal de forma coordenada, 
qesoentralizada e participativa. 

Se para o Plano de Gerenciamento do Panta
nal são traçados esses objetivos genéricos, o projeto 
de lei trata de dotá-lo, adicionalmente, de metodolo
gia e instrumentos técnicos e de gestão, bem corno 
de metas e diretrizes. " 

Sr. Presidente, o Plano de Gerenciaménto do 
Pantanal desenvolverá e adotará o zoneamento eco
lógico-econOmico, através do qual serão identifica
das e selecionadas unidades territoriais que, por 
suas caracterfsticas físicas, biológicas e sócio-eco
nõmicas, devam ser objeto de ações especiais, com 
vistas a seu potencial produtivo e sua qualidade am
biental. 

As normas e metas definidas pelo zonearnento 
· ecológico-econõmico para dada unidade territorial 
serão aplicadas e alcançadas através· de um Plano 
de Açao ~ Gestão. O projeto de lei define o escopo 
do Plano de Ação e Gestão e seus componentes es
senciais. 

O projeto de lei também submete o Plano de 
Gerenciarnento do Pantanal a uma gama de metas e 
diretrizes, dentre as quais se destacam: 

- desenvolver ações integradas enire · órQãos 
federais, estaduais e municipais em sua atuação no 
Pantanal: 

- implantar programas de rnonitoramento de re
cursos naturais; 

- instituir mecanismos de participação e con
suita às comunidades; 

- promover a. melhoria das condições de vida 
das populaÇões, eSiimulando a fixação das comuni
dades tradicionais; 

- proteger os ecossistemas e o uso de suas po
tencialidad~conforme sua capacidade de suporte; 
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- assegurar a integração harmônica do Panta
Aal com as regiões que o influenciam, ou são por ele 
influenciadas; 

- promover a mitigação dos impactos prove
nientes de zonas contfguas sobre o Pantanal; 

- incentivar e premiar empreendimentos e tec
nologias que contribuam para o desenvolvimento 
sustentável do Pantanal; 

- estabelecer normas especificas para o desen
volvimento do turismo na região; 

- criar escolas técnicas e unidades de pesquisa 
adaptadas às necessidades do Pantanal; 

- capacitar tecnicamente equipes municipais e 
estaduais interdisciplinares para a gestão ambiental 
do Pantanal. 

Causam, pois, preocupação algumas evidên
cias da deterioração ambiental que já se registram 
no-Pamanal. A expansão da fronteira agrfcóía na 
Regiijo . Centro-Oeste !lCOnteceu de forma desor-

~ ·1fenaGa, atingindo ecossistemas no Pantanal. A 
atividade mineradora em terras altas é outra 
ameaça. Também é agente de degradação o des
matamento nas altas bacias, que provoca a erosão 
e assoreamento, como se constata, infelizmente, 
no rio Taquari. Na própria área do Pantanal, assis
timos à implantação de lavouras com técnicas 
agressivas, como diques. e canais de irrigação, 
que podem gerar prejuízo ao equilfbrio ambiental 
que ali se deseja manter:· ~ 

Mas o Plano de Gerenciamento do Pantanal, 
que ora estamos apresentando, uma vez transfor
mado em lei, não aluará como mero instrumento de 
defesa do meio ambiente. Está ele formulado e ar
mado de maneira mais abrangente e ambiciosa: po
derá ser o mediador entre o económico, o social e o 
ambiental. Com o lastro de conhecimento cientifico 
que agregará ao tratamento das questões da região, 
ele, indiscutivelmente, poderá ser mesmo uma ferra
menta desenvolvimentista, mas conduzindo a um 
desenvolvimento de qualidade. Um desenvolvimento 
econômico com excelência ambiental que, por isso, 
granjeie para Mato Grosso e para a região o apoio 
nacional e internacional a empreendimentos de alto 
interesse para nossa população. 

O turismo é não só um exemplo desse equilí
brio que devemos buscar, mas também uma ativida
de que merece, por sua importância, um comentário 
à parte. O turismo é a indústria contemporânea mais 

• promissora em todo o mundo. .. 
- · Aqui mesmo, em Bras-~fa, Distrlto Federal, tão 
bem representado nesta Casa pelo nobre Presidente 
em exercfcio, Senador Valmir Campelo, o turismo 
está começando a se desenvolver. É .uma fonte de 

renda que movimenta grandes receitas e cria empre
gos maciçamente. 

Principalmente neste momento em que há 
grande desemprego no Brasil, o turismo seria a 
grande saída, geradora de empregos para a mão
de-obra em toda a nossa região. O Centro-Oeste 
tem um potencial muito grande, como na região do 
Araguaia, aqui tão bem representada pelo nobre Se
nador Totó Cavalcante. Todas as suas áreas pos
suem um potencial magnífico para carrear 6 grande 
pólo turístico do ecoturismo para a nossa região. 

O turismo, por outro lado, quando praticado 
sem o devido controle, pode ser fonte de dano am
biental. 

No Pantanal, o turismo, tal como se dá hoje, 
tem um duplo significado: o de oportunidade excep
cional de desenvolvimento e o de aito risco de perda 
das potencialidades turísticas da região. É risco, 
guando implica caça e pesca predatórias; é risco, 
quando produz lixo sem controle, ou perturba o ciclo 
de vida da fauna. Por ser o turismo, se praticado 
sem os cuidados de um programa coerente, uma be
nesse que se pode auto-sabotar, prevê o Plano de 
Gerenciamento do Pantanal !! imposição de nonnas 
especfficas para a atividade de turismo. 

Vemos que a condição de patrimônio nacional, 
atribuída ao Pantanal Mato-grossense pela Consti
tuição, não pode ser entendida apenas corno indica
tiva da necessidade de preservação rígida de um 
santuário ecológico. Para alcançar-se o desenvolvi
mento sustentável no Pantanal e nas regiões contf
guas é necessária uma ampla negociação entre o 
social e o econõmico, tendo como eixo central a ma
nutenção do equilíbrio ecológico. 

A CJiFPação humana nas bordas da planície é 
irreversível, mas não deve ser destrutiva ·~ precisa 
ser controlada. De forma dinâmica, é verdade. Mais 
do que ser urri constrangimento ao progresso mate
rial, o componente ambiental lhe dá consistência, 
perspectiva de longo prazo, configurando um direito 
democrático de toda a sociedade, incluído nesse di
reito o das gerações futuras de terem à sua disposi
ção recursos naturais não esgotados e não deterio
rados. 

O Pantanal é uma área privilegiada, que deve 
continuar a ser motivo de orgulho para todos nós, 
brasileiros, das gerações atllais e futuras. Minha es
perança e _certeza é que o Plano de Gerenciamento 
do Pantanàl-Mato=Grossense, uma vez vigeníe, dará 
uma decisiva contribuição para esfã conquista, que 
será de todos nós. 

Era o g_ue eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - Con
eedo a palavra ao nobre Senador Totó Cavalcante, 
por 20 minutos. 

O SR. TOTÕ CAVALCANTE (PPB-TO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ~antes de 
iniciar a minha saudação ao Bispo D. Alberto, que 
vai tomar posse logo mais, às 17 horas, em Palmas, 
eu gostaria de cumprimentar o Senador Júlio Cam
pos pelo belo pronunciamento que fez, esta manhã, 
em defesa daquele santuário que é o Pantanal 
Mato-grossense. Ninguém melhor para falar do Pan
tanal Mato-grossense do que o Senador Júlio Cam
pos. Quando estudante, motivado pelo idealismo, 
tive a oportunidade de identificar os anseios daquele 
jovem estudante Júlio Campos, quando defencfa a Ce
nog - Casa do Estudante do Norte Goiano -, e tam
bém;- mlo'inspiração do seu ideal, lutava e divulgÍI.va o 
verda.>feiro Mato Grosso iJUe traz no seu sangue. 

~ · · ·· c-~. Presidente, tenho lido nos jornais e revistas 
sobre o sofrimento de Sua Sentidade. o Papa João 
Paulo 11. Observo, com tristeza, que a idade e a 
doença vão aos poucos minando a grande resistên
cia física, que permitiu ao Santo Padre disseminar a 
fé católica por todos os continentes. Alegrei-me, no 
entanto, ao ver que, inspirado por Deus, designou o 
Papa, para a mais nova Arquidiocese do Brasil, o 
mais jovem Arcebispo do mundo. 

Penso que a Providência Divina não tem rela
ção com a velhice ou a mocidade, que tanto preocu
pam a nós, mortais comuns. 

Se a esperança não tem idade, espero que o 
Santo Padre se recupere e durante muijos anos ainda 
nos dê a graça da sua atuação fenomenal. E espero 
que o -mais jovem Arcebispo do mundo tenha encon
trado, na mais jovem capital dos Estados brasileiros, a 
seara fecunda e adequada à sua sagrada missão. 

Busquei conhecer o seu curriculum vitae. Im
pressionou-me o conjunto de atividades desenvolvi
das, em mais de 20 anos de dedicação e amor ao 
próximo, desde os tempos da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, em 1971. 

Busquei conhecer o indivíduo, o ser humano 
que atende pelo nome de Dom Alberto Taveira. Im
pressionaram-me tanto a energia quanto a compai-
xão, tanto a disposição quanto a tranqüilidade, tanto 
a segurança quanto a fé. 

Por essas razões, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. 
-senadoreS, ãlegro-mé, nao só. como político que 
acompanha a evolução das expectativas dos seus 
correligionários,-não só como Senador, que defende 
os interesses do seu Estado, mas também como 
cristão católico, ao ver que a Arquidiocese de Pai-

mas e que o nosso Estado do Tocantins foram colo
cados nas mãos de um justo, de um homem inteira
mente devotado à Igreja e à comunidade. 

Por isso, sei que Dom Alberto receberá todos 
os que necessijarem de orientação e de amparo 
como filhos de seu coração - católicos ou não católi
cos. Sob a inspiração do Espírito Santo, suas pala
vras serão como bálsamo para os aflitos. Seus con
selhos, iluminados pela verdadeira fé e compaixão, 
tomarão mais leve o fardo daqueles que se encon
tram em sofrimento e reconduzirão ao redil as ove
lhas que se tenham desgarrado. 

O fervor religioso dos paroquianos e o trabalho 
missionário dos padres, religiosos e leigos, conduzi
dos e estimulados pelo dinamismo carismático do 
novo Arcebispo, levarão a Arquidiocese de Palmas a 
envolver a juventude e as fammas tocantinenses, re
vigorando-lhes a fé no Evangelho de Cristo e a parti
cipação Qas associações e movimentos religiosos. 
Sua expel'iência no campo vocacional e do magisté
rio muijo o credenciam a influenciar a nossa mocida
de, com o carinho e a compreensão de um veroadei-
ro pai espimual. • 

Em conversa com o Padre Rui Cavaicante, 
percebi que a comunidade católica da recém'criada 
Arquidiocese de Palmas aguardava ansiosa a che
gada do seu Pastor. Sua presença assinala o alvore
cer de um novo tempo, em razão da ampla visão 
dos problemas humanos e do embasamento de vir
tudes de que é possuidor. 

Apesar de ter apenas quarenta e~ seis anos, no
bres Colegas, o Arcebispo possui tanto uma forma
ção religiosa adequada- é filósofo e teólogo- quan
to uma experiência de vinte e cinco anos de exercí
cio do ministério católico. Durante vinte anos de 
1971 ·a 1 !i91, dedicou-se à Arquidiocese de Belo' Ho
rizonte, desenvolvendo diversas atividades sempre 
de cunho comunijário, inclusive o magistério. 

Alçado ao episcopado em 1991, tomou-se Bis-
po Auxiliar de Brasma, até ser escolhido Arcebispo 
de Palmas, no dia 27 de março deste ano. Aqui na 
Capital do País, assumiu o Vicariato Sul da Arquidio
cese, que abrange Taguatinga, Brazlândia, Ceilân
dia e Samambaia. ···· · --·· 

Essa personalidade alegre, extrovertida e ca
rismática deixará saudade também no Congresso 
Nacional. Desde 1991, Dom Alberto atuou como As-
sessor Episcopal junto à Pastoral Parlamentar Cató
lica. Os Deputados e Senadores católicos o escolhe
ram para ãCompanhá-los em- suas· atividades no 
Congresso, quando solicitado, como conselheiro e 
orientador espimual. O Arcebispo, durante esses 
cinco anos._ participou das reuniões de reflexão e 
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oração do grupo, dos encontros ecuménicos e católi
-cos e de todas as celebrações das datas festivas do 
Calendário da Igreja Católica do Brasil. 

É com grande satisfação, portanto, que lrans
mtto à Nação, por intermédio de seus legítimos rep
resentantes no Congresso, o júbilo do povo tocanti
nense pela nomeação de Dom Alberto. Associam-se 
a mim, nesta justa homenagem, o Governador José 
Wilson Siqueira Campos e o Prefetto da mais jovem 
capttal do Pais, Palmas, Eduardo Siqueira Campos. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs Senadores, Dom Al
berto Taveira Corrêa tomará poSse, hoje, às 17 ho
ras, como Arcebispo Metropolitano de Palmas, Ar
quidiocese que tem como padroeiro o Divino Espírito 
Santo. A Ele- ao Divino Espírito Santo- confiamos 
nossa Igreja e nossas vidas, inclusive a de Dom Al
berto, e também a de Sua Santidade, João Paulo 11, 
Cuje-prG<ltO restabelecimento encarecemos em nos: 
sas Qrações. _ 

- - · ·· -:--Sram essas as consideraÇões a fazer, Sr. Pre
sidente. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Totó Caval
cante, o Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio 
Campos, 2" Vice-Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Mesa 
Diretora asSocia-se à homenagem que V. Ex' presta 
em seu pronunciamento a Dom Alberto a sua posse 
frente à diocese de Tocantins, a realizar-se, hoje, 
nesse Estado de Tocantins Esperamos que ele faça 
um grande trabalho em prol do desenvolvimento so
cial e religioso do povo de Tocantins. 

Çoncedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda, por vinte rriinlrtos. 

O SR. JOEL. DE HOL.L.ANDA (PFL.-PE. Pronun
cia o seguinte discursó.) - Sr. Presidente, S,.s e Srs. 
Senadores, o ato de governar pressupõe a prática de 
prerrogativas regularmente inscritas na Consttti.Jição e 
nas leis. Por isso, há de se ter o mínimo cuidado quan
do, a pretexto de fazer oposição à autoridade máxima 
de um país, o inconformismo de uns, a ansiedade de 
outros e o falso saber de muttos venham a determinar 
a condenação desariazoada de gesto que, em si, ex
pressa o autorizado exercício do poder. 

Observe-se que a concessão do indulto espe
cial e condicional, de que cuida o Decreto n• 1860, 

- _sje 11--de-abFil pretérito, insere-se entre aquelas com
petênCias priVativas do Presidente da República, 
descritas no art. 84 da Lei Magna. Sendo ato de 
vontade pessoal do Chefe da Nação, não i1 nplica, 
ne'Tl mesmo quanto à oportunidude de sua expedi-

ção, o comprometimento de outrem que não o pró
prio signatário da medida. 

Basta ver que, sob o comando do inciso XII do 
citado artigo, conceder indulto e comutar penas só 
depende de "audiência dos órgãos instituldos em 
lei", se e quando o Pre~idente entender necessário. 
No caso presente, no entanto, o Governo teve a 
cautela de ver aconselhada a sua decisão, pautan
do-se na análise técnica do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária. 

Nessa conformidade, o benefício presidencial 
contempla: 

a) o sentenciado à pena de até seis anos de 
privação da liberdade, desde que seja réu primário e 
tenha bons antecedentes; 

b) o que tenha sido anteriormente beneficiado 
pela atenuação da pena, se, descontados os dias 
correspondentes do total da condenação, restarem 
p.inda ate,seis anos de prisão para cumprir; 

· c) 0'-que, já tendo resgatado parte da pena, na 
forma estatuída pela Lei de Execução Penal, man
tendo a condição de réu primário e de bons aritece
dentes, tenha um saldo de até seis anos de prisão a 
cumprir. ~ 

Os cuidados estendem-se à concessão da gra
ça tão-somente ao condenado à pena privativa de li
berdade que tenha cumprido, no mínimo, um sexto 
da condenação, aferido o seu bom comportamento 
pela autoridade responsável pela custódia, à vista 
de não constar, no prontuário do recit.iso, qualquer 
apontamento de tatta disciplinar de natureza grave, 

É relevante notar, neste ponto, que após a con
cessão do benefício, uma vez aceito pelo destinatá
rio •em cerimônia solene•, o indultando recebe cópia 
sentença __ concessiva lavrada pelo Presidente do 
Coríselhli Penitenciário ou pela autoridade respon
sável pela custódia. 

Após dois anos em liberdade, e subsistindo as 
condições de primariedade e de bom comportamen
to, o Juiz de Execução, mediante pareceres do Con
selho Penitenciário e do Ministério Público, formali
zará a extinção da pena privativa de liberdade. Des
cumpridas as obrigações, ao revés, tomar-se-á sem 
efetto o indulto condicional, regredindo o beneficiário 
ao regime em que se encontrava, subtraindo-se da 
nova condenação o período usufruído. 

Por fim, o perdão presidencial não beneficia os 
condenados por crime de latrocínio, de extorsão 
qualiticada::_Qela IDOrte; -de extorsão mediante se
qüestro; de estupro simples e qualificado; de atenta
do violento ao pudor simples e qualificado; de epide
mia com morte; de errvenenamento de água potável 
ou de subs!_ância alimentícia-ou medicinal com mor- _ 
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te· de homicídio cometido em ação típiea de grupo 
~ extermínio; de homicídio qualificado e genocídio, 
sejam tentativas, sejam consumados. 

A exclusão abrange, ainda, entre outros, os con
denados por crime de "colarinho branco"; de tortura e 
de terrorismo; pelos crimes tentados ou consumados 
contra a Administração Pública e contra a Administra
ção Militar; pelos crimes definidos no Decreto~ei n• 
201, de 27 de fevereiro de 1967, que trata da res
ponsabilidade dos Prefeitos e dos Vereadores. 

Enquanto o indulto nos parece irretocável, so
bretudo quanto ao mérito, algumas opiniões em cur
so procuram nele encontrar pontos censuráveis, ou 
reduzir-lhe a importância, a começar de, realmente, 
permitir a libertação de mais de dez mil presidiários, 
lançados às ruas "sem emprego e orientação", 
ameaçando aumentar "o índice de agressão à !l()Cie
dade",- .,. 

.A Jesse pensamento segue-se· a suposição de 
· ·qtJe..e-indivíduo, que tem liberdade de ação e "uma 
personalidade próxima da delinqüência, tenderá 
sempre a acreditar que vale a pena apostar na roleta 
da impunidade". 

Além disso, "setenta por cento daqueles que 
saem das cadeias reincidem no crime", confirmando 
"a incompetência geral do sistema penitenciário". Li
bertar esses presidiários, "para aliviar a superlotação 
dos presídios, é escamotear as causas dã violênCia, 
que passam por todas as mazelas sociais". 

A leitura atenta da iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo não autoriza essas conclusões. E, como 
habitualmente acontece, esse tipo de oposição aal~ 
guma coisa que se edifica, não é acompanhada de 
sugestão que a substitua, que lhe venha a ocupar o _ 
espaç<Hteixado em branco, com semelhante benefí
cio para a sociedade. É a crítica pela cr~ica, revesti
da pela marca da inutilidade e intencionalmente des
trutiva. 

Opinião mais serena e sábia expressa o Minis
tro Sepúlveda Pertence, que avalia o estado de_ fa
lência do sistema penitenciário, onde há "um desres
peito sistemático aos direfios humanos garantidos 
pela Constituição, inclusive aos condenados". Frente 
às lamentáveis condições das nossas prisões, "o 
discurso que prega a reclusão como forma de resso
cialização de criminosos ultrapassa as raias da hipo· 
crisia tolerável", conclui o Presidente do_ Supremo 
Tribunal Federal. 

• -. . É preciso ver, isso $im, que o deereto de 111ilu•
to, se não resolve, minimiza o problema -da superlo
tação dos presídios, impeditivo de quese cumpram 
cerca de trezentos mil mandados de prisão. A popu
lação excedente nos estabelecimentos prisionais 

conta-se ao redor de oitenta mil condenados, geran
dO condições insuporliáveis de convivência,· revofias 
e mortes. 

Parece-nos inaceitável, também, a dedução de 
que a medida presidencial de alguma forma venha 
favorecer a reincidência, ameaçando a população 
ordeira e prestante, porquanto beneficia apenas os 
condenados, até seis anos, por delitos leves e que 
possuam bom comportamento, excluindo da benes
se os reclusos de manifesta periculosidade. 

Tampouco será possível interpretar o Decreto 
como um estímulo à criminalidade dado que, para 
alguns, seria vantajoso correr o risco da transgres
são porque seria amena a vida no cárcere por tão 
pouco tempo. Na realidade, a libertação determina
da pelo Presidente da República é parte substancial 
do_ processo de reintegração do indultado ao corpo 
social, e somente isso, pois não há quem pretenda 
Efelinqüir· -e, assim, experimentar uma vivênciá su
postameriie feliz, por qualquer tempo, no inferno 
muitas vezes trágico das prisões. . 

A propósito, Evaristo de Moraes Rlhó; lecio
nando sobre as sanções privativas da liberdade, 
lembrou que a maior parte dos penalistas inte.macio
nais consideram a pena de prisão apenas cômo um 
instrumento a ser utilizado em casos extremos, 
como o de o condenado representar efetivo perigo 
para a comunidade, já que a-reclusão- é muitas ve
zes improduti_va e realimentadora da criminalidade, 
pervertendo o condenado primário e, aí sim, elevan
do a reincidência entre os ex-presidiários. 

Vamos 'concluir, Sr. Presidente, esta nossa 
breve intervenção, consignando integral apoiamento 
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso pela de
cisão -de ,pecretar o indulto especial e condicional, 
pois que não se- trata apenas de um gesto magnâni
mo do Chefe da Nação mas também de providência 
correta e oportuna. 

Ademais, constitui, na verdade, dentro da boa 
política penitenciária, excelente indutor do bom com
portamento do enca~t:erado, a quem se acena com a 
perspectiva sólida de por isso vir a receber a liberda
de antes mesmo do cumprimento total da sentença 
de prisão. 

Em vista dessas e de outras fundadas razões, 
o Decreto 1.860/96 é, sem dúvida, instrumento que 
se submete, com rigor, ao império dos mandamen
tos e regras dp D[!:eito, enaltecendc, nas suas meri
tórias finaliêlãdes, a mais comphm realização da 
Justiça. 

t:rz. o qüe tln:·~a a diZer, Sr. ~resiC:ente. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Fogaça. S. Ex" 
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o que me traz à tribuna 
neste momento é o assunto gerado a partir de crítica 
feita pelo jornalista Arnaldo Jabor ao Congresso Na
cional, que produziu uma reação imediata e desen
freada não só no plenário da Câmara dos Deputa
dos mas também aqui no Senado. 

Creio que, de um:: vez por todas, é preciso fa
zer uma reflexão profunda sobre o papel de uma lei 
de imprensa, já que ela tem sido tão aventada, tão 
lembrada e tão invocada diante desse fato recente. 

Criamos, no Senado Federal, um projeto de lei 
de imprensa a partir da autoria do Senador Josaphat 
Marinno ~ depois de um trabalho conjunto dos Srs. 
s~nadores para produzir um texto final. É um projeto 

- · ·aelê, que tem, ao contrário do que supõem alguns, 
· a intenção de ampliar a flberdade de expressão e 

não de reduZi-la. A lei de imprensa, na verdade, tem 
como objetivo aumentar o grau de liberdade de ação 
dos jornalistas. 

Há uma frase do Presidente Fernando Henri
que que reputo da maior importância, porque é a 
verdadeira reflexão de um sociólogo. Sua Excelên
cia a disse não me lembro quando, há muitos anos, 
quando ainda era nosso colega Senador. Fernando 
Henrique disse aqui no Senado uma vez que a im
prensa incorroda, a imprensa agride, a imprensa 
nos irrita, mas ela nos ajuda a errar menos. 

Portanto, esse papel fundamental e insuperá
vel da i.[lpre .. sa; ou seja, ajudar-nos a errar menos; 
não pode ser Járhais esquecido ou obliterado por 
uma di&:ussão momentânea, circunstancial e rigoro-· 
semente precária, superficial, porque em .cima de 
um fato de hoje, um fato sem permanência 

Creio que há um enigma indecifrável na cultura 
política brasileira, que é o chamado enigma do polia:: 
dro. O enigma foi inventado pelos gregos, como uma 
espécie de. equação mítica literária, para decifrar os. 
mistérios do universo, do cosmos, do ·homem, da· 
alma. A incompreensão cósmica levava os gregos a 
produzir uma espécie de. équação do imaginário, 
para poder décifrar o indecifrável e explicar o inexpli
cável. Pois este é o grande enigma para os Parla-

- m_Jlntares:-Q!Jai-O corpo geométrico que· tem tantos e 
tantos lados que ·quem enxerga um lado jamais con
seguirá enxergar o outro e que, portanto, jamais 
será amado, plenamente, por todos, unanimemente 
e jamais será. também, odiado unanimemente? 

É preciso entender que o Congresso é um po
liedro, é um corpo geométrico de muitos lados. E é 
impossível desejar que o Congresso seja amado por 
todos, como é impossível desejar que o Congresso 
seja elogiado, porque nenhuma ação congressual 
produz conseqüências unanimemente acatadas ou 
unanimemente aceitas como positivas. 

Quando se flexibiliza o monopólio estatal do 
petróleo e se abre espaço para a concorrência de 
empresas privadas, nós conseguimos, talvez, o 
apreço e o reconhecimento de uma parcela da so
ciedade brasileira, mas o ódio de outra. Há funcioná
rios da Petrobrás que até hoje publicam o nome dos 
Parlamentares com tintas odientas porque votaram a 
favor da quebra do monopólio. Mas há outros sela
res da sociedade brasileira que idolatram o Congres
so por ter aberto perspectivas concorrenciais de in-

-·- vestimenta, de expansão no selar petrolífero. 
Esté~ o enigma do poliedro: jamais será odia

do totalmente e jamais será amado totalmente. Não 
se espere jamais um elogio unívoco ao Congresso, 
porque simplesmente é impossível. Assim, cômo 
toda cnlica jamais poderá ser unívoca, ou seja, ja
mais poderá ser ao Congresso como um todo; Será 
sempre a um dos lados desse poliedro. E se estou 
dentro dele, ora posso ser amado, ora posso ser 
odiado por aquilo que decido ou faço. __ 

Aqui, a cada dia, fazemos escolha, opções po
líticas, tomamos decisões graves, profundas e, basi
camente, não simplistas, não maniqueístas. É muito 
simples e muito fácil escolher entre o bem e o mal; 
entre o certo e o errado; talvez seja fácil escolher 
entre. o que é útil e inútil;· muitas vezes podemos 
pensar que é fácil escolher entre o que é verdade e· 
o que é rnlintira. Mas essas escolhas não são as da 
vida parlamentar; no Congresso Nacional, não esco
lhemos entre o certo e o errado, mas, sim, entre o 
certo e o certo; entre o bem e o bem, entre a verda
de e a verdade; entre duas coisas de duas ações 
úteis; entre duas verdades muitas vezes. E temos· 
que saber o que é precário e o que é substantivo; o 
que_ é profundo e o que é superficial; o que é cir• 
cunstancial e o que é permanente e essencial. Não 
é uma escolha simples. 

É verdade, por exemplo, que os professores 
universitários, assim como os professores de outros 
níveis, sempre tiveram aposentadorias aos 25 anos 
de atividade'? Sim, é verdade. É verdade que a ativi
dade tem graus· estressantes proporcionalmente 
maiores em relação a outras atividades? Sim, é ver-

. . dade. É verdade que lhes cabe o direito de reivindi
car? Sim, é vªrdade. ·Mas tarnbém é verdade que há 
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outras categorias que sofrem muito mais e não têm 
-esse direito; é verdade, também, que há outras cate
gorias que sofrem de stress emocional muito mais 
intenso e não têm esse direito. 

E, no momento em que alguém vota favorável 
a uma ou outra opção, ou seja, no momento em que 
opta entre duas verdades, é amado por uns e odiado 
por outros. 

Na minha cidade, Porto Alegre, os sindicatos, 
de um lado, resolveram publicar como inimigos piJ
blicos o nome dos parlamentares da Câmara qll"l 
votaram a favor de determinadas opções da reforma 
constitucional; mas houve uma publicação da Fede
ração das Indústrias, no início do ano, que condena
va, irrecorrivelmente, os parlamentares que não ti
nham votado a favor da Revisão Constitucional, ain
da no Governo Itamar Franco, e dava a lista ~s 
COfl6eflados. 

.Portanto, é impossível ser amado por todos. 
-···-Esse é o enigma do poliedro. O parlamentar que não 

decffra esse enigma é devorado por ele, porque, 
toda vez em que é feita uma critica, ele quer vingan
ça, ele quer morte, ele quer cadeia, ele quer castigo. 

A recente polémica em tomo das palavras do 
jornalista Arnaldo Jabor provocou manifestações ira
das, discursos sedentos de vingança, apelos para 
que a nova lei de imprensa fosse transformada 
numa espécie de calaboca dos debochados, ou 
seja, que ela fosse o castigo implaçável para os que 
desrespeitam a Instituição. 

Creio que só uma critica diz respeito a esta 
Instituição como um desrespeito definitiVo: quando 
alguém, em nome de um interesse próprio que foi 
atingido, solicita o fechamento do Congresso. Quan
do algYém quer suprimir o Congresso, aí sim, come
te o supremo pecado contra a democracia e merece 
todas as punições e castigos que essa mesma de
mocracia pode lhe impor. 

Mas se alguém diz que no Congresso há isso e 
aquilo, há esse e aquele comportamento, é evidente 
que está apenas enxergando um dos lados do polie
dro. Ou achamos que a sociedade tem que ficar im
passível, inerte, quando vê publicada notfcia de que 
um grupo de palfamentares de um determinado Es
tado exigiu alguns milhões de reais de pagamento a 
uma empresa, que teve prejuízos em outro país, 
para votar a reforma da Previdência, que não tem 
nada a ver com esse fato original? 

Virá crítica sobre isso? Virá. E essa critica atin-
- -ge quem"TAtlnge um desses múltiplos lados do po

liedro. O Congresso Nacional, portanto, é um ser 
múltiplo, é um ser poliédrico; tem muitos lados. Mas 
supor que isso é agressão à Instituição, parece-me 
um exagero, uma deformação. 

É evidente que quando alguém diz que deter
minado grupo parlamentar ou que determinados par
lamentares agiram de forma criminosa, e isso é sim
plesmente calunioso, é para isso que serve o instru
mento democrático da lei de imprensa, porque se o 
que foi dito não é verdade e se isso é uma maneira 
mentirosa de contar e de narrar os fatos, a lei de im
prensa estabelecerá uma punição especifiCa, para o 
caso especffico, diante de uma situação especifica e 
rigorosamente precisa, isolada, dentro da imensidão 
desse poliedro. 

Sei que há os que vestem uma carapuça geral 
e permanente- essas são as vftimas do enigma -e 
que não conseguem conviver com essa múltipla per
sonalidade, que é característica dessa instituição. 
Mas nem por isso devemos entender que a lei é ins
trumento de castigo. A Lei de Imprensa é um instru
mento de amplitude dos espaços democráticos e do 
áireito de"a imprenSa criticar. Aprovamos, no sena
do, o disPõs;tivo segundo o qual o jornalista não vai 
para a cadeia por crime de opinião ou por crime de 
imprensa. Não vai, não pode ir, porque nãoré uma 
ameaça física à sociedade. Em compensação, ca
racterizado o delito, ele paga pena pecuniária e vai 
ser muito mais cuidadoso na segunda vez. Por outro 
lado, o direito de crítica e o direito de opinião é con
sagrado pela Constituição; portanto, temos que res
peitá-to. A forma de combater a manipulação é Iam-
111m emprestar multiplicidade à imprensa, é fazer 
com que a imprensa também seja poliédrica, é fazer 
com que ela seja múltipla, para que todas as verda
des possam ser expressas, possam encontrar ca
nais de expressão. Se a imprensa só tem uma ver
dade e um lado, ela também é inimiga da democra
cia. Portanto, eu caracterizaria como agressão ao 
Congresso, como instituição, somente um tipo de 
manifestação. 

Outra questão é a agressão ou delito de opi
nião relativo a um grupo parlamentar, a um partido 
polftico ou a um determinado e específico parlamen
tar individualizado. Nesse caso, cada um reage e 
cada um se manifesta diante da sua perspectiva in
dividual e personalista. Mas querer transferir para 
essa instituição poliédrica e múltipla questões late
rais, parciais, é no mínimo um gravíssimo engano, 
um erro terrlvel, porque só faz aumentar, só faz am
pliarem-se na sociedade brasileira alguns preconcei
tos que tam~m _existem entre os que não com
preendem, lã fora da· Congresso, a complexidade 
desse poliedro, os que também não decifraram ain
da. E há jornalistas que,. igualmente aos parlamenta
res, não de~itraram esse enigma. E, muitas vezes, 



ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

no erro de um vem o erro da instituição. Há ainda os 
-que, pelo erro de alguns, pedem o fechamento do 
Congresso. Quando . desgostam de uma maioria 
eventual, pedem que o Congresso seja suprimido 
como instituição. Para esses, sim, para os que que
rem suprimir a democracia, a representação política 
pariamentar, o castigo, a punição tem que ser abso
lutamente severa. 

Portanto, registro, Sr. Presidente, que os Parla
mentares atingidos por uma eventual crítica preci
sam ter instrumento de resposta garantido em lei. A 
nova Lei de Imprensa assegura que o Parlamentar 
atingido utilize diretto de resposta eficaz - hoje ele é 
rigorosamente ineficaz, absolutamente "infuncional", 
porque, mesmo quando se o requer, ele não é cum
prido. Não há instrumentos coercitivos que tomem 
obrigatório o cumprimento dessa exigência, o cum
primer~to do diretto de resposta nas proporções 
iguais; ne lugar igual, na mesma dimensão com que 
a notícia foi dada. E essa verdade, que é permanen-

- · te-pa;a. nós, nunca foi bem analisada e bem obser
vada. Muito mais importante dó que reprimir jornalis
tas, do que punir e castigar, do que utilizar o instru
mento do cala-boca, do destampat61io geral da im
prensa, mutto melhor do que isso é termos um ins
trumento de resposta que não implique necessaria
mente crime, delito, processo judicial, cat:leia, casti
go, punição. Não! O direito de respostà é tão-so
mente um direito democrático de espaço e de opi
nião. A nova Lei de Imprensa tem que ser aprovada 
por isto: porque garante, aos que no poliedro se sen
tem atingidos, o direito de responder. A nova lei dis
põe que, em 48 horas, mediante requerimento su
mário da pessoa atingida, o juiz determina a publica
ção da resposta no mesmo local e nas. mesmas di
mensões. E, não cumprida a determinação judicial 
ou requerimento, a empresa jornalística passa a pa
gar multa diária. E vai doer tanto nos seus calos fi
nanceiros, que ela vai um dia publicar. Portanto, é 
esse o grande aspecto inovador, é essa a jmportãn
cia da Lei de Imprensa, e não a visão~ perdoem-me 
- primária, mesquinha, grosseira de que ela é o 
grande instrumento de vingança. Não! A Lei de Im
prensa não tem essa razão de ser, a isso não se 
destina. Ela é instrumento de garantias democráti
cas para os jornalistas e para nós, parlamentares ou 
políticos: para o jornalista, que sabe que não vai pre
so, há punições em níveis graduais de ·pena pecu
niária; para nós há o fato de termos conhecimento 
de que o direito sagrado de resposta será respetta
do, queira ou não queira o dono da teleVIsão, do jor-

- nal, da- revista, seja lá de que órgão de comunicação 
se tratar. Ele pode até não publicar, mas isso lhe 
custará gradativamente um pequeno, mas perma
nente custo nos seus cofres. E possível até que em
presas sejam obrigadas a fechar as portas por não 

terem publicado o direito de reSÍJosta. Mas isso é de
mocrático. Por quê? Porque tão sagrado quanto o 
diretto de a empresa existir e fazer jornalismo é o di
reito dos cidadãos à verdade. 

O Sr. Joel de Hollanda - Permita-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Antes de encerrar, 
ouçc o aparte de V. Ex", já que o Presidente faz si
nal para que eu encerre o pronunciamento, uma vez 
que o tempo já·está concluído. 

O Sr. Joel de Hollanda- Nobre Senador José 
Fogaça, tão-somente cumprimento-o pela forma 
equilibrada com que aborda o assunto em seu pro
nunciamentO. V. Ex' destaca a missão do Parlamen
to, da imprensa e sobretudo o papel que deve de
sempenhar uma Lei de Imprensa democrática: ao 
mesmo tempo servir ao País e assegurar o exercício 
pleno da cidadania. Concordo plenamente com V. 
~x". quan_do diz que· precisamos colocar nos devidos 
termos ~críticas que, eventualmente feitas a al
guns parlamentares, terminam respingando no Con
gresso como um todo. É preciso ter sempre. em 
mente a idéia de que o Parlamento é uma instituição 
permanente e que faz parte do jogo democrátiÇo o 
conflito de opiniões. Temos que acatar, respettar 
idéias das quais discordamos, porque isso faz parte 
da democracia que queremos aperfeiçoar. É muito 
ruim para a instituição quando, de forma emocional, 
de forma virulenta, se tenta responder a essas críti
cas fettas pela imprensa. Acredito que a melhor for
ma de a elas respondermos é cada um de nós pro
curar desenvolver, como estamos fazendo, com se
riedade e dedicação, as nossas tarefas como repre
sentantes dos nossos Estados no Senado, assim 
como os Parlamentares da Câmara dos Deputados. 
Se cumpiliTnos essa nossa missão e esperarmos 
que também os jornalistas cumpram o seu dever de 
bem informar, de forma consciente e criteriosa, exer
cendo também com ética suas funções, creio que 
estaremos, tanto os jornalistas quanto nós, Parla
mentares, contribuindo para o verdadeiro Estado 
Democrático. Portanto. parabenizo V. Ex' pela forma 
como abordou o tema. Ele é delicado e tem muitas 
controvérsias, mas V. Ex" conseguiu, em boa hora, 
colocá-lo nos devidos termos, destacando a impor
tância da Imprensa e a de um Congresso que se 
afirme pelas suas realizações e não pelas arr~E!aças· 
que possa fazer por meio ~de um instrumento como a 
Leide Imprensa. _ · · · 

. . O SR."JOSÉ FOGAÇA - Senador Joel de Hol
- Ianda, agradeço muito o aparte de V. Ex" e a forma 

gener<l§a com que procura estimular essa nossa in-
tervenção. -_ - - · 
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Quando vim para o Congresso Nacional, em 
t983, houve um seminário aqui a respeito exala
mente da imagem do Congresso. Recordo-me que o 
então Presidente ela Câmara dos Deputados, Depu
tado Ulysses Guimarães, chegou a convocar uma 
oportunidade, em cadeia de emissoras de rádio e te
levisão, para tentar salvar ou tentar afirmar a ima
gem do Congresso. 

Escrevi um pequeno artigo, à época - não me 
lembro em que jomal foi publicado -, que procurava 
exatamente chamar a atenção para isto: para o fato 
de que é um processo democrático basicamente 
conftitivo, e os graus de conll~o de uma sociedade 
são tão maiores quanto maiores são as suas preca
riedades, do ponto de vista económico e social. So
ciedades homogéneas são aquelas desenvolvidas e 
estáveis, e, mesmo assim, são conflitivas. Imaginem 
socieda!Es de contradições económicas e sociais 
tão wolundas, e aparentemente tão insuperáveis, 
coroo.as da sociedade brasileira! 

É evidente que o Parlamento tem que ser 
palco das maiores e mais profundas divergências, 

· das maiores e mais profundas contradições. E é 
humanamente impossível ter uma postura ou fazer 
:~pções que possam ser universal e genericamente 
acatadas por todos. Não é possível que isso acon
teça. 

Sei que cada decisão, aqui, é uma espécie de 
"escolha de Sofa•, corno na história trágica em que os 
nazistas lhe impuseram que escolhesse um dos filhos 
para salvar da morte nos campos de concentração na
zistas, porque, se ela não o fozesse, os dois morreriam. 
E é isso que fazemos a cada· dia Não é decidir entre 
algo que é importante e algo que não é. Não. É decidir 
entre &ias coisas tão importantes quantO dois filhos o 
são. E é assumir a cada dia a dramaticidade psicogê
nica dessa decisão; quer dizer. dói muito ~ir, por
que é decidir entre duas verdades. E quando recusa
mos uma verdade em nome de outra, não se suponha 
que virão de um lado, ou de todos os lados, flores, 
saudações e elogios. 

Toda vez que me reúno com alguns Parlamen
tares gaúchos, afguns reclamam que estão com 
seus nomes constando em outdoors em Porto Ale
gre, chamados de "inimigos púbiicos", porque vota
ram a favor da quebra da flexibilização do petróleo e 
outras votações na reforma constitucional. Ao toma-

- .r.em essa-~eeisão, produziram um efeito positivo e 
agradaram a um amplo espectro da sociedade brasi
leira; mas, ao mesmo tempo, produziram reações 
cutâneas irritadíssimas em setores corporativos ba
sicamente ligados a essa atividade. 

De modo que seremos sempre vitimas desse 
enigma, se não soubermos decifrá-lo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio ~) - Conce

do a palavra ao nobre Senador José Fogaça. S. Ex' 
disPõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ F~ÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o que me traz à tribuna 
nesta momento é o assunto gerado a partir de critica 
feita pelo jomalista Amaldo Jabor ao Congresso Na
cional, que produziu uma reação imediata e desen
freada não só no plenário da Câmara dos Deputa
dos mas também aqui no Senado. 

Creio que, de uma vez por todas, é preciso fa
zer uma reflexão profunda sobre o papel de uma lei 
de imprensa, já que ela tem sido tão aventada, tão 
lembrada J tão invocada diante desse fato rece~. 

Criamos, no Senado Federal, um projeto de lei 
de imprensa a partir da autoria do Senador JCJ!laphat 
Marinho e depois de um trabalho conjunto deis Srs. 
Senadores para produzir um texto final. É um projeto 
de lei que tem, ao contrário do que supõem ãlguns, 
a intenção de ampliar a liberdade de expressão e 
não de reduzi-la. A lei de imprensa, na verdade, tem 
como objetivo aumentar o grau de liberdade de ação 
dos jornalistas. 

Há uma frase do Presidente Fernando Henri
que que reputo da maior importància, porque é a 
verdadeira reflexão de um sociólogo. Sua Excelên
cia a disse não me lembro quando, há muitos anos, 
quando ainda era nosso colega Senador. Fernando 
Henrique disse aqui no Senado uma vez que a im
prensa incomoda, a imprensa agride, a imprensa 
nos irrita,'iilas ela nos ajuda a errar menos. 

Portanto, esse papel fundamental e insuperá
vel da imprensa, ou seja, ajudar-nos a errar mérióS, 
não pode ser jamais esquecido ou obliterado por 
unia discussão momentânea, circunstancial e rigoro
samente precária, superficial, porque em cima de 
um fato de hoje, um fato sem permanência 

Creio que há um enigma indecifrável na cultura 
política brasileira, que é o chamado enigma do polie
dro. O enigma foi inventado pelos gregos, como uma 
espécie de equação mítica literária, para decifrar os 
mistérios do universo, do cosmos, do homem, da 
alma. A incompreensão cósmica levava os gregos a 
produzir uma_ espécie de eq-uação do imaginário, 
para poder decifrar o indecifrável e explicar o inexpli
cávei.·Pois este é o grande enigma para os Parla
mentares: qual o coipo geométricO que tem tantos e 
tantos lados_ que quem enxerga um lado jamais con-
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seguirá enxergar o outro e que, portanto, jamais 
será amado, plenamente, por todos, unanimemente 
e jamais será, também, odiado unanimemente? · 

É preciso entender que o Congresso é um po
liedro, é um corpo geométrico de muitos lados. E é 
impossível desejar que o Congresso seja amado por 
todos, como é impossível desejar que o Congresso 
seja elogiado, porque nenhuma ação congressual 
produz conseqüências unanimemente acatadas ou 
unanimemente aceitas como positivas. 

Quando se flexibiliza o monopólio estatal do 
petróleo e se abre espaço para a concorrência de 
empresas privadas, nós conseguimos, talvez, o 
apreço e o reconhecimento de uma parcela da so
ciedade brasileira, mas o ódio de outra. Há funcioná
rios da Petrobrás que até hoje publicam o nome dos 
Parlamentares com tintas odientas porque votarpm a 
favor-da-quebra do monopólio. Mas há outros seto
res da sociedade brasileira que idolatram o Congres

. Só-peHer aberto perspectivas concorrenciais de in
vestimento, de expansão no setor petrolífero. 

Este é o enigma do poliedro: jamais será odia
do totalmente e jamais será amado totalmente. Não 
se espere jamais um elogio unívoco ao Congresso, 
porque simplesmente é impossível. Assim, como 
toda crítica jamais poderá ser UJ1lvoca, ou seja, la- --
mais poderá ser ao Congresso corriO u-m toCio; · será 
sempre a um dos lados desse poliedro. E se estou 
dentro dele, ora posso ser amado, ora posso ser 
odiado por aquilo que decido ou faço. 

Aqui, a cada dia, fazemos escolha, opções po
liticas, tomamos deCisões-graves, profundas e, basi- · 
camente, não simplistas, não maniqueístas. É muito 
simples e muito fácil escolher entre o bem e o mal; 
entre o-·certo e o errado; talvez seja fácil escolher 
entre o que é útil e inútil; muitas vezes podemos 
pensar que é fácil esco:her entre o que é v_erdade e 
o que é mentira. Mas essas escolhas não são as da 
vida parlamentar; no Congresso Nacional, não esco
lhemos entre o certo e o errado, mas, sim, entre o 
certo e o certo; entre o bem e o bem, entre a verda
de e a verdade;. entre duas coisas de duas ações 
úteis; entre duas- verdades muttas vezes. E temos 
que saber o que é precário e o que é substantivo; o 
que é profundo e o que é superlicial; o que é cir· 
cunstancial e o que é permanente e essencial. Não 
é uma escolha simples. · 

É-. verdé*Je, por exemplo, que os ~~c~cssvres 
universitários, assim como. os profeSsores de outros 
níveiS, sempre tiveram aposentadorias aos 25 anos 
de atividade? Sim, é verdade. É verdade que a· ativl
dade tem graus estressantes proporcionalmente 

maiores em relação a outras atividades? Sim, é ver
dade. É verdade que lhes cabe o direito de reivindi
car? Sim, é verdade. Mas também é verdade que há 
outras cat99orias que sofrem muito mais e não têm 
esse direito; é verdade; também, que há outras cate
gorias que sofrem de stress emocional muito mais 
intenso e não têm esse direito. 

E, no momento em que alguém vota favorável 
a uma ou outra opção, ou seja, no momento em que 
opta entre duas verdades, é amado por uns e odiado 
por outros. 

Na minha cidade, Porto Alegre, os sindicatos, 
de um lado, resolveram publicar como inimigos pú
blicos o nome dos parlamentares da Câmara que 
votaram a favor de determinadas opções da reforma 
constitucional; mas houve uma publicação da Fede
ração das indústrias, no início do ano, que condena-

. . va, irrecorrivelmente, os parlamentares que não ti
nham votado a favor da Revísão Constitucional, ·ain
da no Governo Itamar Franco, e dava a lista desses 
condenados. 

Portanto, é impossível ser amado por :todos. 
Esse é o enigma do poliedro. O parlamentar qtJe não 
decifra esse enigma é devorado por ele, porque, 
toda vez em que é feita uma critica, ele quer vingan· 
ça, ele quer morte, ele quer cadeia, ele quer castigo. 

A recente polémica em tomo das palavras do 
jornalista Arnaldo Jabor provocou manifestações ira· 
das, discurseis sedentos de vingança, apelos para 
que a nova lei de imprensa fosse transformada 
numa espécie de calaboca dos debochados, ou 
seja, que ela fosse 6 castigo implacável para os que 
desrespeitam a Instituição. · 

Creio que só uma critica diz respeito- a esta 
InstituiçãO' eomo um desrespeito definitivo: quancio 
alguém, em nome de um interesse próprio que foi 
atingido, solicita o fechamento do Congresso. Ouan· · 
do alguém quer suprimir o Congresso, aí sim, come
te o supremo pecado contra a democracia e merece 
todas as punições e Castigos que essa mesma de
mocracia pode lhe impor. 

Mas se alguém diz que no Congresso há isso e 
aquilo, há esse e aquele comportamento, é evidente 
que está apenas enxergando um dos lados do polie
dro. Ou achamos que a sociedade tem que ficar ini· 
passível, inerte, quando vê publicada notícia de que 
um grupo de parlamentares de um determinado Es· 
tado exigiu alguns milhões de reais de pagamento a 
uma empresa, que teve ·prejuízos em outro ;;>a:s: 
para votar ãl-e!oll"rla da Previdência, que nã,, :em _ 
nada a ver com esse fato original? 

Virá crítica sobre ísso? Virá. E essa crítica aun· 
ge quem? A!)nge um dess<:>s múltiplos lados do po-
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liedro. O Congresso Nacional, portanto, é um ser 
múltiplo, é um ser poliédrico, tem muitos lados. Mas 
supor que isso é agressão à Instituição, parece-me 
um exagero, uma deformação. 

É evidente que quando alguém diz que deter
minado grupo partamentar ou que determinados par
lamentares agiram de forma crtminosa, e isso é sim
plesmente calunioso, é para isso que serve o instru
mento democrático da lei de imprensa, porque se o 
que foi dito não é verdade e se isso é uma maneira 
mentirosa de contar e de narrar os fatos, a lei de im
prensa estabelecerá uma punição específica, para o 
caso específico, diante de uma si~~ação específica e 
rigorosamente precisa, isolada, dentro da imensidão 
desse poliedro. 

Sei que há os que vestem uma carapuça geral 
e permanente - essas são as vftimas do enigma - e 
que não conseguem conviver com essa múltipla per
soriãliàa'!!e, que é característica dessa instituição: 

. Mas nem por isso devemos entander que a lei é ins-
~ · · Írunlelilõ de castigo. A Lei de Imprensa é um instru
. menta de amplitude dos espaços democráticos e do 

direito de a imprensa criticar. Aprovamos, no Sena-
. do, o dispositivo segundo o qual o jornalista não vai 
para a cadeia por crtme de opinião ou por crime de 
imprensa. Não \tai, não pode ir, porque não é tirnil -
ameaça física à sociedade. Em compensação, ca- -
racterizado o delito, ele paga pena pecuniária e vai 
ser muito mais cuidadoso na segunda vez. Por outro 
lado, o direito de crítica e o direito de opinião é con
sagrado pela Constituição;. pOrtanto, temos que res
peitá-lo. A forma de combater a manipulação é tam
bém emprestar multi;;;•cidade à imprensa, é fazer 
com que a imprensa ta'Tibém seja poliédrica, é fazer 
com que ela seja múlt•pia, para que todas _asv~rda
des possam ser exp1 ''~sas, possam encontrar ca
nais de expre&;ão. Se a imprensa só tem uma ver
dade e um lado, ela também é inimiga da democra
cia. Portanto, eu caracterizaria como agressão ao 
Congresso, cornó ·instituição, somente u-m tipo de_ 
manifestação. -

Outra questão é a agressão ou delito de opi
nião relativo a um grupo parlamentar, a um partido 
político ou a um determinado e especffico parlamen
tar individualizado. Nesse caso, cada um reage e 
cada um se manifesta diante da sua perspectiva in
dividual e personalista. Mas querer transferir para 
essa instituição poliédrica e múltipla questões late
rais, parciais,--é no mínimo um grãvísSímo engano, 
um erro terrível, porque só faz aumentar, só faz am
pliarem-se na sociedade brasileira alguns preconcei
tos que também existem entre os que não com
preendem, lá fora do Congresso, a complexidade 

desse poliedro, os que também não decifraram ain
da. E há jornalistas que, igualmente aos parlamenta
res, não decifraram esse enigma. E, muitaS vezes, 
no erro de um vem o erro da instituição. Há ainda os 
que, pelo erro de alguns, pedem o fechamento do 
Congresso. Quando desgostam de uma maioria 
eventual, pedem que o Congresso seja suprimido 
como instituição. Para esses, sim, para os que que
rem suprimir a democracia, a representação política 
partamentar, o castigo, a punição tem que ser abso
lutamente severa. 

Portanto, registro, Sr. Presidente, que os Parla
mentares atingidos por uma eventual crítica preci
sam ter instrumento de resposta garantido em lei. A 
nova Lei de Imprensa assegura que o Parlamentar 
atingido utilize direito de resposta eficaz -_hoje ele é 
rigorosamente ineficaz, absolutamente 'inluncional', 

_- · porque, m.esmo quando se o requer, ele não é Cum
prido. Nã&- há instrumentos coercitivos que tomem 
obrigatório o cumprimento dessa exigência, o cum
primento do direito de resposta nas propõrções 
iguais, no lugar igual, na mesma dimensão CO!n que 
a notícia foi dada. E essa verdade, que é permanen
te para nós, nunca foi bem analisada e bem obser
vada. Muito mais importante do que reprimir jornalis
tas, do que punir e castigar, do que utilizar o instru
mento do cala-boca, do destampatório geral da im
prensa, muito melhor do que isso é termos um ins
trumento de resposta que não implique necessaria
mente crime, delito, processo judicial, cadeia, casti
go, punição. Não! O direito de resposta é tão-so
mente um direito democrático de espaço e de opi
nião. A nova Lei de Imprensa tem que ser aprovada 
por isto: porque garante, aos que no poliedro se sen
tem atingítlÕs, o direito de responder. A nova lei dis
põe que, em 48 hora$, mediante requerimento .su
mário da pessoa.atinglâa, o juiz determina a publicà
ção da resposta no mesmo local e nas mesmas di-

- mensões. E, não cumprida a determinação juãJCial 
ou requerimento, a empresa jornalística paSsa a pa
gar multa diária E vai doer tanto nos seus calos _fi
nanceiros, que ela vai um dia publicar. Portanto,. é 
esse o grande aspecto inovador, é essa a importâl)· 
cia da Lei de Imprensa. e não a visão - perdoem-me 
- primária, mesquinha, grosseira de que ela é o 
grande instrumento de vingança. Não! A Lei de Im
prensa não tem essa razão de ser, a isso não se 
destina. Ela é-Instrumento de garantias dernocráti: 
cas para os jornalistas e para nôs, parlamentares óu 
políticos: para o jornalista, que sabe que não vai-pre
so, há punições em níveis graduais de pena peCu
niária; para nós há o fato de termos conhecimento 
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de que o direito sagrado de resposta será respeita
do, queira ou não queira o dono da televisão, do jor
nal, da revista, seja lá de que órgão de comunicação 
se tratar. Ele pode até não publicar, mas isso lhe 
custará gradativamente um pequeno, mas perma
nente custo nos seus cofres. É possível até que em
presas sejam obrigadas a fechar as portas por não 
terem publicado o direito de resposta. Mas isso é de
mocrático. Por quê? Porque tão sagrado quanto o 
direito de a empresa existir e fazer jornalismo é o di
reito dos cidadãos à verdade. 

O Sr. Joel de Hollanda - Permita-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Antes de encerrar, 
ouço o aparte de V. Ex", já que o Presidente faz si
nal para que eu encerre o pronunciamento, uma vez 
qU!l..Q.!e.ljlPO já está concluído. 

O Sr. Joel de Hollanda- Nobre Senador José 
~ · ~· tão-somente ·cumprimento-o pela forma 

equilibrada com que aborda o assunto em seu pro
nunciamento. V. Ex' destaca a missão do Parlamen
to, da imprensa e sobretudo o papel que deve de
sempenhar uma Lei de Imprensa democrática: ao 
mesmo tempo servir ao País e assegurar o exercício 
pleno da cidadania. Concordo plenamente com V. 
Ex', quando diz que precisamos colocar nos devidos 
termos as cr~icas que, eventualmente feitas a al
guns parlamentares, terminam respingando no Con
gresso como um todo. É preciso ter sempre em 
mente a idéia de que o Parlamento é uma instituição 
permanente e que faz parte do jogo democrático o 
conflito de opiniões. Temos que acatar, respeitar 
idéias das quais discordamos, porque isso faz parte 
da democracia que queremos aperfeiçoar. É muito 
ruim para a instituição quando, ce forma emocional, 
de forma virulenta, se tenta responder a essas criti
cas feitas pela imprensa. Acredito que a melhor for
ma de a elas respondermos é cada um de nós oro
curar desenvolver, como estamos fazendo, com se
riedade e dedicação, as nossas tarefas como repre
sentantes dos nossos Estados no Senado, assim 
como os Parlamentares da Câmara dos Deputados. 
Se cumprirmos essa nossa missão e esperarmos 
que também os jornalistas cumpram o seu dever de 
bem informar, de forma consciente e criteriosa, exer
cendo também com ética suas funções, creio que 
estaremos, tanto os jornalistas quanto nós, Parla

.mentares; -contribuindo para o verdadeiro Estado 
Democrático. Portanto, parabenizo V. Ex" pela forma 
como abordou o tema. Ele é delicado e tem muitas 
controvérsias, mas V. Ex' conseguiu, em boa hora, 
colocá-lo nos devidos termos, destaCS:ndo a impor-

tãncia da Imprensa e a de um Congresso que se 
afirme pelas suas realizações e não pelas ameaças 
que possa fazer por meio de um instrumento como a 
Lei de Imprensa. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Senador Joel de Hol
landa, agradeço muito o aparte de V. Ex' e a forma 
generosa com que procura estimular essa nossa in
tervenção. 

Quando vim para o Congresso Nacional, em 
1983, houve um seminário aqui a respeito exala
mente da imagem do Congresso. Recordo-me que o 
então Presidente da Câmara dos Deputados, Depu
tado Ulysses Guimarães, chegou a convocar uma 
oportunidade, em cadeia de emissoras de rádio e te
levisão, para tentar salvar ou tentar afirmar a ima
gem do Congresso. 

Escrevi um pequeno artigo, à época - não me 
lembro em que jornal foi publicado -;que procurava 
exatamenie chamar a atenção para isto: para o·fato 
de que é um processo democrático basicamente 
conflitivo, e os graus de conflito de uma socieilade 
são tão maiores quanto maiores são as suas preca
riedades, do ponto de vista económico e socia[ So
ciedades homogêneas são aquelas desenvolvidas e 
estáveis, e, mesmo assim, são conflitivas. Imaginem 
sociedades de contradições económicas e sociais 
tão profundas, e aparentemente tão insuperáveis, 
como as da sociedade brasileira! 

É evidente que o Parlamento tem que ser palco 
das maiores e mais profundas divergências, das 
maiores e mais profundas contradiçõeJ>. E é humà
namente impossível ter uma postura ou fazer. opçõ
es que possam ser universal e genericamente acata-. 
das por todos. Não é possível que isso aconteça. 

Sei -€füe cada decisão, aqui, é uma espécie de 
'escolha de Sofia', como na história trágica.em que 
os nazistas lhe impuseram que escolhesse um dos 
filhos para salvar da morte nos campos de concen
tração nazistas, porque, se ela não o fizesse, os dois 
morreriam. E é isso que fazemos a cada dia. Não é 
decidir entre algo que é importante e algo que não é. 
Não. É decidir entre duas coisas tão importardes 
quanto dois filhos o são .. E é assumir a .cada dia a 
dramaticidade psicogênica dessa decisão; quer di
zer, dór muito decidir, porque é decidir entre duas 
verdades. E quando recusamos uma verdade em 
nome de outra, não se suponha que virão de um 
lado, ou de todos os lados, flores, saudaçÇiés e elo-
gios. - · -- · · 

Toda vez que me reúno com alguns Parlamen
tares gaúchos, alguns reclamam que estão com 
seus nomes_ constando em oU1doors em Porto Ale-
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gre, chamados de "inimigos públicos", porque vota
ram a favor da quebra da flexibilização do petróleo e 
outras votações na reforma constitucional. Ao toma
rem essa decisão, produziram um efeito positivo e 
agradaram a um amplo espectro da sociedade brasi
leira; mas, ao mesmo tempo, produziram reações 
cutâneas initadfssimas em setores corporativos ba
sicamente ligados a essa atividade. 

De modo que seremos sempre vitimas desse 
enigma, se não soubermos decifrá-lo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os Srs. 

Senadores Casildo Maldaner e Esperidião Amin en
viaram discurso à Mesa para serem publicados, na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s. serão atendidos. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) -
Sr."VreS!I:lente, Sr"s e Srs. Senadores, em que pese 
o quadro extremamente grave da educação nacio-

~ · · ·r,ar, -mn especial o da Chamada educação básié:a, 
não há como negar os resultados positivos que a 
ação governamental vem logrando obter. Em um 
ano de trabalho à frente do Ministério da Educação e 
do Desporto, o Ministro Paulo Renato Sousa vê seus 
esforços serem compreendidos, assimilados e 
aplaudidos pela sociedade brasileira. 

Aliando à sua formação técnica a experiência 
de Secretário de Educação do Estado de São Paulo 
e de Reitor da Universidade Estadual de Campinas, 
Paulo Renato vem impondo à sua gestão no MEC a 
marca da competência profissional, da 'sensibilidade 
para identificar os problemas centrais da educação e 
da reconhecida capacidade na escolha dos auxilia-
res. 

Há, ainda. um aspecto baStante positivo na 
atuação dos aluais gestores do MEC que, mesmo 
não sendo claramente explicitado, merece ser res
saltado, até mesmo pelo sentido pedagógico que en
cerra. Refiro-me à continuidade de determinadas 
ações levadas a efeito, com brilhantismo, pelo Minis
tro Murmo Hingel, no governo anterior. Além do ges
to de grandeza, atitudes assim refletem o amadure
cimento do País e a verdadeira compreensão de que 
as grandes linhas de políticas públicas podem e de
vem, muitas vezes, transcender a períodos governa
mentais. 

Alguns programas e projetas conduzidos pelo 
• Ministério-da -Educação, hoje, destacam.se pelo que 

podem representar para a educação básica em nos
so País, em termos de profunda e radical transfor
mação inovadora. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, 

. cito a proposta de criação do Fundo de Valorização 

do Magistério. Ao possibilitar melhores salários para 
os professores e mais recursos para o ensino funda
mental, o Fundo justHica plenamente sua existência. 
sobretudo por atingir o cerne de nosso sistema edu. 
cacíonal. 

Ao promover o repasse direto de recursos às 
escolas públicas, está o Ministério estimulando a 
participação fiScalizadora da comunidade na gestão 
do sistema, além de diminuir sensivelmente os cami
nhos a serem percorridos pelo dinheiro que financia 
a educação. De igual modo, o aprofundamento da 
descentralização da merenda escolar, repassando 
recursos diretamente a quase quatro mil municípios 
brasileiros, é mais uma atitude sensata que inibe a 
conupção, fortalece a economia local e enriquece a 
alimentação de cerca de trinta milhões de crianças. 

A criação da TV E5cola, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, parece-me uma tentativa válida de, 
via satélite, promover a contínua atualização dos do
centes, apoiandQ.os em seu trabalho pedagógico. 
Outra feliz decisão do Ministro Paulo Renato "diz res
peito à ampliação do Programa do Livro Didático, 
coordenado pela FAE Fundação de Assistencia ao 
Estudante. Neste ano, estão sendo distribuídos cen
to e dez milhões de livros, a serem utilizados pelos 
alunos de ensino fundamental matriculados na rede 
pública, estadual e municipal. Vale registrar que, 
pela primeira vez, estão sendo contemplados alunos 
da s• a 8" série. 

Sem ferir o Federalismo, mas corretamente 
convencido da urgente e inadiável necessidade de 
se promover a reparação das absurdas desigualda
des regionais que também se manifestam no setor 

. educacional , está o MEC empenhado na avaliação 
do ensino: em todos os estados brasileiros. Simulta
neamente, desenvolve estudos que levarão ao esta
belecimento de um padrão curricular, a ser seguido 
pelo conjunto das escolas brasileiras. 

Acompanho, com particular interesse, a deci
são tomada pelo Governo de, já a partir do corrente 
ano, transformar substancialmente a fisionomia do 
ensino de Segundo Grau em nosso País. Com efei
to, alguma coisa precisa ser feita de modo a conferir 
a esse ciclo um sentido e uma identidade de que 
tanto carece. 

Aliás, quando se fala em Segundo Grau vem à 
tona a questão do acesso ao ensino superior. Vejo, 
com satisf~o. o.surgimento de propostas visando 
à implantação de mecanismos attemativos e dHeren
ciados dos exames vestibulares. Destaco, por exem. 
pio, a iniciativa da Universidade de Brasma de lançar 
o Programa_de Educação Seriada, pelo qual alunos 
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do Distrito Federal, fazendo provas classificatórias 
ao final de cada série do Segundo Grau, disputarão 
metade das vagas oferecidas pela instituição. 

Exatamente pela importância do vestibular, 
pelo que ele significa para a comunidade e para as 
famOias dos candidatos, é que faço, desta tribuna, 
um apelo ao Sr. Ministro da Educação e do Despor
to. Tenho verificado, nos últimos exames, uma ten
dência das Universidades Federais de realizarem 
seus vestibulares em datas distintas. Essa decisão, 
entre outras conseqüências, está gerando um movi
mento migratório de vestibulandos, com efeitos ex
tremamente perversos para as comunidades locais. 

O que está ocorrendo, Sr. Presidente, é que 
candidatos com suficiente respaldo financeiro fazem 
inscrições nos vestibulares de diversas- universida
des e, não raro, sendo aprovados em mais de~ uma, 
acaban i"'ppr nelas se matricularem. Assim, mesmo 
não fazendo nenhum curso, por absoluta impossibili-

~ · ~ca de ocuparem dois espaços ao mesmo 
tempo, bloqueiam uma vaga que, por certo, deveria 
estar sendo utilizada por outra pessoa. 

Em meu Estado, por exemplo, os dados existen
tes são preocupantes. Das três mil, duzentas e cin
qüenta vagas oferecidas pela Universidade Federal, 
aproximadamente quatrocentas são preenchidas pelos 
quase três mil e trezentos vestibulandos provenientes 
de outros estados. Além de favorecer estudantes mais 
ricos, que podem an::ar com os elevados gastos de 
transporte, hospedagem e taxas, e de possibifrtar o 
bloqueio de vaga eventualmente não utilizada, esse 
modelo acaba por premiar alguém que, tenninado o 
curso, retoma ao seu estado de origem, sem oferecer 
qualquer contrapartida à universidade e à comunidade 
que lhe-garantiram a graduação.. 

Eis porque apeio ao Ministro Pauló Renato 
para que se retorne à situação anterior, com a unifi
cação da data de início do concurso vesbbular rias 
universidades federais. Lembro, a respeito, que per
manece em vigor o Decreto n• 99.490, de 30 de 
agosto de 1990, que estabelece a competência do 
MEC para baixar normas referentes à realização do 
vestibular. Várias Põrtarias Ministeriais vieram a pú
blico mas, por razões que desconheço, tal prática foi 
abandonada. Que seja retomada, agora, sem prejuí
zo da autonomia universitária, mas em benefício da 
população. 

_ Muito.obrigado: 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) .:. Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recebi na sema
na passada cópia de um ofício enviado ·ao Governa
dor do Estado de Santa Catarina, por importantes 

entidades que lutam pelos direitos dos cidadãos ca
tarinenses na área de saúde. 

A correspondência, assinada pela cireção da 
FAÇA- Fundação Açoriana para o Controle da AIOS, 
pela GAPA- Grupo de Apoio e Prevenção da AIOS e 
pela seção catarinense da Associação Brasileira de 
Enfermagem, manifesta a grande preocupação dessas 
entidades com a situação da saúde no Estado que te
nho a honra de representar nesta Casa. 

Os problemas graves apontados pelas mencio
nadas entidades catarinenses não dfferem dos proble
mas estruturais existentes nos demais Estados da Fe
deração. São eles: falta de medicamentos, falta de ma
terial de limpeza e consumo, inexistência de equipa
mento mínimo para a prestação dos serviços de assis
tência médica e ambulatorial, sucateamento dos mate
riais, equipamentos e áreas físicas existentes. 

Sr. Presidente, a situação da penúria da área 
de saú~é também agravada pela insuficiência de 
recuisos lfumanos qualificados para o atendimento à 
população. Todos sabemos o quanto é geral a il!sa
tistação dos profissionais da área de saúde, em tlido 
o País, com a falta de valorização dos servidonls e 
com os baixos salários da categoria, verdadeira~n
te incompatíveis com a grande responsabilidade e 
com o elevado grau de formação e de especializa
ção exigidos de todos os que lidam com a vida hu
mana. 

Srls e Srs. Senadores, gostaria de manifestar, 
neste momento, minha solidariedade aos profissicr 
nais da área de saúde que, há mais de quarenta 
dias, estão em greve, em todo o Estado. 

Os profissionais de saúde sentem-se desres
peitados, desvalorizados com a inexistência de um 
plano .. de-..cargos e salários para a categoria, com a 
baixa remuneração de seu trabalho, insuficiente até 
mesmo para garantir uma vida digna aos que tanto 
se deâicam a minorar os sofrimentos dos que neces
sitam de assistência médica e hospitalar. 

É evidente que todos conhecemos bem as difi
culdades vividas pelos Estados brasileiros, os quais -
passam por grave crise financeira e se encontram 
desprovidos de recursos até para pagar regularmen
te o funcionalismo. Mas entendemos também que os 
Governadores não podem negligenciar um setor tão 
importante para a população quanto o da saúde. 

A saúde em nossa Carta Magna, é um pressu
posto da cidadania e o Estado tem o dever de aten
der as necessidades da população de maneira cor
reta e decente. O que vemos hoje na saúde pública 
brasileira é o caos, e esse caos prejudica principal
mente a já tjj.o sofrida população de renda mais bai-



Maiodel996 ANAÍS DO SENADo FEDERAL 00839 

xa, que só tem acesso à medicina pública, Senhora$ 
-e-Senhores Senadores. 

É preciso priorizar a área de saúde. No País e 
em cada Estado brasileiro, os mais prejudicados são 
sempre os mais pobres. Há milhões e milhões de ci· 
dadãos brasileiros que se encontram totalmente de
samparados em razão das greves desencadeadas 
pelos profissionais da área de saúde em todo o terri· 
tório nacional. 

Faço um apelo ao Governador de Santa Catari· 
na para que, juntamente com os servidores da área 
de saúde, encontre uma solução para pôr fim a essa 
greve que causa tantos transtornos à população e 
coloca em risco a vida de tantos catarinenses. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 

mesa, requerimento que será lido tielo Sr. 12 ~ecre
tárie-emoexercício, Senador José Fogaça. 

~ _ ~ _ ~ li\!() o segl!inte 

REQUERIMENTO N• 544, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa ExcE;!lência, nos termos do art 

256 Alínea a do Regimento Interno, a retirada do Pro
jeto de Lei n• 36196, de minha autoria, que "introduz al
terações na lei n2 8.629 de 25 de fevereiro de 1993". 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1996. - Se
nador Flaviano Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O re
querimento será publicado e incluído em Ordem do 
Dia, nos termos do disposto no art 256, § 2", "b", 2, 
do Regimento Interno. 

Queremos, neste instante, saudar a presença, 
em nossa galeria, dos estud_antes do Ginásio Senador 
Hermenegildo Moraes, da Cidade de Morrinhes, Esta
do de Goiás, que vieram participar dos trabalhos do 
Congresso Nacional. (Palmas) - · -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)~ Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador José Fogaça. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 545, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, seja o Pro

jeto da Cámara n• 2, de 1996, examinado, além da -
Comissão constante no despacho inicial, pela Co-

- missão de-Assuntos Económicos. 

Justificação 

1. O presente projeto objetiva alterar o § 12 , do 
art 52 da Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

-para fazer cóm que as mulias de mora decorrentes -
de inadimplemento de obrigações, no seu termo, 
não sejam superiores a 2% {dois por cento) da pres-
tação. -

2. Coloca-se a proposição contra a prática ge
ral da penalização por mora, ccirisagrada nas relaçõ
es comerciais em todo mundo. 

Razões éticas e económicas impõem sejam as 
multas contratuais fixadas de maneira a incentivar o 
cumprimento do contrato, pelos devedores, desesti
mulando inadimplementos. 

A proposta serviria exatamente ao oposto. 
3. A justificativa da proposta afirma que a multa 

moratória contratual de 1 O% {dez por cento) _foi ado- _ 
tada durante a época de inflação alta: e continua a 
ser "idevidamente• utilizada quando a inflação redu
ziu~se drasticamente. 

A afirmativa, no entanto, não corresponde aos 
fatos. .- · 

Os JrmHes da multa de mora, fixados em 10%, 
não significam prática de período inffacionãpo. 

Essa multa e esse máximo já eram os que pre
valeciam sob o regime do Decreto n• 22.626, de 
1993, quando houve longo perfodo de estabilidade 
da moeda em nosso País. 

4. Pràte!lde mais aquele projeto: justificar-se 
mediante comparação entre a alíquota das taxas de 
juros nas obriqações financeiras. 

A comparação, data veni.a, se fez entre institu-
tos inteiramente diversos. -

A multa só incide uma vez, e em caráter penal. 

A taxa de juros tem caráter remuneratório: o 
inadimplemento nos pagamentos resulta em prejuí
zo, causado ao credor, que perdura por todo o tem
po de.m01.'8; onerando o credor dia-a-t:ia. 

5. Ademai$, se é verdade que, à primeira vista, o 
percentual máximo da multa {1 0"/o), pode parecer rigo
roso demais para coibir inadimplência de obrigação 
contratual, não é menos verdade que reduzir esse teto 

• para 2%, seja qual for o tempo do atraso, pode confi. 
gurar, também à primeira vista, inacei1á.vel afrouxa· 
mento da penalidade moralizadora, porquanto incenti
vará a impontualidade no pagamento de dívidas, já 
que dada a pouca significação da taxa, o devedor en
contrará no mercado financeiro, ou no giro do seu pró
prio negócio, attemativas de rentabilidade superior 
para o capHal que destinaria ao resgate de suas obri
gações financeiras, levand!>-o a postergá-lo, com evi
dentes prejufzõs pâia as relações comerciais. 

6. É, portanto, um conflito conceHual sobre o 
que o Senado deve se pronunciar, de cuja solução 
advirão efettps de larga repercussão na vida econõ-



008'10. ANAIS DOSENADó FEDERAL Maio de 1996 

mica do Pafs. Salvo melhor jufzo, esse fato aliado às 
demais razões aqui expostas, caracteriza a matéria, 
nftida e irrecusavelmente, como de competência da 
Comissão de Assuntos Econõmicos. É com esse 
fundamento que impetramos a indispensável ouvida 
daquele órgão técnico. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1996- Se
nador Bello Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido será oportunamente inclufdo em Or
dem do Dia, nos termos do disposto no art. 255, 11, 
c, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.463, de 30 de maio de 1996, que 
"dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos 
benetrcios da Previdência Social, altera alfquo
tas-de eontribuição para a Seguridade Soéial e 
institui contribuição p<tra os servidores !nativos ··· 

..... ·da-umão•. 
De acordo com as indicações das lideranças, e 

nos tennos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n• 
· 1189--CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in

cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Bezerra 
Humberto Lucena 

Francelina Pereira 
Wald~ Omelas 

Geraldo Melo 

Sebastião Rocha 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PDT 

PT 

Suplente$ 

Ney Suassuna 
Fernando Bezerra 

Jos:3 Bianco 
Odacir ~ares 

Lúdio Coelho 

Darcy Ribeiro. 

Lauro Campos Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 

Titulares Suplente~; 

Bloco (PFUPTB) 

• .José Carlos Aleluia 
João Mellão Neto 

Vilmar Rocha 
Saulo Queiroz: 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC/PMN) 

Sandro Mabel Oscar A'ldrade 

Bloco (PPBIPL) 

Valdomiro Meger Odelmo Leão. 

PSDB 

Nelson Otoch llclemar Kussler 

PCdoB 

AldoRebelo (cessão) Paulo Pail1 
PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

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

Dia 3()..5-96 - designação da Comissão Mista. 
Dia 03-6-96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 04-06-96 • prazo para recebimento de 

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

Até f3.6-96 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 28-6-96 - prazo no Congresso Nacional:, 
Será feita a devida comunicação à Câmara 'dos 

Deputados. ,; 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerra a 
presente sessão, convocando a próxima para se
gunda-feira, no horário regimental. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta·se a sessão às 11 h20min.) 

ATA DA 112" SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 1996 

(Publicado no DSF, de 31 de maio de 1996) 

RETIFICAÇÕES 

Na JMgina 09193, primeira coluna, no Parecer 
de Plenário proferido pelo Sr. Valmlr Campelo sobre 
o Ofício S/34, de 1996, ·· --

Onde se 16: 
"a) quantidade: a ser definida na data de AlliQ8-

te dos trtulos a serem substituldos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduz:ida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal. • 

Leia-se: 
"à) quantidade: a ser definida na data de res

gate dos títulos a serem substitufdos, mediante apli
cação da Emenda Constitucional n" 3, atualizada de 
acordo com o_§ ~do art.. 16 da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal. • 

Na página 09194, primeira coluna, no Projeto 
de Resol~o n• 56, de 1996, no art. 2", a: 

----- ---------
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Onde se lê: 
'a) quantidade: a ser defmida na data de resga

te dos tftulos a serem substitufdos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal;' 

Leia-se: 
'a) quantidade: a ser definida na data de resga

te dos tftulos a serem subslilufdos, mediante apfica
ção da Emenda Constitucional n• 3, atualizada de 
acordo com o § 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal;' 

Na página 09195, segunda coluna, no Anexo 
do Parecer n• 284, de 1996, oferecendo a redação 
final do Projeto de Resolução n• 56, de 1996, no art. 
2",8: 

Omle~-'1!: 
.:aJ~ quantidade: a ser definida na data de resga- · · 

- ~ ~-do.Jítulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal;' 

Leia-se: 
'a) quantidade: a ser definida na data de resga

te dos tftulos a serem substilufdos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3, atualizada de 
acord)> com o § 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal;' 

Na página 09196, primeira coluna, no Anexo 
ao Parecer n• 284, de 1996, oferecendo a redação 
final do Projeto de Resolução n• 56, de 1996, no art. 
2",g: 

Onde se lê: 

eo::ãol 
Vencimento Título I~ 1"-6-96 N 

Leia-se: 

ca::4 Vencimento Titulo lo::aaso 
1"-6-2001 N 

•-•••••••••••••ooo••-••••••-••••-••••••oooo...,ouo•--•••••-•••-•u•••••-••• 

Resenha das matérias apreciadas 
de 1° a 31 de maio de 1996 

-. ~-

(Art. 269,"11, do Regimentointerno) 

PROJETOSAPROVADOSEENV1ADOSÀSANÇÃO 

Oe iniciativa do Presidente da República .... 3 
· De iniciativa do Superior Tribunal-Militat .. 1 .. 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 2 - c 

De quciativa do Senado Federal ... ~ ............ ! 

Total;, •••........•. ·-·-···································· 7 
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.. -. Projeto de Lei do Senado n"_ 4, de 1992 (n" 3.314/92, naquela Casa), de 
autoria do Senador Maurício Corrêa, que acrescenta um§ ]•·ao art:1.031 ç1o 
Código de Processo Civil, transformando o. atual parágrafo único em§/~ 

Sessão: 08.05.96 · 
' 

Projeto de Lei da Câmara n• 85, de 1995 (n" 3.523/93, na Casa· de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que reajusta a pensão especial 
concedida pela Lei n• 3.233, de 29 dejulhd de 1957, a Rosálii:z Maria de Almeida 
da Conceição, viúva do ex-servidor foderal Vítal da Conceição: · 

Sessão: 21.05.96 

PrÓjeto de·L~i da CâDtara n• 132, de 1995 (n" 4.219/93, na· Casa de· 
origém), de iniciativa do Presidente da República, que· concedepenslio especial a 
Mariana Olímpia Granja, fi1hacmenor de [)eis e Lima 0/impio Granja. 

· -· - 4 Sessão: 21.05.96 · · --

.. ·-~--- --
Projeto de Lei da Câmara n• 133, de 1995 (n" 3.956/93, na Casa de 

origem), de iniciativa do Presidente da República, que concede pensão especial a 
Helena Santos Cabral, viúva de João da Silva Ribeiro' · · 

Sessão: 21.05.96 

Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1994 (n" 1.374/91, na Casa de 
origem), que revoga os parágrafos únicos dos arts. 213 e 214 do Decreto-lei n• 
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código PenaL 

Sessão: 21.05.96 

Projeto de Lei da Câmara n• 125, de 1995 (n" 88/95, , na Casa de 
origem), de iniciativa do Superior Tribunal Militar, que altera a Lei n• 8.457, de 
4desetembrode 1992. · ·- ,;· 

Sessão: 21.05.96 

Projeto de Lei da Câmara n• 96, de 1992 (n" 79/91, na Casa de origem), 
que modifica o valor da pensão especial de que trata o art. r da Lei n• 7. 099, de 
13 de junho de 1983, e dá outras providências. · 

· · Sessão: 22.05:96 · 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

- !__ =-~· 
.~- .c -,---~ . -

De iniciativ.a da CâJpara dos Deputados ..... 8 
De iniciativa.do Serw!a.Federal ............... l3 
Total ••••....•••••••••••••••••••.....••••••••••••••.•..••••• 21 
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Projeto de Resoluçã()_ n"_ 39, de 1996, que suspende a execução da Lei n• 
· ?. 040, .de 11 de outubr,tÚJt:. 12..82; ·1J{l sua fot(Jlídade. 

(Decisão terminativa) · · 
Sessão: !)7.05.96 

Projeto 4e Resolução n" 12, de 1996, de autoria do Senador Leomar 
Quintanilha, que acrescenta dispositivo à Resolução n" 5, de 1996, excluindo dos 
limites de operações ·de crédito do Estado de Tocantins a garantia prestada no 
art. 1•. 

Sessão: 07.05.96 , 
. ' .. . . 

Projeto. ·de Resolução n" 37, de 1996, que autoriza o Estado de Minas 
Gerais a· contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e 
Projetas - FINEP, no valor de nove milhões, novecentos e dez míl, cinqüenta e 

· -- ...cinco reais e setenta centailds. ' - · 
.~. - .. Sessão: 07.05.96 ,:, . ·-

.... ·- ~-__..:;,.._ ....... 
Projeto de Resolução n" 41, de 1996, que autoriza o Estado do Espírito 

Santo a emitir Letras FinanceiraS do Tesouro do Estado da Espírito Santo -

LFTES - cujos recursos serão destinados ao giro da Divida Mobiliária daquele 
Estado vencível no primeiro semestre de 1996. 

Sessão: 09.05.96 

Projeto de Resolução n" 42, de 1996, que autoriza o Estado do Paraná a 
contratar operação de crédito externo junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID, no valor de US$ 249.000.000,00 destinados à 
implementação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias 
de Infra-estrutura Municipal - Paraná Urbano; e autoriza a República 
Federativa da Brasil a conceder garantia referentt à mesma operação. 

Sessão: 09.05.96 

Projeto de Resolução n" 43, de 1996, que autoriza o Estado do Rio 
Grande do Sul a conceder garantia à União nas operações de crédito a serem 
realizadas com a finalidade de criar mecanismos de ajuda imediata aos 
pequenos produtores rurais no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar PRONAF. no valor de R$ 24.000.000,00. 

Sessão: 09.05.96 · · · · 

Projeto de Decreto Legislativo n" 69, de 1994 (n" 389/94, na Cãma..--a do5 
- - E>eputados), que aprova o atq que renova ~permissão OJJtorgada à empresa O 

DIA - RADIO E TELEVISAO DO PIA.UI LTDA. para explorar serviço de 
radiodifUsão sonora emfreqüência modulada na Cidade de Teresina, Estado do 
Piauí. 
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Sessão: 15.05.% 

Projeto de Decreto Legislativo n• 133, de 1:995 (n" 416/94, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão ouiorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S.A. pará explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná.· 

Sessão: 15.05.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 166, de 1995 (n• 137/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão oútorgada·à RÁDIO 
SERRANA DE BENTO GONÇALVES LTDA. para explorar serviço de 
radiodifUSão sonora em ando média na Cidade de Benta Gonçalves, Estado do 
Rio Grande do Sul. -

Sessão: 15.05.96 
. 

Projeto de Resolução n• 44, de 1996, quê autoriza ti União a contratar 
operação de crédito externa com o Banco Interamttricana de Desenvolvimento -
BID, no valor equivalente a até quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares 
norte-americanos, destinando-se os recursos a financiar, parcialmente, o Projeto 
de Modernização do Rodovia São Paulo-Curitiba-Florianópolis. 

Sessão: 16.05.96 

Projeto de Resolução n• 45, de 1996, que autoriza a União a celebrar o 
reescalonamento de créditos brasileiros junto à República de Angola no valor de 
quatrocentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e 
cinqüenta e seis dólares norte-americanos e noventa e um centavos. 

Sessão: 16.05.96 

Projeto de Resolução n• 4_6, 1996, que--mfr,;riza a ·união a celebrar os 
contratos bilaterais de rl!e_sca/onamento de seus créditos junto a República do 
Gabão, ou suas agênciasgovemamentais, renegociados no âmbito do Clube de 
Paris, conforme Aias de Entendimentos de 19 de setembro de 1989 e de 15 de 
abril de 1994. 

Sessão: 16.05.96 

Projeto de Resolução n• 47, de 1996, que autoriza o Governa do Esiado 
de São Paulo a tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro Nacional, 
para liquidação de metade de sua divida junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A. - BANESPA; no valor de sete bilhões e quinhentos milhões de reais, em 15 

- ãedezembrode 1995. 
Sessão: 16:05.96 
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Projeto de Resolução n• 35, de 1996, de iniciativa conjunta das 
Comissões de Assuntos Econõmicos, de Relações Exteriores e Defesa Nacional e 
de .Fiscalização e Controle, que altera as Resoluções n°s 91, 93, 95, 96 e 97, 
todas de 1994, que tratam do Projeto SIVAM, e dá outras providências 

Sessão: 23.05.96 -

Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de 1996 (n• 207/95, na Câmara dos 
Deputados}, que aprova o texto do Acordo Internacional do Açúcar, de 1992, 
assinado em 30 de dezembro de 1992, na sede da Organização das Nações 
Unidas, em Nova Iorque. 

Sessão: 23.05.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 42, de 1996 (n• 263/96, na Câmara dos 
_.,Deputados), que aprova o texto do. "Convênio de Subscrição de Ações ", 

assinado em 30 de novembro de 1995, por meio do"qua/ a República Federativa 
~ ·· ê-.: __ .'do Brasil, representada pelo Banco Central do Brasil, tomou-se acionista da 

Corporação Andina de Fomento- CAF. 
Sessão: 23.05.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 102, de 1995 (n• 434/94, na Câmara 

dos Deputados), que aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal 
sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio adoradas em Copenhague, 
em 25 de novembro de 1992 

Sessão: 28.05.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 189, de 1995 (n• 185/95, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo que Autoriza os Dependentes das 
Funcionários Acreditados junto às Missões Diplomáticas e Consulares de Ambos 
os Países a Desempenharem Trabalho Remw1eràdo, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em 
Caracas, em 29 de julho de "J 994. 

Sessão: 28.05.96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1996 (n° 262/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Acordo de Sede, celebrada entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Corporação Andina de Fomento - CAF, 
em Brasília, em r de dezembro de 1995 .. . 

Sessão: 30.05.96 · .• 
' 
.~ 

- -- - Projeto de Resolução n• 55, de 1996, ~e 7l!ltoriZa o Estada de' 
Pernambuco a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Pernambuco -
LFTPE, cujos recursos serão destinadas à liquidação da sétima e oitava 
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parcelas de precatórios judiciais, bem como dos complementos da primeira à 
sexta parcelas. 

Sessão: 30.05.96 · 

Projeto de Resolução n• 56, de 1996, que autoriza ·O Estado do Mato 
Grosso da Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras· Financeiras do 
Tesouro do Estado do Mato Grosso do Sul (LFTMS), destinando-se os recursos 
ao giro de sua dívidii mobiliária ·com vencimento no primeiro semestre de 1996. 

Sessão: 30.05.96 · 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CMiA.RA DOS 
.. · .DEPUTADOS , , 

-~ . 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ... ..4 ...... ··-~--
De iniciativa do Senado Fed~ral ................. 7 
Total ...•...•.•••..........•• - ........ ~: •..•..••••• - ••••• 11 

Projeto de Lei do Senado n• 286, de 1995, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que altera o Decreto-lei n• 205, de 27 de feVereiro de 1967, que dispõe 

sobre a organização, fimcionamento e extinção de aeroclubes, e dá outras 
providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 02.05.96 

Projeto de Lei do Senado n~ 204, de 1995, de autoria do Senador 
Emandes Amoriln, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica 

-· Federal de Ariquemes, no Estado de Rondônia. ·. " -
Sessão: 07.05.96 

Projeto de Lei do Senado n• 227, de 1995, de autoria da Senadora 
Benédita da Silva, que inscreve o nome de Zumbi dos Palmares no "Livro dos 
Heróis da Pátria". 

Sessão: 08.05.96 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 102, de 1993 
(n• 2.801/92, na Casa de origem), de iniciativa da Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investigou o extermínio de crianças e adolescentes, que altera 
-dispositivos dos Decretos-Leis n•s 1.001 e 1.002, -de-2/...de outubro de 1969, 
Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar. -

Sessão: 09.05.96 
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Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 1995 (n• 
3.970/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a participação das partes 
interessadas nas reuniões de órgãos colegiados da administração pública di reta. 

Sessão: 14.05.96 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1994 (n° 
649/91, na Casa de origem), que modifica a Lei n• 7.347, de 24 de juiho de 1985, 
que disciplina a ação civil pública, para estendê-la à segurança, saúde e 
interesses difUsos dos trabalhadores, e dá outras providências. 

Sessão: 14.05.96 

Projeto de Lei do Senado n• 264, de 1995, de autoria da Senador Pedro 
Simon, que altera à redação da alínea "e" do art. 38 da Lei n• 4.117, de 27 de 

_ .j1gosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, e dá 
.• . outras providências. · · . - , 

~ -·-- Sessão: 14.05.96 

Proposta de Emenda à Constituição n• 27, de 1995, de autoria do 
Senador Odacir Soares e outros senhores Senadores, que dá nova redação à 
alínea "e" do inciso II do§ s• do art. 128 da Constituição Federal. 

Sessão: 15.05.96 

Projeto de Lei da Câmara n• 123, de 1995 (n• 4.645/94, na tasa de 
origem), que altera dispositívos da Lei n• 8.436, de 25 de junho de 1992, que 
institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes. 

Sessão: 16.05.96 

Projeto de Lei do Senado n• 300, de 1995, de autoria do Senador Casildo 
-Maldaner, que altera a denominação da Escolq.Agro-Técnica Federal de 

Sombrio para Escola Agro-Técnica Federal de Santa Rosa.do Sul. 
Sessão: 21.05.96 - - -

Projeto de Lei do Senado n• 281, de 1995, de autoria do Senador Júlio 
Carupos, que dispõe sobre a leitura de jornais e revistas como atividade 
curricular. 

Sessão: 22.05.96 -

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFE DE 1\USSÃO 
_. DIPLOMÁTICA 

De iniciativa do Presidente da República .... 3 
Total._ ••••.....••.••••.••.•.••••.•••••••••........••••..••.. 3 
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Mensagem n• 133, de 1996 (n° 219/96, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
MÁRIO AUGUSTO SANTOS, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à 
República do Quênia, exercer a de Embaixador do Brasil junto à República 
Democrática Popular da Etiópia. 

Sessão: 15.05.96 

Mensagem n• 147, de 1996 (n° 277/96, na origem),_ pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
SÉRGIO BARBOSA SERRA, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da 
Coréia. . · 

Sessão: 15.05.96 

· ·- Mensagem n• 148, de 1996 (n° 278/96, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
ABELARDO DA COSTA ARANTES JÚNIOR, Ministro de Segunda Classe da 
Can;eira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Islâmica do Paquistão. 

Sessão: 15.05.96 

MATÉRIA REJEITADA E ENCAMINHADA AO ARQUIVO 

'

De iniciativa do Senado FederaL ............... I 

Total .... ·-·············-··--·····················-· ..... 1 
Projeto de Lei do Senado n• 39, de 1995;· di àutoria do Senador Pedro 

Simon, que dispõe sobre a continuidade de execução de obras públicas. 
(Decisão terminativa) 
Sessão: 28.05.96 

MATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS E ENCAMINHADAS AO 
ARQUIVO 

De iniciativa do Presidente da República .... 2 
De iniciativa da Câmara dos De_eutados ..... 1· 
De iniciativa do Senado FederaL .............. I 

Total ........ ·-···············-·-··················-··4 
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Mensagem n• 221, de 1991 (n° 453/91, na origem), que encaminha 
proposta do Senhor Presidente da República, solicitando seja autorizada a 
celebração dos aditivos contratuais de assunção das obrigações externas 
existentes de responsabilidade da SIDERBRÁS, no montante equivalente a dois 
bilhões, oitocentos e cinqüenta· milhões de dólares norte-americanos. 

Sessão: 07.05.96 

Mensagem n• 18, de 1994 (n• 2/94, na origem), que enr.aminha proposta 
do Senhor Presidente da República, solicitando seja autorizada a celebração de 
operação de crédito externo para assunção pela União de parcela da divida 
contraída peia EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. no valor de 
cento e setenta e dois milhões de dólares norte-americanos. 

Sessão: 07.05.96 
·~ .. 

ProjetQ de Lei da Câmara n• 13, de 1996 (n• 899/95, na Casa de 
~- ------origem), que altera o art. 9• do Decreto-Lei n• 1.00!; de 21 de outubro de 1969-
· Código Penal Militar. 

Sessão: 09.05.96 

Projeto de Resolução n• 53, de 1995, de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy e outros Senhores Senadores, que revoga as Resoluções n•s 91, 93, 95, 
96 e 97, de 1994, do Senado Federal, e dá outras providências. 

Sessão: 23.05.96 

PROPOSIÇÕES RETIRADAS PELO AUTOR 

De iniciativa do Presidente da República .... 2 
De iniciativa do Senado Federa1... .............. 4 
Total·-····--·············;;._'=·=················-·--6 

Projeto de Lei do Senado n• 63, de 1996, de autoria do Senador João 
França, que dispõe sobre a remissão de créditos tributários federais de pequena 
valor. 

(Retirado nos termos do Requerimento n• 373, de 1996) 
Sessão: 07.05.96 

Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1996 (n• 4.899/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nava denaminação aos 
Capítulos II e V do Título !Ido Livro III, e estabelece nova redação para os arts. 
-581-a 592, 609, 610, 619 e 620 do Decreto-lei n• 3.689, de.3 de outubro de 1941, 
Código de Processo Penal. . - _ 

(Retirado nos termos da Mensagem n• 145, de 1996). 
Sessão: 09.05.96 · 
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Mensagem n• 366, de 1995 {n° 1.203/95, na origem), que submete à 
apreciação desta Casa o nome do Senhor RICARDO AUGUSTO 
OBERLAENDER, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de 
Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores, no 
triênio de 1995 a 1998. 

(Retirada nos termos da Mensagem n• 160, de,l996) 
Sessão: 15.05.96 

Projeto de Lei do Senado n• 19, de 1996, de autoria do Senador Valmir 
Campelo, que inclui inciso VIII no art. 35 da Lei n• 9.250, de 26 de dezembro de 
1995. 

(Retinido nos termos do Requerimento n• 450, de 1996) 
Sessão: 23.05.96 

_ Projeto de Lei do Senado n._ · 2J, de 1_995, de autoria da Senadora 
----~----- Benedita da Silva, que institui Programa de Edllcação para a Preservação do 

Patrimônio Ecológico. 
(Retirado nos termos do Requerimento n• 456, de 1996) 
Sessão: 23.05.96 

Requerimento n• 354, de 1996, do SenadOr Romeu Tuma, solicitando, 
nos termos regimentais, a criação de uma Comissão Temporária Interna, 
composta de cinco Senadores, para, no prazo de sessenta dias, coletar dados junto 
às autoridades do Estado de Pernambuco e outros setores que entender 
necessário, sobre a tragédia resultante de serviços de hemodiálise no Instituto de 
Doenças de Caruaru. 

(Retirado nos termos do Requerimento n• 530, de 1996) 
Sessão: 28.05.96 ·. ~-

OUTRAS DELIBERAÇÕES 

Requerimento n• 406, de 1996, dos Senadores Júlio Campos e Carlos 
Bezerra, solicitando, nos termos regimentais, -sejam prestadas as seguintes 
homenagens pelo falecimento do Ex-Senador Gastão Mülkr: 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar: 
b) representação nos funerais; e 
c) apresentação de condolências à familia e ao Estado de Mato Grosso. 
Sessão: 07.05.96 -

Requerimento n• 41, de 1996, da Senadora Júnia Marise, solicitando, nos 
termos regimentais, seja convocado o Ministro da AdmiÍristração Federal e 
Refofiil!r do :Estado, Luiz Carlos-Bresser-Pereiia; -para prestar esciarecimentos 
sobre a política de reajuste salarial dos servidores públicos civis e militares. 
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Sessão: 07.05. 96 
Requerimento n• 485, de 1996, da Senadora Júnia Marise, 

solicitando, nos termos regimentais, seja aditado o Requerimento n• 41, 
de 1996, de convocação do Ministro da Administração Federal e Reforma 
do Estado, jã aprovado, a fim de prestar esclarecimentos sobre a política 
de reajuste salarial dos servidores públicos civis e militares, para que 
também preste esclarecimentos sobre o projeto de reforma administrativa 
do Estado. 

Sessão: 28.05.96 

Requerimento n• 367, de 1996, do Senador Waldeck Ornellas e outros 
senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a criação de comissão 
especial constituída por onze titulares e igual número de suplentes, para até 15 de 

. __ jezembro de 1996, promover discussões e estudos que resultem em propostas de 
aperfeiçoamento das políticas governamen~ para_a Região Nordeste, inclusive 

-.·-, _ _:_·seu acompànliamento e avaliação. - -
Sessão: 07.05.96 

Requerimento n• 353, de 1996, do Senador Humberto LuceJlll, 
solicitando, nos 

1 
termos regüp.entais, a criação de Comissão Temporária Interna, 

composta de-treze membros, para o fim especial de, no prazo de cento e vinte 
dias, examinar o problema da nossa dívida interna pública e, bem assim, propor 
alternativas par~ sua solução. ' · 

' . . 
Sessão: 09.05.96 ' , , 

Requerimento n• 600, de 1993, do Senador João França, requerendo, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da matéria EUA 
pressionaram Collor para demarcar a reserva ianomâmi, publicado no Jornal 

-do Brasil, edição de 22 de junho de 1993. .. ,:-
Sessão: 21.05.96 

Requerimento n• 858, de 1993, do Senador Gilberto Miranda, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, o artigo 
intitulado Extinção da punibilidade pelo pagamento é correta, de autoria do 
jurista Walter Ceneviva, publicado no jornal Folha de São Paulo, edição de 24 de 
agosto de 1993. __ 

Sessão: 21. OS. 96 

Requerimento n• 986, de 1994, do Senador Pedro Simon, requerendo, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Relatório 
sobre sua viagem ao Méxiéo como representante· -{lo Bl'asil para assistir à 
posse do novo Presidente daquele. 

Sessão: 21.05.96 
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Requerimento n• 1.109, de 1994, do Senador Gilberto . MirancJa; 
requerendo, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo intitulado Aveia em vez de chicote, publicado no jornal Folha de São 
Paulo, edição de 18 de dezembro de 1994, de autoria do Senador Jarbas 
Passarinho. 

Sessão: 21.05.96 

Requerimento n• 13, de 1995, do Senador Carlos Patrocínio, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Além da Anistia, de autoria do Sr. Marcondes Gadelha, publicado no Jornal 
Congresso Nacional, edição de 10 de dezembro de 1994. 

Sessão: 21.05.96 

-~.., Requerimento n• 109, de"l995, do Senador Jacques Silva, solicitando, 
• nos termos re_gimentais, a transcrição, nos~ d~Senado Federal, do discurso 

~-··>:-~proferi® pelo Presidente do Tribunal de Contqs-da União, Ministro Marcos 
· Vinícius Vilaça, por ocasião da abertura das trabalhos daquele Tribunal, 

exercício de 1995. 
Sessão: 21.05.96 

Requerimento n• 114, de 1995, do Senador Lourival Baptista, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
intitulado As bases do diálogo, de autoria do Embaixador do Brasil, em 
~Washington (EUA), Paulo Tarso de Flecha de Lima, publicado no Jornal Folha 

de São Paulo, edição de 19 de janeiro de 1995 
Sessão: 21.05.96 

Requerimento n• 115, de 1995, do Senador !-ourival Baptista, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
intitulado TCU e os novos tempos, de autoria do Ministro Marcos Vinicios 
Vilaça, publicado no Jornal dó Brasil, edição de 18 de janeiro de 1995. 

Sessão: 21.05.96 

Requerimento n• 119, de 1995, do Senador Gilberto Miranda Batista, 
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do artigo intitulado A Paraíba também é Brasil, de autoria do Senhor Saulo 
Ramos, publicado no Jornal Folha de São Paulo, edição de 24 de janeiro de 
1995. 

Sessão: 21.05. 96 

Requerimento n• 133, de 1995, do Senador Joe1 de Hoiianck, soli~itando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo A 
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força do contraponto, de autoria do Ministro Marcos Vinícios Vilaça, publicado 
no Jornal de Brasília, edição de 11 de janeiro de 1995. 

Sessão: 21.05.96 

Requerimento n• 134, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Privilégios estatais, de autoria do Juiz Eudes Oliveira, publicado no Jornal 
Diário de Pernambuco, edição de 24 de janeiro de 1995. 

Sessão: 21.05.96 

Requeri01ento n• 135, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Um imposto ilegal, de autoria do Advogado Luciano Caldas Pereira de Carvalho, 
publicado no Jornal do Commercio, edição de 24 de janeiro de 1995. 

· --... Sessão: 21.05.96 · 

..... ~--~--·· Requerimento n• 136, de 1995, do Senador 1oe1 de Hollarida, solicitando, 
nos termos regimentais, a transCrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo O 
frevo terá o destino da 11111Tchinha, de autoria do Jornalista Leonardo Dantas 
Silva, publicado no Jornal Diário de Pernambuco, edição de 24 de janeiro de 
1995. 

Sessão: 2L05.96 - -

Requerimento n• 137, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Um problema sem solução, de autoria do Juiz Adeíldo Nunes, publicado no 

Jornal do Commercio, edição de 25 de janeiro de 1995. 
Sessão: 21.05. 96 . 

Requerimento n• 138, de 1995, do Sellll:dor"Joe1 de Hollanda, solic~do, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anms do Senado Fede~ _do artigo A 
vez do frevo, publicado no Editorial do Jornal do CommerclO, ediçao de 25 de 
janeiro de 1995. 

Sessão: 21.05.96 

Requerimento n• 475, de 1996, do Senad?r Ademír ~~e e outros 
senhores Senadores, solicitando, nos termos regiMentais, a cnaçao de uma 
Comissão Temporária, composta por onze titulare~ e igual n~er? de supl~tes, 
destinada a definir uma política para o desenvolVImento econormco e social da 

-Amazônia. 
Sessão: 23.05.96 

00853 



00854 ··ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

Requerimento n• 153, de 1995, do Senador Joel de Bollanda, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição; nos Anais do Senado Federal, do artigo Lei 
de Uso do Solo, de autoria de Sydia Maranhão, Secretária de Planejamentó 
Urbano e Ambiental do Estado de Pernambuco, publicado no Jornal ckJ 
Commércio, edição de 24 de janeiro de 1995. 

Sessão: 28.05.96 

Requerimento n• 154, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo E o 
idoso em Pernambuco?, de autoria de José Carlos Cavalcanti - professor do 
Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, publicado 
no Diário de Pernambuco, edição de 26 de janeiro de 1995. 

Sessão: 28.05.96 

· --.- Requerimento n• 155, de Í995, d9. SenadorJoel de·Hollanda, solicitando, 
- nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do ::Senado Federal, do editorial 

~ · ·- :-c-Municipalização da Saúde, publicado no Jornal do Commércio, edição de 26 de 
janeiro de 1995. · · · 

· Sessão: 28.05.96 

Requerimento n• 156, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo A 
"questão" do menor, adoção e tráfico, de autoria de Celmilo Gusmão- Juiz de 
Direito, publicado no Diário de Pernambuco, edição de 24 de janeiro de 1995. 

Sessão: 28.05.96 

Requerimento n• 157, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solicitando, 

nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
- intitulado Rumo ao terceiro milênio, de autoria- de Dom José Cardoso -

Arcebispo Metropolitano de Olinda e Recife, publicado no Diário de 
Pernambuco, edição de 26 de janeiro de 1995. 

Sessão: 28.05.96 

Requerimento n• 170, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solicitando, 
nos termos regimentais, a tf1m5crição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
intitulado Refinaria em Pernambuco, de autoria do Advogado João Monteiro 
Filho, publicado no Jornal da Commercio, edição de 9 de fevereiro de 1995. 

Sessão: 28.05.96 

_ Requerimento n• 171, de 1995, do Senador Jo~I de !_Iollanda, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do"Senado Federal, do artigo 
Casa Grande & Senzala, de autoria do Jomalista Edson Nery da Fonseca, 
publicado noJomal da Commercio, edição de 5 de fevereiro de 1995. 
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Sessão: 28.05.96 

Requerimento n• 172, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Recife, também um pólo de saúde, de autoria do Dr. Marco Maciel, Vice
Presidente da República, publicado no Diário de Pernambuco, edição de 5 de 
fevereiro de 1995. 

Sessão: 28.05.96 

Requerimento n• 173, de 1995, do Senador Joel de Hollanda, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Pernambuco, sim, publicado no editorial do Jornal do Comércio, edição de 5 de 
fevereiro de 1995. 

. _.., Sessão: 28.05.96 

..... ·-~-- Requerimento n• 181, de 1995, do Senador Guilherme Palmeira, 
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do pronunciamento do Excelentissimo Senhor Presidente da República, Dr. 
Fernando Henrique Cardoso, transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão 
e transcrito em sua íntegra na Folha de São Paulo de 8 de fevereiro do corrente, 
onde Sua Excelência expõe as metas do Governo para a área da educação. 

Sessão: 28.05.96 -

Requerimento n• 183, de 1995, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do .artigo Os 
laboratórios de Fernando Henrique Cardoso,· de ·autoria do Jornalista Gilberto 

Dimenstein, publicado na Folha de São Paulo, edição de 15 de fevereiro de 
1995. ·- ._;-

Sessão: 28.05.96 

Requerimento n• 410, de 1995, do Senador Júlio Campos, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Controle do Judiciário, do Mínistro Carlos Velloso, Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, publicado no Jornal do Brasil, edição de 22 de março de 
1995. 

Sessão: 28.05.96 

Requerimento n• 565, de 1995, do Senador Guilherme Palmeira, 
....solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos_ AI!.ais do. Senado Federal, 

do artigo de autoria do Jornalista Gilberto Dimensreín, publicado na Folha de 
São Paulo, de 8 de abril de 1995, íntitulado Cadeia neles, presidente. 

Sessão: 28.05.96 
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Requerimento n• 656, de 1995, do Senador Esperidião Amin, solicitando,' 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Editoriru; 
intitulado Libertinagem Partidária, publicado na Folha de São Paulo, edição de 
25 de abril de 1995 · 

Sessão: 28.05.96 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(1° a 31 de maio de 1996) 

Matérias aprovadas: 
. . 

. -~.-p . . d . d . - . 7 
roJetos aprova os e enVIa os a sançao."················_ .................................. . . . . - . -

Projetos aprovados e enviados à promulgação ............ : ............................. 21 
• Acordos. internacionais .................................. ; ............. : .................. 5 
.. Concessões de rádio e TV: ............................ :.: ............................... 3 
• Operações de crédito .................................................................... 12 
• Suspensão de execução de Lei ....................... :: ............................... ! ... 

Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ........................... 11 
• Projetos de Lei apreciados pelo Plenário ......... , ............................... 9 
• Projeto de Lei apreciado nas comissões, em dé'cisão terminativa ..... I 
• Proposta de Emend<l à Constituição ............... :: ................ ~~ ............ ! 

' .. 
Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missõe~ Diplomáticas ............ 3 

. ·. ~ 

Total de matérias aprovadas ............................................................. ·-··-· 42 

Matérias enviadas ao arquivo: 

Matéria rejeitad<l e encarninhad<l ao arquivo ............................................... 1 
• Projeto de Lei apreciado em comissão, em decisão terminativa ....... ! 

Matérias declaradas ~p.dicadas e encaminhad<ls ao arquivo .................... 4 

-Matérias retira~ pelo autor .................................. ,::.::-... - ........ ; .............. 6 

Total de inatérias enviadas ao arquivo ....................... ·--···-···--·····-··11 
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··~..-

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(15 de fevereiro a 31 de maio de 1996) 

Matérias aprovadas: 

Projetas aprovados e enviados à sanção ................................... ·-············ .. 19 

Projetos aprovádos e enviados à promulgação ....................................... .-. 87 
• Acordos internacionais ................................................................. 20 
• Concessões de rádio e TV .............................•............................... 34 

• Operações de crédito ······································-····························29 
• Assuntos Administrativos ............................................................... I 
• Propostas de Emenda à Constituição ............................................... 2 
• Suspensão de execução de Lei.,, ................... ····-···-c-··-············-···1 

.._·_ -·--~- Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Depuiãdos ................. ~··---·· 40 
• Projetos de Lei apreciados pelo Plenãrio ........ : .............................. 28 
• Projetos de Lei apreciados nas comissões, em decisão terminativa II 
• Proposta de Emenda à Constituição ................................................ I 

Mensagens relativas a escolha de Autoridades .......................................... 1I 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ......•... 12 

Recurso aprovado ....................................................................................... 1 
f ' 

Total de matérias aprovadas .................... ·-·······················-······-··-····170 

-·Matérias enviadas ao arquivo: ·. ':..':-

Matérias rejeitadas e enc~adas ao arquivo ................................................. 15 

• Matérias rejeitadas pelo Plenãrio ...................................................• 6 
• Projetos de Lei arquivados (art. 254 do Regimento Intemo) ............ 2 
• Projetos de Lei apreciados nas comissões, em decisão terminativa.. 7 

Matérias declaradas prejudicadas e encaminhadas ao arquivo ............................. 8 

Matérias retiradas pelo autor ............................................................................. 14 

Total de matérias enviadas ao arquivo····~··········-·····························-··········· 37 
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SF 604/96 

SF 608/96 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Maio de 1996 

Deputado Augusto de Encaminha cópia do Parecei 
Carvalho no 211/96-CFC. 

Senador 
Cabral 

Bernardo Encaminha cópia do Oficio n° 
SF 603/96 ao Embaixador 
S.!Ulluel Pinheiro Gomes. 

~·-·---~:J----~--t---------+---------1 
SF644/96 

SF 701/96 

SF 781196 

Procurador-Geral 
República 

da Encaminha expediente do 
Senador Emandes Amorim 
solicitando que represente 
Ação Direta de 
Inconstitucionalidade da 
Emenda Constitucional no 5. 

Presidente do Tribunal Encaminha Oficio da 
de Contas da União Comissão de Assuntos 

Secretário de Comércio 
Exterior do Ministério 
da Indústria, do 
Comércio e do Turismo 

- ~-· 

Econômicos sobre suspensão 
de diligências acerca do 
Memorando de entendimentos 
firmado entre a União Federal 
e "o Governo do Estado de São 
Paulo. 

Encaminha exemplar do 
Diário do Senado Federal 
contendo pronunciamento do 
Senador Bernardo Cabral. 
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SF 780/96 

SF 782/96 

SF 783/96 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Procurador-Geral da Solicita informações 
República constantes do Relatório n• 1, 

de 1996, da Comissão que 
averiguou o massacre de 
Eldorado dos Carajás. 

Procurador-Geral de Solicita. informações 
Justiça do Estado do constantes do Relatório n• 1, 
Pará de 1996, da Comissão que 

averiguou o massacre de 
Eldorado dos Carajás. 

Ministro da Justit;:a Solicita informações 
constanteS do Relatório n• 1, 
ae 1996, da Comissão que 
averiguou o massacre 
Eldorado dos Carajás. 

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS PELA 
SEj::RJ"TA.R!-1\-G;ERAL DA MESA 

Consultando sobre a pqssibilidade 

de 

solene do CongreSso 'Nacional no dia 21 do corrente, às 
onze horas e trinta minutos, no Plenário "UUysses 
Guimaries" . da Câmara dos Deputados, destinada a 
recepcionar o Senhor Rafàel Caldera, Presidente da 
República da Venezuela. 

n' 224/96-CN Dep. Luís Eduardo Em aditamento ao Of n• a 
- Presidente da CD sessão solene do Congresso 

Felipe Palmeira 
Lampreia

Ministro de Est3do 
das Relações. 

Exteriores. 

recepcionar . o Senhor Rafael Caldera, Presidente 
República da Venezuela, terá lugar no Plenário do SF. 

que a sessão 
destinada a recepcionar o Senhor Rafael Presidente 
da República da Venezüela, programada para o dia 21 do 
corrente, às onze horas e trinta minutos, será realizada no 
Plenário do Senado Federal. 
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Conêa Weffort
Ministro de Estado 

da Cultura 

Comunicando que o Senado Federal aprovou Requerimento 
n• 439, de 1996, de autoria do Sen. Pedro Simon, 
solicitando a realização de sessão solene do Congresso 
Nacional, em data a ser definida opcrtunameme, destinada a 
homenagear o Dr. Mário Alberto Nobre LOpes Soares, ex
Presidente de Portugal. Solicita, ainda, indicação do orador 
da Câmara dos Deputados na solenidade. 

Em atenção ao GMIMINC n• 
04-96 (relativo ao PL n• 35/95-CN), comunica que o 
Plenário do Congresso Nacional, em sessão conjunta 
realizada em I S-OS do correm e ano, às !9h30min, rejeitou a 
matéria, com fundamento no parecer do Relator, Dep. lberê 
Ferreira. 

que o aprovou 
CD n• 486, ·de ·1996, de:autoria do Sen. Roberto 

outros Senhores Senadores, solicitando a realização 
sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se no 
26 de junho do correme ano, destinada a comemorar os 
anos de reativação das relações entre a República Federativa: 
do Brasil Solicita, ainda, indicação do orador da Câmar.l 
dos Deputados na solenidade. 

LISTA n° o o 1 

de 31 de maio de 1996 

Correspondências recebidas e respondidas "pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal. 

Diversos: 

-do Sindicato dos Policiais Civis do Ex-Território- Porto Velho- RO, defendendo os 
direitos dos policiais civis; 
- da Câmara Municipal de São José dos Campos - SP, congratulando os deputados 
Inácio Anuda e Paulo Paim, pela iniciativa em apresentar emenda à Constituição 
dispondo sobre a redução de 44 para 40 horas semanais e aumentando a remuneração 
das-horas extras; -
- da Associação dos Familiares e Amigos dos Doentes· Mentais da Bahia - Salv.idor -
BA, solicitando votar a favor do substitutivo do Senador Lucidio Portella, que visa 
criar normas para o atendimento aos doentes mentais brasileiros; 
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- da Câmara Municipal de Barra do Piraí - RJ, contrária a anulação da licença que é 
concedida à mulher no período da gestação para contagem de tempo para sua 
aposentadoria; 
- da Câmara Municipal de Carazinho - RS, contra a proposta do Senador Jefferson 
Péres, que "propõe uma resolução, retirando as regalias dos parlamentares, em troca de 
um aumento em seus vencimentos"; 
- da Câmara Municipal de Guaramirím - SC, solicitando a apreciação e votação o mais 
breve possível do projeto de lei que altera o Código Civil e o Código de Defesa do 
Consmnidor, já aprovado na Câmara Federal; 
- do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro - RJ, solicitando anistia às 
entidades representativas dos Trabalhadores nas Indústrias do Petróleo; 
- do Ministério Público do Estado do Paraná - PR, manifestações referentes ao Projeto 
de Lei n° 913/95; 
- da Assembléia Legislativa do Es~o do Paraná - PR, sugerindo que seja formada · 

· 1i1irt1 Comissão Especial com o objetivo de .. avaliar a decisão do Governo Federal, que 
. _. .. ,_reduziu a cota de compras isentas de imposto no Paragpai; · · 

· -:-da Cântara Municipal de Bastos - SP, solicitando a edição de uma legislação m;ps 
rigorosa e eficaz nos casos de sequestros; f 
- do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhmnirim - MG, propondo a criação de ~ 
órgão para elaboração e execução da política cafeeira nacional; · 
-da Câmara Municipal de Diadema- SP, apoiando ao Req. no 166/95, de autoria do 
Vereador Paulo Botacio, da Câmara Municipal de llha Solteira, solicitando aos 
congressistas que votem contra qualquer proposta que diminua a receita dos Estados e 
Municípios; · 
- da Câmara Municipal de Arroio Trinta- SC, comunicando a posse da Mesa Diretora; 
-do Sr. José Renato I)omiciano de Souza referente extinção da Lei n" 6.179/74; 
- da Câmara Municipal de Vinhedo - SP, referente a Proposta de Emenda que visa 
modificar o art. 34,da Constituição. · -
- do Sr. Pedro de Paula Gonçalves - MG, referente a privatização da Rede 
FerrOviária S.A.; · 
- da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás - GO, encaminhando relatório das 
atividades do exercício ·de 1995; 
- da Associação Nacional de Transportes Públicos - SP, referente ao Projeto de Lei do 
Novo Código Nacional de Trânsito; 
- da Câmara de Vereadores de Piracicaba - SP, referente ao veto do Presidente da 
República à lei que dispõe sobre a laqueadura de trompas e a vasectomia para homens; 
- do Triburial de Contas do Ceará - CE, comunicando ter inserido em Ata Voto de 
Pesar pelo falecimento do Senador Nelson Carneiro; 
-da Assembléia Legislativa do Estado do Pará- Belém- PA, referente a privatização 
da Onnpanhia Vale do Rio Doce; __ 
- da Câmara Municipal de Pato Branco -PR, solicitando agilização na reforma agrária; 
- do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - MG, solicitando ao 
Governo providências no sentido de que agilize a reforrn~ agrária; 
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Correspondências referente ao PLC 29/95: 
- - - ----- -

- do Sr. Paulo César Machado - Campo Grande - MS; 
- do Conselho Regional de Enfeniiagem - Rio Branco - AC; 
- do Conselho Regional de Enfeniiagem de Maceió - AL; 
-da Sra. Maria do Carmo Laurent- Rio de Janeiro- RJ; 
- da Sra. Rita Medeiros Menegolla - Erechirn - RS; 
- da Sra. Josiane Dalle Mulle - Poá - RS; 
- dos Professores de Enfermagem UFSC - Florianópolis - SC; 
- do Sr. Carlos Henrique Dorfay- Porto Alegre - RS; 
- da Sra. Maria da Graça Gouveia - Porto Alegre - RS; 
- da Equipe de Enfermagem do Hospital de Poá - RS; 
- da Sra. Elaine Kravzk- Porto Alegre - RS; 

. __ .,. - da Sra. Janete Oliveira- Porto' Alegre- RS; 
- do Sindicato dos Enfermeiros do Estãda de Sergipe - SE; 

~·- ·- ,.-.=.-.. - do Sr. Carlos Alberto Costa de Souza - Porto Alêgre - RS; 
- da Sra. Elaine Crive1Ia - Porto Alegre - RS; e 
-da Sra. Vânia da Silva- Rio de Janeiro- RJ. 

Maio de 1996 

Correpondências referente a extinção do arquivamen~o da CPI dos Bancos: 

- da Câmara Municipal de Piracicaba - SP; 
- da Câmara Municipal de Porto Alegre - RS; 
- da Câmara Municipal de Catanduva - SP; 
- da Câmara Municipal de Sertãozinho - SP; 
- da Câmara Municipal de Guaiba - RS; 
- da Câmara Municipal de Gastão Vidigal - SP; 
- da Câmara Municipal de Garça- SP; 
- da Câmara Municipal de Pradópolis - SP; 
- da Câmara Municipal de C?felândia- SP; 
-do Clube de Engenharia- Rio de Janeiro- RJ; 
- da Câmara Municipal de São Vicente - SP; 
- da Câmara Municipal de Santo Ângelo -RS; 
-da Câmara Municipal déCarapicuiba- SP; 
- da Ordem dos Advogados do Brasil - Salvador - BA; 
-da Câmara Municipal de Franca- SP; e 
-da Câmara Municipa! de Garibaldi- RS. 

_ _ _Correspondências refere~te ao Banespa: - - - ' 

- da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP; 
- da Prefeitura Municipal de fglla.pe - SP; 
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-da Câmara Murúcipal de Valparaiso- SP; 
- da Câmara Murúcipal de Mirandópolis - SP; 
- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP; 
- da Câmara Municipal de Guaraçaí - SP; e 
-da Câmara Murúcipal de Jardinópolis- SP. 

Correspondências referente a Lei de Patentes: 

- do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente - SP; 
-do Conselho Regional de Economia- RJ; 
-do Sr. Carlos Tautz- RJ; e 
-da Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense- RJ. 

__ .., Correspondências referente.a reeleição para_ Presidente: ~ 

, .... '. -·- ...• ::-._,_..,..;...;. -· - da Prefeitura Mun1cipal de Itirapma - "SP; :. 
-do Sr. José Arnaut Brineo- Recife- PE; 
- da Prefeitura Murúcipal de Itapevi - SP; 
- da Associação de Prefeitos do Estado de São Paulo • SP; · 
- da Prefeitura Murúcipal de Américo Brasiliense - SP; 
- da Prefeitura Murúcipal de São Sebastião da Grama - SP; 
- da Prefeitura Municipal de Mato Castelhano - RS; 
- da Câmara Municipal de Bradowski - SP; 
- da Câmara Murúcipal de Descalvado - SP; 
- da Câmara Murúcipal de Andradina - SP; 
- da Prefeitura Municipal de Arambaré - SP; 
- da Prefeir..zra Murúcipal de General Camará- RS; 
- da Prefeitura Murúcipal de Borebi- SP; 
- da Prefetrura Municipal de Pú-ajuí - SP;- ·. "- ~ 
- da Câmara Murúcipal de São Pedro - SP; e 
- da Prefeitura Murúcipal de Monte Belo do Sul - MG. 

Correspondências referente à Reforma Constitucional: 

- do Instituto-de Engenharia - São Paulo -SP; 
- da Prefeitura Murúcipal de Ajuricaba - RS; 
- da Câmara Murúcipal de Tapiratiba- SP; 
- do Sr. Gérvásio Ramos -Trombudo Central - SC; 

_-_do Sr. Luiz Getúlio Conrado Machado- Três Palmeiras- RS; 
- - da Prefeitura Murucipal de ValparlÚso - SP; - · -

- do Sr. Lealdino Sampaio Pereira Filho - Guarujá - SP; 
- da Prefeitura Murúcipal de Paulínia - SP; 
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- do Sr. Antonio Donizete Balotte - Três Fronteiras - SP; 
- da Prefeitura Municipal de Castro Alves ~ BA; 
- da Prefeitura Municipal de Boa Esperança - PR; 
-do Sr. Jader Soares Pimentel- Guarabira- PB; 
-da Câinara Municipal de Rio das Ostras- RJ; 
- da Associação Paulista dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias-São Paulo-SP; 

- da Sra. Tânia Camargo -Caxias do Sul - RS; 
-da Sra. Margareth Vebber- Caxias do Sul- RS; 
- da Sra. Ariadne Duso - Caxias .do Sul - RS; 
-da Sra. Tânia Rauber- Caxias do Sul- RS; 
- da Sra. Rosana Borchardt - Caxias do Sul - RS; 
- da Sra. Maria Jucerley dos Santo~ - Caxias do Sul - RS; 

· -~-"'fia Sra. Vera Paim Pasqual- Caxias doSul- RS; 
~-·- ·- --da Câmara Municipal de São José dos Campos- SE; -
. · -:da-Frente Paulista em Defesa da Soberania e Integridade do Brasil- São Paulo- SP; 

- da Sra. Selda Mari Nunes Pinto - Porto Alegre - RS; 
- da Câmara Municipal de Guaraçaí - SP; 
- da Câmara Municipal de Diadema - SP; 
- da Câmara Municipal de Itapira - SP; 
- do Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público do Município de São 
Paulo- SP; -

- da Câmara Municipal de Andradina - SP; 
-do Dr. Vinicius Fontes- Rio de Janeiro- RJ; 
- do Sr. José Gelmini - Sabará- MG; 
:.da Câmara Municipal de Porto Ferreira - SP; 
- da Câmara Municipal de GJ!M~~tinguetá - SP; "-
- do Sindicato dos Administradores do Município de CampinaS - SP; 
- do Sr. Silas Gomes de Aguiar " MT; 
- da ASSEffiA- MG; 
- da Câmara Municipal de Lorena - SP; 
- da Câmara Municipal de Pardinho - SP; 
- da Câmara Municipal de Lins - SP; 
- do Sr. Claudiomar Rocha- DF; 
- do Sr. José R. Palacios - MG; 
- do Sr. Célio Cersósimo - RJ; 
- da Associação dos Antigos Funcionários do Banco ~9 Brasil- RJ; 
- áo-s-mdicato dos Trabalhadores na· Indústria de-=--Energia Elétrica no Distrito 
Federal- DF; - --
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- do Instituto Liberal do Rio de Janeiro - RI; 
-da Câmara Municipal de Venâncio Aires- RS; 
-da Sra. Inácia Borges Ramos -João Pessoa- PB; 
- da Prefeitura Municipal de Adamantina - SP; 

,~- ........ ::~~~ "\~"1~~.~,...;'!"'<:'1-: ..-3.-:- ,A 'o-::~~._ R.S; -

- da Câmara Municipal de Campinas - SP; 
- da Câmara Municipal de Sertãozinho - SP; 
- da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP; 
- da Câmara Municipal de Bebedouro - SP; e 
- da Câmara Municipal de Aguaí - SP. 

' 

. __ .., 
'.,._·_·-::---
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