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Solicita trnnscrlção nos Anais do Senado F<deral, 

do docmnento "Ações Priotitárias do Governo Federal 
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Solicita a tmnsc:riçãonosAuais do ~o Federal, 
do trabalho intitulado: "As dimensões de um feito", de au
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do artigo publicado no jornal Zero Hora de Porto Alegre, 
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mer. Sen. Nabor Júnior.·············---····--·-······-

APARELHAMENTO 
Preconiza que o Brasil se encontra mal-aparelha
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mundo. Sen. ValmirCampelo. _____ •..•.••• ·---····--

APOSENTADO 
Questiona-o fe<:guste de 15% dos aposentad()s _ba

seados no IGPDI, que é caleulado pela Fundação Getú-
lio Vargas com base em outros três índices: IP~ IPC _e 
INCC. Sen. Benedita da Silva ...••••••••••....... ·-····---···· --

ARCEBISPO (Vide BISPO) 

ARQUEOLOGIA 
Descreve as descobertas arqueológicas no Muni

cípio de Monte Alegre (PA), realizadas por uma equipe 
de pesquisadores sob o comando da arqueóloga norte-
americana Anna Roosevelt. Sen. V almir Campelo ......... . 

BANCOS 
Comunica que o Banco Mercantil de Pernambu

co, que estava sob intervenção do Banco Central, reabri
xá suas portas. Sen. Joel de Hollanda ....• ·-·-·-···········

Expõe a importância do Banco Mercantil de Per-
nambuco. Sen. Joel de Hollanda ·····················---···-

BENEFíCIO PESSOAL 
Comenta a Lei de Concessões. Sen. José Fogaça.. 

BICICLETA (Vide IMPORTAÇÃO) 

BISPO 
Saúda o Bispo D. Alberto, que irá toffiar posse 
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CARGO PÚBLICO 
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CERRADO 
Analisa a região do cerrado. Sen. Mauro Miranda 
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área de atuação da Companhia de pesenvolvimento do 
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Pereira.--···-······-·-·-···----·-··--·-··-·---·· . 
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Especial que estuda o Código de Trânsito, o trabalho 
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Gilherto Miranda··········-·---·-··---··---··· 

Registra a entrega do relat6rio do Código Nacio-
nal de Trânsito. Sen. Mauro Miranda ....................... --. 

COMEMORAÇÃO (Vidi SENAC) 
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do Ceará. Scn. Lúcio Alcântara.·····························---

Comemoraçio do Dia Mundial das Comunicações. 
Sen. Benedita da Silva.··························-----··-

. lnfortna que foi comemorado na Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará, o Dia da IndúStria, n~ dia 
24-5~96. Sen. Lúcio Alêâiitara. ..... :: ...................•••• __ _ 
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Sen. Emilia Fernandes.···········-·--····-··---··-

CONFillffiNCIA 
Enfoca a 11 Conferéncia de Assentamentos Urba

nos, que sexá realizada em Istambul, na Tmquia Sen. 

Coutinho Jorge.·-················---········---·····--
. Mostra o Plano Nacional de Ação, que sexá apre-

sentado na IT Conferência de Assentamentos Urbano~ 
em Istambul, na Turquia. Sen. ~utinho_Jorge. ... ~······:_-··· 
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CONGRESSO 
Retere-se ao Congresso EstadUal do Partido So

cialista Bruileiro qne sexá realizado no Estado do ~ 
nos dias 12 e 2 de junho, do corrente ano. Sen. Ademrr 
Andrade .................... ·-··---·······---·-·-······-··-·· 

.. - -CONGRESSO NACIONAL (Vlde VISITA) 
Refere-se ao discurso do Senador Antonio Carlos 

Maa~ com relação a necessidade de se colocar li
mi; nesse poder de barganha e negociação que uma 
parte do Congresso Nacional insiste em ~ como 

828 forma de pressão junto ao Governo para realizar algu-

mas refoimas. Sen. Osmar Dias. ·-···-····---·-····-······-
Questiona a falta de representatividade do povo 

no Coniresso Nacional. Sen. Pedro Simon. .................... . 
is1 ~ ao Congresso Nacional, principalmente ao 

Senado Federal, descobrir qual a contribuição que, se 
instituída, .Poderá favorecer o País e a sociedade na crise 

701 pela qual está passando. Sen. Pedro Simon. ......•..•••••.•..... 
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Defende o COngresso Nacional, das acusações 
feitas pela imprensa Sen. Antonio Carlos Valadares ...... . 

Ressalta a importância de o Congresso Nacional 
esforçar~se para examinar logo os pareceres do Tribunal 
de Contas da União. Sen. Eduanlo Suplicy ................•.••.• 

CONVENÇÃO (Vide CÓRRUPÇÃÓ) 

CONWNIO 
Comunica que o Senado Federal aprovou o texto do 

Convênio de SUbscrição de Ações, assinado em 30-I I -95, 
no qual a República Federativa do Brasil, representada 
pelo Banco Central do Brasil, tomou-se acionista da 
Corporação Andina de Fomento-CAF. Sen. B"""""o 

Cabral.··················---········----·-·····----···--
CORRUPÇÃO 

Discorre sobre a corrupção e elogia a celebração 
~ ~onv~ção lnteramericana Contra Corrupção. Sen. __ 
LúCIO Alcantara. ·········-· -···--· ---···--

(CPMF) 
Critica a instituição do CPMF. Sen. Lúcio Alcân-

tara.._ ....................... --··········-·--···--·······--

CRIANÇA (Vide ALCOOUSMO, ESTUPRO) 
_,. Examin3ndo os problemas das crianças e adoles

centes brasileiros. Sen. Flaviano Melo. ·---·········-- . 

DECRETOS 
Aponta o Decreto Ii! 1.860196 coi:no iristrumento 

que se submete. com rigor, ao império dos mandamen-
tos e regras do Direito. Sen. Joel de Hollanda. ......... ~······· 

DEMISSÃO 
Refere-se à proposta de demissão voluntária para 

os servidores públicos e redução da jornada de trabalho. 

Sen. Gilvan Borges. ······················-··--····--······ 

DEMOCRACIA 
Questiona o que é democracia no Brasil. Sen. 

Ademir Andrade •••...•.......•..•• ---··---·······-··-· 

DESEMPREGO 
Comunica que cerca de dois mil e quinhentos em-

. presários -de todo o País fretaram dezesseis aviões. deze
nas de vôos particulares. quinze ônibus e muitos carros, 
e estão ocupando Brasilia. visando pressionar o Executi
vo a tomar medidas para o crescimento e combate ao de
semprego. acelerando as reformas. Sen. Bernardo Ca-
bral. •.•.••••.............••.• --·················-··------· 

Compara a taxa de desemprego 3,4% em 1994 e 

6,0% em 1996. Sen. Eduardo Suplicy. ···········----···· 
Questão do desemprego no Brasil. Sen. Valmir 

Campelo. ··············--------··--····-··.,· c• . 
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nos. Sen. Sebastiã_o Rocha············-·--··--···~·· . 

DÍVIDA PÚBUCA 
Refie~ a respeito de wn projeto de resolução 

que disponha sobre alterações na resolução em vigor. 
que estabelece normas destinadas a diSCiplinar a rola
gem da dívida dos estados e municípios para com a 

União. Sen. Hmnberto Lucena. ·····················---···--

EDUCAÇÃO 
Iniciativa: industrial visando melhorar o setor edu-

cacional. Sen. Pedro Pi.va. ...... : ........ ·---···--··· 
Questão da educaçãO Orasileira- no enSúlo básiCO. 

Sen. Casildo Maldaner .........•...••..•• ------···-

(ELETRONORTE) 
Parabeniza os servidores da Eletronorte e o seu_ 

President~ Sr. José Antônio Muniz.. Sen_. ROmero Jucá.. 

EMENDA 
PEC n" 25/96, que inclui o art. 74 no Ato das Dis

posições Transitó~ referente a plebiscito em 1998? 
quanto à manutençãO ou extensão dO Voto Qbrigatório e 
acollrimento ou_não da reeleição de man~os de car
gos executivos. Sen. Sebastião Rocha. ···-···············-··-

Emenda n" I, de Plenário, que dá nova redação ao 
- art. 22 do PR :n!! 47196. que autoriza o Governo do Esta-
-do de São Paulo a tomar financiamento, a set coiícedido 
pelo Tesollto Nacional, para liqüidação de metade de 
sua dívida junto ao Banco do Estado de _São Paulo S.A.
BANESPA, no valor de R$7.500.000.()()(),'60. Sen. Es.. 
peridião Amin. ··········-············------······--·-

Emenda n" 2, de Plenário, que dá nova redação ao 
item d do art. 2!!..do PR n!!.47/96, que autoriza o Governo 
do Estado de São Paulo a tomar financiamento, a ser 
concedido pelo Tesouro Nacional, para liqüidação de meta
de de sua dívidajunto ao Banco do Estado de São Paulo 
SA- BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00. Sen. 

Esperidião Amir. ······-··-······-···-··--····---·---· 
Emenda n2 3, que dá nova redação ao item g e 
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riza o Governo do Estado de São Paulo a tomar finan
ciamento, a ser concedido pelo Tesouro Nacional, para 
liqüidação de metade de sua dívida junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A. - BANESPA, no valor de 
R$7.500.000.000,00. Sen. Esperidião Amin. ................... -

Emenda n:! 4, de Plenário, qrie acrescenta artigo 
ao texto do PR n'-47196, que autonza o Governo -doEs
tado de São Paulo a tomar financiamento, a sen:oncedi
do pelo Tesouro Nacional, paxa liqüidação de metade de 
sua dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A. 
- BANESP A, no valor de R$7 .500.000.000;00~ Sen. ES-
peridião Amin. ................ ---···--·-··--····-

Emenda rf!. 5, de Plenário, que inclui artigos ao PR 
n'-47/96, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 
tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro Nacio
nal, paraliqüidação de metade de sua dívida junto ao Ban
co do Estado de São Paulo S.A - BANESPA, no valor de 
R$7.500.000.000,00. Seri. EduaniO Suplicy ..• : ........• __ 

Emenda n2 6, de -Plenário, que acrescenta o inciso 
IV ao art 22letra g,. do PR n2 47/96, que autoriza o Go
verno do Estado de São Paulo a tomar financiamento, a 
ser concedi<h pelo Tesouro Nacional, para liqüidação de 
metade de sua dívida junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A- BANESPA, no valor de R$7 .soo.()()().ooo,oo. 

Sen. Antonio Carlos Valadares. ················---··--
Encaminha a votação da Emenda n2 6, de Plená

rio, que acrescenta o incisO IV ao_ art 22,linba g. do PR 
n2.,.,4-7/96, que autoriza o Governo do Estado de São Pau
lo, a tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, p3Ia liqOidação de metade de sua divida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A - BANESPA, no 
valor de R$7 .500.000.000,00. Sen. José RobÕrto Àrruda. 

Encaminha a votação da Emenda n2 6. de Plená
rio, que acrescc:nta o inciso IV ao art._ 'JJ!., letra g, do PR 
rf!47/96, que autoriza o Govenlo do Estado de São Pau
lo a tomar financiameilto, a ser concedido pelo TesOuro 
Nacional, paxa liqOidação de metade de sua divida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A.- BANESPA, no 
valor de R$7.500.000.000,00. Sen. Levy Dias ................ . 

Encaminha a votação da Emenda rf!. 6, de Plená
rio, que acrescenta o inciso IV ao art 2.2, letra g. do PR 
n!l-47/96, qUe autOriza o GovernO do Estado de São PaU-_ 
lo a tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, para liqüidação de metade de sua divida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A.- BANESPA, no 
valor de R$7.500.000.000,00. Sen. E!cio Alvares ........... . 

Encaminha a votação da Emenda rf!. 6, de Plená
rio, que acrescenta o inciso IV ao art. 22, letra ~do PR 

· n'-47/96, que autoriza o Governo do Estado de São Pau
lo a tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, p3Ia liqOidação de metade de sua divida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESP A, no 
valor de R$7.500.000.000,00. Sen. Romeu TUma. •.. : ...... . 

Encaminha a votação da Emenda n?- 6, de Plená
rio, que acrescenta o incisO IV ao art. 22,_letra g. do PR 
rf!. 47/96, que autoriza o Govenio do -Estado de São Pau
lo a tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, paraaliqüidação de metade dadívidajunto ao 
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valor de R$7.500.000.000,00. Sen. Ramez Tebet .......... . 
Encaminha a votação da Emenda n2 6 de Plená

rio, que acrescenta o inciSo IV ao art. 22,letra g, dÕ PR 
n!!47/96, que autoriza o GoVerno do J$Stado cte São Pau
lo a tomar financiamentO, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, paxa liqüidação de metade de sua dívida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESPA, no 
valor de R$7.500.000.000,00. Sen. Antonio Carlos Va-

ladares. ·············-·······-······--·-·-·····--······--··· 
Encaminha a votação da Emenda n?- 6, de Plená

rio, que acrescenta o inciso IV ao art. 2.2, letra g, do PR 
n!47/96, que autoriza-o Goveriiõ d(:) EStadO de São -Pau~
lo a tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, para liqüidação de metade de sua dívida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A.- BANESPA, no 
valor de R$7.500.000.000,00. Sen. José EdUardo~ Outra. 

Encaminha a votação da Emenda rf!. 6, de Plená
ri~ que acrescenta 6 inciso IV ao art. 2.2, letra g, do PR 
n'l-47/96, que autoriza o Governo do Estado de São Pau
lo a tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, para liqüidação de metade de sua dívida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESP A, no 
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Encaminha a votação da Emenda rf!. 6, de Plená
rio, que actescent:a o inciso IV ao art. 22, letra g, do PR 
n.2 47/96, que autoriza o Governo do Estado de São Pau
lo a tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, para liqOidação de metade de sua divida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESP A, no 
valor de R$7.500.000.000,00. ~Sen. Osrilar bíliS-c .....•....... ~ 

Encaminha a votação da Emenda n2 6, de Plená
rio, que acrescenta o incisO N ao art. 22, letra g. do PR 
rf!. 47/96, que autoriza o Gové!!io do Estado de Sao Pau
lo a tomar financiamento, a- ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, para liqüidação de metade de sua dívida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A.- BANESPA, no ~ 

62 valor de R$7.500,000.000,00. Sen. Vaimir Campelo ...... 
Encaminha a votação da Emenda n2 6, de Plená

rio, que acrescenta o inciso IV ao art. 22, letra g. do PR_ 
n'-47/96, que autoriza o Governo do Estado de São Pau
lo a tomar financialnento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, para liqüidação de metade de sua divida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A - BANESPA, no 

62 valor de R$7.500.000.000,00. Sen. Hugo Napoleão ...... .. 
Encaminha a votação da Emenda rf!. 6, de Plená

rio, que acrescenta o inciso IV ao art. 22, letra g, do PR 
rf!.47/96, que autoriza o Governo do Estado de São Pau
lo a tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, para liqüidação de metade de sua dívída junto 
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ao Banco do Estado de São Paulo S.A.- BANESPA, no 
valor de R$7.500.000.000,00. Sen.Jáder Baroalho .......•• 

Emenda rf!. 1, de Plenário, que supriine O inciso I 
e o § 12 do inciso V do art. 52, da Lei n' 8.436/92, com a 
redação dada pelo PLC n' 123/95 (n' 4.645194, na ori
gem), que altera dispositivos da Lei n' 8.436/92, que 
institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para 
estudantes carentes. Sen.José Eduanio Dutra. ....•.•..•.....•. 

Emenda n2 2, de Plenário, que altera o inciso II, 
do art. 52 da Lei n' 8.436192, com redação dada pelo 
PLC n'123/95 ( n'4.645/94, na origem), que altera dis
positivos da Lei n' 8.436192, que institucionaliza o Pro
grama de Crédito Educativo para estudantes carentes. 
Sen.José Eduardo Outra.·························-··---·····-·--

Emenda n' I, de Plenário, que acrescerita o § 42 
ao art.'l!' do substitutivo ao PLC n'123/95 (n'4.645/94, 
na otigem), que altera a Lei n' 8.436192, que institucio
naliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes 
carentes. Sen. José Eduardo Dutm. ·················---···-

Emenda n' 2. de Plenário, que dá nova redação ao 
art. 52 do substitutivo ao PLC n' 123/95 ( n' 4.645/94, 
na ntigem), que altera a Lei n' 8.436192, que institucio
naliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes 
carentes. Sen. José Eduardo Outra.··············---·········-

Encaminha a votação da Emenda rfl. 6, de Plenário, 
que acrescenta o inciso IV ao art. 22, letra g, do PR Jt!. 
47/96, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 
tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro Na
cional, para liqüidação de metade de sua dívida junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., no valor de 
R$7.500.000.000,00.(Republicação) Sen. José Eduanio 
Outra. ...•••.•••••...................••.. _, __ _ 

ApieSenta proposta de emenda à Constituição so-
bre salário mfnimo. Sen. Ney Suassuna. .......................... . 

PEC n' 26/96, que altera o inciso IV do art. 7" da 
Constituição Fedexal. Sen. Ney Suassuua. ....................... . 

Emenda ~ 1, de Plenário, ao substitutivo do Se
nado ao PLC n' 81194 ( n' 3.434/92, na origem), que ai
tem a Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo so
bre o Jus PostularuJi, a assistência judiciária e a repre
sentação dos menores no foro trabalhista. Sen. José 
Eduardo Outra. ..................... __ .. _ .. _ .. ___ .. _______ .. 

Emenda n!!: I. de Plenário, ao PLC n1t 16196 ~ 
2.942192., na origem), que dispõe sobre a compensação 
Ímanceira entre os sistemas de Previdência Social,. nos 
casos de contagem recíproca do tempO de contribuição 
para efeito de aposentadntia. Sen.José Eduardo Outra. ... 

"ENCON"IRO NACIONAL DA INDÚSTIUA 

Comunica que realizou-se o Encontro Nacional 
da Indústria com comparecimento de mais de 2.500 in-
dustriais de todos os setores. Sen. Fernando Bezerra. ..... . 

ENERGIA ELÉTRICA 
Aborda o problema da falta de energia nos Muni

cípios: Alenquer Óbidos, Terra Santa e Oriximina (AM). 
Sen. Ademir Andrade ............................ ____ .. __ .. 
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ENSINO PúBLICO 
Discorre sobre o ensino público brasileiro. Sen. 

Joel de Hollanda. ........................... ____ .............. _ 

ESTUPRO 
Contesta as afirmações do Relator do Processo, 

Ministro Marco Aurélio de Mello sobre o caso de estu
pro de uma garota de 12 anos em Minas Gerais. Sen. 
Benedita da Silva. ............................... _ .. ·------.. ·-· 

. (FAO) 
Comunica que ocorrerá em Roma, em novembro 

do corrente ano. reunião de cúpula dos Chefes de GO
verno e Chefes de Estados de todas as nações do mundo. 
para tratarem do tema agricultura e alimentação, organi-
zado pela F AO. Sen. Osmar Dias .... - .............................. . 

FUMO 
Aponta a questão do fmno no Brasil. Sen. José 

Ignácio Ferreira. ................................... _______ .... . 

GÁS NATURAL 
Refere-se ao acordo pelo qual o Brasil e a Vene

zuela travam parceria na exploração de gás da reserva de 
Urucu,. no Amazonas. Sen. Bernardo Cabral . ................. . 

GOVERNO FEDERAL 
Manifesta sua esperança de qUe o Governo Federal 

atente mais para o Estado do Tocantins e as regiões Nor
te e Nordeste. Sen. José Bonifácio. ·····················--···

Questiona Governo o por(J,uê do atraso no exame 
de suas contas. Sen. Eduardo Supliey ...... - ................... _ 

GREVE 
Congratula-se com a Senadora Emilia Fernandes 

pela proposição aprovada, como uma alternativa para o 
término da greve que hoje afeta as instituições fedexals 
de ensino supetior. SeiL Joel de Hollanda. ..................... .. 

Apela ao GovernadQr -de Santa Catarina para 
.que encontre solução. para pôr fim a greve na área da 
saúde que causa transtorn~s à_ população e coloca em 
risco a vida de tantos catarinenses. Sen. Esperidião 
Amin ...................... ------·---···-··----· 

HEMOTERAPIA (Vide MINIS"IRO DA SAÚDE) 
Apreciando a Fundação Pró-Sangue Hemocentro 

de São Paulo. Sen. Humberto Lucena ···············------···· 

HOMENAGEM 
Destaca homenagem ao Dr. Phelippe Daou pela 

Federação das lndús1Iias do Estado do Amaw~ e o 
Centro das Indús1Iias daquele Estado. Sen. Bernardo Otc 
brnl .................. ·-----....... --·---·-....... _ 

Homenagem ao delegado de polícia, Dr. Paulo 
Lacerda Sen. Romeu Tuma -----·········-·----·-···...;··-·-
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VI 

HOMENAGEM PÓSTUMA 
Congratulando-se com a Câmara dos Deputados 

por prestar homenagem a onze bancários que se suicida-
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ram. Sen. Lauro Campos ..... ······················--·····-- 542 

HOMiciDIO 
Repudia a chacina de Eldorado do Carajás. Sen. 

Benedita da Silva. ···················---······-·-··········- 662 

IMPORTAÇÃO 
Critica o incentivo à importaçãO de bicicletas. 

Sen. Bernardo Cabral.·······················--···---·····- 146 
Requer que seja encaminhado ofício ao Sr. Mau

rfcio E. Cortes da Costa, Secretário de Comércio Exte
rior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turis
mo. no sentido de revogação da Instrução Normativa 
que reduziu a allquota de Imposto de Importação para 
bicicletas. Sen. Bernardo Cabral .................. ·---···- 168 

IMPOSTO DE RENDA 
Afirma que em outros países fraudar o Imposto 

de Renda resulta em cadeia e que no Brasil isto não 

acontece. Sen. Pedro Simon.····················---·······- 600 

IMPRENSA (Vide ANAIS DO SENADO, CONGRESSO 
NACIONAL, JORNAUSMO, PARTIDO POLtTI

./::0, PESQUISA) 
Refere-se ao editorial publicado no Correio Bra

zilieose do dia 17-5-96, inlitulado "Ética na Política". 
Sen.JeffersonPeres.--·-····--··-·---·-···-- . 118 

Declara que não integra e nunca integrou a Ban
cada Ruralista, contrariando notfcia publicada na Folha 
de S.Paolo. Sen. Lúcio Alcântara. ••.•••........•.•• ----····· . 148 

Refere-se à denúncia do colunista José Casado. 
no jornal O Estado de S.Paulo, a respeito da annazena
gem de grãos como garantia de financiamentos oficiais. 
Sen. Jefferson Peres. -·-·······---·····-·--·---- 158 

Contesta a inclusão de seu nome na lista dos 
membros da bancada ruralista publicada no jornal Folha 
de S.Paulo. Sen. Josaphat Marinbo .......•.............••.... _ 162 

Esclarece matéria publicada no jornal Folha de 
S.Pau!o do dia 17-5-96, na reportagem sob o título: 
"Balcân de Negócios de Fernando Henrique Cardoso". 

Sen. Ramez Tebet ······················----···---··--··-· 164 
Informa que enviou fax à redação do jornal O 

Globo, refutatulo a afinnação do jornalista MáJ:cio Mo
reira Alves de que seja sócio do Sr. Ângelo caimon de 

·Sá. Sen. Antonio Carlos Magalhães·-··············---·-···· . 208 
Comunica que hoje, dia 22-5-96, na cidade de 

Wasbington, Capital dos Estados Unidos, o empresário 
Jayme Sirotsky, Presidente do Conselbo Administrativo 
do Grupo Rede Brasil Sul de Comunicações-RBS, está 
tomando posse como Presidente da Federação Mundial 

de Jornais. Sen. Geraldo Melo. ·······················-·-·-·. -··· - 299 
Comunica que o jornalista Jayme Sirotsky está 

sendo empossado Presidente da Federação Mundial de 
Jornais, na cidade de Washington. Sen. José Fogaça....... 357 

Informa que enviou fax ao jornalista Márcio Mo
reira Alves,. pelas inverdades que tem afirmado em sua 
coluna. Sen. Antonio Carlos Magalhães. ·····················-

Refere-se -a iniciativa do jom31 O Liber:31, na 
campanba denominada: Acorda Pará. Sen. Ademir An-

drade ...••••••.•. ·--···---····----··---··--· 
Refere-se ao artigo publicado no jornal Folha de 

S.Pau1o, sob o título "Banco do Povo sai da gaveta do 
Governo", no dia 23-5-96. Sen. Eduardo Suplicy ........•••. 

Comenta matéria publicada no jornal Folha de 
8.Paulo, que chamou de "lobby" atitude referente à me
dida provisória que, em tese; tratou de salvar o Banco do 
Brasil. Sen. Pedro Simon.············-·----·-···-·····-

Comenta a análise feita pela jornalista Dora Kra
mer, em sua coluna diária do dia 23-5-96, em que o Pre- · 
sidente da República e o PSDB estariam interessados em 
encontrar uma fórmula para uma intervenção na Segu
rança Pública do Estado do Pará. referente ao episódio 
de Eldor,ldo do Carajás. Sen. Jác!Cr Barnalbo ...•.•.•.•.••...•. 

Refere-se à nota de editorial do Jomal do Brasil, 
do dia 19-5-96. sob o título "Assalto à Mina". Sen. Ade-

mir Andrade ... ·-·----····---··-····--··---·-·· 
Refere-se ao artigo publicado no Correio Brazi.. 

liense, denunciando que o Reitor da Universidade de 
Brasília e o Secretário Regional SBPC-DF, assinaram os 
recursos repassados à FAP-DF pelo Governo do Distrito 
Federal reduziram-se à metade do que obriga a lei. Sen. 
Valmir Campelo ..............••.......•.•..•• _______ . -·-··-··· 

Refere-se a edição do jornal O Estado de S.Pauio, 
de 25-5-96, sobie a matéria. "Senado vai tirar privilégios 
de emenda, dia líder". Sen. Valmir Campelo. ······----···· 

Informa que as manchetes de alguns jornais res
saltam que as dependências da E!etronorte, em Tucuruí, 
foram invadidas. com a intenção de desligar e sabotar_ a 
usin~ são inverossímclS. Sen. Ademii Andrade.······-·:._ 

Referindo-se a matéria do Jomal de Brasília 
com os seguintes títulos: "Política agrfcola ameaça o 
Real" e "Plano Real perde a âncora verde". Sen. Lúdio 

Coelho ..•..... ·-······----·····---····----·---
Referindo-se a matéria do jornal Gazeta Mer

cantil sob o título "A invaSão dos alimentos argentinos 
ao nosso País" e "Preço do frango recua mais de 5%". 

Sen. Ludio Coellio ·--····----·-···--········--
Enloca o testemunho do Cardeal Arcebispo de 

São Paulo, Dom Paulo Evaristo Ams. em artigo intitula
do: "O Sangue de nossos irmãos", publicado no Diário 
Popular, de 27-4-95. Sen. Humberto Lucena. •... ·-····--·-

Refere-se a reportagem do Joniaí do BraSil so
bre os custos para o Governo da reforma da previdência. 
Sen. José Fogaça. ...................... ·--····-··-···········-

Refere-se a frase do jornal O Globo: "Fernando 
Henrique diz que justiça decide coisas de louco no Bra~ 
sil". Sen. Pedro Siinon. ·····························-··-----

Comenta o artigo publicado em vários jornais sob 
o título "O rombo do Nacional é maior". Sen. Romeu 
Toma. ........................ ·--··---·-··--·--
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Notícia do Jornal Nacional. dando conta que o In
cra da região de Roraima. teria comprado terras inapro-
veitáveis. Sen. Pedro Simon .................. ·-·-·--~ 

Refere-se ao artigo do jornal Correio Brazilieose, 
sob o tírulo "A verdade, triste verdade, é que o País está en
tre os campeões mundiais no quesito violação dos direitos 
da criança e do adolescente". Sen. Flaviano Melo .............. . 

Informa que a notícia publicada no Jornal do Se
nado relacionada aos recursos destinados aos ocupantes 
de assentamentos em Roraima estão sendo desviados. é 
inverossímil. Sen. Marluce Pinto.-········-······--·············-

Esclarece que o desrespeito não parte somente da 
imprensa. Sen. Valmir Campelo ...................................... . 

Contesta as críticis feitas pela imprensa brasileira 
ao Congresso Nacional. Sen. El.cio Alvares.················-· 

Refere-se ao comentário do jornalista Am.aldo Ja
bor na TV Globo, a respeito do toma-lá-dá-cá e do fisio
logismo que acontece no Congresso Nacional. Sen. Se-
bastião Rocha. .................................... ___ ....... _ 

Manifesta indignação quanto ao comentário do 
jornalista da TV Globo, Arnaldo labor, referente ao fi-
siologismo no Governo. Sen. José Eduardo Outra ......... . 

Refere-se à declarnção do Senador José Eduardo 
Dutra. feita no jornal O Estado de S.Paulo, com relação 
a votação das reformas. Sen. V almir Campelo ................ . 

Refere-se a matéria publicada no dia 30-5-96, no 
Correio Braziliense. sob o título "União Não VaiAva-
Iiz.ar os Estados". Sen. Humberto Lucena. ................. _._ 

Comenta o artigo "Aposentadoria precoce, pelo 
anti-social", publicado no jornal Folha de S.Paulo, de 
autoria do Sr. Mário César Flores. Sen. Júlio Campos ..... 

Indignando--se com as críticas da imprensa ao 
Congresso. Sen. Carlos Wilson. ...................................... .. 

Afirma que o jornalista Arnaldo labor foi injusto, 
quanto as críticas ao Congresso Nacional. Sen.. Jefferson 
Pen!S. .......................... ·---·------·········--··-·······-. 

Desaprova as críticas feitas pela imprensa ao 
Congresso Nacional. Sen. Jefferson Peres. ...................... . 

Contesta ils críticas feitas pelo jornalista Arnaldo 
labor ao Congresso Nacional, na TV Globo. Sen. José 
Fogaça. ....................... ~ .................. " __ ......... ~,~--

IMPUNIDADE (Vide MANIFESTAÇÃO) ~ 

(JNCRA) 
Alerta a direção do Incra a respeito de desvio de 

dinheiro no Estado de Roraima. Sen. Romero Jucá. ....... . 

INDÚSTRIA (Vide COMEMORAÇÃO) 
Enfoca a manifestação do Senhor Presidente da 

República. que perante o Senador Fernando Bezerra, 
Presidente da CNI, disse que de acordo com todos os in
dicadores macroeconômicos, não há um sequer que leve 
a detectar problema sério no setor indusnial. Sen. Eduar-
do Suplicy ................................ _____ ............. --.. .. 

Congrarula-se com o Senhor Presidente Fernando 
Henrique cai'doso por estar com seus agentes e líderes 
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políticos, em busca de refonnas no setor industrial. Sen. 
Gilvan Borges.···························----········---

INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
Defende o incentivo à indústria cinematográfica 

brasileira. Sen. Lúcio Alcântara. .......... - ...................... .. 

INDÚSTRIA NACIONAL 
Discorre sobre as dificuldades das indústrias bra

sileiras. Sen. Lúcio Alcântara.········--············--··--
Refere-se ao documento intirulado, "A importân

cia estratégica da indústria. da comissão de empresários 
brasileiros". Sen. Romeu Tuma. ...................... ·---·--

INDÚSTRIA TêXTIL 
Infonna que o Ministro Francisco Domelles co

municou a edição de normas que vão restringir a impor
tação de produtos que competem em condições de desi
gualdade ci>m a indústria têxtil brasileira. Sen. Esperi-

dião Amin. ........... -------·-----·----·---.... -

INTERVENÇÃO (Vide BANCOS) 

JORNALISMO 
Explica que não há relação entre uma Iilalérlajor

nalistica e qualquer insinuação com partidos políticos. 
Sen. José Eduardo Outra. ................ ___________ _ 

LEGISLATIVO 
A:finna que são injustas? as críticas dos empresá-

rios ao Poder Legislativo. Sen. Bernardo Cabtal ............ . 

LEI COMPLEMENTAR 
Lei Complementar n" 86, de 14-5-96, que ·acres

centa dispositivo ao Código Eleitoral, a fim de permitir a 
ação rescisória em casos de inelegibilidade. Sen. Júlio 
Campos ......................... --.. --.. ·---------·---

LEI DE IMPRENSA 
Declara que a Lei de Impreosa é um contraponto. 

Sen. Elcio Alvares. ·················----·-···----··-·-···-Expõe raZões para que a nova Lei de Imprensa 
seja utilizada no caso do jornalista ~Arnaldo labor. Sen. 
José Fogaça. ................... --.................... ------·-- ~ 

(LIGHI) (Vide PRJV AT!ZAÇÃO) 
Inforina que fol vendida na Bolsa de Valores do 

Rio de Janeiro a empresa Light. Sen. Benedita da Silva.. 

UVRO 
Refere-se ao lançamento do livro, Direito Eleito-

ral. Sen. Emilia Fernandes .................... __ ......... --

(MA) ' ... ~·. ~ -
Refere-se a carta encantinhada pelo Interventor 

Estadual em Imperatriz, Sr. Doriam Riker Teles de Me-
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nezes, onde expõe a siruação- ciú.amitoSa por que passa 
aquele Município do Maranhão. Sen. Edison Lobão ........ 

MALÁRIA 
Discorre sobre a malária no Estado do Acre. Sen. 

Nabor Júnior ............................. -_ ........ ________ -

MANIFESTAÇÃO 
Informa que houve um protesto na Fran~ ~

do o fim da impunidade no BrasiL Sen. Pedro Simon. ..... 

MENSAGEM 
Leitura da Mensagem n' 170/96 (n' 435/96, na 

origem), snbmetendo à apreciação do Senado Federal a 
escolha do Sr. Cláudio Sotero Caio, Ministro de Primei
ra Classe do Quadro Especial, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República do Panamá. 
Sen. Gilvan Borges.--·~-···············-·······--·----

Leitura da Mensagem n' 171196 (n' 439196, na ori
gem), snbmetendo à aprovação do Senado Federal a indica
ção do Sr. Carlos Alberto Menezes Direito, Desembarga
dor do Tnõunai de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
para exen:er o cargo de Ministro do Superior Tnõunai de 
Justiça na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Francisoo Cláudio de Alineida Santos. Sen. Ney Suassuna. 

Leitura da Mensagem n' 77/96, submetendo a 
consideração do Congresso, acompanhado de Exposição 
dé'Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, o texto do Acordo de Sede, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Corpora
ção Andina de Fomento-CAF, em Brasma, em 1"-12-95. 
Sen. ValmirCampelo ............................ --.... ---·----- -

Leitura da Mensagem n' 174/96 (n' 480/96, na 
origem), submetendo à aprovação do Senado Federal, o 
nome do Dr. Fernando Gonçalves, Juiz do Tribunal Re
gional Federal da 1• Região, com sede no Distrito Fede
ral, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribu
nal de Justiça na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Jesns Costa Lima. Sen. Jefferson Peres.-------· 

Leitura da Mensagem n' 175/96 (n' 453/96, ·na 
origem), submetendo ao Senado Federal, o nome de Ma
rosa Vasconcelos Freire para exercer o cargo de Procu
rador-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica. Sen. Valmir Campelo ....................... :.-. ··_---... . 

Leitura da Meosagem n' 176/96 (n' 49196, na Ori
gem), sobme!endo ao Senado f'edmll, o nome do Sr. Jmge 
Konder Bomhausen, para exen:or o C3lgO de Embaixador do. 

. Brasil junto à República Portuguesa Sen Valmir Campelo. .... 

MINISTRO DA REFORMA AGRÁRIA 
A visa o novo Ministro da Reforma Agrária, Raui

Jungman, que lutará para solucionar o problema. Sen. 
Romero Jucá. ...................... --........... _______ · 

MINISTRO DA SAÚDE 
Sugerindo ao Ministro da Saúde, Sr. Adib Jatene, 

que a Fundação Pró-Sangue, com a participação do Mi-
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Sen. Humberto Lucena ............................. __ ......... _. 

MINISTRO DO PLANEIAMENTO . 
Atribui· considerações ao novo Ministro do Plane-

jamento, Sr. Antônio Kandir. Sen,. Mauro_Miranda ....... . 

MORTALIDADE INFANTIL 
Destaca dados oficiaís relativos à mortalidade 

ma.tema no Brasil. Sen. Emília Fernandes. ---·····--

OBRAPÚBUCA 
Retomada da conclusão das obras paralisadas. 

Sen. Freitas Neto ............. : .. , .............. --.... -·---.... . 

PANTANAL MATO-GROSSENSE 
Considerando alguns pontos importantes sobre o 

projeto de lei que institui o Plano de ~_CÜI!Dento ~o 
Pantanal Mato-Grossense. Sen. Júlio Campos ............... .. 

PARECER 
Parecer oral sobre as Emendas r!" I, 2, 3, 4 e 5, 

oferecidas ao PR n'- 47/96, que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a tomar financiamento? a ser conce
dido pelo TOSOW'O Nacional, para liqüidação de metade 
de sua dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A - BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00. 
Sen. Pedro Piva. ................ ---·-·---·-···--.. 

Parecer oral sobre a Emenda n' 6, de Plenário, 
que acrescenta o inciso VI ao art. 2", letra g, do PR n' 
47/96, que autoriza o GOverno do Esrado de São Paulo a 
tomar financiameittô, a ser concedido pelo Tesouro Na
cional, para liqüidação de metade de sua dívida junto ao 
Banco do Esrado de São Paulo S.A. - BANESPA, no 
valor de R$7.500.000.000,00. Sen. Pecfro Piva. .............. . 

Parecer ~ 248/96 - Comissão Diretora. que dá a 
redação final do PR n' 47/96, que autoriza o Esrado de 
São Paulo a tomar financiamento, a_ ser concedido pelo 
Tesouro Nacional, para liqilidação de metade de sua dí
vida junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A. - BA
NESPA, no valor de R$7 .500.000.000,00. Sei:t. Reoan 

Calheiros. ··-········---·--·-·-·-····--······---
Parecer n' 249/96- Comissão Dirétóra, que-apre: 

senta a redação final do PR n2 44/96, que autoriza a 
União a contratar operação de crédito externo com o 

- Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, no 
valor equivalente a até US$450,000,000.00, desdoando
se os recursos a financiar, parcialmente, o Projeto de 
Moderuização da Rodovia São Paulo - Curun'ba- Flo-
rianópolis. Sen. Renan Caibeiros ............................... ___ -

Parecer oral sobre as Emendas ri" I e 2, de Ple
nário~ oferecidas ao Substitutivo ao PLC n2 1_23/95 (n2 
4.645194, na origem), que altera a Lei n' 8.436/92, que 
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institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para 
estudantes carentes. Sen. Lúcio Alcântara.··········-··········· 

Parecer oral sobre o PLC n" 123/95 (n" 4.645/94, 
na origem), que altera dispositivos da Lei n" 8.436192, 
que instirucionaliza o Programa de Crédito Educativo 
para esrudantes carentes e sobre as Emen~ rP- 1 e 2. 
de Plenário, a ele oferecidas. Sen. Élcio Alvares ............. . 

Parecer n" 250/96-Comissão Diretora, que apre
senta a redação do vencido, para o turno suplementar do 
substitutivo do Senado ao PLC ri' 123/95 (n" 4.645/94, 
na origem), que altera dispositivos da Lei n" 8.436/92, · 
que institticionaliza o Programa de Crédito Educativo 
para estudantes carentes. Sen. Renan Calheiros . ............. . 

Parecer om! sobre as Emendas r!" 1 e 2, de Ple
nário. oferecidas ao Substitutivo ao PLC If! 123195 (n2 
4.645/94, na origem), que altera a Lei ri' 8.436192, que 
institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para 
esttidantes carentes. Sen. Lúcio Alcântara. ...................... . 

Parecer ri' 251/96-Comissão Diretora, que apre
senta a redação final do PR rf!. 45196, que ãUlóriza a 
União a celebrar o reescalamento de créditos brasileiros 
jumo à Reptíblica de Angola no valor de 
US$436,406,656.91. Sen. Renan Calheiros •............••• __ 

Parecer oral sobre as Emendas r!" 1 e 2, de Ple
nário. oferecidas ao substitutivo ao PLC ~ 123/95 (~ 
4.645/94, na origem), que altera a Lei 8.436/92, que ins
titucionaliza o Pro~ de Crédito Educativo para esru.
daates careutes. Sen. Élcio Alvares. ······--·······----

Parecer n" 252196-Comissão Diretoia, ·que apre
. senta a redação final do PR ~ 46196, que -autOriza a 

União a celebrar os contratos bilaterais de reescalona
mento de seus créditos junto à República do Gabão ou 
suas agências governamentais, renegociando no âmbito 
do Qube de Paris, conforme Atas de Entendimentos de 
19-9-89 e de 15-4-94. Sen. Renan Calheiros. •....••. _ •.•...... 

Parecer ri' 253/96-Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o PLS n2 39/95, que dispõe sobre a conti
nuidade na execução das obras públicas. Sen. Esperidião 

Amin. ...•.•...........•••• ·-··--------·----·-·---·------· 
Parecer rf! 254196-Comissão de Serviços de Infra

Estrututa. sobre o PLS n" 39/95, que dispõe sobre a con
tinuidade na execução das obras públicas. Sen. José Ro-
berto Arruda.···················---------·-----------------······ 

Parecer n2 255/96-Comissão de Assup.tos Sociais, 
sobre o PDL n" '12/95 (n" 106-A/91, na origem), que ra
tifica o texto da Convenção i>" 167, da Organização In
ternacional do Trabalho-OIT. Sen. Bello Patga .......••.•.... 

Parecer n" 256196-Comissão de Relações Exterio
. res e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 102/95 (n" 
434194, na origem), que aprova o texto das Emendas ao 
Protocolo de Montreal sobre substâncias que Destroem a 
Camada de Ozônio em Copenhague, em 25-11-92. Sen. 

Joel de Hollanda. •••...........••. ---····--------·····-
Parecer n" 257/96-Comissão de Assuntos Sociais, 

sobre o PDL n" 102/95 (n" 434/94, na origem), que apro
va o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre 
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, adota
das em Copenbague, em 25-11-92. Sen. Marina Silva. .... 
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Parecer~ 258/96-COm.issão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o PDL ri' 189/95 (n" 
185/95, na origem), que aprova o texto do Acordo que 
Autoriza os Dependentes dos Funcionários Acreditados 
junto às Missões Diplomáticas e Consulares e Ambes os 
Países _a Desempenharem Trabalho Remunerado, cele
brado entre o Governo _da República Federativa do Bra~ 
sil e_o Governo da República da Venezuela,. em Caracas, 
em 29-7-94. Sen. Guilberme Palmeira. .....•..•••..............•.• 

Parecer n" 259/96-Comissão de Assuntos Econô
miCos, Relações Exteriores e Defesa Nacional e Fiscali
zação e Controle sobre as Emendas de Plenário ao PR n2 
35/96, que altera as Resoluções r!" 91, 93, 95, 96 e 97, 
de 1994, que tiatam do Projeto do Projeto Sivam. Sen. 

Ramez Tebet. ···············--··--··--··-··--
Parecer n" 260/96-Comissão Diretora, apresenta a 

redação final do PLS n" 300/95, que altera a denomina
ção da Escola Agrotécnica Fedem! de Santa Rosa do 

Sul. Sen. Ney Suassuna. ·············-----------·-····· 
Parecer n" 261/96-Coinissão de Constimição, Jus

tiça e Qdadauia, apresenta a redação final da PEC ri' 
1/96 (n2 48195, na origem), que dá nova redação ao inci~ 
so ll do art. 192 da Constituição Fedem!. Sen. José lgná-
cio Ferreira. ....................... ·--····--········---··· __ _ 

Parecer nf! 262196-Com.issão Diretora, apresenta a 
red.ação do vencido, para o rumo suplementar, do Subs
titutivo do Senado ao PLC ri' 104192 (n" 604191, na ori
gem), que define e pune contravenção penal referente a 
condutas atentatórias contra o patiimônio público e pri-
vado. Sen. Levy Dias.-········-·····-···-----·····--

Parecer oml ao Substirutivo do PLC n" 232/93 (n" 
2525/92, na origem), que inclui os incisos X e XI ao art. 
4" que altera artigos da Lei n" 8.389/91, que lnstimi o 
Conselho de Comunicação Social, na forma do art. 224 
da Cónstimição Fedem!. Sen. Coutinho Jorge. ·······-·-·--

Parecer oml ao PLS n" 138195, que cria área de li
vre comércio no Município de Cabedelo, no Estado da 
Pamlba. Sen. Valmir Campelo. ··········-----·······-·--·· 

P3recer oraf ao PLS ri' 296/95, que altera disposi
tivos da Lei n" 6.494, de 7-12-77, estendendo o direito à 
participação em atividade de estágio. Sen. Lauro Cam-
pos ..•.•.••....•....• ·--···-----· -·-··-.-·-----

PàÍecer oral ao PLS n" ·313195, que regulamenta o 
uso da língua vernácula, para denominaçõeS de estabele
cimentos industriais, cOmerciais e de serviços, e de seus 
produtos e dos respectivos manuais de instruções, guias 
de informaçõeS, mapas, cartas, folhetos. letreiros, pai
néis e toda e qualquer modalidade de infonnação desti
nada ao consumidor brasileiro. Sen.Jris ~e. -········ 

Parecer n" 263/96-Comissão Diretora, apresenta a 
redação final do PLC n" 96/92 (n" 79/91, na origem), 
que modifica o valor da pensão especial, que traia o art. I' 
da Lei n"7.099,de 13-6-83. Sen. Levy Dias ... : ......... __ 

Parecer-n" 264196-Comissão Diretora, apresenta a 
redação do vencido, para o turno suplementar? do Subs
titutivo do Senado ao PLC n" 232/93 (ri' 2.525/92, na 
origem), que inclui os iiiliOs X e XI no art. 4" da Lei. rF 8.389, 
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X 

de 3()..12-91, que institui o Conselho de cõlnunicação 

Social. Sen. Levy Dias. ······-·-·-·-·····-·····-···--
Parecer n' 265/96-Comissão de Constituição, Jus

tiça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 165/96 (n" 
372/96, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal. o nome do 
Sr. José Fll'Dlo, para exercer o cargo de suplente de Mi~ 
nistro C!assista temporário, no TribWla! Soperior do 
Trabalho. Sen. Francelino Pereirn. ...........•..••. ·-····-·-·-

Parecer n" 266/96-Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre a Meusagem n" 164196 (n' 
371/96, ni origem), do Senhor Presidente da Repllblica, 
submetendn à aprovação do Senado Federal, o nome do 
Sr. Lourenço Ferreira do Prado, para compor o TribWla! 
Snperior do Trabalho, no cargo de Ministro C!assista 
Tempoxário, representante dos Trabalhadol'CS, no triêp.io 
de 1996 a 1999. Sen. Francelino Pereira.···'··········---· 

Parecer n' 267/96-Comissão de COnStituiÇão, JUS.. 
liça e Cidadania, sobre a PEC n' 57/95, que alteta disl"'"' 
sitivos constitucionais relativos aos limites máximos de 
idade para nomeação de magistrados e ministros de tri
bunais e para aposentadoria compulsória do servidor pú

blico em geral. Sen. Ney Suassuna. ········--·-----
Parecer oral ao PDL n" 42/96 (n' 263/96, na ori

gem), que aprova o texto do "Convênio de Subscrição 
de Ações", assinado em 31)..11-95, por meio.do qual a 
Rep6blica Federativa do Brasil, representada pelo Banco 
Central do Brasil, torna-se acionista da Coiporação An
dina de Fomeu~. Sen. Jefferson Peres.--··--·-

Parecer oral ao PDL n' 42196 (n" 263196, na ori
gem), que aprova o texto do Convênio de Subscrição de 
Ações, assinado em 31)..11-95, por meio do qual a Repô· 
blica Federativa do Brasil, representada pelo Banco 
Central do Brasil, tomou-se acionista da Coljl0l"3Ção 
Andina de Fomento-CAF. Sen. Bernardo Cabral •.••...•.•• _ 

Pa.ecer n' 268/96-Comissão Diretoia, que apre
senta a redação final do PDL n" 42/96 (n' 263/96, na ori
gem), que aprova o texto do Convênio de Subscrição de 
Ações, assinado em 31)..11-95, por meio do qual a Repú
blica Federativa do Brasil, toma-se acionista da Corpo
ração Andina de Fomento-CAF. Sen. Emandes Amorim. 

Parecer oral ao PR n" 35/96-Comissõ<$ deÃssun- · 
tos Econômicos, de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal e de Fiscalização e Controle, que altera as Resoluçõ
es n"'9!, 93, 95, 96 e 97, de 1994, que tratam do Proje-

to Sivam. Sen. R.amez Tebet. ··········-····---··--·-
Parecer n' 269/96-Comissão Diretora, apresenta a 

redação final do Projeto de Resolução n' 35/96, qúe alte-
• ra as Resoluções n"' 91, 93, 95,96 e 97, de 1994, que 

tratam do Projeto Sivam. Sen. Ney Suassuna ···········-· 
Parecer n' 270196-Comissãu ou-a, apresenta a 

redação final do PDL n' 261% ( n' 2fJ7/95, na ongem), que 
aprova o texto do Acordo Internacional do Açúcar, de 
1992, assinado em 31)..12-92, na sede da Organização das 
Nações Unidas, em Nova lo!que. Sen. Ney Suassuna. .•...• _. 

Parecer n' 271/96-Comissãu de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. em atendimento ao Requerimento n2 
1.442/95, que pede audiência sobre o Offcio n' S/49/95 
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(n' 534/95), do Sr. Presidente &,-TribWla! Superior do 
Trabalho, solicitando, na condição de autor da proposi
ção, a retirada do PLC n' 93/95 (4.235/93, na origem), 
que altera a Lei n' 8.432, de 11-6-92, para redelinir as 
jurisdições das Juntas de Conciliação e Julgamento nas 
Regiões da Justiça do Trabalho. Sen. Lúcio Alcântara. •.. 

Parecer n' 272/96-Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o PLC rf' 66195 (n' 2304/91, na 
origem), que cria a carteira de identidade única, o PLS 
n2 32/95, que institui o núnlero Unico de registro civil e 
o PLS n2 251/95, que institui o Registro Unico para a 
identificação dos brasileiros e dos estrangeiros residen
tes no País, que t:ramitam em conjunto. Sen. Ramez Te-

bet. .• ·····-··--··--··-·-······-···-··--····-······ 
Parecer n" 273/96-Comissão de ConstitUição, Jus

tiça e Cidadania às Emendas de Plenário, de n" 7 a 14, 
oferecidas ao PLC rf' 4196 (ri' 1.156/95, na origem), que 
regulamenta o inciso xn, parte final, do art. 5" da Cons-. 
tituição Federal. Sen. Jefferson Peres------···--····-

Parecer n' 274196-Comissãu de Relações Exterio
res e- neresa -· Nacional, sobre o PLC n2 28196 (~ 
1.786/96, na origem), de iniciativa do Senhor Presidente 

c.da República que acrescenta parágrafo ao art. 2• da Lei 
n'9.114, de 17-!1)..5, que dispõe sob~e a transferência de 
Oficiais entre, os diversoS Corpos e Quadros de Oficiais 
da Marinha. Sen. José Agripino. ···········-···-·-···--···· 

Parecer n" 275/96-Comissão de Constituição, Jus-
liça e Cidadania, sobre o PLC n' 106/94 (n' 5.362194, na 
origem) que "institui a Residência Médico-Veterinária". 
Sen. Lúcio Alcântara. ·····-··-·······--······-···--··--·· 

Parecer n" 276/96-Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania; ao PLC n" 71195 (PLC n' 2855-B/92, 
na origem), que amplia os limites do Parque Nacional do 
Superagni, criado pelo Deereto n" 97.688, de 25-4-89. 
Sen. Roberto R<qnião .•....•.•••• ·--····-····-··-·--·-

Parecer ri! 277/96-Com.issão biretora apresenta a 
redação final do PDL n' 102/95 (n' 434194, na origem), 
que aprova o texto das Emendas ao Protocolo de Mon
treal sobre substâncias que Destroem a Camada de Ozõ. 
nio, adoradas em Copenhague, em 25-11-92 Sen. Ney 

- Suassuna. ---···············-·-··--··--··-··-·---
Parecer n2 278/96-Comissão Diretora apresenta a 

redação final do PDL rf' 189/95 (n' 185/95, na origem), 
que aprova o teXto do acordo que autoriza os Dependentes 
dos Funcionários Acreditados juntos. às Missões Diplo
máticas e Consultores de Ambos Pa!ses a Desempenha
rem Trabalho Remunerado~ celebrado entre o Governo 
da República do Brasil. e o Governo da Venezuela,. em 
Caracas, em 29-7-94. Sen. Ney Snassuna. ············-·-

Parecer rf' 279/96-Comissão de ConstituiÇão, Jus
tiça e Cidadania, sobre a Mensagem n' 169/96, do Se
nhor Presidente da Rep6blica, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, o nome do Sr. José Arnaldo da Fon-

seca. Sen. Bernardo cabral.--·············-···--···-· 
Parecer n' 280/96-Comiss"ão de Constituição, Jus

tiça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 171/96, do Se
ubor Presidente da Rep6blica, submetendo à a provação 
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do Senado Federal, o nome do Sr. carlos Alberto Mene-
zes Direito. Sen. Francelino Pereiia. ................................ . 

Parecer D!' 281/96-Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre a Mensagem D!' 174/96, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, o nome do Sr. Fernando Gonçalves. 
Sen. Francelina Pereira.·····-······················~···············---

Parecer oral ao PDL D!' 154/95 (D!' 78195, na ori
gem), que outorga o ato que renova a permissão à 90-
FM Stéreo Uda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada na cidade de Pirassu
nunga (SP). Sen. José Roberto Arruda. ·························-

Parecer otal ao PDL D!' 171/95, que propõe a 
aprovação do ato que renova concessão outorgada à TV 
Globo de Recife Uda., para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Recife, 
Estado de Pernambuco. Seu. Cados Wilson. ..•..........•.•••.• 

Parecer oral ao PDL D!' 178195 (D!' 150/95, na ori
gem), que aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Cidade das Águas Lida., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Amparo (SP). Sen. José Roberto Arruda.-••••••.. 

Parecer oral ao PDL D!' 43/96 (D!' 262196, na ori
gem), que aprova o texto do Acordo de Sede, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Coi]>Oração Audina de Fomento-CAF, em Brasília, em 
11!2195. Sen. Jefferson Peres.···-···································--

_,. P:uecer D!' 282196-Comissão Diretora, apresenta a 
redação final do PDL D!' 43/96 (D!' 262196, na origem), 
que aprova o texto do Acon:lo de Sede, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Coi]>Ora
ção Audlna de Fomento-CAF, em Brasília, em 1"-12-95. 
Sen. Ney Suassuna. ....................................... ---···-

Parecer D!' 283/96-Comíssão Diretora, apresenta a 
redação final do PR D!' 55196, que allti>riza o Estado de 
Pernambuco a emitir Letras Fmanceiras do Tesouro do 
Estado de Pernambuoo-LFIPE, cujos recursos serão 
destinados à liqüidação da sétima e oitava parcelas de 
precatórios judiciais. bem como dos complementos da 
primeira à sexta p<ircelas. Sen. Ney Suassuna. ................ . 

Parecer oral ao PR n2 56/96, que autoriza o Go
vemo do Estado do Mato Grosso do Sul a emitir, através 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso do Su!-LFIMS, destinando-se 
os recursos ao giro de sua dívida mobiliária-com venci
mento no 1• semestre de 1996. Sen. Valmir Campelo ••••• 

Parecer n2 284/96-Comissão Diietora, apresenta a 
redação final do PR D!' 56196; que autoriza o Estado do 

· Maro Grosso do Sul-LFTMS, destinando-se os recursos 
ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no }!!: 

semestre de 1996. Sen. Ney Suassuna. ............................ .. 
Parecer D!' 285/96-Comissão de Constituição, Jus

tiça e Cidadania-CCI, sobre o PLC D!' 79/95(D!' 
3.849/93, na origem), que dispõe sobre autorização para 
funcionamento e cadastxamento de empresas destinadas 
ao desmonte de veículos automotores e sobre o PLS rf! 
140195, que dispõe sobre a comercialização de partes 
usadas de veículos automotores. Sen. Rome_u Tuma. ...... . 
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Parecer~ 286/96-Comissão de Ass:T,Urt:os Sociais,. 
sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao, PLS 
D!' 57/91 (D!' 4.401/94, na origein), que dispõe sobre o 
exercício da profissão de Técnico em TuriSmo. Sen. Bel~ 

lo Parga. ··················---·······-----····-···--·-- 776 
Parecer D!' 287/96-Comissão de Constituição, Jus-

riça e Cidadania, sobre o PLC D!' 124192 (o' 636/91, na 
origem), que acrescenta parágrafo ao art. 6" da Lei D!' 
5.969n3, tornando inexigível, antes da decisão tennina-
tiva do recurso interposto à Comissão Especial de Re-
cursos do Proagro, a dívida oriunda do crédito rural. 
Sen. José Edoardo Dutta. ••..•.............•.•••.•..••. _ ...........•. 778 

Parecer D!' 288/96-Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre as emendas de plenário, que vi-
sam alterar a redação do § 2" do art. 825 e suprimir os 
incisos m e IV do § 32 do art. 846 da Consolidação das 
Leis do Trabalho-CLT, constantes do art. 12 do PLCn' 
85/93 (D!' 2.303/91, na origem), que dá nova redação ao 
art. 825 da Consolidação das Leis do Trabalho. Sen. 
Bernardo Cabtal ..............•..•• ---·-··-·· 781 

Parecer D!' 289/96-Comissão de Constituição, Jus-
liça e Cidadania, sobre o PLS D!' 112195, que dispõe so-
bre as pesQuisas e testes pré-eleitorais. Sen. Jefferson 
Peres ............. ·--··········--·--········-·----··-····-··-· 782 

PARLAMENTO (Vide POLfriCA) 
Compara o Parlamento inglês ao Parlamento bra-

sileiro. Sen. Lúcio Alcântara. ··························-··--- 535 

PARTIDOPOLfriCO 
Registra que os representantes do PMDB não par-

tic?pam da extorsão ou chantagem ao Governo Federal 
que a imprensa tem noticiado. Sen. Nabor Júnior ........ - .. !57 

Registra o protesto da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores contra a discóminação para com-esta li-
derança e com a Contag. Sen. José Eduardo Dutra. ......... 678 

(PB) (Vide PREFEITURA MUNICfP AL) 

PERIÓDICO 
Refere-se a informãção da revista Conjuntura 

Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, a qual publi-
cou que a inflação medida pelo IPC, ficou em 48%. no 
perlodo de julho de !994 a abril de 1996. Sen. Benedita 

da Silva ·············-··--···········-·-··-····---··-·-. 566 

PESQUISA 
Reflete sobre os resultados de pesquisa acefca do-

que o povo brasilciro pensa da atual situação do País.. 
Sen. José Roberto Ariuda. ···············-··---····--- !52 

Analisa as pesquisas de opinião que demonstram 
que a população brasileüa está reprovando o Governo 
de Fernando Henrique Cardoso. Sen. Júnia Marise . ........ 358 

Análise das pesquisas de opinião pública com re-
lação ao Governo, da Vox Populi, Jornal do Brasil e 
Correio Braziliense. Sen. Júnia Marise. ......................... - 682 
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(PI) (Vide AÇUDE) 

PODER PÚBLICO 
Questiona os gastos do Poder Público. Sen. Lúdio 

Coelho.-·-----···--··----···--···--········" 
POÚCIAMILITAR 

Elogia a atuação da Polícia Militar de Santa Cata-

rina Sen. Esperidião Amin. ······················---·····-····· 

POÚTICA (Vide DEMOCRACIA) 
Considerações sobre a esquerda brasileira. Seu. 

José Fogaça··················--···---··--·····--· 
Afirma que não há pafs no mundo que tenba uma 

sustentação articulada em mullipartidarismo parlamen-
tar. Seu. José Fogaça ........................ --··----·---

POÚTICA ECONÔMICO-FINANCEJRA (Vide Í'RE
ÇO) 

Observa que para mauter a força do Real à custa 
de juros altos. o Governo aumenta seu endividamento 
interno e acelera o processo de privatização. Sen. Bene~ 
dita da Silva. •.••......•.•••• --········--·-·-·-······--· 

POÚTICA INTERNACIONAL 
Esclarece que o Primeiro Ministro de Portugal, 

Aatônio Guetes. tem favorecido a renovação da amizade 
fraterna entre portugueses e brasileiros. Sen. Edison Lo-
llão ..................... ----·----····--··--·------

PREÇO 
Questilo da carestia no País. Sen. Beriedfta da Silva.. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Comunica que os prefeitos municipais da Paraíba 

estão reunidos em Campina Gr.mde, para discutir a si-
tuação das prefeituras. Sen. Ney Snassuna. ............ _.. . 

PRESERVAÇÃO 
Propõe a preservação da Esplanada dos Ministé-

rios. Sen. Waldeck Omelas ...... _ ................ --······-- . 

PRESIDEN1E DA REPÚBLICA (Vide INDÚSTRIA, 
PESQUISA, VIAGEM) 

Comenta a popularidade do Presidente da Repú
~ blica. Senhor Fernando Henrique Cardoso. Sen. Antonio 
Carlos Valadares ............................ __ .... _____ _ 

Questiona em que o Governo do Senhor Presi
dente Fernando Henrique Cardoso está melhorariQ_o no 
País. Seu. Pedro Simon .................. _ ..... - .... ---·--_ 

PREVIDJ3NCIA SOCIAL 
Reforma da Previdência Sen. Jefferson Peres ...... . 
Opina sobre os comentários em tOmo da votação 

da refonna da previdência. Sen. Gilvan Borges .............. . 
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Contesta à auto-suficiência do Governo em não 
querer discutir a questão da Previdência Sen. José 
Eduardo Dutra. ........................... - ....... -----·---

Refere-se a reforma da Previdência Sen. Lúdio 
486 Coelho........................ .. .. _ ........... - .... -

Propõe ao Senado reflexão sobre o Projeto de 
Emenda Constirucional da Refonna da Previdência. Seu. 
José Fogaça ......................... --... --.... -----.... . 

.87 Analisando a reforma da Previdência. Sen. José 
Fogaça ............. _ ..... --....... --......... - ...... .. 

PRNATIZAÇÃO 
487 Comenta a privatização da empresa Ligbt, do Es-

tado do Rio de Janeiro. Seu. Beneditada Silva. .............. . 

489 (!'ROER) (VIde SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL) 
Questiona a criação do Proer. Seu. Pedro Simon.. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
PDL n" 41/96 (n" 128189, na origem), que aprova 

o ato que autorga pennissão à VJ.Ia do Conde FM Ltda., 
para explorar, pelo prnzo de 10 anos, sem direito de ex-

564 clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqU.ên-
cia modulada na cidade de Olinda (PE). Sen. Nabor Jú-

nior. ··············-·····-··-··--·· .. ---·--·····--······--
PDL n" 42196 (n" 263/96, na origem), que aprova 

o texto do Convênio de Subscrição de Ações, assinado 
em 30-JJ-95, por meio do qual a República Federativa 

549 
do Brasil, representada pelo Banco Central do Brasil, 
tomou-se acionista da Corporação Andina de Fomento.-
CAF. Sen. Ney Snassuna. ............................ _, __ ....... _ . 

564 
Discute o PDL n" 171/95 (n" !57/95, na origem), 

- que propõe a aprovação do ato que renova concessão 
outorgada à TV Globo de Recife, Estado de Pemarnbu-
co. Sen. Carlos Wilson. ....................... --------··-·-

PROJEI'O DE LEI (Vide PANTANAL MATO-GROS-
651 SENSE, SUBSTITIJTIVO) 

PLS ri' 100/96, que estabeleee o direito de nsuftu-
to de planos de saúde pelo periodo correspondente de 
carência efetivamente paga. Sen. Sebastião Rocha. ........ 

533 Comunica que, juntamente com o Senador José 
Roberto Arruda, está encaminbando à apreciação ·do Se-
nado Federal, projeto de lei que objetiva criar meibores 
condições de flexibilização para a atuação da União e 
dos Estados nos municípios do entorno do Distrito Fede-
ral, buscando reverter o processo de degradação da qua-

203 
lidade de vida na região. Sen. Íris Rezende ..................... 

Discute o PLC n" 123/95 ( n" 4.645/95, na ori-
gem), que altera dísposilivos da Lei n" 8.436/92, que 

596 
institucionaliza o Programa de Credito Educativo para 
estudantes carentes, e as Emendas ri" I e 2, de Plenário, 
a ele oferecidas. Sen. Emília Fernandes ...................... _ 

Encaminha_ a votação do PLC n2 123195 ( n2 
118 : 4.645/94, na origem), que altera dispositivos da Lei rf! 

8.436/92, que iriStitucionaliza o Programa de Crédito . 
131 Educalivo para estudantes carentes, e das Emendas ri" I 
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e 2, de Plenário, a ele oferecidas. Sen. José Eduardo Ou-

tra. ················-········----·---·-·········-·--······-
PLS n2 101/96-Complementar. que autoriza o Po-

der Executivo a criar a Região Administrativa Metropo
litana do Distrito Federal e Entorno e a instituir o Fundo 
Complementar de Desenvolvimento do Distrtto Federal 
e Entorno. Sen. Íris Rezende ............. ·--·······-········--·~ 

PlS n' 102/96, que dispõe sobre a exibição de fil· 
mes brasileiros de =ta-metragem. Sen. Júlio Campos .•. 

PlS n' 103/95, que dispõe sobre a devolução do 
adiantamento da remuneração das férias, acrescentando 
novo parágrafo ao art. 145 da Constiruição das Leis do 
Trabalho-CLT. Sen. Hugo Napoleão .............................. .. 

Discorre sobre o projeto de lei que apresentou e 
que trata da eutanásia Sen. Gilvan Borges .................. - .. . 

PLS n' 1041%, que dispõe sobre a inclusão de có
digos de identificação tátil entre as características gerais 
das cédulas colocadas em cireulação pelo Banco Central 
do Brasil. Sen. Lúcio Alcântara. ............................... __ 

PlS n' 105/96-Complemeutar, que dispõe sobre a 
abertura de contas bancárias. Sen. Onofre Quinan. .....••••• 

PLS n' 106/96, que altera a Lei n' 8.036/90, que 
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Sen. Waldeck Ornelas ...................... _____________ • 

Leitura do PLC n' 85/95 (n' 3523/93, ua ori
gem), que reajnsta a pensão especial coueedida pela Lei 
n' 3.233/57, à Rosália Maria de Almeida de Conceição, 
v:i\Pfa do ex-servidor federal Vital da Conceição. apro
vado e encaminhado à sanção. Sen. Levy Dias. ·--~·-••mom 

Leitura do PLC n' 132195 ( n' 4.219/93, na ori
gem), que concede pensão especial à Mariana Olfmpio 
Granja, filba menor de Deise Lima Olímpio Granja, 
aprovado e encaminhado à sanção. Sen. Levy Dias ......... · 

Leitura do PLC n' !33/95 (n' 3.956/93, na ori
gem), que concede pensão especial à Helena Santos Ca· 
bral. viúva de João da Silva Ribeiro, aprovado e encami-
nhado à sanção. Sen. Levy Dias .................................... _ 

Leitura do PLC n' 8194 (n' 1.347/91, na origem), 
que revoga os parágrafos únicos dos arts. 213 e 214 do 
Decreto-Lei n" 2.848/40-Código Penal, aprovado e enca-

minhado à sanção. Sen. Levy Dias. ······························--
Leitura do PLC n" 125/95 ( n" 88/95, oa origem), 

de iniciativa do Superior Tribunal Militar, que altera a 
Lei n' 8.457/92 Sen. Júlio Campos. ....... ·-····-·····---·· 

PLS n' 108/96-Coruissão de Constiruição, Justiça 
e Cidadania. que dispõe sobre o exercício da profissão 
de procurador. Sen. Jonas Pinheiro ................... ·-····-·-

PLS n' 109/96-Coruissão de Assuntos Sociais, 
·que dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do Imi-
grante Italiano. Sen. Gerson Camata. ....................... --

PLS n' 110/96, que instirui o Conselho Curador 
dos Recursos das Cardenetas de poupança Sen. Júlio 
Campos. ...................... ·---····------·----·· 

Ressalta a importância de discutir e votar o PLC 
n2 73/94, que institui o novo Código de Transito Brasi-

leiro. Sen. Lúcio Alcãntara. ······························---·-
PLS n' 102/96, que dispõe sobre exibição de fil

mes brasileiros de curta-metragem. Sen. Júlio Campos._ 
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PLS n' 111/96, que altera dispositivos ào Decre
to-Lei n' 2.848, de 7/12140 (Código Penal). Sen. José 
Bonifácio .............. ---···-·-····~.:. ___ ,:-_:.; __ 

Comenta o objetivo do_ Projeto_ de Lei ~ 82195, 
relativo ao Sistema Financeiro de Habitação. Sen. Júlio 

Campos.······-.. ··-·····--···-·······--·····--···· 
Apresenta projeto de lei determinando a apuração 

imediata. por parte das autoridades policiais competen
tes, quando for apresentada denúncia de desaparecimen
to de menores. Sen. Emandes Amorim. ·······················-· 

PLS n' 113/96, que altera a Lei n' 8.069, de 
!3nt90, detenninando a busca imediata de criança ou 
adolescente reclamados como desaparecidos. Sen. Er-

nandes Amorim.············-··-····---··-.. ··---·----·· 
PLS n' 112/96, que dispõe sobre planos de saúde, 

seguros-saúde e similares e deverão manter os patama
res de mensalidades vinculadas à idade de ingresso no 
sistema. Sen. Pedro Piva. ........... ·-·--·····-··-·······-

PLS n' 114/96, que autoriza o Poder Executivo a 
cancelar pensão especial em beneficio dos dependentes 
das vítimas que especifica. Sen. Odacir Soares. ........... -. 

PLS ~ 115/96,. que restringe o uso de capuz em 
operações policiais. Sen. Odacir Soares.·············---- . 

PlS n' 116/96, que alterna legislação do imposto 
de renda das pessoas físicas. Sen Bello Parga. ............... .. 

PlS n' 117/96, que dispõe sobre a demonstração 
social das empresas. Sen. Ney Suassuna. ................... _ 

PLS n' 118/96, que acresceota ao art. 38 da Lei n' 
4.117, de 27/8/62, que instirui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações. uma alínea r. remontando as subse
qüentes. Sen. Antonio Carlos Valadares. ·-·-······--·-

PLS n' 119/96, que dispõe sobre a responsabili
dade do autor de Ação de ImpugnaÇão de Mandato Ele
tivo, se temeráôa ou de má fé. Sen. Ronaldo Cunha 

.Lima. .................. -·-·--······--··--··--···-
PLS n2 120/96, qtre dispõe sobre i inclusão em 

bilhetes da loteria federal, de fotos de crianças e adoles
centes desaparecidos. Sen. Hugo Napoleão.······--·····

PlS n' 121/96, que instirui benefícios financeiros 
para as empresas que empregarem ex-presidiários. Sen. 
Hugo Napoleão.········---···--.-···-·---····-·-···· 

PLS n' 122/96, que dispõe sobre a compensação 
do Imposto sobre a Propriedade Ten:itorial Rural pago 
em excess_o? com impostos federais. Sen. Júlio Campos .. 

Apresenta i:>roíeto de lei; que trata da nomeação 
de pessoas para o Conselho Monetário Nacional. Sen. 
Casildo Maldaner .......... ---·--·····---·--· 

PlS n' !23/96, que altera a lei n' 9.069, de 
29/6/95, que dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Mo
netário Naci~. estabelece as_ ~egras e condições de 
emissão do Real e os critérios para conversão das obri
gações para o Real. Sen. Casildo Maldaner. ···········--· 

PROJETO DÉ LEI COMPLEMENTAR 
PLS n' 107/96-Complementar, que altera as alí

neas c, d. e, f, g e h do inciso 1• da Lei Complementar n' 
64190, que trata de casos de inelegibilidades. Sen. José 
Eduardo Outra. ..•.......•••• ·----·--··---···---···· 
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XIV 

PROJEIO DE RESOLUÇÃO (Vide REQUERIMENTO) 
Discute ó PR rfl-47/96, que autoriza o Governo üo 

Estado de São, Paulo a tomar financiamento, a ser con
cedido pelo Tesouro Nacional, para liqilldação de meta
de de sua dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A.-BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00, e as 
emendas a ele oferecidas. Sen. Ramez Tebet. .... ·--········· 

Discute o PR n2- 47/96, que autoriza o-Governo do 
Estado de São Paulo a tomar financiamento, a ser conce
dido pelo Tesouro Nacional, para liqilldação de metade 
de sua dívida junto ao- Banco do Estado de São Paulo 
S.A.-BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00, e ás · 
emendas a ele oferecidas. Sen. Osmar Dias. ·····---····· 

Discute o PR n247/%, ciue autoriZa-o GOVerDo do 
Estado de São Paulo a tomar financiamento, a ser conce
dido pelo Tesouro Nacional, para liqilldação de metade 
de sua dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A.-BANESPA, valor de R$7.500.000.000,00, e as 
emendas a ele oferecidas. Sen. Eduardo Suplicy ............ . 

Discute o PR n2 47/96, qne autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a tomar financiamento, a ser conce
dido pelo Tesouro Nacional, para liqilldação de metade 
de sna dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A.-BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00, e as 
emendas a ele oferecidas. Sen. Antonio Carlos V alada-

res. ·········-···-··-···---·········--····--·-······-
Discute o PR nf!. 47/96, que autoriza o Goveino do --

Esmdo de São Paulo a tomar financiamento, a ser conce
dido pelo Tesouro Nacional, para liqilldação de metade 

, de sua dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A.- BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00, e as 
emendas a ele oferecidas. Sen. João Rocha. .................... . 

Discnte o PR n'-47/96. que autoriza o Governo do 
Estado de São a tomar financiamento, a ser concedido 
pelo Tesouro Nacional, para liqilldação de metade de 
sua dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A.
BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00, e as 
emendas a ele oferecidas. Sen. Esperidíão Amin. ········-, 

Discute o PR n247/96~ que autoriza o GoVerno dO
Estado de São Paulo a tomar financiamento, a ser conce
dido pelo Tesouro Nacional, para liqüidação de metade 
de sua dívida junto ao Banco do Estado cJe São Paulo 
S.A.-BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00, e as 
emendas a ele oferecidas. Sen. Roberto Requião ............ . 

Discute o -PR n2 47/96, que aUtÕriza o Governo do 
Estado de São Paulo a tomar financiamento, a ser conce
dido pelo Tesouro Nacional, para liqüidação de metade 
de sua dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo 

• S.A.- BANESPA. no valor de R$7.500.000.000,00, e as 
emendas a ele oferecidas. Sen. Sebastião Rocha. ·········-· 

Discute o PR ~47/96, que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a tomar financiamento. a ser conce
dido pelo Tesouro Nacional, para liqilldação de metade 
de sua dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A.-BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00, e as 
emendas a ele oferecidas. Sen. Bello Parga..·-···········--

Encarnjnha a votação-do PR n-247/%, que autori
za o Governo do Estado de São Paulo a tomar financia-
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mento, a ser concedido pelo Tesouro Nacional, para li-
qilldação de metade de sna dívida junto ao Banco do Es-
tado de São Paulo S.A.-BANESPA, no valor de 
R$7.500.000.000,00, e das emendas a ele oferecidas. 

Sen. Gilvan Borges. ·--·················--····--····- . 56 
PR n2 49/96, que dí.spõe sobre as· operações de 

·crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Fede-
ral, dos Municípios, e de suas respectivas autarquias e 
fundações. inclusive concessão de garantias, seus limites 
e condições de autorização. Sen. Esperidião Amin ..•.•••••• 213 

PR n2 50/96, qne altera a Resolução n2 69/95, do 
Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédi-
to interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias, inclusive 
c~n~o de~~~ ?mites e condições de auto-
nzaçao. Sen. Vilson Kleinübmg. .............. _ ........... --. 226 

PR n2 51/96-CN, institui o Prêmio Nacional de 
Educação Darcy Ribeiro. Sen. Sebastião Rocha.···-·-·· 326 

Discute o PR n2 35196-Cotuissões de Assuntos 
Eeonômicos, de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
e de Fiscalização e Controle, que altera as Resoluções 
rf1' 91, 93 ,95, 96 e 97, de 1994, que tratam do Projeto 

Sivam. Sen. Lanro Campos. ··········--····-··········-···· 416 
Discute o PR n2 35/96-Comissões de Assuntos 

Econômicos, de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
e de Fiscalização e Controle, que altera as Resoluções 
ri" 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, que tratam do Projeto 
Sivam. Sen. Eduardo Suplicy . ..................... ·-······---· 418 

Discute o PR n2 35/96-Comissões de Assuntos 
Econômicos, de Relações ExterioreS e Defesa Nacional 
e de Fiscalização e de Controle, que altera as Resoluções 
rf1' 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, que tratam do Projeto 

Sivam. Sen. Antonio Carlos Valadares. ·--··---······- 419 
Discnte o PR n2 35/96-Comissões de Assuntos 

Econômicos, de RelaçõeS Exteriores e Defesa Nacional 
e de Fiscalização e Controle, qne alteta as Resoluções 
ri" 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, que tratam do Projeto 

Sivam. Sen. Pedro Simon. ···················-·····---····- 420 
Discnte o PR n2 35/96 Comissão de Assuntos 

Econômicos, de Relações e Defesa Nacional e de FlSca-
lização e Controle, que altera as Resoluções rf1' 91, 
93,95,96 e 97, de 1994, que tratam do Projeto Sivam: 
Sen. José Ednardo Dutra. ..•.••••..........••.•• -----·······-- 422 

Enca"?inha a votação ·do PR n2 35/96 Comissões 
de Assuntos Econômicos, de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional e de Fiscalização e Controle. que altera as 
Resoluções rf1' 91, 93,95,96 e 97, de 1994, que tratam 
do Projeto -sivam. Sen. Roberto Requião~ ........... _ ............. 425 

Encaminha a votação do PR Jf!. 35196 Comissões 
-de Assuntos Econômicos, de RelaçÕes Exteriores e De-
fesa Nacional e de Fiscalização e Controle. que altera as 
Resoluções rf1' 91, 93,95,96 e 97, de 1994, que tratam 
do Projeto Sivam. Sen. Sebastião Rocha .... , .................... _ 425 

Encaminha a votação do PR n2 35/96 Comissões 
de Assnnios Econômicos, de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional e de Fiscalização e Controle que altera as 
Resoluções rf1' 91, 93,95,96 e 97, de 1994, que tiallim 
do Projeto Sivam. Sen. Roberto Freire.·······················-· 426 



Encaminha a votação do PR n" 35/96 Conússões 
de Assuntos Económicos, de Relações Exteriores e De
fesa Nacional e de Fiscalização e Controle, que altera as 
Resoluções rfl'- 91, 93,95,96 e 97, de 1994, que tratam 

do Projeto Sivam. Sen. Júnia Marise. ····················-·····-·~ 
Encaminha a votação do PR n" 35196 COmissões 

de Assuntos Econômicos.,. de Relações Exteriores e De
fesa Nacional e Fiscalização e Controle, que altera as 
Resoluções rfl'- 91, 93,95,96 e 97, de 1994, que tratam 
do Projeto Sivam. Sen. Jáder Baroalho .......................... -

PR n" 52196, que dispõe sobre as operações de 
crédito interno e externo das empresas em que os Esta
dos.. o Distrito Federal ou os Municípios, direta ou indi
retamente, detenham a maioria do capital social com di
reito a voto. Sen. Esperidião Amin. ·····················---

PR n" 53196, que cria a Rádio Senado. Sen. Júlio 

Campos. .•.•••.•.•. _···-········-·····.. -----··-
PR n" 54/96, que dispõe sobre documentos sigilo

sos no Senado Federal, de acordo com parâmetros traça
dos pela Lei n" 8.159, de S-i-91. Sen. Lúcio AI~tara. .. 

Discute o PR J#. 56196, que áutOriza o Governo do 
Estado do Mato Grosso do Sul a emitir, através de ofer
tas ptiblicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
do Mato Grosso do Sui-LFfMS, destinando-se os recur
sos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 
12 semestrede 1996. Sen. Esperidião Amin. ..•..•... _ ••.••.... 

REELEIÇÃO 
Refere-se à. questão da reeleição. Sen. Sebastião 

Rocba. .......................•••.•. - •••.•••.••. --········-·--
Focaliza o processo de votação para reeleição. 

Sen. Pedro Simon. .......•••••••• ---········-·--·--········-

REFORMA ADMINISTRATIVA 
Analisa a reforma administrativa do Governo do 

Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso. Sen. Pe-:-
dro Simon .............................. ---····--·---------

Evidenciando o momento propício para-refoiiliaS 
no Governo. Sen. José Roberto Arruda.·················--

Esclarece que não chegaiá a um -acordo ~o S~ 
nador Valmir Campelo, com relação a votação das refor-
mas no Governo. Sen. José Eduardo Outra. ................. ~ .. . 

REFORMA AGRÁRIA 
Discorre sobre a reforma agrária Sen. Ney Suas-

suna ·····················-·····-----···------·--·---· 
Questão da reforma agrária. Sen. Geraldo Melo .... 
Informa que o Ministro do Exército assinou um 

termo com o Ministro da Reforma Agrária prometendo 
entregar enorme quantidade de terras~ à reforma agrária 
Sen. Pedro Simon..·-···················-····--·········--· 

Asseverando que a decisão do Exército em doar 
terras à reforma agrária, não resolverá o problema dessa 
reforma no País. Sen. Romero Jucá. ................................ . 

Questão da refonna agrária. Sen. Llldio Coelho •... 
Cita Bertold Brecht, com relação a luta armada 

pela refonna agrária. Sen. José Eduardo Outra. •.....••.••.•.. _ 
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Conigindo que não foi nenhum elemento do PT 
que propôs a luta armada pela reforma agrária Sen. Él-
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Parabeniza o Senador Geraldo Melo pelo com-
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Apoio e luta pela reforma agrária no Pafs. Sen. 
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REFORMA TRIBUTÁRIA 
Manifesta-se temeroso com as conseqüências de 

algumas propostas para a reforma tributária quanto à es-
trutura de desenvolvimento eoonômico-social montada 
no Estado do Espírito Santo. SOIL José lgnácio Ferre!Ia.. 88 

REGIÃO AMAZÕNlCÀ-
Aborda a necessidade de um Projeto Nacional 

para a Amazônia Sen. Júnia Marise. ,_ ................. --... - 436 

REGIÃO NORDESTE 
Refere-Se à reUnião oCOrrida no Ministério dO 

Planejamento e Orçamento. na qual o Vire-Presidente 
da República, Sr. Marco Maciel, mostrou as ações que o 
Governo Federal vai desencadear visando o desenvolvi-
mento do Nordeste. Sen. Ney Suassuna ····················-- 19 

Refere-se ao documento "Ações Prioritárias do 
Governo Federal no Nordeste", definido oficialmente 
em reunião entre parlamentares nordestinos, Mínistro do 
Planejamento e Orçamento e o Vice-Presidente da Ri>-
pública, Sr. Marco MacieL Sen. Edisón Lobão .•...••. - •••••• 22 

Discorre sobre o subdesenvolvimento da região 
Nordeste. Sen. Lúcio Alcântara. •.•..........•.• - .• ---·-· . 148 

Comenta a reunião realizada no tvlini.stério do 
Planejamento e Orçamento sobre as "ações prioritárias 
do Governo Federal no Nordeste". Sen. Guilherme Pai-
meira. ............... ~ ..... .:....:-~-:._.;:.~-----~--.... ·-·-· 456 

RELATÓRIO 
Relatório n" 1196 Comissão Externa do Senado 

Federal, que investiga a ocorrência_ violenta em que fo-
ram vitiniados cerca de 40 trabalhadores rurais sem-ter-
ra, em Eldorado dos Caraíás (PA). Sen. Eduardo Supli-

ey •..........•••••••• ---· .. ·-· -. -. -··--····-··-···-· ~360 
Refere-se ao relatório de 1995 do Banco Mundial. 

que deteCta no Brasil, as maiores diferenças de renda do 
mundo, onde os 10% mais ricos detêm 51,3% da renda 
nacional e os 40% mais pobres, apenas 7%. Sen. Edoar-

do Suplicy. ················---··---···-·--·-·---····- 397 

REQUERIMENTO 
Requerilnento n.!! 48_6/9:6, solicitando convocação 

de sessão solene para o dia 26-6-96, em comemoração 
aos I O anos de reativação das relações entre a República 
de Cuba e a República Federal do Brasil. Sen. Roberto 
Requião •.•............• ·-·--·····---··--····-~-···- 163 



XVI 

Requerimento~ 487/96, solicitando a transcrição 
nos Anais do Senado Federal do artigo "Os ladrões da 
caixa d'ágna", de autoria do Deputado Roberto Campos, 
publicado no jornal O Globo, edição de 19-5-96. Sen. 
Antonio Carlos Magalbães ....................... ----·····--

Encaminha a votação do Requerimento n2 489/96, 
de urgência para o PR n< 35/96,que altera as Resoluções 
rf' 91,93,95,96 e 97, de 1994, que tratam do Projeto Si-
vam. Sen. Eduartio Suplicy ....................... --·····-···-· 

Encaminha a votação do Requerimento rt'- 489196, 
de urgência paxa o PR n< 35/96, que a!tera as Resoluções 
rf'91,93,95,96, e 97, de 1994, que tratam do Projeto Si-
vam. Sen. Pedro Simon. ............................... --·---···· 

Encaminha a votação do Requerimento n< 489196. 
de wgência para o PR n< 35/96, que altera as ResoluçõeS· 
rf' 91, 93, 95,% e 97, de 1994, que tratam do Projeto 
Sivam. Sen. Antonio Carlos V aladares .. _ .... --············ 

Encaminha a votação do Requerimento n2 489/96, 
de urgência paxa o PR n< 35/96, que altera as Resoluções 
rf' 91, 93, 95, e 97, de 1994, que tratam do Projeto Sí-
vam. Sen. Élcio Alvares.·····-·---····-··-------······-·-

Encaminha a votação do Requerimento II! 489196. 
de wgência para o PR n< 35/96, que altera as Resoluções 
rf'91, 93, 95,% e 97, de 1994, que tr.ilam do Projeto 
Sivam. Sen. Roberto Freire.···············---·······--·--

Requerimento n< 858/93, solicitaudo a transcrição 
nos Anais do Senado Federal. do artigo intitulado: Ex
tinção da purtibilidade pelo pagamento é correta. de au
toria do jurista Walter Cenevíva. pnblicado no jornal 

· Folha de S.Paulo, de 24-8-93. Sen. Gilberto Miranda ... 
· Requerimento n< 600193, solicitando a ti-anscrição 
nos Anais do Senado Federal, da mall!ria: EUA pres
sionaram Collor para demarcar a reserva ianomâmi, pu
blicada no Jornal do Brasil, edição de 22-6-93. Sen. 
João França ................ ---------------------- . 

Requerimento rf!. 986/94, solicitando a transcrição 
nos Anais do Senado Federal, do Relatório sobre soa 
viagem ao México como representante do Brasil à posse 
do Presidente daquele País. Sen. Pedro Simon. ....... : ........ 

Requerimento nR 1.109/94, solicitando a transcri
ção nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado, 
A veia em vez de Chicote, publicado no Jornal Folha de 
s.Paulo, edição de 18-12-94, de autoria do Senador Jar-
bas Passarinho. Sen. Gilberto Miranda ............... ~ ......... -

Requerimento n< 109/95, solicitando a transcrição 
nos Anais do Senado Federal do discurso proferido 
pelo Presidente do Tribunal de Contas da União. o Mi
nistro Marcos Vinfcius VUaça. por ocasião da abertura 

· dos trabalhos daquele Tribunal. Sen. Jacques Silva ....... . 
Requerimento~ 13195, solicitando a transcrição 

nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado, 
Além da Anistia, de autoria do Sr. Marcondes Gadelba. 
publicado no jornal Congresso Nacional, edição de I 0-
12-94. Sen. Carlos Patrocínio ............................. , __ . 

Requerimento rf!. 114195~ solicitando a transcrição 
nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado: As 
bases do diálogo. de autoria do Embaixador do Brasil, 
em Wasbington (EUA), Paulo Tarso Flecha de Lima. 
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publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição de 19-1-
95. Sen. Lourival Baptista ................. -------··---- . 

Requerimento n21 ~_5/95~ solicitando a transcrição 
nos Anais do Senado Federal, do ;utigo intitillado: 
TCU e os novos tempos. de autoria do Ministro Marcos 

- Vinícius Vilaça; publicado no Jornal do Brasil, edição 
de 18-1-95. Sen. Lourival Baptista .. , ......... ------·-----

Requerimento ~ I _19/95, solicitando a tranSctição 
nos Anais do Sen:idõ Federal do artigo intitulado, A 
Paraíba também é Brasil, de autoria do Sr. Saulo Ramos. 
pnblicado no jornal Folha de S.Paulo, edição de 24-1-
96. Sen. Gilberto Miranda --···········--------------

Requerimento n< 133/95, solicitando a transcri
ção, oos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado: 
A forÇã. do contraponto, de autoria do Ministro Marcos 
Vinícius Vilaça. publicado no Jornal de Brasília. edi-
ção de 11-1-95.Sen. Joel deHollanda ................ -----

Requerimento n2134195, solicitando a transcrição 
nos Anais do Senado Federal, do artigo Os Privilégios 
estatais, de autoria do Juiz Eudes Oliveira, publicado no 
jornal Diário de Pernambuco, edição de 24-1-95. Sen. 
Joel de Hollanda. --..................... , ___________ ....... . 

Requerimento n< 135/95, solicitando a transcrição 
nos Anais do Seoado Federal do artigo, Um imposto 
ilegal, de autoria do advogado Luciano Caldas Pereira 
de Carvalbo, publicado no Jornal do Commércio, edi
ção de 24-1-95. Sen. Joel de Hollanda ········-------

Requerimento n< 136195, solicitaudo a transcrição
nos Anais do Senado Federal do artigo, O frevo terá o 

_destino da marcbinha, de autoria do jomalista ~nardo 
Dantas Silva, publicado.no jornal Diário de Pernaiubnro. 
edição de24-l-95. Sen. Joel de Hollanda ...................... .. 

Requerimento n< 137/95, solicitando a transcrição 
nos Anais do Senado Federal do artigo. Um problema 
sem solução, de autoria do Juiz Adeildo Nunes, publica
do no Jornal do Commércio, edição de 25-1-95. Sen. 

Joel de Holiauda ········------------------------------------
Requerimento Jl2138/95, solicitando a transcrição 

nos Anais do senado Federal do artigo "A vez do fre
vo". publicado no Editorial do Jornal do Comm.ércio, 
edição de 25-1-95. Sen. Joel de Hollanda .................. -

Requerimento n< 496196, solicitando informações 
ao Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, 
sobre o contrato de concessão Qa obra do sistema ferro
viário Ferronorte, de conclusão da primeira etapa e quais 
os procedimentos adotados por aquele órgão no cumpri-
mento do contrato. Sen. Mauro Míranda. .............. ~··--

Requerimento n2 497/96. solicitando ao MíDistro 
de Estado dos Tr.msportes. ·com relação ao· sístema fer
roviário Ferronorte, as seguintes informações: qUais os 
motivos que determinaram o atrasO de 47 meses, qual o 
volmne de recursos auferidos e quais são os custos defi
nidos por quilômetros de construção, e qual é a alternati
va aprovada para o ramal que vai do alto Araguaia até o 
Triângulo Mineiro passando por Goiás. Sen. Mauro Mi-
randa ...................................... __________ ,, ...... --. 

Requerimento n< 4981%, solicitando ao M'utistro 
do Planejamento e Otçamento, as seguintes infomiações: 
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qual o número por Estado, de casas populares para po
pulação de baixa renda construídas pelo programa Pró
Moradia, Fundo de Custeio de Programas de Habitação 
popular - FEHAP - o Fundo da Desenvolvimento So
cial, a Carta de Crédito, e qual o total dos recursos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS -e de 
outros Fundo~ disponíveis a programas de habitaÇão 
popular. Seo. Manro Miranda. .............................. _ ..... _ 

Comunica que está encaminhando à Mesa reque
rimento, solicitando informações aos Ministérios dos 
Transportes e do Planejamento sobre o Sistema ferroviá-
rio Ferronorte. Sen. Mauro Miranda. ..................... :.:_.: 

Requerimento r# 500/96. solicitando ao Ministro 
dos Tr.msportes, infonnações sobre o montante dos re
cuxsos repassados pelo Ministério dos TransporteS ao 
Governo do Estado de Roraima para asfaltamento da 
BR-174, nos anos de 1995 e 1999. Sen. Romero Jucá. .... 

Requerimento D
0 504196, solicitando á infra

ero.através do Ministério da Aeronáutica. informações 
pormenorizadas sobre a licitação das obras de amplia
ção do Aeroporto de Boa Vista, bem como a estrutura 
de custos e detalhamento dos referidos projetos. Sen. 
Romero Jucá. .......................... ----... --....... _ .. :. 

Requerimeoto n" 506196, solicitando ao Ministério 
do Planejarneoto as seguint<s infOIII13ÇÕeS: quais foram as 
pessoas jurídicas compradorns da Ligbt Serviços de eletri
cidade S.A., e qual o volume de ações adquiridas por cada 
colÔprndor, o valor total desembolsado por cada um deles e 

, se são verídicas as afirmações de que o BNDES concedeu 
financiameoto aos compradores da Light; em que data libe
rou estes recursos; e qual avaliação faz o Ministro do Pla
nejarneoto a respeito da disttibuiçlio de renda e da riqueza 
do BiaSil. Seo. Eduardo Suplicy ....................... --.. ·-

Requerimento n" 526196, solicitando ao Sr. Mi
nistro Extraordinário do Política Fundiária, informações 
sobre quantos processos para aquisição de áreas de terra 
para fins de reforma agrária tramitam na Superintendên
cia desse Ministro em Rondônia; qual a localização, 
quais as dimensões físicas, nome do proprietário, propo
nente/vendedor, qual o valor proposto para venda; qual 
o número de famílias previsto para assentamento em 
cada uma das áreas, se adquiridas. Sen. José Bianco ....... 

Requerimeoto rf' 527/96, solicitando ao Depa11li
mento Nacional de Estiadas de Rodagem - DNER - atra
vés do Sr. Ministro de Estado dos Transportes, informações 
sobre os nomes das empresas que foram conlratadas para 
fazer os serviços de capina e limpeza às margeos das rodo-

• vias federais brasileiias, qual o valor de cada conttato, 
quais os critérios utilizados e os índices aplicados para re-
!ll1lllernl' tais serviços. Sen. Gilberto Miranda. ............. __ 

Encaminha a votação do Requerimento n2-
354/96, de criação de comissão temporária, composta 
por cinco senadores para que no prazo de 60 dias, 
possa coletar dados junto às autoridades do Estado de 
Pernambuco sobre a tragédia resultante de serviços de 
hemodiálise no Instituto de Doenças de Caruaru. Sen. 
Benedita da Silva.·············-····-····-········--·····--- __ 
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Encaminha a votaÇão do Requerimento ~ 354/96, 
de criação de comissão temporária composta de cinco 
senadores para. no prazo de 60 dias, coletar dados junto 
às autoridades do Estado de Pernambuco, sobre a tragé-
dia resultante de serviços de hemodiálise no Instituto de 
Qoenças de Caruaru. Sen. Roberto Freire. ....................... 

Encaminha a votaçãO dOR.equeiimento iP- 354/96, 
578 

de criação de comissão temporária, composta de cinco 
senadores para, no prazo de 60 dias, coletar dados junto 
às autoridades do Estado de Pernambuco, sobre a tragé-
dia resultante de serviços de hemodiálise no Instituto de 
Doenças de Caruaru. Sen. Romeu Tuma. .................... _ 579 

Requerimento D0 534196, solicitando ao Ministro 
de Estado do Plan«iamento, informações sobre o total de 
receitas auferídas pela Suframa. no biênio 1994/1995, 
por Estado integrante do sua área de atuação, e qual o 
Montante de recursos aplicados pela Sufruna nesses Es-
tados no mesmo período. Sén. Ernandes. Amorim ........... 634 

Requerimento If! 537/96~ solicitando ao -Ministro 
da Fazenda, informações conforme o moõelo anexo~ re-
ferentes ao Baneo do Brasil SI A, à Caixa Econômica Fe-
dera! e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social. Sen. José Ignácio Ferreira. ............... ·-·-·· 743 

Requerimento ~ 538196, solicitando ao Ministro 
de Estado do Pl~amento e Orçamento as informações 
referentes a desembolsos de custeio e de investimentos 
de cada uma das empresas estatais controladas pela 
União, desmembradas pelas suas subsidiárias e filiais 
em cada estado da Federação, oonfonne o modelo ane-
xo. Sen. José Ignácio Ferreira. .............................. - ....... 743 

Requerimento n" 540/96, solicitando ao Ministto 
da Fazenda, Sr. Pedro Sampaio Malan, informações so-
bre a receita do Governo do Piaure a proporção da dívi-
da. Sen. Freitas Neto.····----····-·---······--··--.. "760 

Requerimento n.• 543/96, solicitando voto de !ou-
vor em favor da Organização dos Estados Americanós-
OEA - que elegeu por unanimidade, o Antropólogo e 
Senador Darcy Ribeiro, para receber o Prêmio Interna-
ciooal de Educação "André Bello". do 1995, por~sua re-
levante contribuição e atuação Do campo educativo na.:-
cional e internacional. Sen. Sebastião Rocha.··········---- 816 

RODOVIA 
Solicita à Mesa, que oficie o Ministério Público e 

Ministério da Justiça. o acompanhamento do processo so-
bre a desobstrução da Rodovia PA-150, as on:lens dadas, 
depoimentos, em fim, tudo que se refere ao lii3SS3Cie de El-
dorado dos Carajás (PA). Seo. Eduardo Suplicy .............. _ 359 

ROUBO 
Informa que rece~ IJffcio .da FederaÇão Única 

dos Pettoleiros que trata do roubo à sede de FUP-Brnsí-
lia. Sen. José Eduardo Dutra. ............... --..... --·-·· _ 209 

SAÚDE PÚBUCA 
Analisa a questão do financiamento da saúde pú-

blica brasileira. Sen. Pedro Piva. ................. ___ .... __ ~ 385 
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SEGURO-DOENÇA 
Manifesta sua satisfação com a decisãO do Gover

no Federal de abrir o mercado de seguro-saúde ao capi-
tal estrangeiro. Sen. Júlio Campos .................................. . 

Fiscalização nas empresas privadas de SaUde Do 
Brasil Sen. Valmir Campelo. ·················-·---·-···-·

(SENAC) 

Registra o transcurso dos 50 anos de fundação do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SE
NAC. Sen. ValmirCampelo. ····························-······

SERVIDOR (Vide DEMISSÃO) 
Aborda o problema dos servidores da União à 

disposição dos ex-Territórios. Sen. Sebastião Rocha. .. 

S!SlEMA FINANCEIRO NACIONAL 

Analisa o Sistema Fmanceiro brasileiro e o Proer. 
Sen. Gilberto Miranda ................................... __ .... .. 

(SIVAM) 

Declara voto favor.ível nas Comissões Conjuntas: 
Comissão de Assuntos Econômicos, de Relações Exteriores 
eDelesaNacional e de Fise>Iizaçlio e Controle, sobre o PR 
n"35196, que altelaasResoluções ... 91, 93, 95,96 e 97, de 
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1994, que tratam do Projeto Sivam. Sen. Casildo Maldaner.:. 115 
_,. Posiciona-se aJDilll. o l'n!iet<> Sivam. Sen. bsniar Dias. 424 

Desaprova a insistência de alguns senadores, em 
· querer votar o Projeto Sivam sem discutir. Sen. Antonio 
Carlos Valadares. ······--······-·--········--····-· 432 

Comenta a rejeição das emendas sugeridas ao 
Projeto Sivam. Sen. Josaphat Marinho. ················'··-··---.518 

(STF) 

Abotda a questão em que o Supremo Tribuual Fe
detal anulou a senteuça impoata pela Justiça de Minas 
Gerais ao encanador Máximo Luís de Carvalho, conde
nado a seis anos de prisão por estuprar uma menina de 
doze anos. Sen. Beneditada Silva.······························-- 446 

Informa que apresentará projeto de lei sObre o 
caso em que o Supremo Tribunal Federal, absolveu um 
cidadão acusado do crime de estupro presumido, com 
uma menor de 14 anos. Sen. José Bonifácio.................... 449 

SUBSTITUTIVO 

LeitmadoSubstitutivo aoPI..Cn" 104/92 (no 604/91, 
na origem), que define como contiavenção penal condutas 

• atentatórias contra o patrimônio público e privado, aprovado 
e encaminhado à Comissão Diretora parn redação do Venci-
do par.i o llllllO suplementar. Sen. Levy Dias. ................••. _ 232 

Snbstitntivo ao PI..C n' 281195, que dispõe sobre 
a leitura de jornais e revistas como atividade curricUlar. 
Sen. Júlio Catupos ................. ----····----~---- .. 342 

Encaminha a vot!Ção do Substitntivo ao PLC n" 
232/93, que altera atrigos da Lei n" 8.389/91, quélnsti
tui o Conselho de Comunicação Social na forma do art. 
224 da Constituição Fedetal. Sen. José Eduardo Dutr:a.... _ 346 

Encaminha a votação do Substitutivo ao PLC n2 
232/93, que altera atrigos da Lei n" 8.389/91, que Insti
tui o Conselho de Comunicação Social, na forma do art. 
224 da Constituição Fedetal. Sen. José Fogaça. ............. . 

Observa que há possibilidade de fazer um substi
tutivo ou projeto novo para sUbstituir o Projeto Michel 
Temer. Sen. Lúcio Alcântara .... _ .......................... ____ .. 

SUJNOCULTURA 
Preocupa-se com a crise na suinocultura nacional. 

Sen. Jonas Pinheiro.·····················-----···--·-····· 
APeia ao Ministro da Fazenda e ao Minislio da Agri

culturn parn que, com a máxima urg€ncia, irnpiememem me
didas a favor da suinocuitnra lxasileirn. Sen Jonas Pinbeiro. ••• 

1ECNOLOGIA 
Avaliação dos investii:D.entos brasileiros na ciên

cia e na tecnologia. Sen. V almir Catupelo .•.....•........•.••••• 

TELEDUCAÇÃO 

Congratula-se com o sistema FiespiCíesp/Sesi!Se
nai, e a Fundação Roberto Marinho, pela iniciativa do Te-
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lecmso 2000. Sen. Pedro Piva. ················-·--··-...,:. . . . 457 

Í"ELEVISÃO 
Comenta assunto dn Jornal Nacional, onde o por

ta-voz da Presidência da República. lamenta que a Câ
mara tenha votado a favor da manutenção dos interesses 
de corporações.- Sen. Pedro Simon................................... 402-

TRABALHADOR RURAL 
Saúda os trabalbadores rurais que estão em Brasília, 
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Nacional, para liqüidação de metade de sua dívida juuto 

. ao Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESP A, no 
valor de R$7.500.000.000,00 ......................•.... :_ ..........•... · 

Comenta as preocupações do Senador Lúcio Al
eãotara com relação à instituição do CPMF. Aparte ao 
Sen. Lúcio Alcântara. ......................................... _ .............. . 

Encaminha a votação do Requerimento ri' 489/96, de 
urgência para o PR ri' 35/96, que altera as Resoluções 
n-"'91, 93, 95, 96e 97,de 1994, quetratati\-do Projeto Sivam.. 

Enfoca a manifestação do Senhor Presidente da 
República, que peraute o Senador Fernando Bezerra, 
Presidente da CNI~ disse que de acordo com todos os in
dicadores macroeconômicos. não há um seQuer que leve 
a detectar problema sério no setor industriaL .................. . 

Solicita à Mesa, que oficie o Ministério Público e 
Ministério da Justiça. o acompanhamento do processo 
sobre a desobstrução da Rodovia PA-150, as ordens da
das. depoimentos, em :fim. tudo que se refere ao massa-
cre de Eldorado do Carajás (P A) ..................................... . 

· Relat6rio n2 1/96 - Comissão Externa do Senado 
Federal, que investiga a ocorrência violenta em que fo
ram vitimados cercà de 40 trabalbadores rwais sem ter-
ra. em Eldotado do Carajás (PA) ...........•............... ; ......... . 

Refere-se ao relatório de 1995 do Banco Mundial, 
que detecta no Brasil. as maiores diferenças de renda do 
mundo, onde os 10% mais ricos detêm 51,3% da renda 
nacional e os 40% mais pobres, apenas 7% ..................... . 

Refere-se ao artigo publicado no jornal Folba de 
S.Paulo, sob o títuio "Banco do Povo sai da gaveta do 

Governo", no dia 23-5-96. ·························-······-·-·····:·-· 
Requerimento n2 506/96, ·solicitando ao Ministé

rio do Planejamento as seguintes informações: quais fo
ram as pessoas juridicas comptadoras da Ligbt Serviços 
de eletticidade S.A., e qual o volume de ações adquiri
das por cada comprador, o valor total desembolsado por 
cada um deles e se são verídicas as afirmações de que o 
BNDES concedeu financiamento aos compradores da 
Light; que data liberou estes recursos; e qual avaliação 
faz o Ministro do Planejamento a respeito da disttibui

ção de renda e da riqueza do Brasil. ·························-······ 
Discute o PR n2 35/96 - Comissões de Assuntos 

Econômico~ de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
e de Fisealização e Controle, que altera as Resoluções 
rr"' 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, que tratam do Projeto 
Sivam.. ...... -.: ............................... ~ . .: .... -..-.... :.:.~~ ..... : ........ ~ ..... . 

Compara a taxa de desemprego 3,4% em 1994 e 
6,0% em 1996 ...... : ..............................•.............. ; .... _, ___ _ 

Testemunha a favor da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores contra a discriminaÇão com esta Lideran
ça. Aparte ao Sen. José Eduardo Dutra. •....••.•.••.••.•....•.•••.. 

Questiona o Governo o porquê do atraso no exa-
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ELCIOALVARES 
Encaminha a votação da Emenda n2 6. de Plená-

rio. que acrescenta o ia.ciso IV ao art. 22, letra g.. do PR 
~ 47/96, que autoriza o Governo do Estado de São Pau-
lo a tOmar financiaffieD.to, a ser conCedido pelo TesourO 
Nacional, para liquidação de metade de sua dívida junto 
ao Baoco do Estado de São Paulo S.A. - BANESPA, no 

valor de R$7.500.000.000,00. ····························-·····--· 62 
Parecer oral sobre o PLC n2 123/95 (n2 4.645/94, 

na origem), que altera dispositivos da Lei n2 8.436/92, 
que institucionaliza o Programa de Crédito Educativo 
para estudantes carentes e sobre as Emendas rr"' 1 e 2, 
de Plenário, a ele oferecidas ............................................. 76 

Parecer otal sobre as Emendas rr"' I e 2, de Pie-
nário. oferecidas ao substitutivo a:o PLC fi!. 123/95 (n2 
4.645/94, na origem), que altera a Lei n2 8.436/92, que 
institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para 

estudantes carentes. ·························--····························· 83 
Encaminha a votação do Requerimento n2 489/96, 

de urgência para o PRn2 35/96, que altera as Resoluções 
n-"'91, 93,-95, e 97, de 1994, que tratam do Projeto Sivam. 239 

Discorre sobre a necessidade da reforma agrária. 

Aparte ao Sen. Geraldo Melo. ············-················-·········· 480 
Cottigindo que não foi nenbum elemento do PT 

que propôs a luta armada pela reforma agrária. ...•........... 482 
Parabeniza o Senador Lúcio Aleãotara. por abor-

dar o teroa reforma da Previdência. Aparte ao Sen. Lú-

cio Alcântara.········-··-···-·-·············-··-·························· 538 
DisCoire sobre a nova refonna da previdência. 

Aparte'ao Seo. Lúcio Aleãotra. ········-··-·······················--· 538 
Contesta as criticas feitas pela imprensa brasileira 

ao Congresso Nacional ..................................................... 748 
Atribui que as críticas distorcidas da imprensa são 

oriundas de um estado de espírito implantado com o re-
gime democtático. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral ........ 818 

Declara que a Lei de imprensa é um contraponto. 819 

EMILIA FERNANDES 
Discute o PLC n2 123/95 (ri' 4.645/95, na ori-

gem), que altera dispositivos da Lei n2 8.436/92, que 
institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para 
estudaotes carentes, e as Emendas rr"' I e 2, de Plenário, 
a ele oferecidas. ................................................................ 78 

Refere-se ao lançamento do livro, Direito Eleitoral. . 207 
Dia Internacional de Ação Pela Saúde da Mulber. 618 
Destaca dados oficiais relativos à mortalidade 

materna no Brasil. ............. : ........ : ...................................... 618 
Solicita a IIanSerição nos Anais do Senado Federal 

do doeumento referente à avaliação do PA!SM- Progra-
ma de Atenção Integral à Saúde da Mulber e o resultado 
do II Encontro Estadual sobre a Saúde da Mulber, reali-
zado na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Gran-
de do Sul nos dias 27 e 28 do corrente mês ..........•.....•.... 618 

Cumprimenta o Secador José Eduardo Dutra, pela 
sua preocupação com os trabalhadores e com o Movimento 
dos Sem-Tena. Aparte ao Sen. José Eduardo Dutra. ........... 681 



~ITACIO CAFEfElRA 
Critica a instinüção do CPMF e outras atitudes 

_ p~bl~cas do Governo Federal. Aparte ao Sen. LU-

ao .Alcântara. ·······-·······················································~-~ 

ERNANDES AMORIM 
Parecer n!' 268196-Comissão Diretora, que apre

sentaaredação final do PDLn!'42/96 (n!'263/96, na ori
gem), que aprova o texto do Convênio de Subscrição de 
Ações, assinado em 30-I I -95, por meio do qual a Repú
blica Federativa do Brasil, toma-se acionista da Corpo-

ração Audina de Fomeoto-CAF .•..... -·················-······-··· 
Apresenta projeto de lei determinando a apuração 

imediata, por parte das autoridades policiais competeo
tes, quando for apresentada denúncia de desaparecimen-

to de menores. ···································-·············-····----· 
PLS n!' 113/96, que alteta aLei n!'8.069,de 13-7-90. 

determinando a busca imediata de criança ou adolescente 

reclamados como desaparecidos.······-······························ 
Requerimento n!' 534196, solicitando ao Ministro 

de Estado do Planejameuto, informações sobre o total de 
receitas auferidas pela Suframa, no biênio 1994/1995, 
por Estado integrante de sua área de atuação, e qual o 
montante de recursos aplicados pela Suftama nesses Es-
tados no mesmo período ...........•........................................ 

ESPERIDIÃO AMtN 
Emenda n!' I, de Plenário. que dá nova redação ao 

art. 2.2 do PR n!' 47/96, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a tomar !irumciameoto, a ser concedido 
pelo Tesouro Nacional, para liqüidação de metade de 
sua dívida junto ao Baoco do Estado de São Paulo S.A. 
- BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00. ---

Emenda n!' 2, de Plenário, que dá nova redação ao 
item d do art. 2g do PR Ji!. 47/96~ que aUtoriza o Governo 
do Estado de São Paulo a tomar finauciamento, a ser 
concedído pelo Tesouro Nacional, para liqüidação de 
metade de sua dívida junto ao Banco do Estado de São 
Paulo 5.A. -BANESPA,no valor de R$7.500.000.000,00. 

Emenda n!' 3, que dá nova redação a<> item g e 
acrescenta parágrafo ao art. 2.2 do PR n!' 47/96, que auto
riza o Govemo do Estado de São Paulo a tomar !irum
ciamento, a ser concedido pelo Tesouro Nacional, para 
liqüidação de metade de sua dívida junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A. - BANESPA, no valor de 
R$7.500.000.000,00 .....•......•....•..... --··-····-···-·-·-

Emenda n!' 4, de Plenário, que acrescenta artigo 
ao texto do PR n!' 47/96, que autoriza o Governo doEs
tado de São Paulo a tomar financiamento, a ser concedi
do pelo Tesouro Nacional, para liqüidação de metade de 
sua dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A. 
- BANESPA, no valor de R$7 .500.000.000,00 .•. - . ..:.-... 

Discute o PR n!' 47/96, que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a tomar !irumciameuto, a ser i:once
dido pelo Tesouro Nacional, para liqüidação de metade 
de sua divida junto ao Banco do Estado de São Paulo 
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S.A. - BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00, e 
as emendas a ele oferecidas.···················-·············-········· 

Elogia a alUação<la Polícia Mililllr de Santa Catarina 
Parecer n!' 253/96-Comissão de Assuntos Econí>

micos, sobre o PLS n!' 39/95, que dispõe sobre a conti-
nuidade na execução das obras públicas ......................... . 

PR n!' 49/96, que dispõe sobre as operações de 
crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Fede
rid, dos Mnuicípios, e de suas respectiVas autarquias e 
fundações, inclusive concessão de garantias. seus limites 
e condições de autorização ................................. - ........... . 

Solicita a transcrição-nos ADais do Senado Federa., 
do discurso do Deputado Hugo Biebl, a respeito dos arts. 
5" a 8" da Medida Provisória n!' 1.410/96 ......... --······--

Informa que o Ministro Francisco Domelles co
municou a edição de normas que vão restringir a impor
tação de produtos que competem em condições de desi-
gnaldade com a ind6stria têxtil brasileira. .•....•••••••••••.•••••• 

PR n!' 52196, que dispõe sobre as operações de cre
dito interno e externo das empresas em que os Estados, o 
Distrito Federnl ou os Mnuicípios, direta ou indiretamente, 
detenham a maioria do capital social com direito a voto .. __ 

Discute o PR ri! 56196, que autoriza o Governo do 
Estado do Mato Grosso do Sul a emitir, através de ofer
tas públicas, Lettas Fmanceiras do Tesouro do Estado 

__ do Mato Grosso do Sui-LFIMS, destinando-se os recur
sos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 
I• semestre de 1996 ...• -·············----···-······-··---

Apela ao Governador de Santa Catarina para q9e 
encont:Je solução, para por fim a greve na área da saúde 
que causa mmstomos à população e coloca em risco a 

vida de tantos catarinenses. ··························--·····-···· 

FERNANDO BEZERRA 
Comunica que realizou-se o Encontro Nacional 

da Indústria com comparecimento de mais de 2.500 in-
dustriais de todos os setores . ........................ . 

FLAVIANO MELO 
35 - Preocupa-se com o consumo de álcool por criau-

ças e adolescentes.·····································-·----··-
EYaminando os problemas das crianças e adoles-

centes brasileiros ................... -········----·-···---
Refere-..0 ao artigo do jornal Conoio Brnv'tiense, 

sob o tfmio "A verdade, triste verdade. é que o Pafs está 
entre os campeões mundiais no quesito violação dos di-

35 _ reitos da criança e do adolesceote". ··············----··-

FRANCELINO PEREIRA 
Parecer n!' 265/96-Comissão de Constituição, Jus

tiça e Cidadauia, sobre a Mensagem n!' 165/96 (n!' 372/96, 
na origem), do Senhor Presidente da República, subme-

36 teudo à aprovação do Seuado Fedetal. o nome do Sr. 
José Fmno, parn exercer o cargo de suplente de Ministro 
Ciassista temporário. no Tribunal Superior do Trabalho. Parecer,. 266f96.Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Mensagem n!' 164/96 (n!' 371/96, na 
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(n2 371/96, na origem), do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, o 
nome do Sr. Lourenço Ferreira do Prado, para compor o 

-Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro 
Classista Tempocirio, representante dos Trabalhadores, 
no lriênio de 1996 a 1999 ..........................................•.. - ... 

Informa que há dois anos o Projeto de Código 
Nacional de Trânsito tramita no Senado .......................... . 

Parecer n2 280196-Comissão de Constituição, Jtiiiiça 
e Cidadania, sobre a Mensagem n2 171/96, do Senbor Pre
sidente da República, snhmetendo à a provação do Senado 
Federal, o nome do Sr. Cados Alberto Menezes Direito ..... . 

Parecer n2 281/96-Cotuissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadalria. sobre a Mensagem n2 174/96, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, o nome do Sr. Fernando Gonçalves •. 

FREITAS NETO 
Discorre sobre o Açude Juana. recém-inaugurado 

noPiauí ..................................................................... n••••••• 

Retomada da conclusão das obras paralisadas ...•..• 
Refere-se a projeto de sua autoria, que amplia a área 

de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do 
São Ftancisco-CODEV ASF, para o Vale do Pamaiba. ....... . 

Comenta as atimdes do Governo Federal para 
com o Nordeste e registra sua participação no movinlCn
to que os senadores daquela região organizaram em de-
fesa de seus estados. Aparte ao Sen. Ney Suassuna ....... . 

Refere-se a importância da TV Senado e do Jor
nal do Senado. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral ........•..... 

Requerimento n2 54(Y96, solicitando ao Ministro da 
Fazenda, Sr. Pedro Sampaio Malan, infonnações sobre a 
receita do Governo do Piauí e a proporção da dívida. ......... . 

GERALDO MELO 
Comenta a populatidade do Presidente da Repú

blica, Senbor Fernando Heorique Cardoso. Aparte ao 
Sen. Antônio Cados V alatiares •••.•. --·--·---· 

Solicita a ttanscrição nos ADais do Senado Federal, 
do artigo publicado na Folha de S.Paulo, de autoria do 
professor Gerú!io Corrêa, intituiatio: Uma Nova Justiça 
Militar .............................................................................. .. 

Comunica que boje, dia '2:215/96, na cidade de Was
hington, Capital dos Estados Unidos, o empresário Jayme 
Sirotsky, Presidente do Conselbo Adtuinisttativo do Grupo 
Rede Brasil Sul de Comunicações-RBS, está tomando po"" 
se como Presidente da Federação Mundial de Jornais ......... . 

Questão da reforma agrária. .................................. . 
Destaca a necessidade de criar um projeto ade

quado para uma nova previdência no País. Aparte ao -
Sen. Lúcio Alcântara. ....................................................... . 

Questão dos subsídios aos produtores rurais brasi-
leiros. Aparte ao Sen. Lúdio Coelho ................................ . 

Esclarece que a questão não é escolher o índice para 
aumentar os salários dos aposentados e sim conseqüente
mente aumentar a inflação. Aparte à Sen. Benedita da Silva. 
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GERSONCAMATA 
PLS ~ 109/96- Comissão de Assuntos Sociais. 

que dispõe sobre a inatituição do Dia Nacional do Imi-
grante Italiano ................................................................. .. 

GILBERTO MIRANDA 
Requerimento n2 858/93, solicitando a transcrição 

nos Anais do Senado Federal, do artigo intimlado: Ex
tinção da punibilidade pelo pagamento é correta, de au
toria do jurista Walter Ceneviva. publicado no jornal 
Folha de S. Paulo, de 24/8193 ....................................... .. 

Requerimento n2 1.109/94, solicitando a transcri
ção nos Anais do Senado Federal, do artigo intimlado, 
A veia em vez de Chicote, publicado no Jornal_Folha de 
S.Paulo, edição de 18/12/94, de autoria do Senador Jar-
bas Passarinho .................................................................. . 

Requerimento n2 119/95, solicitando a transcrição 
DOS ADais do Senado Federal do artigo intimlado, A Pa
ralba também é Brasil, de autoria do Sr. Saulo Ramos, pu
blicado no jornal Folha de S.Paulo, edição de 2411196 ....... 

Requerimento n2 527/96, solicitando ao Departa
mento Nacional de Esttadas de Rodagem-DNER, atta
vés do Sr. Ministro de Estado dos Transportes, informa
ções sobre os nomes das empresas que foram contrataw 
das para fazer os serviçus de capina e limpeza às mar
gens das rodovias federais brasileiras, qual o valor de 
cada contrato, quais os critérios utilizados e os índices 
aplicados para remunerar tais serviços ............................ . 

Analisa o Sistema Fmanceiro brasileiro e o Proer. 
Informa que entregou ao Presidente da Comissão 

Especial que esmda o Código de Trânsito, o ttabalho 
completo do novo Código Brasileiro de Trânsito . .......... . 

GIL V AM BORGES 
Encaminha a votação do PR n2 47/96, que autori

za o Gover;no do Estado de São Paulo a tomar financia-
- mento, a ser concedido pelo Tesouro Nacional, para li

qüidação de metade de sua dívida junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S .A. - BANESPA, no valor de 
R$7.500.000.000,00, e das emendas a ele oferecidas ... 

Leitura da Mensagem n2 170/% (n2 435/96, na 
origem), submetendo à apreciação do Senado Federal a 
escolha do Sr. Cláudio Sotero Caio, Ministro de Primei
ra Ciasse do Quadro Especial, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil.i:t!nto à República do Panamá. .... ,. . 

Defende a manutenção da Zona Franca de Ma-
naus. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral. ................... , ...... .. 

Opinã-sobre oS comentários em toino da votação 
da reforma da previdência. ............................................ .. 

Refere-se à proposta de demissão voluntária para 
os servidores públicos e redoção da jornada de ttabalho. 

Discorre sobre a reforma agrária. Aparte ao Sen. 
Ney Suassun_a. ....... _~-~~·······-·································~··············· 

Discorre sobre o projeto de lei que apresentou e 
que trata da eutanásia. .............................. ~ ...... ; .............. : .. 

Agradece a visita de empresários brasileiros ao 
Congresso Nacional.····························-··························· 
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Congratula-se com o Senhor Presidente Fernando 
Henrique Cardoso por estar com seus agentes e líderes 
políticos, em busca de reformas no setor industrial ......... . 

ÇiUILHERME PALMEIRA 
Parecer ri' 258/96 - Comissão de Relações Exte

riores e Defesa Naciooal, sobre o PDL ri' 189195 (ri' f85/95, 
na origem), que aprova o texto do Acordo que Autoriza 
os Dependentes dos Funcionários Acreditados junto às 
Missões Diplomáticas e Consulares e Ambos os Países a 
Desempenharem Trabalho Remunerado, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República da Venezuela, em Caracas, em 29nt94. 

Comenta a rewriiio realizada no Ministério do 
Planejamento e Orçamento sobre as "ações prioritárias 
do Governo Federal no Nordeste" ................................... . 

HUGO NAPOLEÃO 
Encaminba a votação da emenda ri' 6, de Plená

rio, que acrescenta o inciso IV ao art. 22, letra g, do PR 
ri'47/96, que autoriza o Governo do Esrado de São Pau
lo a tomar finauciarnento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, para liqüidação de metade de sua dívida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A.- BANESPA, no 
valor de R$7.500.000.000,00 ......... _ ..........•.............•. - •. -

PLS ri' 103/96, que dispõe sobre a devolução do 
adiantamento da remuneração das férias, acrescentandO 
novo parágrafo ao art. 145 da Constituição das Leis do 
Trabalbo-"CLT ................. -·---· -··-···-- . 

PLS rf!. 120/96~ que dispõe sobre a inclusão em 
bilhetes da loteria federal, de fotos de crianças e adoles-

centes desaparecidos. ·················-··-·-······-··········-·-·-· 
PLS ri' 121/96, que institui beneficios financeiros 

para as empresas que empregarem ex-presidiários .......... . 

HUMBERTO LUCENA 
Elogia o trabalho do Serviço Nacional de Apren

dizagem Comercial-SENAC. Aparte ao Sen. Valtuir 
Campelo .....•............•.....................•............•.......... --

Apreciando a Fundação Pró-Sangue Hemocentro 
de São Paulo.······························-··············-···············-·-

Enfoca o testemunho do- Ca:rdeal Arcebispo de 
São Paulo, Dom Paulo Evaristo Ams, em artigo futitula
do: "O Sangue de nossos irmãos", publicado no Diário 
Popular, de 27/4195 ...........• - .. -·-·--·----··-·; 

Sugerindo ao Ministro de Saúde, Sr. Adib Jate
ne, que a Fundação Pró-Sangue, com a participação 
do Ministério da Saúde e Universidades Federais em 
cada Estado, procure fazer convênios com os hemo
centros públicos de todos os Es~dos, a fim de que 
sua tecnologia possa ser transferida para todos os es-
tados brasileiros . ....................... _._ .. _ ....................... -:._.;.._,.:~~ 

Solicita a transcrição nós Anais do Senado Federal, 
da maléria publicada na edição de O Estado de S.Paulo, 

de 25/596 ....... -······················--·······-··--· ---
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Comenta que a matéria assinada pelo jornalista
Augusto Mazagão possui aspectos que não se coadunam 
com a realidade. Aparte ao Sen. Ney Suassuna ............. . 

Reflexão a respeito de um projeto de resolução que 
disponha sobre alterações na resolução em vigor, que esta
belece normas destinadas a disciplinar a rolagem da dívida 
dos estados e muniCípios para com a União .................. : ..... _ 

Refere-se a matéria publicada no dia 30..5-96, no 
Correio Brazilieose. sob o título "União Não VaiAva~ 
lizar os Estados" ............................................................... . 

IRIS REZENDE 
Comunica que. jnntamente com o Senador José 

Roberto Armda, está encamiobando à apreciação do Se
nado Federal, projeto de lei que objetiva criar melhores 
condições de flexibilização para a atuação da União e 
dos Esrados nos municípios do entorno do Distrito Fede
ral, buscando reverter o processo de degradação da qua-
lidade de vida na região ................................................... . 

PLS ri' 101/96-Complementar, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Região Administrativa Metropolitana 
do Distrito Federal e Entorno e a insti1nir o Fundo Comple
mentar de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entomo. 

Defende o Poder Legislativo das acusações de 
improdutividade. Aparte ao Sen. Bemãfdo Cabral ........ . 

Parecer oral ao PLS ri' 313/95, que regulamenta o 
uso da língua vernácula, para denominações de estabele
cimentos industriais, comerciais e de serviços, e de seus 
produtos e dos respectivos manuais de instruções~ guias 
de infermações, mapas, cartas, folhetos, letreiros, pai
néis e toda e qualquer modalidade de informação desti-
nada ao consumidor brasileiro ......................................... . 

JACQUES SILVA 
Requerimento ri' 109/95, soficitarido a traiiSciição 

nos Anais do Senado Federal do discurso proferido 
pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, o Mi
nistro Marcos ViniciOs Vilaça, por ocasião da abertnra 
dos trabalhos daquele Tribunal ........................................ . 

JADER BARBALHO 
Encaminba a votação da Emenda ri' 6, de Plená

rio, que acrescenta o inciso IV ao art. 22,letra g, do PR 
n2 47196. que autôriza o Governo do Est:a.dQ de São Pau
lo a tomar financi3n:ient0, a ser coricedido pelo Tesouro 

_Nacioual, para liqüidação de metade de sua dívida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A- BANESPA, no 

valor de R$7. 500.000.000,00. ···············--··-··----
Comenta a análise feita pela jornalista Dora Kra

mer, em sua coluna diária do dia 23-5-96, em que o Pre
sidente da República e o PSDB estariam interessados em 
encontrar uma fórmula para uma intervenção na Segu
rança Pública do Estado do Pará, referente ao epiSódio 
de Eldorado do Carajás ......... : .......................................... . 

Encaminha a votação do PR ri' 35/96 -,Comissõ
es de Assuntos Econômicos. de Relações Exteriores e 
Defesa Nacioual e Fiscalização e Controle, que altera 
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as Resoluções ri"- 91, 93, 95,96 e 97, de 1994, que tra-

tam do Projeto Sivam. ·········································-··········· 
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Real" e "Plano Real perde a âncora verde" . .................... . 

Referindo-se a matéria do jomal Gazeta Mercantil 
sob o título "' A invasão dos alimentos argentinos ao nos-
so País" e" Preço do frango recua mais de 5%" ............. . 

QueStiona a desvalorização da agricultura brasileira. 

MARINA SILVA 
Parecer n2 257196-Comissão de Assuntos Sociilis, 

subre o PDL n2 I 02/95 (n2434/94, na origem), que apro
va o texto das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre 
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônío, adota-
das em Copenhague, em 25-11-92. .................................. . 
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MARLUCE PINTO 
Comenta que a visita ao Brasil do Presidente da 

Venezuela, Dr. Rafael Caldem, é propfcia para resoluções 
de interesses comuns aos dois países . ............................... . 

Informa que a notícia publicada no Jomal do Senado 
relacionada aos recursos destinados aos ocupantes de as
sentamentos em Roraima estão sendo desviados~ é inve-
rossímil .................... ________________________________ _ 

MAURO MIRANDA 
Requerimento n" 496/96, solicitando informações 

ao Ministro de Estado do Planejarnento e Orçamento, 
sobre o contrato de concessão da obra do sistema ferro
viário Ferro norte, de conclusão da primeira etapa e quais 
os procedimentos adotados por aquele órgão no cumpri-
mento do contrato .............................................................. _ 

Requerimento n" 497/96, solicitando ao Ministro 
de Estado dos Transportes, com relaç&> ao sistema fer
roviário Ferronorte, as seguintes informações: qUais os 
motivos que determinaram o atraso de 47 meses, qual o 
volume de recw'SOS auferidos e quais são os custos defi
nidos por quilômetros de construção, e qual é a alternati
va aprovada para o ramal que vai do Alto Alaguaia até o 
Triângulo Mineiro passando por Goiás .......... : ................ . 

Requerimento n" 498/96, solicitando ao Ministro 
do Planejamento e Orçameoto, as seguintes informações: 
qual o número por Estado, de casas populares para popu
lação de baixa renda construídas pelo Programa Pró
Moradia, Fundo de Custeio de Programas de Habitação 
Popular - FEHAP -, o Fundo de Desenvolvimento So
cial, a Carta de Crédito, e qual o total dos recursos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e de 
outros Fundos, disponíveis a programas de habitação 
popular .............................................................................. . 

Comunica que está encaminhando à Mesa reque
rimento, solicitando informações aos Ministérios dos 
Transportes e do Planejamento sobre o Sistema Ferro-

viário Feaonorte. ···········-·····--··-····-·······.:..·-···-·-···-··· 
Registra a entrega do relatório do Código Nacio-

nal de Trânsito .•............................................... ; ................ . 

Analisa a região do cerrado .............. "··············-····· 
Atribui considerações ao novo Ministro do Plane-

jarnento, Sr. Antônio Kandir .......................................•..... 

NABORJÚNIOR 

Discorre sobre a malária no Estado do Acre •..••••••. 
Solicita a transcrição nos Anais do Seuado Federal 

do Offcio n2 503/96, subscrito pelo Presidente da Fundaç&> 
Nacional de Saúde, que trata da malária. ......................... . 

PDL n241/96 (n" 128/89, na origem), que aprova 
o ato que autorga permissão à Vila do Conde FM Uda., 
para explorar, pelo prazo de 10 anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqUên
cia modulada na cidade de Olinda (PE) ...........•....•........•.. 

Opina sobre o sistema de distribuição de cargos 
no serviço público brasileiro.·-·········-··········-·---··-
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Registra que os representantes do PMDB não par
ticipam da extorsão ou chantagem ao Governo Federal 
que a imprensa tem noticiado .. ····························-·· .. ········ 

Solicita a transcrição nos Anais do Senado Federal, 
do artigo publicado no jornal Zero Hora de Porto Ale
gre, edição de 28 de maio do corrente ano, relacionado 
ao Congresso Nacional de autoria do Deputado Michel 
Temer ............ ~ .................................................................. . 

NEY SUASSUNA 
Refere-se à reunião ocorrida no Ministério do 

Planejarnento e Orçamento, na qnal o Vice-Presidente 
da República, Sr. Marco Maciel, mostrou as ações que o 
Governo Federal vai desencadear visando o desenvolvi-
ID.ento do Nordeste ....................... ·-·························-----~-

Leitura da Mensagem n" 171196 (n" 439/96, na 
origem), submetendo à aprovação do Senado Federal a 
indicação do Sr. Carlos Alberto Menezes Direito. De
sembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro? para exercer o carg() de Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Francisco Cláudio de Almeida Sail.tos ......... . 

PDL n" 42/96 (n" 263/96, na origem), que aprova 
o texto do Convênio de Subscrição de Ações, assinado 
em 30-11-95, por meio do qual à Rejníblica Federativa 
do Brasil, representada pelo Banco Central do Brasil, 
tomou-se acionista da Corporação Andina de Fomento-
CAF ................................................... - ............................. . 

Discorre -sobre a reforma agrária. ······················~·· 

RENÂN CALHEIROS 
Parecer n" 248/96 _: Comissân Diretora, que dá a 

redaç&> final do PR n2 47/96, que autoriaa o Estado de 
São Paulo a tomar financiamento? a ser concedido_ pelo 
Tesouro Nacional, para liqUidação de metade de sua 
dívida junto oo Banco do EsladodeSão Pa.!lo S.A.-BANESPA 
-no valor de R$7 .SOO.CXXl.oo:J,OO. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parecer n" 249/96Ceomissãó Diietora, que apre
senta a redaç:ão final do PR n!! 44/96? que autoriza a 
União a contratar operação de crédito externO com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento-Bill, no va~ 
lor equivalente a até US$450,000,000.00, deSiíii3iidc>-se Os 
recursos a financiar. parcialmente, o Projeto de Modernização 
da Rodovia São Paulo-Curutiba-Florianópolis .................. . 

Parecer n! 250/96-Comissão Diret~ que apre~ 
senta a redação do vencido, para o turno suplementar do 
substimtivo do Senado ao PLC n" 123/95 (n" 4.645/94, 
na origem), que altera dispositivos da Lei n2 8.436/92, 
que institucionaliza o Programa de Crédito Educativo 
para estudantes carentes ................................................... . 

Parecer n2 251196-Comissão Díretora, que apre
senta a redação fiual do PR n" 45/96, que autoriza a 
União a celebrar o reescalamento~ de créditos_ bra
sileiros junto à República de Angola no valor de 
US$436,406,656:91 ................................ : .. : ............ ::: .... . 

Parecer n2 252f96.COmissân Diretora, que apresenta 
aredaçân final do PRn246!96,queautoiizaa União a Cele
brar os contratos bilaternis de reescalonamento de seus Cié-
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XVI 

ditos junto à República do Gabão oo suas agências go
vernamentais, renegociando no âmbito do Clube de Pa
ris, conforme Atas de Entendimentos de 19/9/89 e de 
15/4194 .................................. " ........................................... _ 

ROBERTO FREIRE 
Encaminha a votação do Requerimento d' 4891'96, de 

urgência parn o PR d' 35/96;-que altera as Resoluções n"" 
91, 93, 95, 96e97,de 1994,quetrlllamdo Projeto Sivam. ... _ 

Encanúnha a votação do PR n" 35/96-Conússões 
de Assuntos Econômicos, de Relações Exteriores e De
fesa Nacional e de Fiscalização e Controle que altera as 
Resoluções n01 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, que tratam 
do Projeto Si vam. ............................................................ .. 

Encaminha a votação do Requerimento d' 354/96, 
de criação de comissão temporária composta de cinco 
senadores para no prazo de 60 dias, coletar dados junto 
às autoridades do Estado de Pernambuco, sobre a tragé
dia resultante de serviços de hemodiálise no Instituto de 
Doenças de Caruaru ......................................................... . 

ROBERTO REQUIÃO 
Discute o PR n247/96~ qUe autoriza o Governo do 

Estado de São Paulo a tomar financiamento, a ser conce
dido pelo Tesouro Nacional, para liqüidação de metade 
de sua dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A. 
- BANESPA, no valor de R$ 7 500.000.000,00, e as emen-
das a ele oferecidas ........................................................... . 

Critica o Governo do Senhor Presidente da Repú
blica Fernando Henrique Cardoso. Aparte ao Sen. José 
Roberto Arruda. .............................................................. .. 

Requerimento n2 486/96, solicitando convocação 
de sessão solene para o dia 26/6/96, em- conierilorilção 
aos 10 anOs de reativação das relações entre a República 
de Coba e a República Federal do BrasiL ...................... .. 

Comenta a popularidade do Presidente da Repú· 
blica, Senhor Fernando Henrique Cardoso. Aparte ao 
Sen. Antonio Carlos V aladares ........................................ . 

Encaminha a votação do PR d' 35/96-'Comissões 
de Assuntos Econômicos, de Relações Exteriores e De
fesa Nacional e de Fiscalização e Controle, que altera as 
Resoluções n""91, 93, 95,96 e 97, de 1994, que tratam 
do Proje~ SiV3ID ................ - ............. _~-; .... ; ... ;.~.~-~~---·····~-~ ... ---

Parecer n2 276/96~Comissão_ de Constituição, 
Justiça e Cidadania, ao PLC n" 71/95 ( PLC n• 2.855-
B/92, na origem), que amplia os limites do Parque 
Nacional do Superagui, criado pelo Decreto n2 
97.688, de 25/4/89 ......................................................... .. 

ROMEROJUCÁ 
Comenta os resultados de pesquisa acerca do que 

o povo brasileiro pensa da atllal situação do Pliís. Aparte 
ao Sen. José Roberto Arruda .......................................... .. 

Discorre sobre a reforma agrária Aparte ao- Sen. 
Ney Suassuna ................................................................. .. 
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Registra e solicita a transcrição nos Anais do Se
nado Federal do Comunicado Conjunto-Ata do Planal-
to e da Declaração de Brasüia. ....................................... .. 

Requetimento i>" 500196, solicitando ao Ministro 
dos TransporteS, informações sobre o montante doS re
cursos repassados pelo :Ministério dos Transportes ao 
Governo do Estado de Roraima para asfaltamento da 
BR-174, nos anos de 1995 e 1999 .................................. .. 

Requerimento n" 504/96, solicitando à Infraero, 
através do Ministério da Aeronáutica, informações por
menorizadas sobre a licitação das obras de ampliação do 
Aeroporto de Boa Vista, bem como a estrutura de custos 
e detaJhamento dos referidos projetas . ........................... .. 

Asseverando que a decisão do Exército em doar 
terras à reforma agrária, não reiolverá o problema dessa 
reforma no País ..................... :.: ....................................... . 

Apoio e luta pela reforma agrária no País ........... .. 
Avisa o novo Ministro da Reforma Agrária, Raul 

Jungman. que lutará para solucionar o problema ........... . 
Alerta a direção do INCRA a respeito de desvio 

de dinbeiro no Estado de Roraima. ............................... .. 
Parabeniza o Senador Geraldo Melo pelo com-

protnisso com a reforma agrária. ..................................... . 
Concorda com o Senador José Fogaça sobre a 

atuação dos segmentos e dos partidos de esquerda. 
Aparte ao Sen. José Fogaça. ........................................... .. 

Parabeniza os servidores da Eletronorte e o seu 
Presidente. Sr. José Antônio Moniz ............................... .. 

ROM:m~TUMA 
Encaminha a votação da Emenda n2 6, de Plená

rio, que acrescenta o inciso N ao art. 22, letra g, do PR 
n"47/96, que autOriza o Governo do Estado de São Pau
lo a tomar financiamento, a ser conCedido pelo Tesouro 
Nacional, para liqüidação de metade de sua dívida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A.-BANESPA, no 
valor de R.$7.soo.ooo.obo,oo ....... : .................. : .............. .. 

Concorda com o Senador Bernardo Cabral a res
peito das afticas injustaS dos empresários ao Poder Le-
gislativo. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral .................... .. 

R.efc!re-se ao dOcumento intitulado, A irllportância 
estratégica da indústria. da comissão de empresários bra-
sileiros.·-····-·········--···-··-············-·····-········-··-·····-·· _ 

Homenagem ao delegado de policia. Dr. Paulo 
Lacerda .................... : ......................... : .................. : ......... .. 

Encaminha a votação do Requerimento d' 354196, 
de criação de comissão temporária, composta de cinco 
senadores para que no prazo de 60 dias., coletar dados 
junto às autoridades do Estado de Pernambuco, sobre a 
tragédia resultante de serviços de hemodiálise no lnstitu· 
to de Doenças de Caruaru ................................................ . 

Presta homenagem e solidariedade ao Senador 
Osmar Dias. Aparte ao Sen. Ney Suassuna. ................... .. 

Acrescenta que a morosidade contribui para im-
punidade no País. Aparte ao Sen. Pedro Simon. .............. -

Questão de Transplante de órgãos no País .......... . 
Comenta o artigo publicado em vários jornais sob 

o título "O rombo do Nacional é maior" . ........................ . 
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Parecer ri!' 285/96-Comissão de Constimição, Jus
tiça e Cidadania-CCJ, sobre o PLC ri!' 79/95 ( ri!' 3.849/93, 
na origem), que dispõe sobre autorização pala funciona-

. mento e cadastramento de empresas destinadas ao des
monte de veículos automotores e sobre o PLS fi!. 140/95~ 
que dispõe sobre a comercialização de partes usadas de 
veículos automotores ........................................................ . 

RONALDO CUNHA LIMA 
PLS ri!' 119/96, que dispõe sobre a responsabili

dade do autor de Ação de Impugnação de Mandato Ele-
tivo? se temerária ou de má-fé.-........................ ~ ........ :: ...... . 

SEBASTIÃO ROCHA 

PEC ri!' 25/96, que inclui o art. 74 no Ato das Dis
posições Transitórias. referente a plebiscito em 1998, 
quanto a manutenção ou extensão do voto obrigatório e 
acolhimento ou não da reeleição de mandatários de car-

gos executivos.·················-······-······································· 
PLS rJ!!.l00/96, que estabelece o direito de usufru

to de planos de saúde pelo periodo correspondente de 
carência efetivamente paga ............................................ . 

Discute o PR D!'47/96, que autoriza o Governo do· 
Estado de São Paulo a tomar financiamento, a ser conce- · 
elido pelo Tesouro Nacional, para liqüidação de metade 
de sua dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A.- BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00, e as 

emendas a ele oferecidas. ·······-····································· .. . 
Refere-se à questão da reeleição ........... : .......... " .. .. 
PR ri!' 5!/96-CN, institui o Prêmio Nacional de 

Educação Darcy Ribeiro. ·······················-········ .. ·-·····---· 
Encaminba a votação do PR ri!' 35/96-Comissões 

de Assuntos Econômicos, de Relações Exteriores e De
fesa Nacional e de Fiscalização e Controle, que altera as 
Resoluções ri"' 91, 93, 95, 96 e 97, de 1994, que tratam 
do Projeto Sivam. ...................................•.............•............. 

Associa-se ao Senador José Eduardo Outra com 
relação a imagem do Senado da República. Aparte ao 
Sen. José Ednardo Outra·······-········································· . 

Aborda o problema dos servidores da União à 
disposição dos ex-Territórios .•.......................... :.: ............. · 

Refere-se ao Plano Nacional de Direitos Humanos. .. 
Saúda os trabalhadores rurais que estão em Brasí-

lia, e realizaram manifestação pacífica. .................. : ... : .... . 
Refere-se ao comentário do jornalista Arnaldo Ja

bor na 1V Globo, a respeito do toma-lá-dá-cá e do fisio-
logismo que acontece no Congresso Nacional . ............... . 

Requerimento n2- 543/96, solicitando voto de lou
vor em favor da Organização dos Estados Americanos
OEA, que elegeu por unanimidade, o Antropólogo e Se
nador Darcy Ribeiro, para receber o Prêmio httemacio
nal de Educação "André Bello", de 1995, por sua rele
vante contribuição e atuaÇão no campo educativo nacio-
nal e internacional . .......................................................... u 

TOTÓ CAVALCANTE 
Associa-se ao pronunciamento do Senador Ade

mir Andrade, referente a economia da região Norte e 
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acrescenta que a mesma está vivendo política colonialis-
ta. Aparte ao Sen Ademir Andrade ................................. . 

Solicita a trauserição nos Anais do Senado Fede
ral, do artigo intitulado "Palmas a cidade que nos se
duz", publicado no Jornal do Tocantins em comemora
ção ao72aulversárioda cidade de Palmas (TO) .•.•..••.••••. 

Adtuira o idealismo do Senador Pedto Simon, em 
relação a reforma agrária. Aparte ao Sen. Pedro Simon. . 

Saúda o Bispo D. Alberto, que irá tomar posse 
como Arcebispo Metropolitano em Palmas (TO) •.•••••.•••• 

V ALMIR CAMPELO 
Encaminba a votação da Emenda ri!' 6, de Plená

rio? que acrescenta o inciso IV ao art. ~'.!,letra g, do PR 
. ·Ii2 41196, qlle autoriza o Governo do Estado de São Pau

lo a tomar financiamento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, para liqilidação de metade de sua dívida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A.- BANESPA, no 

valor de R$7.500.000.000,00. ····---.:-····--···-··-· 
Fiscalização- ti.as empreSas priVadas de saúde no 

Brasil ....................... ·-·-----·············-········-······ 
Registra o transcurso dos 50 anos de fundação do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC. 
Parecer oral ao PLS D!'138/95, que eriaárea de li

vre oomércio no Município de Cabedelo, no Estado da 

Para~"ba. ·······················--········-·-··-·-·-----
Leitura da Meosagem. ri!' 77/96, submetendo a 

consideração do Congresso, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Senbor Ministro de Estado das Relaç®s 
Exteriores, o -texto do Acordo de Sede, celebrado entre" o 
Governo da República Fediorativa do Br3sil e a Cmpora: 
ção Andina de Fomento-CAF, em Brasilia. em 1112/95 .. 

Descreve as descobertas arqueológicas no Muni
cípio de Monte Alegre (PA), realizadas por uma equipe 
de pesquisadores sób ·o comando da arqueóloga norte-

antericana Anna RoosevelL ····························-···---
Revela que é crucial o investimento em ciência e 

tecnologia. pala que o País possa superar os sérios eutxa-
ves ao nosso desenvolvimento económico e social ......... . 
. Avaliação. dos investimentos brasileirQs na çiên-

cta e na tecnologta.. ·····································-~· .. · .. ·-····--· 
Refere-se ao artigo publicado no Correio Brazi

lieuse, denunciando que o Reitor da Universidade de 
Brasilia e o Secretário Regional SBPC-DF, assinaram 
os recursos repassados à FAP-DF pelo Governo do Dis
trito Federal reduziram-se à metade do que obriga a lei .• 

Refere-se a edição do jornal O Estado de S-Pau
lo, de 25/5/96, sobre a matéria, "Senado vai tirar privilé-
giosde emenda, diz líder".················-·-----·····-··· 

Leitura da Mensagem ri!' 175/96 (ri!' 453/96, na ori
gem), submetendo ao Senado Federal. o nome de Maru
sa Vasconcelos Freire para exercer o cargo de Procura
dor-Geral do Conselbo Admiuistxativo de Defesa Eco-
nômica. .......... _ ........ -·········-------·-···----·-

Esclarece que o desrespeito não parte somente da 
iinptensa .......................... ·-··-····-. ---····--···-····· 

Parecer oral ao PR n2 56/96, que autOriza o Go
verno do Estado do Mato Grosso do Sul a emitir, através · 
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de ofertas públicas, Letras Frnanceirns do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso do Sui-LFfMS, destinando-se 
os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com venci
mento no 1.2 semestre de 1996. ··- - -

Refere-se à declaração do Senador José Eduardo 
Dutrn. feita no jornal O Estado de S.Paulo, com relação 
a votação das reformas ............................................ -........ _ 

Leitura da Mensagem n" 176196 (n" -'191/96, na 
origem), submetendo ao Senado Federal, o nome do Sr. 
Jorge Konder Bomhausen, para exercer o cargo de Em-
baixador do Brasil junto à República Portuguesa. .......... .. 

Preconiza que o Brasil se encontra mal-aparelha
do para competir futuramente com -outros países do 
mundo.-............................................. ; .. ___ .............. ___ _ 

Questão do desemprego no Brasil... ...................... . 
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VILSON KLEINÜBING 
PR n" 50196, que altera a Resolução n" 69/95, do 

Senado Federal, que dispõe sóbre as operações de crédi
to interno e externo dos Estados, do Distrito Federal. dos 
Municípios e de suas respectivas autarquiaS, inclusive 
concessão de garãntias, seus Iinútes e condições de auto-

rização. ···········································-············-···················· 

W ALDECK ORNELAS 
PLS n" 106196, que altera a Lei n" 8.036190, que 

dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Propõe a preservação da Esplanada dos Ministé-

rios. ···-··································-······-······--····-··-·····--
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Ata da 54ª Sessão Não Deliberat~va Ordinária, 
em 2 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50!! Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Antônio Garfos Valadares, Ney Suassuna, 

José Eduardo Outra, Ramez Tebet e Geraldo Melo 
(Inicia-se a sessão às 14 h 30 min.) 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Decla

ro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra

balhos. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo 

Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ant9nio Car
los Valadares. 

É lida a seguinte: 

Brasília, 2 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, tendo em 

vista o meu afastamento do cargo de Ministro de Es
tado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária, estou reassumindo, a partir desta data, o 
meu mandato de Senador da República pelo Estado 
do Paraná, onde integro a bancada do Partido Tra
balhista Brasileiro- PTB. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência os meus protestos de elevada estima e consi
deração. - Senador José Eduardo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência comunica ao Plenário que o Senador José 
Eduardo Vieira reassume, nesta data, o exercício do 
mandato, dele se afastando, em consequência, o 
seu suplente, Senador Luiz Alberto Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n• 1.415, de 30 de abril de 1996, que 'dispõe· 
sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios 
da Previdência Social, altera alíquotas de oontribui
ção para a Seguridade Social e institui ..:ontribuição 
para os servidores inativos da União". 

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

Suplentes 

Femando Bezerra 
Humberto Lucena 

SENADORES 

PMDB 

Titulares 

Ney Suassuna 
Carlos Bezerra 

PFL 

Francelino Pereira . . José Bianco 
Waldeck Omelas Odacir Soares 

PSDB 

Sérgio Machado Geraldo Melo 

Emilia Femandes 

Ademir Andrade 

Titulares 

PTB 

Valmir Campelo 

PSB 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL -PTB) 

Inocêncio Oliveira José Carlos Aleluia 
Pedrinho Abrão Abelardo Lupion 

Bloco (PMDBIPSD!PSLIPSCIPMN) 

Michel Temer 

Odelmo Leão 

JoséAnibal 

Aldo Rebelo 

Geddel Vieira Lima 

Bloco (PPB!PL) 

Gerson Penes 

PSDB 

Ubiratan Aguiar 

PCdoB 

Inácio Arruda 

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 2-5-96 -designação da Comissão Mista. 
Dia 3-5-96 - instalação da Comissão MistaAté 

5-5-96 - prazo para recebimento de emendas e para 
a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissi
bilidade. 

Até 14-5-96 - prazo final da Comissão MistaAté 
29-5-96 - prazo no Congres5o Nacional. -- -

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. --·· 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Esgo
tou-se, no dia 30 de abril último, o prazo previsto no 
art. 91, § 3°, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, do Projeto de Lei do Senado n• 286, de 1995, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que aHera o De
creto-Lei n• 205, de Zl de fevereiro de 1967, que dis
põe sobre a organização, funcionamento e extinção 
de aeroclubes, e dá outras providências. 

A matéria foi aprovada em apreciação conclu
siva pela Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional. 

o Projeto vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encere 

rou-se, no dia 30 de abril ú~irno, o prazo para apre
sentação de emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 1995 (n• 
2.734192, na Casa de origem), que acrescenta dis
positivo ao art. 2° da Lei n• 4.771, de 15 de setem
bro de 1965, que institui o novo Código Aorestal; 

- Projeto de Lei da Câmara n• 44, de 1995 (n• 
3.051/89, na Casa de origem), que dispõe sobre as 
Colónias Federações e Confederação Nacional dos 
Pescadores, regulamentando o parágrafo único do 
art. s• da Constituição Federal; 

- 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, 
a Rosália Maria de Almeida da Conceição, viúva do 
ex-servidor federal Vital da Conceição; 

- Projeto de Lei da Câmara n• 132, de 1995 
(n°4.219193, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que concede pensão espe
cial a Mariana Olimpio Granja, filha menor de Deise 
Lima Olimpio Granja; 

- Projeto de Lei da Câmara n• 133, de 1995 (n• 
3.956193, 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; 

- Projeto de Resolução n• 12, de 1996, de au
toria do Senador Leomar Quintanilha, que acrescen
ta dispositivo à Resolução n• 5, de 1996, excluindo 
dos limites de operações de crédito do Estado de 
Tocantins a garantia prestada no art. 1°; 

- Projeto de Resolução n" 37, de 1996, que auto
riza o Estado de Minas Gerais a contratar operação de 
crédito junto à Rnanciadora de Estudos e Projetas - FI
NEP, no valor de nove milhões, novecentos e dez mil, 
cinqüenta e cinco reais e setenta centavos. 

Aos projetas não foram oferecidas emendas. 

As matérias serão inclufdas em Ordem do Dia 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a ·palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio AI· 
cântara. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBcCE. Pro
nuncia o seguinte di~urso. Sen:J revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que me 
traz à tribuna no dia de hoje é o desejo de comentar 
a anunciada disposição do Governo de liberar os 
preços dos seguros-saúde e dos planos de saúde. 
Já há alguns dias a Imprensa vem noticiando essa 
pretensão do Governo Federal. 

Isso nos preocupa muito, porque, embora ad
mita que nesse campo as leis de mercado devam re
gera limitação de preços e a oferta de produtos aos 
consumidores, entendo que isso é fruto da distorção 
de nosso sistema de saúde. Por quê? Porque penso 
que o primeiro dever do Governo seria oferecer ser
viços de saúde a toda a população, corno manda a 
Constituição Federal - a universalização dos servi
ços de saúde. Somente aqueles que o desejassem -
por uma razão ou por outra - e que tenham recursos 
para tal poderiam buscar a medicina privada direta
mente ou sob a fol'(lla de contratação de serviços e 
planos de saúde. 

No entanto, se observarmos as pesquisas de 
opinião pública que têm sido divulgadas - inclusive 
na semana passada o jornal O Estado de S. Paulo 
publicou uma pesquisa neste sentido - veremos que, 
entre outros dados, a maior insatisfação, a maior 
queixa, a maior reclamação da população é contra a 
precariedade dos serviços de saúde. 

Isso porque, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, não há nada que dê mais insegurança a al
guém do que a falta do emprego. Somente o desem
prego pode dar tanta insegurança ou mais a alguém 
do que a incerteza quanto à manutenção, à preser
vação e à promoção da sua saúde. Por isso, o Go
verno Federal e os Governos Estaduais deviam 
atentar para essa realidade, para essa insatisfação 
da população com os serviços de saúde. 

Mesmo admitindo-se que no Governo de Fer
nando Henrique os dispêndios, os gastos com a 
saúde aumentaram, porque eles vinham declinando 
ao longo dos últimos anos, mesmo assim, o Brasil 
ainda é um Pafs que gasta pouco em saúde: entre 
US$80 e 100 per caplta, muito menos do que par
ses que detêm a mesma condição de desenvolvi-
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mento, e em alguns países uma condição de desen
volvimento até inferior à nossa. 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
numa situação como essa está claro que há um 
campo para que cresçam .essas atividades de pla
nos de saúde, patrocinados por cooperativas, ou por 
entidades fruto da associação de grupos de pes
soas, ou por empresas que patrocinam o chamado 
seguro-saúde por empresas seguradoras. 

Aí é que reside t}m grande problema: esses 
planos de saúde, esses seguros-saúde estão sem a 
necessária regulamentação. Inclusive há uma confu
são até sobre quais são os órgãos do Governo que 
devam fiscalizar essas instituições. Se forem coope
rativas, estão no âmbito do Ministério da Saúde, por 
estranho que isso possa parecer; como segurado
ras, estão no âmbito do Ministério da Previdência, 
Secretaria de Previdência Complementar. Gera-se, 
então, uma situação de absoluta anarquia e de gran
de desrespeito ao consumidor, que é o elo mais fra
co dessa relação, até porque alguém que adere a 
um plano de saúde ou que faz um seguro-saúde não 
pode ter nenhum controle sobre se e quando vai ne
cessitar disso, uma vez que é absolutamente impre
visível o que lhe poderá acontecer no futuro. Então, 
é o elo mais fraco dessa corrente, dessa relação 
contratual entre a empresa que patrocina o plano ou 
o seguro e o contratante, o beneficiário, o usuário do 
plano ou do seguro. 

Calcula-se que já existam cerca de 40 milhões 
de brasileiros associados a esses planos de saúde, 
a esses seguros de saúde. Todos os dias lemos na 
imprensa e temos notfcias de casos de pessoas que 
se julgam desprotegidas e, em alg_umas situações, 
até lesadas por essas empresas. 

Em Brasilia, por exemplo, no ano passado, 
houve uma empresa que começou a filiar pessoas a 
um plano de saúde e depois de cinco ou seis meses 
simplesmente fechou, desapareceu, deixando as 
pessoas absolutamente desprotegidas. 

É preciso estabelecer uma regulamentação, 
uma norma, que discipline a atuação desses pla
nos de saúde e dessas empresas de seguro de 
saúde no Brasil, sob pena de assistirmos, repeti
damente, a situações absolutamente desagradá
veis, em que segurados sejam desatendidos e te
nham seus direitos prejudicados; muitas vezes, 
em função de contratos leoninos. Esses planos de 
saúde, freqüentemente, em suas publicidades, 
para recrutar beneficiários, fazem . propagandas 
enganosas, não explicando todas as cláusulas do 
contrato. Muitas vezes, o usuário vai se dar conta 

do quanto o plano está longe de atender a seus an
seio_s no momento em que dele precisa. 

Lembro, por exemplo, a questão da carência -
algo que temos dificuldade de aceitar -, que se es- . 
tende, por exemplo, ao ca5o de uma mulher que 
está grávida e que, muitas vezes, não tem conheci
mento disso, e depois tem o filho, o qual não se benefi
cia do plano, porque o contrato não aceita, durante um 
determinado tempo, que a mulher seja gestante. 

Existe a questão da UTI, do tratamento intensi
vo. Os planos e seguros, geralmente, só prevêem a 
permanência na UTI por três dias, mas quem adere 
ao plano, quem compra aquele seguro, não é infor
mado sobre isso. 

Determinadas doenças são excluídas da co
bertura, como a AIOS, que não é assistida pelo se
guro-saúde, pelos planos de saúde; mas nada disso 
se explica, nada disso é informado àquele que vai 
adquirir o plano ou o seguro. 

Quero deixar bem claro que há necessidade de 
se regulamentar isso, de maneira a proteger mais o 
consumidor. Na Câmara dos Deputados existem vá
rios projetes que estão tratando disso; infelizrri!mte, 
o projeto que resultou do exame dos diferentes pro
jetes, inclusive o substitutivo que foi aprovado na 
Comissão Especial, protege muito mais as empre
sas e as cooperativas do que os segurados, o que 
me parece um absurdo, um despropósito. 

Para contribuir com este debate, apresentei 
aqui, no Senado, dois projetes distintos: um que tra
ta de planos de saúde e outro que trata de seguros 
de saúde, que são duas coisas diferentes. 

Há abusos, nobre Senador Ney Suassuna, 
como, por exemplo, o que foi denunciado pela Folha 
de S. Paulo de terça-feira, em que a jornalista Mari
lene Felinto cita o caso da sua avó, a qual, depois 
de completados 60 anos, teve um reajuste de mais 
de 100% no valor da mensalidade, o que é um ab
surdo. Não há como se aceitar isso, principalmente 
porque o idoso é quem mais precisa de assistência, 
é quem está mais sujeito a doenças cardíacas, hi
pertensão arterial, diabete, doenças neurológicas, e 
é o mais penalizado, em função dessas taxas dife
renciadas que são cobradas das pessoas que adqui
rem o seguro ou integram o plano de saúde. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço V. Ex" 
com todo o prazer. 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Lúcio Alcânta
ra, quero parabenizar V. Ex1 por essa intervenção, 
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numa hora em que a saúde pública está cada vez 
mais deficiente e os necessitados correm para os 
planos privados. Essa é uma área nebulosa para o 
segurado, a não-especrricação das condições. Usam 
nomes de fantasia para cada tipo de plano, as letras 
são microscópicas e as cláusulas nã() sã() claras. 
Ainda esta semana, vimos doentes seropositivos 
sem terem condição de utilizar um plano que vinham 
pagando. E é um absurdo essa questão da idade: 
até 59 anos e· 11 mese!s está tudo muito bem; virou 
para 60 anos, já se duplica o preço da contribuição, 
como se nessa virada de dia toda a saúde do cida
dão periclitasse e não fosse o mesmo que estava 
pagando no mês anterior sem maiores problemas. 
Quero me solidarizar com V. Ex" e dizer que estarei 
apoiando a sua proposta aqui, no Senado Federal, 
porque é necessário que a população brasileira te
nha uma defesa diante do descalabro que está ocor
rendo nessa área de planos de saúde. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Senador Ney 
Suassuna, V. Ex" citou exemplos que ratificam a de
núncia que estamos aqui fazendo - que, aliás, é pú
blica, está em toda a imprensa 

Não posso admitir que o Governo libere esses 
preços, inclusive se levarmos em conta que o rea
juste do salário mínimo foi de 12%, que o reajuste 
para o aposentado foi de 15%, mas, por outro lado, 
obriga o aposentado a contribuir para a previdência, 
que o funcionário público federal não teve nenhum 
reajuste. Portanto, como aceitar que se façam gran
des reajustes nesses planos, nesses seguros, ainda 
mais sem que o Governo regulamente isso? 

Há, por exemplo, um dado impressionante, ob
jeto de um projeto meu já aprovado no Senado, que 
está na Câmara, sobre o qual o Ministério da Saúde 
já fez estudos, mandou para a Presidência da Repú
blica e, até agora, não se tomou· nenhuma providên
cia. Trata-se da questão do reembolso ao SUS - Sis
tema Único de Saúde - do ·atendimento prestado a 
pessoas-que-procuram os -serviços públicos ou con
tratados pelo poder público e que são filiados a pla
nos de saúde e seguros de saúde. 

Cito o exemplo de alguém que tem um seguro 
de saúde ou um plano de saúde e sofre um grande 
acidente, uma batida de carro, é atropelado, sofre 
um infarto agudo, uma crise hipertensiva ou um der
rame. Geralmente, nessas situações, ·as pessoas 
são removidas para os grandes hospitais públicos, 
onde são tratadas, assistidas - quase sempre, são 
os tratamentos mais caros -; mesmo com as defi
ciências que· sabemos que existem, e depois têm 
alta ou se recuperam, ou, mesmo que venha a acon-

tecer o óbito, foi prestado esse tratamento, foi gasto 
muito dinheiro pelo poder público. Essas segurado
ras privadas, essas empresas de planos de saúde 
deveriam reembolsar o SUS, porque aquilo é res
ponsabilidade delas, é obrigação delas, e elas não 
despenderam um único centavo com aquele pacien
te que foi atendido no hospital público. 

O nosso projeto, que o Senado já aprovou, de
termina que, nesses casos, haja o reembolso, ao 
Sistema Único de Saúde, das. despesas fettas em 
seus hospitais com segurados ou dependentes dos 
planos de saúde ou das empresas de seguro-saúde. 

O Sr. Nabor Júnior -Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Com muito pra· 
zer, ouço V. Ex", Senador Nabo r Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior - Agradeço a concessão 
do aparte, Senador Lúcio Alcântara. O tema que V. 
Ex" está abordando na tarde de hoje é da maior im
portância. Fico muito preocupado quando tomo co
nhecimento, não só pelas palavras que V. Ex" está 
proferindo aqui, no Senado Federal, mas também 
pelo noticiário da imprensa, de que o Governo cogita 
liberar as mensalidades dos planos de saúde. Sinto
me receoso, todas as vezes em que se fala de libe
ralização de preço. E não é sem motivo, concorda· 
rão os que se recordam do recente episódio dos 
combustíveis, quando o Governo resolveu liberar os 
preços e houve uma série de abusos, até que se 
adotaram medidas mais severas para conter a ga
nância das distribuidoras e dos postos revendedo
res. Se o Governo cair nessa esparrela de liberar as 
contribuições para os planos de saúde, que já são 
altamente lesivos aos interesses da população, dos 
próprios associados nós não sabemos quem vai po
der continuar contribuindo, pagando as suas mensa
lidades. Isso é algo inconcebível! 

V. Ex" já afirmou muito bem, e o nobre Sena
dor Ney Suassuna reiterou sua denúncia de que.-de
pendendo da faixa etária, o valor da mensalidade vai 
aumentando e, na velhice, quando a pessoa mais 
precisar, ficará impossibilitado de pagar e, conse
qüentemente, de usufruir os benefícios de seu plano 
de saúde. Então, é preciso haver muita cautela 
quanto a esse aspecto. Não podemos nos deixar in
fluenciar pelo desejo de lucro fácil das empresas 
que exploram essa atMdade. Mais do que nunca, 
urge que o Congresso Nacional regulamente esses 
planos de saúde, mediante a aprovação do projeto 
de que V. Ex" é autor, além de outros que tramitam 
aqui no Congresso Nacional. 
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Conte com o nosso apoio para a obtenção da 
aprovação do seu projeto. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Nobre Senador 
Nabor Júnior, o meu projeto, como V. Ex" já disse, é 
uma das contribuições que estão ar para serem dis
cutidas, debatidas. Evidentemente, o que importa é 
que se chegue a uma solução no sentido de se colo
carem normas e regras nesse mercado. 

Essa questão não pode ser decidida apenas no 
Ministério da Fazenda, tem a justificativa de que se 
deve liberar porque se trata de um livre mercado. Ora, 
isso envolve a saúde das pessoas, além do fato de que, 
nessa relação, o contratante é nitidamente a parte mais 
frágil e que, portanto, precisa ser amparado e protegido. 

A título de estimular a competição, os jornais 
afirmam que o Governo vai abrir o mercado para a 
entrada de empresas estrangeiras. Ora, mais impor
tante do que essa abertura é disciplinar-se o mercado 
logo, com a audiência dos Ministérios da Saúde e da 
Previdência Social. O Conselho Federal de Medicina 
tem-se insurgido contra as situações injustas que ain
da estão vigorando nesses planos, e, freqüentemente, 
os usuários têm ido à Justiça e obtido ganho de causa. 

Portanto, quero deilmr aqui este alerta: essa si
tuação exige a intervenção do Estado a fim de que 
não se cometam abusos e se prejudiquem aquelas 
pessoas que aderem aos planos ou seguros, q!Je 
correm o risco de perder, inclusive, as contribuições 
já efetuados. 

É importante ressaltar, como falou muito bem o 
Senador Nabor Júnior em seu aparte, que esses 
reajustestermiRam inviabilizaneo-aGORtfibuição.-Sa
bemos que, por todos os lados, há 'úrna retração dos 
salários, que não têm recebido aumentos. Há, até 
mesmo, um aumento na taxa de desemprego, o que, 
conseqüentemente, também determina uma conten
ção nos salários. Então, como proceder face às des
pesas crescentes em relação a itens fundamentais? 
Como seria, por exemplo, o pagamento de um plano 
de saúde ou de um seguro de saúde? 

Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, trouxe esse assunto para o debate da Casa, a 
fim de que também possamos agir, cobrando do Go
verno uma definição com relação a essa matéria. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio AJ~n
tara , o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Antônio Carlos Va/ada
res, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Nordeste é 
uma Região de clima instável, todos nós sabemos. 
Pela exigüidade das chuvas, a maior produção nos
sa, principalmente no Estado da Paralba, sempre foi 
o algodão, que sobrevive bem com pouca chuva. 

No entanto, para nosso desespero, a nossa 
economia foi praticamente dizimada pelo bicudo. 
Esse besouro, que .estraga a fl.or e a fibra, pratica
mente zerou a produção dos Estados nordestinos, 
principalmente a Paraíba, em relação aó algodão. 

O algodão é para nós uma cultura de salvação, 
seja pela fibra, seja pela caroço, que serve para ali
mentação do gado e para extração do óleo - consu
mo humano. E, como acabei de dizer, sobrevive 
muito bem à seca. 

Há uns seis anos, a nossa produção tomou-se 
insignfficante. Começamos, então, a lutar contra o bi
cudo e encontramos na biotécnica uma solução: pas
samos a cuttivar sementes mais resistentes e com ci
clo de vida mais rápido do que o ciclo do bicudo. Mas, 
lamentavelmente, no ano de 1995, no momento em 
que começou a crescer a produção, foi permitida a im
portação de algodão subsidiado, o que terminou por 
quebrar aqueles que tomaram empréstimo bancário. 

Mas esse horizonte, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, está mudando. No Caderno de Agricul
tura da Folha de S. Paulo há uma matéria alvissa
reira, nos seguintes termos: 

•Paraíba já produz o algodão col01ído 
O Brasil já eStá produzindo algodão co

lorido desde o pé, no interior da Paraíba. 
Por enquanto, ele nasce com três cores -
marrom, creme e verde. No futuro, haverá 
azul, vermelho, amarelo e cáqui. 

As novas variedades estão sendo de
senvolvidas por pesquisadores do CNPA 
(Centro Nacional de Pesquisa do Algodão), 
da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesqui
sa Agropecuária). 

A produção se dá em laboratórios de 
Campina Grande (130 km a oeste de João 
Pessoa) e plantações de Patos (300 km a 
oeste de João Pessoa). 

As pesquisas começaram há oito anos, 
a partir do melhoramento genético de espé
cies nativas de algodão marrom, encontra
das na flora natural do Nordeste. 

A variedade de cor verde foi implanta
da dos EUA - que, junto com o Chile, produz 
algodão colorido. 
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No ano passado, os pesquisadores ini
ciaram o trabalho de análise das fibras para 
melhorar o rendimento. A partir daí, estão 
estudando como aumentar a produtividade e 
diminuir o ciclo de produção. 

A idéia é produzir algodão superpreco
ce, que renda até 3 t por hectare (ha), com 
45% de aproveitamento de fibras. Quer di
zer, em cada 100 Kg de algodão extrai-se 
45 Kg para a pródução. 

Os primeiros resultados das pesquisas 
apresentam produtividades variáveis que os
cilam de 294 a 1.246 Kg por ha. A previsão 
é de que as três variedades coloridas este
jam sendo produzidas comercialmente den
tro de dois anos. 

A principal vantagem do algodão natu
ral colorido é a dispensa dos corantes artifi
ciais usados no tingimento de tecidos. Se
gundo os pesquisadores, os corantes usa
dos na indústria têxtil são cancerígenos e 
poluem o meio ambiente. 

A indústria têxtil contesta. Segundo 
Andrew Macdonald, coordenador do comitê 
do algodão da Abit (Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil), não há provas científicas de 
que os corantes sejam cancerígenos. 

Macdonald admite que o processo de 
tingimento pode ser poluente. "Mas a maio
ria das empresas têxteis trata a água resul
tante do tingimento, eliminando o risco de 
poluição de rios e afluentes", diz." 

A verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é 
que, com a descoberta desse algodão colorido, os 
produtores terão uma renda 70% maior, pois a cor 
não desbota com o tempo, já que está dentro da 
própria célula do algodão. 

Essa é uma nota que nos agrada muito, por
que, com certeza, trará a revitalização de uma eco
nomia que, por séculos e séculos, foi o esteio da 
economia paraibana. Sentimo-nos muito felizes, por
que apenas três países no mundo estão produzindo 
o algodão colorido: Estados Unidos, Egito e, agora, 
o Brasil. Com toda a certeza teremos, daqui para 
frente, uma nova saída para uma economia que es
tava praticamente estagnada. 

Eu queria, principalmente, saudar a Embrapa e 
também pedir ao Governo Federal todo o apoio à 
produção desse algodão, que é biologicamente mais 
forte e economicamente mais rentável. Representa, 
portanto, uma grande esperança para uma popula
ção que já tem experiência no cultivo, mas que ain-

da não tinha como enfrentar uma praga - a praga do 
"bicudo" - que dizimou as nossas plantações. 

Essa é uma notfcia alvissareira que espera
mos, nos próximos dois anos, possa ser consolidada 
através de números na economia elo nosso Nordeste. 

Muito obrigado. 

O Sr. AntéJnio Carlos Valadares, Su
plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr.· Ney Suas
suna, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Antonio Canos 
Valadares. S. Ex" dispõe de vinte minutos para o 
seu pronunciamento. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
sem maiores comemorações etusivas, ocorreu on
tem o Dia do Trabalhador, anualmente festejado 
como uma data especial, tendo em vista que é a for
.ça do trabalho, reunida ao capital, que promove o 
desenvolvimento de nossa Nação. 

Eu disse que foi um dia sem maiores comemo
rações, sem alegrias, sem foguetório, sem banda de 
música, porque a classe dos trabalhadores foi sur
preendida com uma medida provisória baixada pelo 
Governo Federal que, a título de reposição do salá
rio mínimo, incluiu um dispositivo através do qual os 
aposentados serão obrigados a contribuir com o 
INSS mensalmente, segundo uma tabela publicada, 
com os seus parcos salários. Vale lembrar que essa 
contribuição previdenciária já havia sido rejeitada 
pelo Plenário e pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, a Constituição Federal é muito 
clara a respeito desse assunto. E é possível até que 
o Supremo Tribunal Federal, que já recebeu dos 
partidos oposicionistas com assento no Congresso 
Nacional uma ação direta de inconstitucionalidade, 
decida barrar a pretensão do Governo anulando o 
ato, já que não só a incidência dessa contribuição 
significa uma redução no salário do aposentado - o 
que é proibido pela Constituição -, como o próprio 
índice de aumento do trabalhador está totalmente 
defasado em relação ao custo de vida e à inflação 
dos últimos doze meses. 

A majoração de 15% sobre os proventos do 
aposentado não condiz com a realidade, está deslo
cada, já que órgãos especializados da economia na
cional têm divulgado que a inflação do período, - e, 
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conseqüentemente, a perda do poder aquisitivo do 
trabalhador- foi de 20%. O Governo, além de confe
rir um aumento insignificante, irrisório, de 15% do 
salário mínimo - muito abaixo, portanto, da inflação 
que ocorreu nos últimos doze meses -, cometeu 
uma injustiça muito grande com aqueles que, duran
te 30 ou 35 anos, deram sua contribuição para o de
senvolvimento do País: essas pessoas, agora, serão 
obrigadas a arcar com uma contribuição, que deverá 
incidir sobre salários já lão pequenos, para reduzir o 
rombo da Previdência Social. 

É .verdade que o pronunciamento de qualquer 
político numa fase como esta, de protesto e de insa
tisfação, pode ser interpretado como um instante de 
oportunismo, de demagogia, de aproveitamento. 
Não é o papel de um Senador, quanto mais do Se
nado Federal ou da Câmara dos Deputados, apro
veitar-se de um momento de crise para investir con
tra o Governo em situações favoráveis à oposição. 
Não é esse o nosso objetivo. O objetivo é dizer que 
o Governo não apenas cometeu I.Jm erro tático, do 
ponto de vista social e polftico, como cometeu um 
ato de inconstitucionalidade. 

Está na Seção III, Da Previdência Social, art. 
201, § 22 : 

'É assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios 

. definidos em lei. • 

Então, Sr. Presidente, o Governo Federal, ao 
invés de reajustar os benefícios da Previdência com 
o mesmo valor da inflação - de 20% -, reajustou em 
15% e ainda promoveu a redução automática do sa
lário ao impor uma contribuição de 1 O% que incide 
sobre o novo salário, irrisório e irreal, atentando con
tra todo e qualquer pensamento de um homem polí
tico que deseja o bem-estar da classe trabalhadora. 

Hoje, há no Correio Braziiiense, matéria intitu
lada 'Aposentado sai perdendo', de Sandro Silveira, 
que passo a ler. 

'Os 15,8 milhões de aposentados que 
hoje reclamam do reajuste de 15%, porque 
a inflação medida pelo INPC (índice de infla
ção calculado pelo IBGE) foi de 20%, devem 
se preparar para 1997. Talvez se lembrem 
de 1996 com saudades. 

Isso é possível, porque o governo quer 
economizar cerca de R$450 milhões ano 
que vem com a transferência da data-base 
deles de maio para junho. A mudança foi fei
ta por meio da Medida Provisória n• 1.415, 

que reajustou o salário mínimo em 12% e os 
beneffcin previdenciários em 15%. • 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em uma mes
ma medida provisória- para que V. Ex"s entendam -, 
o Governo cometeu três ilegalidades: na primeira, 
aumentou o salário mínimo em 12%, quando deveria 
ter sido em 20%; na segunda, aumentou os aposen
tados em 15%, quando deveria ter sido 20%; na ter
ceira, mudou a data-base; aos invés de maio, como 
está inscrito na Constituição; como está previsio na 
Carta Magna, ele colocou a data-base para o mês 
de junho, para economizar 450 milhões nas costas 
dos trabalhadores. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. EX" 
um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
Com muito prazer, Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho - Creio que V. Ex" 
pode acrescentar a quarta ilegalidade. O Governo 
impõe, por medida provisória, a obrigação do apo
sentado de contribuir para a Previdência, no mesmo 
ano em que a Câmara, por duas vezes, repeliu a 
medida. A Constituição não permite dúvida, nobre 
Senador. O art. 67 diz expressamente: 

'A matéria constante de projeto de lei 
rejeitado somente poderá constituir objeto 
de novo projeto, na mesma sessão legislati
va, mediante proposta da maioria absoluta 
dos membros de qualquer das Casas do 
Congresso Nacional'. 

Ora, a medida é de tamanha restrição que, ra
cionalmente, ninguém pode imaginar que o Con
gresso estivesse sujeito a essas restrições e o Exe
cutivo, não, pudesse deliberar sobre a matéria por 
medida provisória, que é instrumento de caráter ex
cepcional. É uma anomalia. O Congresso Nacional 
não pode voltar a discutir a matéria, senão se, em 
favor dela, a maioria absoluta de uma das Casas do 
Congresso tomar a iniciativa.· Ninguém tomou a ini
ciativa depois de duas vezes a Câmara ter recusado 
a matéria. O Presidente de República inclui a obriga
toriedade da contribuição para os aposentados em 
medida provisória. Isso faz lembrar aquela advertên
cia do Senador Aura de Moura Andrade, no princípio 
de 1964, quando disse para o Presidente João Gou
lart: 'O Congresso está pronto a colaborar na forma 
da Constituição, senão, não. • Está na hora de o 
Congresso dizer. fora da Constituição, não. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Agradeço-lhe, Senador Josaphat Marinho, pelo seu 
aparte, que, tenho certeza absoluta, ficará inscrito 
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nos Anais desta Casa como uma contribuição inesti
mável não só ao bom andamento dos trabalhos do 
Congresso Nacional, mas, quem sabe, também 
como uma contribuição ao próprio Presidente da Re
pública para que reflita não apenas sobre o plano 
social das medidas que Sua Excelência vem adotan
do, mas também sobre o ponto de vista constitucio
nal, já que Sua Excelência, tendo sido Senador da 
República, um homem que conhece as leis tanto 
quanto nós, jamais poderia incidir num erro como 
esse, atingindo de uma só vez quatro ilegalidades 
contra a Constituição. Dificilmente esse ato do Presi
dente da. República, configurado na medida provisó
ria que Sua Excelência baixou, será aprovado pelo 
Supremo Tribunal Federal, que, certamente, o anu
lará em beneffcio da normalidade constitucional, da 
independência que deve prevalecer entre os Pode
res, da harmonia entre eles. Isso não foi apenas um 
ato discricionário de um Presidente da República 
que não só interpretou mal a Constituição como agiu 
mal, violando a nossa Lei Magna, mas acima de 
tudo respeitando o Poder Legislativo, ao qual perten
ceu e o serviu com a maior lealdade e devoção. No 
entanto, como Chefe do Executivo Federal, deveria 
ter mais cuidado com sua assessoria económica, 
que. não tem a menor sensibilidade. E isso foi de
monstrado ao longo desse perfodo de mandai«> do 
Presidente da República, Fernando Henrique cardo
se. Basta que falemos na atuação dessa equipe 
económica com referência à quebradeira de bancos 
fraudulentos - Banco Nacional, Banco Económico. 
Essa equipe económica sabia de tudo o que estava 
oconrendo nos porões do sistema financeiro e só to
mou providência realmente efetiva quando o Senado 
Federal, usando da atribuição que lhe confere a 
Constituição, formou uma CPI, que foi arquivada, 
mas que está sendo objeto de julgamento pela mais 
Alta Corte Suprema do nosso País. Se a CPI fosse 
instalada, Sr. Presidente, a equipe económica do 
Governo, naturalmente, teria tido mais humildade, 
inclusive para tratar melhor os selares produtivos da 
nossa Nação que estão abandonados. O comércio, 
a indústria e a agricultura estão quebrando. Enquan
to, Sr. Presidente, fala-se que para equilibrar o Real, 
para conter a inflação, é preciso que essas medidas 
cruéis sejam tomadas, o salário mfnimo no Brasil é 
uma vergonha - é menor do que o do Peru e da Bolf
via. A Argentina está realmente em crise, mas o sa
lário mfnimo da Argentina é de R$200,00. Já houve 
a preocupação - e não· é porque sou amigo do Presi
dente do Senado Federal e do Congresso Nacional -
com o salário mínimo neste País. Se isso ocorreu foi 

durante a época do Presidente José Samey, quando 
o Sa.fário mfnimo era revisto anualmente e sempre 
acima da inflação, observando a Constituição apro
vada em 1988. O contrário, Sr. Presidente, lamenta
velmente, estamos vendo agora. O Presidente, elei
to por um Partido voltado para o social - o Partido da 
Socialdemocracia -, prometeu, na campanha, aquilo 
que muitos acreditaram, que iria cuidar, acima de 
tudo, do social, que iria observar a Constituição e 
estamos vendo que,. na prática, .o discurso não pas
sou de uma miragem. Lamentavelmente, porque, 
apesar de não ter votado em Fernando Henrique 
para Presidente da República, torço pelo Brasil e tor
ço para que Sua Excelência se saia bem em sua ad
ministração. 

o Sr. José Eduardo Outra - Permite-me um 
aparte, Senador Antonio Carlos Valadares? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES • 
Concedo o aparte ao nobre Senador José Eduardo 
Outra, Uder do PT. 

O Sr. José Eduardo Outra- Senador Antonio 
Carlos Valadares, o assunto que V. Ex" aborda na 
tarde de hoje é realmente da maior importância. Ve
mos que o salário mfnimo, fixado pelo Governo Fe- . 
deral, é tão vergonhoso que nem sequer o Ministro 
do Trabalho, em mensagem à Nação no dia 1° de 
maio, teve coragem de fazer referência a seu valor. 
Tradicionalmente, todas as vezes que o salário mfni
mo é reajustado, as autoridades - o Ministro do Tra
balho ou o Presidente da República - falam à Nação, 
através de rede de televisão, e procuram exatamen
te realçar o novo valor. Nesse caso, talvez por ver
gonha do valor fixado, o Ministro do Trabalho não 
fez referência. V. Ex" também levanta a questão re
lativa a aspectos comparativos em termos r;le salário 
mínimo. Nesse momento em que o Brasil ·segundo 
os discursos de seus· dirigentes- estaria entrando na 
modernidade, preparando-se para fazer frente à glo
balização, no momento em que o Mercosul é a ex
pressão de mercado comum no qual o Brasil se in
sere e é a expressão da globalização no campo da 
América Latina, se formos comparar o salário míni
mo dos países do Mercosul, veremos que, apesar 
de o Brasil ser mais desenvolvido economicamente, 
dos quatro países que o compõem, o nosso é o que 
tem o menor salário mínimo. Senão vejamos: Na Ar
gentina e no Uruguai o salário mfnimo está em tomo 
de US$190.00; no Paraguai é de US$146.00, e no 
Brasil é de R$112,00 ou sejaUS$115.00, aproxima
damente. É muito difícil ouvirmos discursos sobre 
globalização e modernidade do Primeiro Mundo, en
quanto continuamos com salário mínimo de quarto 
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ou quinto mundo. Com relação ao aspecto levaniado 
pelo Senador Josaphat Marinho, o Governo adotou 
uma posição de absoluto cinismo. O Partido dos 
Trabalhadores, inclusive, estará entrando com uma 
ação direta de inconstitucionalidade, alegando exa
tamente essa questão de que não poderia o Con
gresso apreciar uma lei que já havia sido rejeitada. 
O Governo alega que, corno a lei foi rejeitada duran
te a convocação extraordinária, no mês de janeiro, 
estamos, então, em oulla sessão legislativa e, por
tanto, está dentro da legalidade. Discussão jurfdica à 
parte, o que deve ficar claro é o flagrante desrespei
to do Executivo para com o Congresso Nacional, já 
que a Câmara dos Deputados manifestou-se explici
tamente contrária à contribuição dos servidores pú
blicos aposentados. Isso ocorreu no mês de janeiro 
deste ano, mas, no final de abril, o Governo, por 
meio de medida provisória, retoma essa questão. É 
mais urna oportunidade para que o Congresso se 
faça respeitar; que de urna vez por todas, tomemos 
posição a respeito de medidas provisórias. Não pa
decemos de faHa de projetes; temos aqui dois ou 
três tramitando no Senado; temos o projeto do então 
Deputado Nelson Jobim que trata da mesma maté
ria, aprovado na Câmara e tramitando no Senado; e 
já está na pauta do dia 07 o requerimento do Sena
dor Eduardo Suplicy que solicita que o projeto seja 
incluído na pauta. Dessa forma, esperamos que o 
Senado dê a demonstração de que não mais vai 
continuar aceitar essa fúria legiferante do Executivo, 
que está exorbitando em suas tarefas. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALAOARES -
Agradeço o aparte do Senador José Eduardo Outra 
que vem, de certa forma, engrandecer este meu pro
nunciamento nesta tarde, no plenário do Senado Fe
deral. O Partido de V. Ex" tam tido a iniciativa não só 
na Câmara e no Senado, mas também junto ao Su
premo Tribunal, de lutar brava e seriamente na defe
sa do que consideramos essencial, qual seja o res
peito à democracia e à Constituição brasileira. 

Sr. Presidente, concluindo, devo dizer que o 
salário mínimo imposto por meio de uma medida 
provisória inconstitucional está previsto no art. s•, do 
Capítulo 11, Dos Direitos Sociais, corno capaz de 
atender às necessidades vitais básicas dos trabalha
dores e de sua famflia como moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transpor
te e previdência social, com reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim. 

Sr. Presidente, está claro que o Governo Fede
ral não respeita, em muitos aspectos, nem Congres-

so, nem a Constituição; e só o Supremo, que é o 
guardião de nossa Carta Magna, pode fazer valer o 
pensamento jurfdico de todos nós, aqui esboçado pelo 
Senador Josaphat Marinho, homem respeitado por to
dos pela interpretação correta das leis de nosso País. 

Esse salário mínimo, como diz V. Ex", Senador 
José Eduardo Outra, é urna vergonha; R$112,00 não 
são suficientes para todos os pagamentos que o tra
balhador tem que fazer. Quantos aumentos tivemos 
de tarifas de água ·e luz, por ·exemplo, no último 
ano? O Governo deveria dar o exemplo, mas, ao 
contrário, permitiu que em vários Estados essas tari
fas fossem aumentadas sem reação governamental.· 

Afinal, para que não se diga que viemos à tri
buna só para criticar, queremos dizer que achamos 
que o Góvemo Federal deve encontrar uma saída 
para o investimento, em vez de se preocupar em au
mentar a arrecadação com os pobres trabalhadores, 
utilizando-se de tributos sobre proventos que foram 
conquistados depois de muitos e muitos anos de 
luta. O Governo deve, sim, pensar, de forma mais 
séria possível, em retomar o desenvolvimento em 
nosso País. 

O setor de habitação foi abandonado; é preciso 
que novas casas sejam construídas; são mais de 1 O 
milhões de brasileiros que precisam de moradia de
cente para abrigarem suas tammas. Não só moradia, 
Sr. Presidente. Na medida em que o Governo fizer 
circular no Brasil mais dinheiro para construção de 
novas habitações, empregos e mais empregos surgi
rão nos Estados e nos Municípios do Brasil. É preci
so que o Governo se preocupe em baixar os juros, 
mas não para ajudar os banqueiros. O objetivo das 
últimas medidas tomadas pela equipe econOmica do 
Governo não foi o de facilitar o crédito; sabemos que 
os brasileiros estavam correndo dos bancos, procu
rando agiotas que emprestavam dinheiro mais bara
to e com maiores facilidades. Quando o Governo Fe
deral sentiu o débãcle dos bancos e dos banquei
ros, sob a capa de que estaria ajudando o consumi
dor, resolveu tornar algumas medidas, à primeira 
vista simpáticas, para reduzir o custo do dinheiro; 
mas, na realidade, é para salvar os bancos, porque 
indústria e comércio estão quase falidos e sem con
dições de tornar empréstimos a longo prazo quanto 
mais a curto prazo. 

De sorte, Sr. Presidente, que o Governo Fede
ral deve se debruçar sobre o desenvolvimento do 
nosso País, preocupando-se com o social, porque 
de nada adianta termos moeda aparentemente forte 
e um povo frágil e desassistido. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. António Car· 
los Valaclares, o Sr. Ney Suassuna, Suplen
te de Secretário, deixa a cadeira da presidiln
cia, que é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet 

Durante o discurso do Sr. Ant6nio Car
los Valadares, o Sr. Ramez Tebet, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Samey, Presidente. 

( 

Durante o discurso do Sr. Ant6nio Car· 
los Va/adares, o Sr. José Samey, Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ramez Tebet 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • Conce
do a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, em diversas ocasiões formulei apelos ao 
Governo Federal para que determinasse à Superin
tendência da Zona Franca de Manaus a implantação 
das áreas de livre comércio dos Municípios de Brasi
léia e Epitaciolãndia e também de Cruzeiro do Sul, já 
criadas através de lei votada pelo Congresso Nacio
nal há mais de dois anos e sancionada pelo então 
Presidente Itamar. Franco - juntamente com as de 
Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia, e de Maca
pá, no Estado do Amapá. 

Sucede, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
que as áreas de livre comércio de Guajará-Mirim e 
de Macapá já foram implantadas e se encontram em 
pleno funcionamento há aproximadamente um ano, 
mas as do Estado do Acre ainda estão enfrentando 
algumas dificuldades e, apesar da insistência com 
que temos solicitado providências para a sua instala
ção, ainda não passaram da fase de estudos e de 
adequação de annazéns que pertenciam anterior
mente à Superintendência Nacional da Borracha -
Sudhevea- para que venham a operar. 

Comenta-se com muita insistência que o Minis
tério do Planejamento é radicalmente contra a im 
plantação dessas áreas de livre comércio, inclusive 
porque estão tramitando no Congresso Nacional 
projetas, criando outras áreas, em diversos Estados 
da Federação. 

Que haja uma determinação governamental 
vedando a criação de novas áreas de livre comércio 
é algo que respeitamos; certamente o Governo tem 
os argumentos necessários para não estimular a 
criação das áreas de livre comércio em outros Esta
dos. Mas querer impedir a implantação de áreas de 
livre comércio já criadas por leis aprovadas por esta 

Casa e pela Câmara dos Deputados é algo que nós 
não podemos aceitar. 

Esse problema perdura há muito tempo; esta
mos constanteinente em contato com a Superinten
dência da Zona Franca de Manaus, a Suframa, e as 
desculpas são sempre as mesmas: há necessidade 
de adaptação de armazéns para o alfandegamento 
das mercadorias que vão ser processadas através 
dessa área de livre comércio; falta a nomeação de 
funcionários; mas as indicações políticas estavam 
dificultando as nomeações. Para não alimentar es
sas vesões maldosas, tomamos diversas providên
cias, inclusive a de suspender as indicações de fun
cionários para essas áreas de livre comércio. 

O Superintendente da Zona Franca de Ma
naus, pelo menos no que respeita à área livre co
mércio de Brasiléia e Epitaciolãndia, já procedeu à 
nomeação dos funcionários para administrar a área 
de livre comércio, e, até agora, nada. 

Não se concebe que o meu Estado continue 
sendo discriminado pelas autoridades federais, nota
damente pela Superintendência da Zona Franca de 
Manaus, ponque estamos sofrendo a concorrência 
de duas áreas de livre comércio da Bolívia, em mu
nicípios fronteiriços ao nosso Estado. 

Estamos, por exemplo, enfrentando uma con
corrência incomensuiável do comércio de Cobija, no 
Departamento de Panda, na Bolívia, uma cidade que 
fica em frente a Brasiléia Para V. Ex"s terem noção 
da extensão desse problema, Srs. Senadores, basta 
que se diga que os comerciantes de Cobija com
pram mercadorias no Brasil, com isenção do Impos
to de Importação, e as repassam 30 a 40% mais ba· 
rato do que os produtos vendidos em Brasiléia, Mu
nicípio acreano fronteiriço com a Bolívia. 

Isto é inconcebível! 
O mesmo ocorre no Município de Plácido de 

Castro, no rio Abunã, em uma localidade chamada 
Montevideo, do lado da Bolívia, que também tem 
área de livre comércio e concorre com os nossos 
produtos vendendo produtos nossos. como cigar
ros e produtos alimenlfcios, por um preço muito mais 
acessível do que o do comércio de Plácido de Cas
tro. Assim, quase todos os consumidores de Brasi
léia, de Epitaciolândia e de Plácido de Castro prefe
rem comprar na Bolívia, ponque lá não se exige ab
solutamente nada; não há exigência de dêx:umento, 
não há exigência de nada para o cidadão que reside 
no Acre, nessas três cidades a que me reportei, · 
atravessar o rio e fazer compras na Bolívia. 

O Sr. Ramez Tebet - SenadorNabor Júnior, 
permite-me V. Ex• um aparte? 



Maio de 1996 ... ANAIS DO SENADO FEDERAL 00011 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer, 
Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet- Este assunto que V. Ex" 
aborda a zona de livre comércio, interessa ao seu 
Estado' e ao meu Mato Grosso do Sul, por isso que
ro cumprimentar V. Ex1 por tratar dele. Tenho a im
pressão - e ressaltei isso outro dia na Comissão de 
Assuntos Económicos - de que realmente o Governo 
Federal precisa adotar•uma política e ter critérios 
para a criação das zonas de livre comércio. O co
mércio dos Municípios brasileiros que V. Ex" cita, 
que fazem fronteira com países estrangeiros, no seu 
Estado, como o dos que cito, por exemplo, no meu 
Mato Grosso do Sul - fora outros -, Bela Vista, Ponta 
Porã, que limitam com nossos irmãos do Paraguai, e 
Corumbá, que faz fronteira com Puerto Suarez, na 
Bolfvia, o comércio desses Municípios está cerrando 
suas portas - literalmente cerrando. Não existe prati
camente mais comércio do lado brasileiro. Há eva
são de divisas neste País e o Governo Federal diz 
ser contra as áreas de livre comércio por estar preo
cupado com a evasão de divisas. Mas a evasão de 
divisas acontece quando saímos do nosso território 
e vamos comprar esses produtos lá fora. Onde fica o 
dinheiro dos brasileiros? Lá fora. O comércio dos 
Municfpios que acabei de citar está cerrando as 
suas portas porque não há qualquer condição de 
competirem com o dos pafses vizinhos. Lá se com
pra perfume, uí5que, tecidos, material veterinário, 
alimentação, etc. Basta atravessar a rua para com
prar nos países irmãos. Portanto, nobre Senador, é 
preciso haver uma política de defesa do interesse 
nacional. Hoje há, realmente, uma política de inte
gração do Mercosul, mas ainda não está efetivada e 
nada tem de positivo com os nossos objetivos de 
Parlamentares, que é defender os nossos Estados 
e, conseqüentemente, os interesses do Brasil. Real
mente, não são apenas os brasileiros que moram 
nas cidades limites que vão para os países vizinhos 
fazer compras; há verdadeiras caravanas provenien
tes de outros Estados da Federação brasileira. São 
as empresas de turismo que organizam passeios tu
rísticos, cuja maior atração são as compras rios paí
ses vizinhos. Então, V. Ex" aborda um problema de 
interesse para o Estado do Acre, e eu o compreendo 
bem, porque conheço os problemas do Mato Grosso 
do Stii. Não conheço muito bem o seu Estado, mas 
sei que está muito bem representado por V. Ex". É 
claro que me solidarizo com V. Ex", é uma oportuni
dade que temos para reclamar uma política que ob
je!ive o atendimento pelo menos desses Municípios 
vizinhos, já citados. Não digo que se vá criar uma 

zona de livre comércio em qualquer lugar só para 
salvar determin:o. ~;e Municfpio. É preciso ver as cau
sas pelas quais o Municfpio não está se desenvol
vendo. No caso especffico citado por V. Ex" e em re
lação aos Municfpios do meu Estado, que acabei de 
citar, positivamente o atraso no seu desenvolvimen
to - o comércio está fechando as suas portas, isso é 
doloroso para nós -encontra-se justamente na concor
rência desigual que os munícipes brasileiros, os em
presários e os comerciantes es&o sofrendo. De sorte 
que pumprimento V. Ex" e peço-lhe que me permita fa
zer coro com as suas palavras. Muito obrigado. 
. O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o oportuno 
aparte de V. Ex", que trouxe realmente uma valiosa 
contribuição para valorizar a defesa que estou fa
zendo, da implantação dessas áreas de livre comér
cio no meu Estado e, quiçá, até no Mato Grosso do 
Sul, porque entendo que o problema é o mesmo. 

Assim como os comerciantes dessas cidades 
que V. Ex" citou, que são fronteiriças com a Bolívia e 
com o Paraguai, estão enfrentando dificuldades, es
tão em situação pré-falimentar, algumas até iá en
cerraram as suas atividades. O mesmo está aconte-
cendo no Acre. .. 

Em Brasiléia, várias firmas já fecharam as suas 
portas. Para o cidadão que mora ali basta atravessar 
uma ponte para chegar à Bolívia - em dez minutos 
estará lá, comprando mercadorias por 30% ou 40% 
a menos do que se vende na sua cidade. 

Portanto, todo mundo vai à Bolívia comprar in
clusive gasolina. Com a alta do preço dos combustí
veis, com essa política de desequalização de preços 
adotada pelo Governo Federal, através do Departa
mento Nacional de Combustíveis, há muitas pes
soas que abastecem os carros na Bolívia, porque, 
no Acre, o combustfvel é vendido a um preço quase 
duas vezes maior. 

Isso é uma evasão de receita, um empobreci
mento generalizado, sobretudo dos comerciantes. 

Nos Municípios de· Brasiléia, Epitaciolândia e 
Plácido de Castro, essa situação é insustentável e 
está levando os comerciantes à falência. Muitos es
"tão encerrando as suas atividades comerciais por
que não têm cóndições de competir com o comércio 
âa Bolívia, do outro lado dos rios Acre e Abunã. 

O Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer, 
ouço V. Ex". 

O Sr. Geraldo Melo - Eu gostaria de solidari
.zar-me com V. Ex" neste aparte e dizer que entendo 
que é chegado o momento de essa questão ser en-
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carada de frente pelas autoridades do Governo Fe
deral que tratam do assunto. O grande argumento 
que sempre esteve por trás da resistência generali
zada da burocracia à implantação das áreas de livre 
comércio é o risco que se enxerga hoje, em quase 
tudo, da renúncia fiscal; ou seja, seriam áreas onde 
a atividade económica estaria, de certa forma, isenta 
de grande parte da carga tributária que incide sobre 
as demais atividades semelhantes fora daquela 
área, o que representa'ria uma renúncia fiscal por 
parte do Tesouro. Portanto, isso não se justificaria 
diante da realidade que se está vivendo no País. 
Mas eu me permito discordar dessa apreciação, en
tendendo que a Fazenda Pública não renuncia a um 
tributo que não existe. Se existisse um conjunto de 
atividades económicas numa determinada .área, se 
alguém estivesse pedindo que aquelas atividades 
deixassem de recolher os seus tributos e que elas já 
fossem suficientemente importantes tanto quanto se
riam aquelas que podem ser instaladas numa área 
de livre comércio, aí sim, haveria renúncia fiscal. É o 
caso, por exemplo, de se cogitar a Zona Franca de 
Manaus. Já ouvi falar que o cálculo do prejuízo que 
a União poderia estar tendo é feito mais ou menos 
da seguinte maneira: as empresas que têm benefí
cios fiscais na Zona Franca de Manaus, se não go
zassem desses incentivos, estariam pagando tantos 
bilhões de imposto por ano. Como não estão, essa é 
a renúncia que a Fazenda Pública está fazendo, o 
que não é verdade, pois, simplesmente, se não exis
tissem as isenções, aquelas empresas não existi
riam. O que não existiria era a empresa. A empresa 
só existe porcjue se criou a Zona Franca. Então, na 
verdade, o argumento de que se deve dificultar, em
baraçar a criação de novas áreas de livre comércio 
no País, por conta de renúncia fiscal, é falacioso, 
não tem sustentação real. Esse argumento se- com
plica ainda mais se apreciado à luz do que V. EX" 
está comunicando à Casa, porque renúncia fiscal já 
está havendo, embora numa escala menor; mas 
está havendo na medida em que as atividades eco
nómicas, por menores que sejam, se existiam no 
lado brasileiro, estão sendo dessangradas por essa 
situação que V. Ex" descreveu e alguns agentes pro
dutivos, menores - pequenos, é verdade -, mas que 
existiam nessas cidades, estão sendo sufocados 
pela nova realidade criada. Então, se antes eles 
eram contribuintes, estão deixando de sê-lo agora, 
em virtude dessa situação. Aí, sim, existe renúncia 
fiscal; pequena, mas existe, porque são atividades 
económicas que já existiram, independentemente de 
qualquer coisa, e que estão sendo -dizimadas. Tenho 

a impressão de que, devidamente convocado a se 
debruçar sobre este assunto, o Governo Federal, 
que tem mostrado toda a sua competência para lidar 
com a questão económica do País; o Governo Fede
ral, nas mãos de um homem como o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, a área económica contan
do com o espírito esclarecido de homens como os 
Ministros Malan e Serra, seguramente irá compreen
der que essa é uma situação insustentável. Se esse 
é um problema pequeno, olhado da distância do Pla
naRe, daqui, olhando-se para uma pequenina cidade 
de fronteira, lá no interior do Acre, realmente o pro
blema é pequeno dentro da enormidade das questõ
es com que essas autoridades têm que lidar todos 
os dias. Mas nós, que aqui estamos, somos obriga
dos a ver o Governo e a ver a sociedade; e esses 
que estão sofrendo lá nos seus municípios integram 
a sociedade brasileira pela qual somos responsá
veis. Portanto, acho que esse problema pode serpe
queno quando é enxergado daqui, mas é um grande 
problema nos Estados, como disse muito bem o Se
nador Ramez Tebet, e ao qual não se pode ficar in
diferente. Tenho certeza de que é chegada a hora 
de esse problema ser tratado com a competência, a 
seriedade e o patriotismo necessário para que possa 
um dia V. Ex" voltar a esta tribuna para dizer como 
foi bom para o povo acreano e para o povo brasileiro 
daquela região que o problema tivesse sido resolvido. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obrigado, Se
nador Geraldo Melo. V. Ex" fez uma análise perfeita 
da situação dessas áreas de livre comércio. Na ver
dade, a evasão de receitas, de divisas e de recursos 
para países vizinhos do Brasil - como é o caso da 
Bolívia, em relação ao Acre; como é o caso do Para
guai, em relação ao Município de Foz do lguaçu, no 
Paraná - ainda representa muito mais do que a re
núncia fiscal que poderia haver. 

Em um município como Brasiléia, de 15 milha
bitantes, o imposto que se paga é irrisório, mas a 
área de livre comércio não elimina totalmente os im
postos. Prosseguem o pagamento de Imposto de 
Renda e a cobrança de impostos para prefeituras. 
Há redução do ICMS para o Estado, mas os demais 

·impostos - repito - continuam sendo pagos. No en
tanto, as atividades económicas serão fortalecidas. 
Várias empresas vão ali instalar-se, como aconteceu 
com Guajará-Mirim, cuja área de livre comércio, im
plantada no ano passado, é possível que já possua 
mais de 100 empresas, inclusive de outros Estados 
da Federação. 

Instalaram-se ali, geraram empregos, pagaram 
impostos, melhoraram as condições da cidade, de-
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ram maior movimentação ao local, com novas cons
truções; isso realmente aumenta a qualidade de vida 
da população! 

E o Governo, por sua vez, terá que investir em 
infra-estrutura urbana, condição que a nova realida
de econômica requer. Isso deve ser sua prioridade, 
até porque essas duas áreas de livre comércio fo
ram criadas por lei, a mesma lei que criou as "'"":; 
de livre comércio de Macapá, no Amapá, e de Gua
jará-Mirim, em Rondônia. Por que implantar as áreas 
de apenas dois Estados, Amapá e Rondônia, e não 
fazê-lo em relação ao Acre? É uma discriminação 
que não ace~amos. 

Peço, por meio do modesto pronunciamento, 
agora reforçado pelos apartes de V. Ex" e do ilustre 
Senador Ramez Tebet, que o Governo dê solução a 
este problema, que se vem arrastando de maneira 
injustificável. O Superintendente da Suframa, toda 
vez que é convidado prestar esclarecimentos, apre
senta nova argumentação para justificar o retarda
mento. Esse apelo e essas ·explicações tomam-se 
agora muito mais necessários, porque a Superinten
dência da Zona Franca de Manaus acaba de rece
ber novo Titular. Trata-se de um funcionário do Mi
nistério do Planejamento. Confiante em seu bom 
senso e seu patriotismo, dirijo-lhe forte apelo, no 
sentido de que uma de suas primeiras medidas seja 
a implantação definitiva das áreas de livre comércio de 
Brasiléia e de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Jú
nior, o Sr. Ramez Tebet, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Eduardo Outra. 

Durante o discurso do Sr. Nabor Jú
nior, o Sr. José Eduardo Outra, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Ramez Tebet. 

O SR JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
Líder do Partido dos Trabalhadores. S. Ex" dispõe 
de 20 minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT·SE. 
Como lfder, pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador) • Sr. Presidente, Srs. Senadores, já 
ouvi nesta Casa e na Câmara dos Deputados mani· 
!estações de Parlamentares, relativas a propostas 
de endurecimento no que se refere à ação da im· 

prensa, em função de notfcias levianas que algumas 
vezes por ela são divulgadas. 

Preocupam-me essas manifestações sobretu
do porque esse endurecimento poderia ser interpre
tado ou aplicado não nas grandes capitais ou nos 
grandes centros, mas principalmente no interior do 
Brasil. Faço essa introdução em função de um epi
sódio ocorrido no Estado de Sergipe que, a meu ver, 
pode abrir um precedente muito perigoso em relação 
à liberdade de imprensa e que demonstra, de n'anei
ra muito cristalina, ·o corporatiVismo que existe no 
nosso Poder Judiciário. 

Em 1993, o Dr. Clóvis Barbosa, Presidente da 
OAB-Seção Sergipe, convocou entrevista coletiva, 
mediante a qual fez acusações sérias contra o Juiz 
de Direito Dr. José Alves Neto • não confundir com o 
homônimo Senador de Sergipe. Disse ele que o Dr. 
José Alves Neto havia feito negociata com o Banco 
do Estado de Sergipe: ele se manifestaria contraria
mente a uma ação popular que estava sendo inter
posta por diversas entidades da sociedade sergipa· 
na contra o Banco do Estado de Sergipe no episódio 
da emissão das Letras do Tesouro do EstadÓ, que. 
eram avalizadas pelo Banese. 

Essa entrevista do Dr. Clóvis Barbosa, ·Presi
dente da OAB, foi publicada por toda a imprensa do 
Estado e reproduzida no Boletim do Sindicato dos 
Bancários de Sergipe. O Dr. José Alves Neto, Juiz 
de Direito, entrou com duas ações: uma, contra o 
Sindicato dos Bancários de Sergipe, pelo fato de o 
Sindicato ter transcrito a entrevista do Presidente da 
OAB, e pediu indenização por danos morais; a outra, 
contra o Jornalista SOvio Monteiro, responsável pelo 
boletim do Sindicato. 

Após a tramitação dessas ações veio o resulta
do: o Jornalista SOvio Monteiro foi condenado a um 
ano e três meses de prisão pelo fato de o boletim 
pelo qual é responsável ter transcrito a entrevista. 

Ora, se a moda pega, vamos ter uma situação 
bastante diffcil neste Pafs. Se isso tivesse valido, por 
exemplo, para a entrevista do Sr. Pedro Collor, o Sr. 
Fernando Collor teria continuado o seu mandato de 
falcatruas, e os jornalistas da Veja, se não me enga
no, que frzeram a entrevista, estariam presos. Se 
isso tivesse valido em relação à entrevista do Sr. 
José Carlos, que denunciou o escândalo do Orça
mento, os jornalistas também estariam presos, e os 
anões do Orçamento teriam continuado, lépidos e 
fagueiros, transitando pelos corredores do Congres
so Nacional. 

O engraçado é que os órgãos de imprensa do 
meu Estado publicaram, à época, a entrevista do 
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Presidente da OAB. E o Juiz entrou com uma ação 
contra o Sindicato e contra o Jornalista do Sindicato. 
Um outro juiz condenou esse Jornalista a um ano e 
três meses de prisão, mas como era réu primário 
teve a pena convertida a um ano e três meses de 
serviços prestados à comunidade. 

O pior é que a denúncia feita pelo Presidente 
da OAB tinha fundamento. O Dr. José Aives havia 
contraído um empréstimo no Banese para fazer uma 
plantação de melancia 'segundo se diz, houve pro
blema com a plantação. E, para não pagar a dívida 
do Banese, ele teria solicitado a indenização ao 
Proagro. Essa indenização é paga caso seja com
provado o fato de que quem a contratou não tinha 
condições de pagar. Para até instrumentalizar o Sin
dicato dos Bancários nessa ação, no àhi:l pàssado, 
porque havia denúncia de que o Ministério da Agri
cultura e o Banco Central, através de suas comissõ
es técnicas, tinham negado a indenização do Proa
gro e que o Banco do Estado de Sergipe, apesar 
disso, havia abatido a dívida do Sr. José Alves Neto, 
fiz um requerimento de informação ao Ministério da 
Agricultura e ao Banco Central. Eles, em resposta a 
esse requerimento, confirmaram que as comissões 
técnicas do Ministério da Agricultura e do Banco 
C~ntral tinham concluído que não cabia a indeniza
ção para o Sr. José Alves Neto, Juiz de Direito. 

Apesar disso, o Banco do Estado de Sergipe, 
desrespeitando a orientação do Ministério da Agri
cultura e do Banco Central, perdoou essa dívida. 

Esse fato, esse episódio, ou essas informações 
comprovam que tinham fundamento as denúncias 
do Dr. Cláudio Barbosa. 

Agora, o fato mais gritante, que deve merecer 
o repúdio do Parlamento, deve merecer o repúdio da 
sociedade e o repúdio da Imprensa, é o fato de que 
o jornalista que publicou a entrevista - mesmo que 
não tivesse fundamento, era uma entrevista coletiva 
dada pelo Presidente da OAB, seccional de Sergipe 
e que foi publicada por todos os órgãos de Imprensa 
do meu Estado - foi condenado a 1 ano e 3 meses 
de prisão, o jornalista Ciro Monteiro, do Sindicato 
dos Bancários. 

Claro que recorreram dessa decisão, mas de 
qualquer forma demonstra o quanto é corporativa a 
nossa Justiça. Porque não tenho dúvida de que se 
não fosse uma ação promovida por umjuiz, não te
ria tido uma sentença esdrúxula e absurda corno 
essa. O engraçado foi que o juiz não processou o 
Presidente da OAB. Talvez porque sabia que seria 
mais difícil de ganhar essa ação. Processou o Sindi
cato dos Bancários e o jornalista do Sindicato. 

. São fatos corno este, Sr. Presidente, que ocor
rem no interior do nosso Brasil, que mostram que a 
nossa democracia ainda tem que caminhar muito 
para que possa ser classificada como tal. 

Muito obrigado. 

O Sr. Ramez Tebet, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, acabamos de ouvir, na sessão de hoje, 
um pronunciamento de grande importância do Sena
dor Nabor Júnior, abordando as questões de municí
pios que fazem fronteira com países vizinhos do 
Brasil. S. Ex" defendeu, como representante do Es-' 
lado do Acre, a instalação de uma zona de livre co
mércio em municípios do seu Estado. Pude aparteá
lo, assim como fez, com muito mais categoria e 
substância, V. Ex", Senador Geraldo Melo, que Pre
side esta sessão. 

Ocorre-me que realmente o assunto há de ser 
encarado com muita profundidade, porque diz res
peito inclusive a um problema de muito maior abran
gência, qual seja o processo de integração como um 
todo. Muito provavelmente, com o avançar da mun
dialização das economias, quando os mercados re
gionais estiverem efetivamente implantados e con
solidados, uma nova ordem de coisas surja. 

Refiro-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr" 
Senadora Marina Silva, que tão bem representa, 
com os Senadores Nabor Júnior e Flaviano Melo, o 
Estado do Acre, também tão próximi:ls desta temáti
ca, que quando as barreiras foram rompidas, quan
do caiu o Muro de Berlim e se esperava que no 
mundo económico houvesse o predomínio de uma 
só superpotência - e me refiro aqui à potência líder 
do então Mundo Ocidental, os Estados Unidos da 
América do Norte -, observamos que passou a ocor
rer outro móvel de agrupamento. E, hoje, existem as 
avassaladoras integrações regionais. E nessa dire
ção, aqui na América Latina, está em debate a efeti
vação das comunidades reunindo as sociedades do 
Brasil, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, na for
ma proposta como sendo o Mercado Comum do Sul. 

Veio-me, então, à mente, a importância da dis
cussão dessas questões de comércio em regiões de 
fronteira, hoje especialmente atuais, até pelo proces
so de integração de Estados a que me refiro, deriva
do do Tratado de Assunção e seus protocolos com
plementares, que assinamos e ratificamos, prevendo 
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uma progressiva integração a partir da livre circula
ção de mercadorias. Tudo isso tem sido em meu Es
tado objeto de grande interesse. 

E aproveito a oportunidade, então, Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, para registrar um 
evento e demonstrar o grande interesse que os te
mas de integração vêm despertando em todos os 
setores da sociedade. Lá, no meu Estado, por exem
plo, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, Se
ção do Mato Grosso do'Sul, o Instituto dos Advoga
dos e a Faculdade de Direito, da Universidade Fede
ral do Mato Grosso do· Sul estão realizando nessa 
semana que transcorre, o primeiro Fórum sobre os 
Aspectos Jurfdicos do MERCOSUL, que foi aberto -
diga-se de passagem - na segunda-feira úttima, pelo 
professor Jorge Fontoura, Consultor Legislativo des
ta Casa, e que abriu esse encontro em Campo 
Grande, com particular brilhantismo. 

Nesse evento, mais cento de cento e cincoenta 
advogados e professores de Direito de todo o Esta
do vêm participando ativamente dos trabalhos, o que 
bem demonstra as implicações e o interesse que os 
temas do livre comércio vêm suscitando em Estados 
especialmente sensfveis a·toda essa dinâmica, ten
do em vista as suas posições geopollticas. 

Sentimos o quanto é importante, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, que esta Casa enfoque esses as
suntos do livre comércio. É verdade que tal integra
ção se processa através da economia, dos aspectos 
culturais e sociais. Os aspectos jurfdicos que fatal
mente decorrerão de tudo isto, estão a exigir dos es
tudiosos e dos juristas atentos a tais mudanças, uma 
perfeita consonância com aquilo que· é de interesse 
da própria América Latina. 

Por conseguinte, o assunto abordado nesta tar
de pelo Senador Nabor Júnior é de transcendental 
importância e plenamente consoante com a realida
de em que vivemos. 

Aproveito a oportunidade - vim à tribuna de im
proviso -, para registrar nos Anais desta Casa o 
evento que, no meu Estado, está se realizando e 
que se refere à integração comercial, cultural, políti
ca e social, através do Tratado de Assunção, atra
vés do Mercosul, pelo qual, particularmente, o nosso 
Pafs tem um acendrado interesse. 

Era esse o registro que queria fazer, aprovei
tando a oportunidade para felicitar o Professor Jorge 
Fontoura - Consultor Legislativo do Senado da Re
pública - pelo seu trabalho, pela palestra proferida 
em meu Estado. 

Era isso o que tinha para afirmar, em abono às 
considerações que aqui foram feitas sobre a questão 

do livre comércio, não sem antes pedir a inserção 
nos Anais do Senado dos cumprimentos à OABIMS, 
através do seu Presidente, Dr. Carrnelino de Arruda 
Rezende, bem corno ao ilustre Desembargador Luiz 
Carlos Santini, da Faculdade de Direito da UFMS e 
às demais entidades promotoras do evento. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Sena

dora Benedita da Silva e o Sen;3dor Lúcio Alcântara 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

A SRA. BENEDrrA DA SILVA (PT- RJ)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, terça-feira última, 
dia 30 de abril, comemorou-se o Dia Nacional da 
Mulher. Ainda não se percebe uma mobilização ex
pressiva como as que se realizam no dia 8 de mar
ço. Talvez porque anteceda a data em que se regis
tra o dia internacional do trabalho, quando cidadãos 
do mundo todo se mobilizam e saem às nuas numa 
manifestação gigante. É realmente uma data gran· 
diosa para todos nós, de festa e luta. 

Gostaria de aproveitar e registrar minha im
pressão sobre as imagens veiculadas pelos noticiá· 
rios da televisão mostrando as manifestações do dia 
de ontem. 

A comemoração do dia do trabalho em Cuba 
levou mais de 1 milhão de cubanos às nuas de Ha
vana, quando a tônica das reivindicações transcritas 
nas faixas e cartazes, era Fim ao embargo. 

Infelizmente, em vários outros países, tanto do 
leste quanto do oeste, o que se viu foram manifesta
ções de insatisfação, de quebradeira, violentas mes
mo, caracterizando a crise dos modelos polfticos e 
económicos distanciados dos verdadeiros anseios 
das nações. 

Em Havana viu-se uma manifestação pacífica, 
ordeira, vibrante. Não podemos mais aceitar argu
mentos fáceis, que insistem em perdurar, de que em 
Cuba não foi possível manifestar-se livremente du
rante o desfile do dia 1° de maio. A imprensa inter
nacional estava lá captando imagens e mostrando
as aos olhos do mundo. 

Retomando minhas palavras iniciais, desejo 
unir-me à data e manifestar meu apoio pela luta de 
todas as mulheres brasileiras. Quero deixar registra
do nos anais desta Casa a minha singela homena· 
gem assim como reafirmar meu compromisso com 
as causas femininas, pois tem sido a minha luta e o 
meu trabalho já há vários anos. Meu reconhecimen
to à mulher cidadã, trabalhadora, dona-de-casa, 
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mãe ... o meu reconhecimento e o meu respeito aos 
papéis dignamente assumidos pela mulher ao longo 
da história. 

Em especial a minha homenagem à mulher ne
gra brasileira, guerreira, heroína, mulher pobre, tra
balhadora, mulher mãe. Aquelas que conseguiram 
transpor um· infinito de obstáculos, profissionais libe
rais, parlamentares, Uderes comunitárias, sindicalis
tas, às empregadas domésticas, enfermeiras, pro
fessoras, a elas registro rl1inha homenagem neste dia 

Era o que tinha a dizer! 
Muito obrigada! 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dia 24 de abril 
comemora-se o Dia Internacional do Jovem Traba
lhador. Creio que a melhor forma de homenl:IQear to
dos aqueles que cedo têm de iniciar a luta pela vida 
é falar, na tribuna desta Casa, não só sobre a contri
buição dos jovens na construção do futuro do País, 
mas também, e principalmente, sobre os graves pro
blemas acarretados pelo ingresso precoce de milha
res de crianças e adolescentes no mercado de tra
balho. 

O problema da iniciação precoce de crianças e 
jovens no trabalho é uma questão que se insere na 
problemática geral da infância e da juventude, em 
todo o mundo, e está diretamente associado às ca
rências económicas de sociedades em crise ou do
minadas por relações sociais injustas. 

Esta questão merece de nós, parlamentares, 
uma profunda reflexão e um compromisso de enga
jamento na luta para melhorar as condições de vida 
da infância e da juventude de nossa Pátria, pois o 
Brasil, infelizmente, está incluído na lista dos países 
onde a mão-de-obra infantil é uma triste realidade. 

Sr"s e Srs. Senadores, nosso Pafs apresenta 
um dos mais perversos quadros no setor do trabalho 
infantil, implicando risco grave à saúde e ao desen
volvimento físico e psíquico de uma significativa par
cela da nossa população. 

A situação económica e social de uma boa par
te de nossas crianças é hoje desesperadora. Todos 
sabemos que essa situação não é nova. A estrutu
ra social em nosso país tem sido extremamente 
perversa com as camadas menos favorecidas do 
povo brasileiro, e, em especial, com a população in
fante-juvenil. 

Segundo dados divulgados desde 1994 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, 
cerca de três milhões de meninos e meninas com 
menos de quatorze anos de idade saem, todos os 
dias, para trabalhar, nas cidades e no campo. 

Se incluirmos nesse universo os menores da 
faixa etária de quatorze a dezessete anos, ·esse nú
mero sobe para aproximadamente sete milhões e 
meio de crianças e adolescentes que precisam tra
balhar para complementar a renda familiar e garantir 
a subsistência das camadas mais pobres de no.ssa 
população. 

Não bastasse a injustiça da exploração tão pre
coce do trabalho infantil, há ainda um outro fator de 
extrema gravidade,. que compromete significativa
men.te o futuro de nosso País: o trabalho infantil tem 
como perverso contraponto a evasão escolar. E a 
criança fora da escola tem suas perspectivas de pro
gresso social, económico e intelectual extremamente 
reduzidas, tendo, conseqüentemente, todo o seu fu
turo comprometido. 

Os números traduzem o triste presente da 
maioria de nossas crianças e adolescentes. O último 
levantamento nacional reali~do pelo IBGE revelou 
que, no campo, mais de quarenta e dois por cento 
dos menores de dez a dezessete anos trabalham, 
enquanto que nas cidades o índice chega a cerca de 
vinte e quatro por cento. 

O mais revoltante nessa questão é a explora
ção da mão-de-obra infante-juvenil, Senhor Presi
dente. O menor desempenha o trabalho de um 
maior e ganha, quando ganha, só a metade do salá
rio de um adulto. Nossas crianças e adolescentes são 

. explorados, massacrados pelo trabalho sobre-humano, 
que compromete, muitas veze5 de forma irreversível, 
todo o seu desenvoivimento físico e mental. 

Freqüentemente, as emissoras de televisão do 
País nos deixam estarrecidos com as imagens de jo
vens vergados sob o peso de fardos excessivos, 
crianças trabalhando em carvoarias, no corte da 
cana-de-açúcar, ou nas plantações de laranja, de 
café, e tantas outras. Imagens de crianças com desen
volvimento físico comprometido ou até mesmo mutila
das pelo exercício de arriscada atMdade profissional. 

O emprego do trabàlho infantil é uma distorção 
com aparências enganosas, Senhor Presidente. Sob 
.o manto da possibilidade de complementação da 
renda familiar, .da saída da marginalidade e do aban
dono das ruas, esconde-se a exploração da mão-de
obra barata, que beneficia muito mais aos patrões 
do que aos empregados. 

O empresariado brasileiro rural e urbano deve
ria oferecer uma parcela maior de contribuição na 
formação dos nossos jovens e nãci no emprego da 
mão-de-obra infante-juvenil. Alguns passos já estão 
sendo dados, Senhoras e Senhores Senadores. 
Cumpre, neste momento, mencionar e saudar aqui a 
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importante iniciativa da Fundação Abrinq pelos direi
tos da Criança que, desde 1995, lançou o programa 
Empresa Amiga da Criança. 

A Abrinq, com o apoio do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância Unicef e da Organização In
ternacional cjo Trabalho OIT, vem dando preciosa 
contribuição e servindo de instrumento para maior 
conscientização da sociedade em geral e do empre
sariado, em particular, para a necessidade de se dar 
um basta ao trabalho infantil em nosso País. 

Nossas crianças e adolescentes precisam de 
escola, e não de trabalho. O menor que trabalha ge
ralmente abandona a escola. O trabalho precoce 
queima uma etapa importantrssima na vida d!! milhõ
es de brasileiros e compromete seriamente o pro
gresso e o futuro do País. 

No mundo de hoje, globalizado e marcado pelo 
acelerado ritmo do desenvolvimento de novas tecno
logias e por novas tendências de mercado, os paí
ses denominados "tigres asiáticos• são um exemplo 
vivo do progresso possibililado pelos investimentos 
maciços em educação e fonnação das novas gerações. 

Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil precisa, urgen
temente, privilegiar a formação das nossas crianças 
e criar perspectivas de desenvolvimento e capacita
ção de nossos jovens, para tomá-los aptos a desem
penhar o relevante papel que lhes caberá no Tercei
ro Milênio, que se aproxima. 

O Brasil precisa, democraticamente, assegurar 
educação e formação às novas gerações. O Brasil 
precisa também privilegiar polfticas públicas capa
zes de favorecer a absorção de mão-de-obra e a di
namização do mercado de trabalho, para atender à 
demanda crescente de empregos, de modo a garan
tir aos jovens de hoje e do futuro uma ocupação re
munerada digna e justa. 

Investir na juventude é garantir o êxito de nos
so futuro como Nação próspera e desenvolvida. 
Nossas autoridades têm de assumir com mais vigor 
a grande responsabilidade histórica que têm para 
com a juventude brasileira. O Governo do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso tem sinalizado sua 
preocupação com ás novas gerações e torcemos 
pelo êxito de suas iniciativas. 

Só com vontade política de resgatar a imensa 
dívida social que o Brasil tem com as camadas me
nos favorecidas da nossa população conseguiremos 
evitar que tantos menores sejam explorados nas la
vouras de cana.{je-açúcar, de sisai, de laranja, de 
café, ou nas olarias, serrarias, oficinas, fábricas de 
calçados, tecelagens, minas de carvão, salinas, pe
dreiras espalhadas por todo o território nacional. 

Só com vontáde política se poderá evitar que 
nossas crianças e adolescentes sejam submetidos a 
condições desumanas de trabalho, a esforços físicos 
incompatrveis com seu organismo em formação, a 
riscos cotidianos de acidentes de trabalho. 

Sr"s e Srs. Senadores, as crianças e os jovens 
são o futuro de nosso País. Não podemos permitir 
que nosso futuro seja irremediavelmente comprome
tido. É absolutamente necessário que o Congresso 
Nacional se empenhe cada vez mais na busca de 
soluções reais para dar um basta ao quadro vergo
nhoso de injustiça social que temos no País, e que 
empurra para o mercado de trabalho um contingente 
de jovens que deveria estar sendo formado e treina
do para construir o futuro mais promissor com que 
tanto sonhamos. 

Lutemos para dar um basta à exploração da 
mão-de-obra infantil em nossa Pátria, para que o 
Brasil possa ingressar no século vinte e um corno 
um País desenvolvido e socialmente mais justo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • A Presi
dência recebeu o Aviso n• 306, de 1996, de 24 de 
abnl último, do Ministro da Fazenda, encaminhando, 
nos termos da Resolução n" 57, de 1995, do Senado 
Federal, o Relatório da Execução do Programa de 
Emissão e Colocação de Tftulos de Responsabilida
de do T escuro Nacional no Exterior. {Diversos ri• 
38, de 1996) 

O expediente será anexado, em cópia, ao Pro
jeto de Resolução n• 112, de 1994. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) • Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h12min.) 
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Ata da 55!! Sessão Não Deliberativa, em 3 de maio de 1996 
.2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Eduardo Suplicy e Nabor Júnior 

(Inicia-se a sessão às 9h) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro 
aberta a sessão. · 

Sob a proteção dé Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercfcio, Sr. José 
Eduardo Outra, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

DO 1° SECRETÁRIO DA CÂMA!'~A 
DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado 
Federal autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 27, DE 1996. 
(N" 37195, na casa de origem) 

(De iniciativa do SupertorTribi.mal Militar) 

Dá nova redação ao art. 190, do Có
digo Penal Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• O art 190 do Decreto-Lei n• 1.001, de 

21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 190 Deixar o militar de apresen
tar-se no momento da partida do navio ou 
aeronave, de que é tripulante, ou do deslo
camento da unidade ou força em que serve: 

Pena -detenção, de até três meses, se 
após a partida ou deslocamento se apresen
tar, dentro de vinte e quatro horas, à autorida
de militar do lugar, ou, na falta desta, à autori
dade policial, para ser comunicada a apresen
tação ao comando mmtar competente. 

§ 1"- ''···············-································· 
§ 2" Se superior a cinco dias e não ex-

cedente a oito dias: 
Pena-detenção, de três meses a um ano. 
§ 3° Se superior a oito dias: 
Pena -delenção, de seis meses a cbis aros. 
§ 4° Se se tratar de sargento, subte-

nente ou suboficial, a pena é aumentada de 
um terço; se oficial, de metade." 

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

· Art 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art 1° O art 190 do Código Penal Militar passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
' • Art. 190 - Deixar o militar de apresen-

tar-se no momento da partida do navio ou 
aeronave, de que é tripulante, ou do deslo
camento da unidade ou força em que serve: 

Pena - detenção, até três meses, se 
após a partida ou deslocamento se apresen
tar, dentro de vinte e quatro horas, à autorida
de militar do lugar, ou, na falta desta, à autori
dade policial, para ser comunicada a apresen
tação ao comando militar competente. 

§ 1"- ..................................................... . 
§ 2" Se superior a cinco dias e não ex

cedente a oito dias: 
Pena - detenção, de três meses a um 

ano.• 
§ 3° Se superior a oito dias: 
Pena- detenção, de seis meses a dois 

anos. 
• Aumento da pena 
§ 4" Se se tratar de sargento, subte

nente ou suboficial, a pena é aumentada de 
um terço; se oficial, de metade." 

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

Art. a• Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, de de 1995; 174°dalndependênciae 

1 07" da República. 

Justificação 

O Código Penal Militar, aprovado pelo Decreto
Lei n• 1.001, de 21 de outubro de 1969, contém uma 
lacuna, não prevendo qualquer pena, quando se 
trata de desertor cuja apresentação ou captura ocor
rer após 10 (dez) dias da consumação do crime de 
deserção especial, definido no seu art. 190. 
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Partindo-se da redação do atual art. 190, com 
pequenas alterações, o Projeto pretende suprir essa 
lacuna. Mantém-se, porém, inalterada a redação do 
§ 1°; reduz-se, no § 2", de 10 {dez) para 8 {oito) 
dias, o prazo ali estabelecido; acrescenta-se um 
novo parágrafo, para contemplar a omissão acima 
referida; e dá-se nova redação ao § 3" vigente {renu
merando-o para § 4"), de modo a apenar-se com 
mais rigor quando o infrator for sar9ento, subtenente 
ou suboficial e oficial. ' 

A proposta se harmonisa com o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal ln Habeas Corpus n• 
70.440-9, julgado pela sua 21 Turma em 28-9-93. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N° 1.001, DE 
21 DE OUTUBRO DE 1969 

Código Penal Militar 

PARTE GERAL 

LIVRO ÚNICO 

TITuLO I 

•n.••n-•••••••••••••••••••••••u .. uo-.. .. ouo•••••••n••••• .. •-•-••••-.••·••••• 

CAPiTULO 11 
Da Deserção 

Art. 190. Deixar o militar de apresentar-se no 
momento da partida do navio ou aeronave, de que é 

. tripulante, ou da partida ou do deslocamento da uni
dade ou força em que serve: 

Pena - detenção, até três meses, se após a 
partida ou deslocamento, se apresentar, dentro em 
vinte e quatro horas, à autoridade militar do lugar, 
ou, na taRa desta, à autoridade policial, para ser co
municada a apresentação a comando militar da re
gião, distrito ou zona 

§ 1° Se a apresentação se der dentro de prazo 
superior a vinte e quatro horas e não excedente a 
cinco dias: 

Pena- detenção, de dois a oito meses. 
§ 2° Se superior a cinco dias e não excedente 

a dez dias: 
Pena- detenção, de três meses a um ano. 
§ 3° Se se tratar de oficial, a pena é agravada 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 28, DE 1996 
(n• 1.786196, na Casa de origem) 

{De iniciativa do Sr.Presidente da República) 

Acrescenta parágrafo ao art. 2" da 
Lei n•· 9.114, de 17 de outubro de 1995, 
que dispõe sobre a transferência de Ofi
ciais entre os diversos Corpos e Quadros 
de Oficiais da Marinha e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 2° da Lei n• 9.114, de 17 de outu

bro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo: 

Ar!. 2" - •.••..••.•• - ................................... . 

§ 4° O procedimento previsto no caput 
deste artigo não será aplicado às transferên~ 
elas autorizadas até 31 de dezembro de 
1996, sendo os oficiais posicionados, no 
Corpo e Quadro de destino, conside~ 
se o tempo no posto de que dispunham no 
Quadro de origem. ' 

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

MENSAGEM N° 321, DE 15 DE ABRIL DE 1996, 

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

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado da Marinha, o texto 
do projeto de lei que Acrece parágrafo ao art. 2° 
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 Mari
nha. 

Brasma, 15 de abril de 1996.- Fernando Hen
rique C&rdoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 030/MM, DE 12 DE 
MARÇO DE 1996, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA MARINHA 

Excelentfssimo Senhor Presidente da República, 
Este Ministério, sistematicamente, analisa a si-

tuação de carreira de seu contingente de modo a 
não permitir distorções entre os diversos Corpos e 
Quadros que o compõe. Dentro desse enfoque, foi 
identificada a necessidade de flexibilizar a adminis
tração de pessoal, para o que se obteve a aprova
ção da Lei n• 9.1 14, de 17 de outubro de 1995, que 
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dispõe sobre a transferência de Oficiais entre os di
versos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha. 

Enquanto citada Lei tramitava no Congresso Na
cional, houve uma progressão hierárquica nos quadros 
que se pretendia atingir, inviabilizando a aplicação da 
norma. Parte dos oficiais promovidos ficaram em uma 
antigüidade na qual não é mais vantajosa a transferên
cia, quando aplicado o disposto no seu art. 2". · 

Para tomar efetiva a aplicação da Lei n" 9.114195, 
é necessário criar um diSpositivo temporário que en
seje tais transferências sem prejufzo das antigüida
des já galgadas pelos Oficiais. Tal dispositivo con
siste na inclusão de um parágrafo ao referido art. 2• 
excepcionalizando as transferências autorizadas até 
31 de dezembro de 1996. 

cabe esclarecer ainda que, tendo em vista 
que estão previstas para o próximo mês de agosto 
as promoções nos Corpos e Quadros de Oficiais da 
Marinha, seria de bom alvitre que a aprovação do 
Projeto de Lei se desse, no máximo, até o final do 
mês de julho próximo. 

Assim sendo, Senhor Presidente, submeto à 
consideração de Vossa Excelência o anexo Antepro
jeto de Lei que, se aprovado, propiciará à Adminis
tração Naval o alcance da meta pretendida em rela
ção ao assunto. 

Respeitosamente, - Mauro César Rodrigues 
Pereira, Ministro de Estado da Marinha. 

PROJETO ORIGINAL 

Acresce parágrafo ao art. 2• 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. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O ar!. 2" da Lei n• 9.114, de 17 de outu

bro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo: 

Art. 22 .................................................. . 

§ 4° O procedimento previsto no caput 
deste artigo não será aplicado às transferên
cias autorizadas até 31 de dezembro de 
1996, sendo os Oficiais posicionados, no 
Corpo e Quadro de destino, considerando
se o tempo no posto de que dispunham no 
Quadro de origem. 

Ar!. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

ooooooooouooooo•ooooooooooooooooooooo•oooooouoo•••••••••~•••••••o•ooooooooo•oooooo 

·SEÇÃOVIII 
Do Processo Legislativo 

SUBSEÇÃO III 
Das Leis 

Ar!. 61. A iniciativa das leis complementares e or
dinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câ
mara dos Deputados, do Senado Federal ou do Con
gresso Nacional, ao Presidente da República, ao Su
premo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da l;lepública e aos cidadãos, na for
ma e nos casos previstos nesta Constituição. 

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

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Amnadas; 

11 .,.. disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, ma
téria tributária e orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, 
em regime jurídico, provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria de civis, reforma e transferência 
de militares para a inatividade; 

d) organização do Ministério Público e da De
fensaria Pública da União, bem como normas gerais 
para a organização do Ministério Público e da De
fensaria Pública dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios; 

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

§ 22 A iniciativa popular pode ser exercida 
pela apresentação à Câmara dos Deputados de 
projeto de lei subscrito que, no mfnimo, um por 
cento do eleitorado nacional, distribufdo pelo me
nos por cinco Estados, com não menos de três dé
cimos por cento dos eleitores de cada um deles. 
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LEI N• 9.114, DE 17 DE OUTUBRO DE 1995 

Dispõe sobre a transferência de Ofi
ciais entre os diversos Corpos e Quadros 
de Oficiais da Marinha e dá outras provi
dências. 

O Presidente da Câmara dos Deputados, no 
exercício do cargo de Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinté lei: 

Art. 1• É o Poder Executivo autorizado a promo
ver, no interesse do serviço, a transferência de Oficiais 
entre os diversos Corpos e Quadros da Marinha, res
peitados os limites de efetivos fixados em lei. 

Parágrafo único. A transferência a que se refe
re este artigo somente abrangerá Oficiais que forem 
voluntários e que atendam aos requisitos estabeleci
dos em ato do Ministro de Estado da Marinha. 

Art. 2° O Oficial transferido nos termos do arti
go anterior será posicionado abaixo do mais moder
no da escala hierárquica de seu posto, no Corpo ou 
Quadro que vier a integrar. · 

§ 1• Os Oficiais integrantes de determinado 
Corpo ou Quadro, transferidos na mesma oportuni
dade, manterão, entre si, a antigüidade relativa que 
possuíam no Corpo ou Quadro de origem. 

§ 2° Os Oficiais integrantes de Corpos ou Qua
dros distintos, transferidos na mesma oportunidade, 
manterão, entre si, a antigüidade relativa contada a 
partir dos atos das respectivas promoções. 

§ 3" No caso do parágrafo anterior, havendo em
pate, a antigüidade será estabelecida pela antiguidade 
no posto anterior; se, ainda assim, subsistir a igualda
de, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierár
quicos anteriores, à data de praça e à data de nasci
mento para definir a antigüidade, e, neste último caso, 
o de mais idade será considerado o mais antigo. 

Art. 3° Os arts. 1° e 2• da Lei n• 7.326, de 18 
de junho de 1985, que dispõe sobre o ingresso no 
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais - CETN, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1
2 

·································-···-··········· . 

b) membros das Polícias Militares e 
dos Corpos de Bombeiros Militares, até o 
posto de 12 Tenente; 

III - mediante Exame de Seleção, a 
partir do posto de 1° Tenente, por necessi
dade de serviço e a critério da Administra-

ção Naval, os Oficiais Engenheiros do Qua
dro Corr,;.;lementar do Corpo de Engenhei
ros e Técnicos Navais (Qc-EN) e as Oficiais 
Engenheiras do Quadro Auxiliar Feminino 
de Oficiais (OAFO). 

§ 1• O Concurso de Admissão ao 
CETN poderá ser prestado por candidatos 
de ambos os sexos. 

§ 2• Os processos seletivos a que se 
refere este artigo serão regulados por nor
mas baixadãs pelo Ministro de Estado da 
Marinha. 

§ 3° Nas Normas para o Concurso de 
Admissão deverãó ser previstos, entre ou
tros, os seguintes requisitos: 

I - aptidão física para militares da re
serva e civis; 

11 - exame psicológico, exceto para 
Oficiais da ativa; e 

III - aprovação érr\ Curso de Adapta
ção ao Oficialato, se o candidato não for Ofi
cial da Marinha. 

Art. 2° ·····-················-···················--··· 
•• owoooo no o oooo-.o•ooo oooo o• uoo oo -•• ou-•••-H••••,;.,,.,,.,, 

III - para os Oficiais procedentes do 
Exame de Seleção, nos posto no qual se en
contrarem por ocasião do ingresso. 

§ 4° A colocação na escala hierárquica 
dos ingressantes no Corpo de Engenheiros 
e Técnicos Navais- CETN, de que tratam 
os incisos 11 e III deste artigo, será feita da 
seguinte forma: · · · 

I - para os procederítes do Concuiso 
de Admissão, logo após o Oficial mais mo
demo do CETN; 

11- para os procedentes do Exame de 
Seleção, logo após o Oficial mais moderno 
da escala do seu posto no CETN. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 17 de outubro de 1995; 17 42 da Inde

pendência e 1 07" da República. -

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO t-1'34, DE 1996 
(N• 231195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração Mútua para a Redução da Deman
da, Prevenção do Uso Indevido e Comba-
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te à Produção e ao Tráfico Ilícitos de En
torpecentes, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos da América, 
em Brasília, em 12 de abril de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Fica aprovado o texto do Acordo de 

Cooperação Mútua para a Redução da Demanda, 
Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção 
e ao Tráfico Ilícitos de Êntorpecentes, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo dos Estados Unidos da América, em Brasí
lia, 12 de abril de 1995. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atas 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
mónio nacional. 

Art 2• Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N°737, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
De conformidade com o disposto no art 49,in

ci5o I, da Constituição Federal, submeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministrô de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de 
Cooperação Mútua para a Redução da Demanda, 
Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção 
e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo dos Estados Unidos da América, em Brasí
lia, em 12 de abril de 1995. 

Brasflia, de julho de 1995. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 346/MRE DE 26 DE 
JUNHO DE 1995 DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

Execfentíssimo Senhor Presidente da República, 
Elevo apreciação de Vossa . Excelência o ane-

xo Acordo de Cooperação Mútua entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e do Governo dos 
Estados Unidos da América, para Redução da De
manda, Prevenção do uso Indevido e Combate a 
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes, que 
assinei no dia 12 de abril último, juntamente com 
Embaixador dos Estados Unidos em Bras ma, Melvyn 
Levitsky. 

2. O referido Acordo comtempla inter alia, inter
câmbio de informações nos aspectos mais relevan-

tes do combate a produção e ao tráfico ilícito de en
torpecentes bem como à coordenação de estraté
gias de prevenção do abuso de drogas e de reabili
tação de dependentes. O presente acordo amplia o 
escopo da cooperação bilateral em matéria corrobo
rando o empenho do Governo brasileiro 

3. Nessas condições submeto a Vossa Exce
lência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso 
Nacional, para fins de aprovação do referido instru
mento. 

Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O GOVERNO DOS ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA PARA A REDUÇÃO 

DA DEMANDA, PREVENÇÃO DO USO 
INDEVIDO E COMBATE Á PRODUÇÃO E 

AO TRÁFICO IlÍCITO DE ENTORPECENTES 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo dos Estados Unidos da América 
(doravante denominados Partes Contratantes), 
Convencidos de que o uso indevido e o tráfico 

ilícito de entorpecentes constituem problema que 
afeta as comunidades de ambos os países; 

Reconhecendo que o enlrentamento do proble
ma do abuso de entorpecentes deve operar-se por 
meio de atividades concertadas e harmónicas na pre
venção do uso indevido, na repressão ao tráfico ilícito 
e na recuperação e reabilitação dos dependentes; 

Interessados em desenvolver a colaboração 
mútua para o combate ao uso indevido e ao tráfico 
ii feito de entorpecentes mediante adoçá o de medi
das de cooperação e a execução de programas es
pecíficos; 

Observando os compromissos que ambos os 
contraíram como Partes da Convenção Técnica so
bre Entorpecentes, de 30 de julho de 1961, emenda
da pelo protocolo de 1972, da Convenção sobre 
Substâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de 
1971 , e da Convenção das Nações Unidas contra o 
Trálico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psico
trópicas, de 20 de dezembro de 1988; 

Em conformidade com o Programa lnterameri
cano de Ação do Rio de Janeiro contra o Consumo, 
a Produção e o Tráfico llfcito de Entorpecentes e 
Substâncias Psicotrópicas, de 24 de abril de 1986, e 
com a Declaração Política e o Programa Global de 
Ação aprovados na XVII Sessão Extraordinária da · 
Assembléia Geral das Nações Unidas, de 23 de fe
vereiro de 1990; 
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Inspirados na Declaração de Princípios da 
Reunião de Cúpula das Américas, de dezembro de 
1994, e tendo em vista os compromissos assumidos 
em seu Plano de Ação; 

Levando devidamente em consideração seus 
sistemas constitucionais, legais e administrativos, e 
dentro do respeito à soberania nacional de seus res
pectivos Estados, 

Acordam o seguinte: 

' Artigo I 

1. As Partes Contratantes comprometem-se a 
continuar a envidar esforços conjuntos e a realizar 
programas especfficos para redução da demanda, 
prevenção do uso indevido, combate à produção e 
ao tráfico ilfcitos de entorpecentes. As Partes Con
tratantes intercambiarão as informações relevan
tes para os objetivos acima, tendo em vista au
mentar a eficácia e ampliar o escopo da coopera
ção bilateral no combate ao tráfico ilícito de subs
tâncias psicotrópicas. Essa cooperação, que se re
gerá pelo presente Acordo, poderá compreender 
as seguintes atividades por parte de ambos os Go
vernos signatários: 

a) fornecimento de equipamento e recursos hu
manos e financeiros para serem· empregados em 
programas especfficos nas áreas acima menciona
das; 

b) mútua assistência técnico-cientffica; 
c) intercâmbio de informações. 
2. As Partes Contratantes também coopera

rão por meios de troca de informação que in
cluam o intercâmbio de peritos, entre outras ini
ciativas, com o objetivo de reabilitar farmacode
pendentes. 

3. Os recursos materiais, financeiros e huma
nos necessários à execução de programas especfli
cos serão, em cada caso, definidos pelas Partes 
Contratantes por intermédio de um Memorando de 
Entendimento (MDE). 

Artigo 11 

1. De acordo com as respectivas legislações 
internas, as Partes Contratantes tomarão as medi
das cabfveis para: 

a) controlar a produção, importação exporta
ção, ?.rmazenamento, distribuição e venda de insu
mos e precursores, produtos químicos solventes que 
possam ser utilizados ilicitamente na produção de 
entorpecentes; 

b) intensificar o intercâmbio de informações e 
experiências em áreas relacionadas com o combate 

ao problema dos entorpecentes, como trabalho judi
ciário e controle aduaneiro. 

2. As Partes Contratantes intercambiarão as 
informações relevantes para os objetivos acima, 
tendo em vista aumentar a eficácia da cooperação 
bilateral. 

Artigo III 

De acordo com seus respectivos princfpios 
constitucionais e conceitos fundamentais de 
seus sistemas legãis, as Partes Contratantes to
marão as medidas necessárias a fim de imple
mentar os dispositivos da Convenção de Viena 
de 1988, bem como se esforçarão por adotar o 
Regulamento Modelo da Comissão lnteramerica
na sobre o Controle do Abuso de Drogas (CI
CAD). As Partes Contratantes tomarão medidas 
com vistas a reprimir a lavagem de ativos finan
ceiros provenientes de crimes sérios relevantes, 
tomando gradativamente as medidas apropria
das que levem à adoção e implementação de le
gislação que defina como ilfcito pel)al a lavagem 
de ativos financeiros resultantes de crimes ·sé
rios relevantes, bem CO!YIO que estabeleça que 
instituições financeiras relatem a ocorrência. de 
transações suspeitas. Adicionalmente, as Partes 
Contratantes adotarão legislação apropriada que 
autorize o seqüestro e o perdimento de bens e 
de ativos financeiros. As Partes Contratantes 
considerarão também a possibilidade de parti
lhar os resultados dos perdimentos ocorridos. 

Artigo IV 

1. O presente Acordo será implementado 
por Memorando de Entendimento (MDE) entre o 
Ministério das Relações Exteriores da República 
Federativa do Brasil, ouvido o Ministério da Jus
tiça, e o Departamento de Estado dos Estados 
Unidos da América. 

2. Cada MDE cobrirá um período de 1 (um) 
ano, definirá os órgãos responsáveis pela sua exe
cução e conterá uma declaração dE!' seus objeti
vos, bem como suas metas mensuráveis específi
cas. Serão descritas as contribuições de cada par
ticipante em termos de bens e serviços, bem como 
as estimativas, em reais e em dólares americanos, 
do valor de cada contribuição. Cada MDE com
preenderá também cronograma para a. execução 
das atividades nele definidas. 

3. Os tributos de importação ou taxas aos 
quais possam estar sujeitos o material e o equi
pamento fornecidos de acordo com os MDEs e 
como resultado da execução deste Acordo serão 
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daexclusivaresponsabilidadedoGovernorecipien
dário, que tomará as medidas apropriadas para sua 
liberação. 

Artigo V 

O Governo brasileiro designa como coordena
dor de sua participação na execução do presente 
Acordo o Departamento de Organismos Internacio
nais (DOI) do Ministério das Relações Exteriores e o 
Governo dos Estados Unidos da América designa, 
como coordenador de sua participação, o Escritório 
de Assuntos Internacionais de Entorpecentes e Re
pressão (INL) do Departamento de Estado. 

Artigo Vi 

1. De maneira a facilitar a execução deste 
Acordo, as Partes contratantes poderão designar um 
funcionário, em suas respectivas Embaixadas para 
servir de elemento de ligação permanente entre as 
respectivas agências governamentais especializa
das em assuntos de entotpecentes. 

2. As Partes Contratantes poderão designar, 
mediante consulta apropriada, outros funcionários 
especializados para assessorar o funcionário de que 
trata o presente Artigo. 

Artigo Vil 

Com vistas a alcançar os objetivos do 'Presente 
Acordo e a pedido de uma das Partes Contratantes, 
representantes das Partes Contratantes reunir-se-ão 
periodicamente para: 

a) avaliar a eficácia dos programas de ação; 
b) recomendar aos respectivos Governos pro

gramas anuais com objetivos específicos, a serem 
desenvolvidos no ãmbito deste Acordo e a serem 
implementados mediante a cooperação bilateral; 

c) examinar quaisquer· questões relativas à 
execução do presente Acordo; 

d) apresentar a seus respectivos Governos as 
recomendações consideradas pertinentes para a 
melhor execução do presente Acordo. 

Artigo VIII 

Todas as atividades decorrentes do presente 
Acordo serão desenvolvidas em conformidade com 
as leis e regulamentos em vigor na República Fede
rativa do Brasil e nos Estados Unidos da América. 

Artigo IX 

Para os fins do presente Acordo, entendem-se 
por entorpecentes as substâncias que aparecem 
enumeradas e descritas na Convenção Única sobre 
Entorpecentes de 1961, enlendada pelo Protocolo 
de 1972, bem comO na Convenção das Nações Uni-

·das contra o Tráfico ilícito de Entotpecentes e Subs
tâncias Psicotrópicas, de 1988, inclusive os produtos 
farmacêuticos resuHantes dessas substâncias. 

Artigo X 

1 . Cada uma das Partes Contratantes notifi
cará a outra do cumprimento das fonnalidades re
queridas pela respectiva legislação interna para 
que o Acordo entre em vigor. Este Acordo entrará 
em vigor ná data do recebimento da última dessas 
notificações. · · 

2. O presente Acordo pennanecerá em vigor 
---por prazo ilimitado, a menos que uma das Partes 

contratantes o denuncie, por via diplomática. A de
núncia surtirá efeito 90 (noventa) dias após a data 
da respectiva notificação. A denúncia do presente 
Acordo não afetará a validade de quaisquer obri-
gações contraídas anteriormente ·à denúnc_ia. 

3. Por ocasião da entrada em vigor deste 
acordo, o Acordo de Cooperação Mútua entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo dos Estados Unidos da América para a 
Redução da Demanda, Prevenção do Uso e Con
sumo Ilícito, Produção e Tráfico de Entorpecentes, 
assinado em 3 de setembro de 1986, deixará de 
ter vigência, 

Feito em Brasflia, em 12 de abril de 199!j, em 
dois exemplares originais, nas línguas portuguesa 
e inglesa, sendo ambos os textos igualmente autên
ticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Bra
sil - Embaixador Luiz Felipe Lampreia, Pelo Gover
no dos Estados Unidos da América - Embaixador 
Melvyn Levi1sky. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPíTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO 11 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

oooouooooooooooooooooouoooo••••••••••oooooooooouooooooooooooooooo•ouooouoooo•oo 

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

I - reselver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais que acarretem encar-
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gos ou compromissos gravosos ao património nacio
nal; 

(A Comissão de Relações Exteriores
Defesa Nacional.) 

PAOJETODEDECRETOL.EGISLA11VON"35,DE1996 
(N" 221195, na Câmara dos Deputados) 

' Aprova o texto da Resolução (42) 3 
da Assembléia Geral do Instituto lnter· 
nacional para a Unificação do Direito 
Privado (UNIDROIT), adotada em sua 
421 sessão, em 12 de dezembro de 1989, 
pela qual se Introduz emenda ao pará
grafo 1• do artigo VI de seu Estatúto Or· 
gânlco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica aprovado o texto da Resolução 

(42) 3 da Assembléia Geral do Instituto Internacio
nal para a Unificação do Direito Privado (INI
DROIT), adotada em sua 42" sessão, em 12 de 
dezembro de 1989, pela qual se introduz emenda 
ao parágrafo 1• do artigo VI de seu Estatuto Orgâ-
nico. 

Parágrafo IÍnico. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que pos
sam resultar em revisão da referida Resolução, 
assim como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constitui
ção Federal, acarretem encargos ou compromis
sos gravosos ao património nacional. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 816, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

De conformidade com o disposto no art. 49, 
inciso I, da Constituição Federal, submeto à ele
vada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Relações Exterio
res, o texto da Resolução (42) 3 da Assembléia 
Geral do Instituto Internacional para a Unificação 
do Direito Privado (UNIDROIT), adotada em sua 
42• sessão, em 12 de dezembro de 1989, pela 
qual se introduz emenda ao § 1• do ar!. VI de 
seu Estatuto Orgânico. 

Brasília, 28 de julho de 1995.- Marcos Anto
nio Maciel 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N-427/MRE, DE 27 DE 
JULHO DE ,:1995, DO MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

Excelentfssimo Senhor Presidente da RepiÍblica, 
Elevo à consideração de Vossa Excelência, em 

anexo, projeto de Mensagem ao Congresso Nacio
nal pela qual se submete ao referendo legislativo o 
texto da Resolução (42) 3 da Assembléia Geral do 
Instituto Internacional para a Unificação do Direi
to Privado (UNIDROIT), adotada em sua 42" 
Sessão, em 12 de dezembro de 1989, pela qual 
se introduz emenda ao § 1• do ar!. VI de seu Es
tatuto Orgânico. 

2. O Brasil aderiu ao referido Estatuto, em 
11 de janeiro de 1993, após sua aprovação 
pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legis
lativo n• 71/1992, tendo sido o mesmo promul
gado pelo Decreto n• 884, de 2 de agosto de 
1993. 

3. Embora a citada Resolução já tivesse 
sido adotada quando da submissão do Estat!Jto 
Orgânico ao Poder Legislativo, a emenda em 
apreço não foi então considerada, pois à época 
não havia entrado em vigor, o que só virià a 
ocorrer em 26 de março de 1993. Assim sendo, 
o texto do Estatuto aprovado pelo Brasil conti
nha ainda o§ 1• do art. VI na sua forma original, 
a qual previa que o Conselho Diretor seria com
posto por um Presidente e por dezesseis a vinte 
e um membros. 

4. A ampliação do Conselho Diretor já produ
ziu benefício para o Brasil, cujo candidato, o Pro
fessor Vicente Marotta Rangei, foi eleito para uma 
das vagas assim criadas. 

5. Nos termos do art. XIX, §§ 1• e 2•, do Es
tatuto, as emendas que forem adotadas pela As
sembléia Geral entram em vigor quando aprova
das pela maioria de dois terços dos Governos par
ticipantes, devendo a respectiva aprovação ser co
municada por cada um deles, por escrito, ao Go
verno italiano. 

6. É pela conveniência de regularizar a situa
ção do Governo brasileiro relativamente ao texto 
atualizado do Estatuto do Unidroit que proponho a 
Vossa Excelência o envio da emenda em apreço 
ao Poder Legislativo. 

Respeitosamente, Luis Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estados das Relações Exteriores. -

UNIDROIT 
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RESOLUÇÃO (42)'3 

Adotada pela Assembléia Geral em sua 42" 
sessão em.12 de dezembro de 1989 

A Assembléia-Geral, 
Tendo considerado a proposta apresentada 

pelo Representante da Nigéria de aumentar o núme
ro dos membros do Conselho Diretor, 

Tendo ouvido a declaração do Representante 
da Nigéria e as observações dos Representantes 
dos Governos de outros Estados membros, 

Decide: 
1. adotar a seguinte emenda ao § 1° do art. 

VI do Estatuto Orgânico do Instituto: 
O Conselho Diretor será composto pelo Pre

sidente e por vinte e cinco membros;" 
2. recomendar aos Governos dos Estados 

membros comunicarem suâ aprovação a esta 
emenda ao Governo italiano de conformidade com 
o § 2° do art. XIX do Estatuto Orgânico do Institu
to, se possível antes da 43• sessão (extraordiná
ria) da Assembléia Geral que se realizará na sede 
do Instituto antes do final do mês de março de 
1990; 

3. proceder em sua 43° sessão ( extraordiná
ria) a uma eleição com a finalidade de prover os 
cargos recém-criados do Conselho Diretor, no en
tendimento de que os candidatos eleitos terão as
sento provisoriamente no Conselho se, no momento 
da realização da sessão, a emenda ao § 1° do art. 
VI do Estatuto Orgânico não houver entrada em vi
gor e de que seu mandato expirará na mesma data 
dos aluais membros do Conselho Diretor, isto é, 31 
de dezembro de 1993. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO N"36, DE 1996 
(N" 232195, na Câmara dos Deputados) 

• Aprova o texto do Convênio de Sede 
da Rede de Informação Tecnológica Lati
no-Americana (RITLA), celebrado no Rio 
de Janeiro, em 4 de setembro de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o texto do Convênio de 

Sede da Rede de Informação T ecliõlõgica Latino
Americana (RITLA), celebrado no Rio de Janeiro, 
em 4 de setembro de 1995. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atas que possam 
resultar em revisão do referido Convênio, assim 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 

termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. • 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

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

MENSAGEM N°1.171, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no art. 49, in

ciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada 
consideração de Voss~ Exceloj:ncias, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto do Convênio 
de Sede da Rede de Informação Tecnológica Latino
Americana (RITLA), celebrado no Rio de Janeiro, 
em 4 de setembro de 1995. 

Brasma, 31 de outubro de 1995. - Fernando 
H~onrique Cardoso. · 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 605, DO Si::NHOR 
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EX· 
TERIORES 

Brasília, 27 de outubro de 1995 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Elevo à alta consideração de Vossa Excelên· 

cia, acompanhado de projeto de Mensagem ao 
Congresso Nacional, o texto do Convênio de Sede 
acordado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Rede de Informação TeCnológica Lati
no-Americana (RITLA), que formaliza o funciona
mento do referidQ Organismo Internacional na cida
de do Rio de Janeiro, em observância ao art. 11 do 
Capítulo IV de seu Ato Constitutivo, e conforme fir
mado por mim e pelo Diretor Executivo da RITLA, 
em 4 de setembro último. 

2. O presente Convênio tem por escopo prin
cipal dar personalidade jurídica no Brasil à Rede 
de Informação Tecnológica Latino-Americana, Or
ganismo Internacional que incrementará a interco
nectividade eletrónica entre seus países-membros, 
fornecerá foro privilegiado para o debate e a circu
lação da informação no subcontinente, divulgará a 
cultura informática, além de contribuir para a revi
talização político-económica da cidade do Rio de 
Janeiro. O presente Convênio terá caráter perma
nente, salvo denúncia das partes. 

3. Solicito a Vossa Excelência que, se assim 
houver por bem, se digne enviar ao exame do 
Congresso Nacional o anexo texto do Convênio de 
Sede entre o Governo brasileiro e a Rede de Infor
mação Tecnológica Latino-Americana. 
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Respeitosamente, - Lulz Fellpe Lampreia, 
Ministro de Estado das Relações Exteriores. 

CONVÊ:NIO DE SEDE DA REDE DE INFORMAÇÃO 
TECNOLÓGICA LATINQ-AMERICANA- RITLA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
(doravante denominado o "Governo") 
A Rede de Informação Tecnológica Latino

Americana 
(doravante denominada "Ritla"). 
Considerando que o Ato Constitutivo da Ritla, 

assinado em 26 de outubro de 1983, entrou em vi
gor nos termos do seu art. 33; 

Considerando que, em virtude do anterior, e 
com prévia concordância do Governo, a sede. do 
Núcleo Central da Ritla será a cidade do Rio de 
Janeiro, República Federativa do Brasil; 

Considerando que o Congresso Nacional do 
Brasil aprovou o Ato Constitutivo da Ritla, que foi 
ratificado pelo Governo e promulgado pelo Decre
to n• 99.204, de 6 de abril de 19.90. 

Acordam o seguinte: 

I. Personalidade e Capacidade Jurídica 

Artigo I 

A Ritla, na qualidade de organismo internacio
nal intergovemamental, tem personalidade jurfdida 
de Direito Público Internacional e gozará, no territó
rio da República Federativa do Brasil, de capacidade 
para adquirir direitos e contrair obrigações, com vi& 
tas à execução de aios jurídicos inerentes ao cum
primento de suas funções, em conformidade com a 
legislação brasileira. 

11. Sede e Representação 

Artigo 11 

O Governo proporciona a instalação e o funcio
namento da sede do Núcleo Central da Ritla na cida
de do Rio de Janeiro, onde exercerá funções que lhe 
são atribuídas no art. 13 do Alo Constitutivo. 

Artigo III 

O Núcleo Central da Ritla· será dirigido por 
um Diretor Executivo, que é o seu representante 
legal. 

III. Privilégios e Imunidades 

Artigo IV 

A Ritla gozará, no território brasileiro, dos privi
légios e imunidades que foram necessárias para a 
realização de seus objetivos e o exercício de suas 
funções, em conformidade com seu Ato Constitutivo 
e a legislação brasileira. 

Artigo V 

O local, bens, arquivos e correspondência da 
Ritla serão invioláveis e não poderão ser objeto de 
busca, requisição ou med!da de execução. 

Artigo VI 

O Governo concederá as facilidades necessá
rias para abertura e movimentação de contas bancá
rias especiais no Brasil e no exterior, em nome do 
Núcleo Central ou de uma das entidades executo
ras, com vistas a sua manutenção e à execução de 
suas atividades e projetes especfficos, consoante 
aos art. 23 e 24 do Alo Constitutivo da Ritla. 

Artigo VIl 

1. A Ritla, seus ativos, renda.ou outros bens 
estarão isentos de todos os impostos diretos no 
país-sede, que incluirão, entre outros, imposto de 
renda,· imposto sobre capital, imposto sobre enti
dades, bem como impostos diretos estabelecidos 
j:ior' qualquer autoridade brasileira; Da mesma for
ma, a Ritla estará isenta de direitos aduaneiros e 
proibições- e restrições de importar ou exportar 
com relação a artigos importados ou exportados 
para seu uso oficial. Entretanto, artigos importados 
com tais isenções não poderão ser vendidos no 
país-sede, exceto sob condições acordadas com o 
Governo. 
· · · ·2. As disposições do primeiro parágrafo aci

ma não se aplicam a taxas e encargos cobrados 
por serviços públicos pagáveis pela Ritla. 

Artigo VUI 

A Ritla gozará, no Brasil, para suas comunica
ções oficiais, de facilidades análogas às concedidas 
pelo Governo a organismos internacionais, em maté
ria de prioridades, tarifas e taxas referentes a comu
nicações telefônicas, telefax e outras modalidades 
de comunicação. 

Artigo IX 

Os funcionários de nível técnico e superior da 
Ritla que não sejam nacionais brasileiros nem es
trangeiros residentes permanentes no Brasil: 

a) serão imunes de processo legal quanto às 
palavras faladas ou escritas e a todos os atos por 
eles executados na sua qualidade oficial; 

b) gozarão de isenção de impostos, quanto 
aos salários e vencimentos a eles pagos pela Ri
tia; 

c) terão direito de importar, com isenção de 
impostos, seus móveis e objetos durante seu pe-
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ríodo de instalação no Brasil e de reexportá-los ao fi-
nal da missão. ~ 

IV. Solúção de Controvérsias 

Artigo X 

Qualquer controvérsia sobre a aplicação ou a 
interpretação das disposições deste Convênio será 
submetida a.um processo de solução acordado en
tre o Governo e o Conselho Oiretor, conforme· os 
costumes internacionais.' 

V. Emendas e VIgência 

Artigo XI 

O presente Convênio poderá ser revisto por 
entendimento entre o Governo e a Ritla. As modifi
cações entrarão em vigor de acordo com o proce
dimento previsto no Art. XII deste Convênio. 

Artigo XII 

Este Convênio entrará em vigor 30 (trinta) dias 
após a data.em que o Governo comunicar à Ritla, 
por via diplomática, haverem sido cumpridos seus 
procedimentos legais intemos, e vigorará por prazo 
indeferido. 

Artigo XIII 

Qualquer das Partes poderá notilicar à outra seu 
desejo de denunciar o presente Convênio. A denúncia 
surtirá efeito um ano após a data de sua notilicação. 

VI. Cocperação com as autcridacles brasileiras 
Sem prejufzo de seus privilégios e imunida

des, é dever de todas as pessoas que gozem de 
tais privilégios e imunidades respeitar as leis do 
pafs-sede. Essas pessoas também têm o dever 
de não interferir nos assuntos internos do pais
sede. 

A Ritla cooperará em todas as ocasiões 
com as autoridades brasileiras para facilitar a 
administração adequada da Justiça, e adotará 
medidas para evitar que o pessoal da Ritla 
abuse dos privilégios, imunidades e facilida
des concedidas nos termds deste Convênio. 

A Ritla respeitará os dispositivos de seguri
dade social que o país-sede impõe aos empre
gadores, com relação a seus empregados que 
sejam nacionais ou residentes permanentes do 
país-sede, bem como os de nacionalidade es
trangeira não cobertos por dispositivos de segu
ridade social de outro país. 

VIl. Notificação 
O Diretor Executivo notificará ao Governo 

os nomes e categorias dos membros do pessoal 

da Ritla referidos neste Convênio e de qualquer alte
raçãoemsuasituação. 

O Diretor Executivo, em caso de ausência, 
notificará ao pafs-sede o nome do membro do 
pessoal da Ritla que permanecerá como respon
sável oficial durante o perfodo da ausência. 

VIII. Disposições Gerais 
Os membros do pessoal da Diretoria têm a 

qualidade de funcionários internacionais servindo 
uma organização internacional. · 

De acordo com as normas e regulamentos 
existentes, o Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil fornecerá documentos oficiais de identifica
ção para o Oiretor Executivo e os membros do pes
soal da Di reteria indicando sua qualidade de funcio
nários internacionais servindo uma organização in
ternacional. 

Feito no Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 
1995. 

Pelo Govemo da República Federativa do 
Brasil, Luís Felipe Lampreia, Ministro de Estado 
das Relações Exteriores - Pela Rede de Informa
ção Tecnológica Latino-Americana; Carlos A. de 
Azevedo Plmentel, Diretor Executivo - Pelo Go
verno do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Alen
car, Governador. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N>:rT, DE 1996 
(N" 222195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Ser
viços Aéreos, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos Mexicanos, 
em BrasOia, em 26 de maio de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre 

Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo dos Esta
dos Unidos Mexicanos, em Brasma, em 26 de maio 
de 1995. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
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 pa
trimõnio nacional. · 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISI.AllVO N"38, DE 1996 
(N• 210195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo para o Es
tabelecimento e Utilização de Meios de 
Rastreamento e de Telemedida Situados 
em Território Brasileiro, celebrado entre a 
República Federativa do Brasil e a Agên
cia Espacial Européia, em Paris, em 3 de 
maio de 1994. , 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1• Fica aprovado o texto do Acordo para o 

Estabelecimento e Utilização de Meios de Rastrea
mento e de Telemedida Situados em Território Brasi
leiro, celebrado entre a República Federativa do Bra· 
sil e a Agência Espacial Européia, em Paris, em 3 de 
maio de 1994. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
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 ar!. 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

Ar!. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. · ~ ~ ~ 

MENSAGEM N• 790, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no artigo 49, 

inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo para o Estabelecimento e Utilização de 
Meios de Rastreamento e de Telemedida Situados 
em Território Brasileiro, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Agência Espa
cial Européia, em Paris, em 3 de maio de 1994. 

Brasma, 21 de julho de 1995. - Marco Antonio 
Maciel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N2 409, DE 19 DE JU
LHO DE 1995, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO, INTERINO, DAS RELAÇÕES EXTE
RIORES. 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Re
pública, 

no exercício do cargo de Presidente da República, 
A Cooperação Espacial entre o Brasil e Agên

cia Espacial Européia!- ESA, tem a seu crédito vinte 
anos de colaboração profícua na área das tecnolo
gias relacionadas a programas de laf1çamento d~ 

satélite, o desenvolvimento das quais figura entre as 
metas principais do Programa Espacial Brasileiro. 

2. Nesse contexto insere-se o Acordo para o 
Estabelecimento e Utilização de Meios de Rastrea· 
mento e de.Telemedida a serem Instalados em Ter
ritório Brasileiro, de 1977, cuja substituição por ins
trumento jurídico similar foi negociada entre a Co
missão Brasileit:a de Atividades Espaciais (COBAE) 
e a ESA em 1993. 

3. A negociação de noyo instrumento, nas 
mesmas linhas, justifica-se pelo êxtto de que se re
vestiu a cooperação bilateral levada a cabo ao am
paro do Acordo de 1977, proveitosa para o país em 
termos de transferência de equipamentos e treina
mento de mão-de-obra. Seu texto é uma versão 
atualizada daquele acordo, que procura refletir a 
maior complexidade atual no que se refere à defini· 
ção de cronogramas, intercâmbio de informações e 
programas de treinamento, em razão do crescente 
dinamismo das atividades espaciais do país. 

4. O novo Acordo para o Estabelecimento e 
Utilização de meios de Rastreamento e de Teleme
dida Situados em Território Brasileiro foi assinado 
pelo Presidente da COBAE, em Brasília, em 3 de 
maio de 1994. Registra-se que, com a extinção da
quela Comissão, em 14 de setembro de 1994, a 
Agência Espacial Brasileira, o órgão sué:essor, tor
nou-se o ponto focal para a sua aplicação no Brasil. 

5. Nessas condições, submeto à alta conside
ração de Vossa Excelência o anexo projeto de Men
sagem ao Congresso Nacional, acompanhado do 
texto do Acordo entre a República Federativa do 
Brasil e a Agência Espacial Européia para o Estabe
lecimento de Meios de Rastreamento e de Telemedi
da Situados em Território Brasileiro. 

Respettosamente, - Sebastião do Rego Bar
ros, Ministro de Estado, Interino, das Relações Exte
riores. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E A AGÊ:NCIA ESPACIAL EUROPÉIA PARA 
O ESTABELECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE 

MEIOS OE RASTREAMENTO E DE TELEMEDIDA 
SITUADOS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO 

O Governo da República Federativa do Brasil 
(daqui por diante denominado Governo brasileiro), 
representado pelo Almirante de Esquadra Arnaldo 
Lette Pereira, Presidente da Comissão Brasileira de 
Atividades Espaciais 

e. 
A Agência Espacial Européia (daqui por diante 

denominada Agência), criada pela Convenção aber· 
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ta à assinatura em Paris a 30 Maio 75 e vigente a 30 
Out 80, representada por seu Diretor Geral, Senhor 
Jean-Marie Luton. 

Considerando o Acordo entre o Governo brasi
leiro e a Agência para estabelecimento e a utilização 
de meios de rastreamento e de Jelemedida a serem 
instalados em território brasileiro, firmado me 20 jun. 
n e em vigor a 04 Jul. 80, daqui por diante denomi
nado Acordo, desejosos de dar prosseguimento à 
cooperação estabelecida com base no Acordo, para 
fins exclusivamente pacfficos, 

Levando em conta os artigos XJII.1 e 2 do 
Acordo, 

Acordaram no seguinte: 

Artigo I 

1. O Governo brasileiro autoriza e garante a 
utilização das instalações do centro de lançamento 
de Natal para o programa Ariane. Para essa finalida
de, o Governo brasileiro adaptará o equipamento do 
centro de lançamento, fornecendo a infra-estrutura 
necessária e autorizando a instalação de novos 
equipamentos da Agência. 

2. O Governo brasileiro assegura a exploração 
das instalações do ce;'ltro de lançamento, mantendo
as em condições operacional apropriada à boa exe
cução dos lançamentos Ariane. O Governo brasileiro 
envidará os esforços possfveis para que os lança
mentos Ariane se beneficiem de prioridade para a 
utilização dessas instalações. As Partes consultar
se-ão a fim de evitar qualquer conflito entre os lan
çamentos Ariane e os outros lançamentos efetuados 
a partir do centro de lançamento. As modalidades 
empregadas nesta prioridade, serão definidas no 
Protocolo entre o Departamento de Pesquisas e De
senvolvimento do Ministério da Aeronáutica (daqui 
por diante denominado DEPED) e o Centro Nacional 
de Estudos Espaciais ( diJ.qui por diante denorylinado 
CNES), observado o artigo III, parágrafo 2 seguinte. 

Artigo 11 

A pedido da Agência, o Governo brasileiro en
vidará também os esforços possíveis para autorizar 
a utilização das instalações do centro de lançamento 
de Alcântara. O Governo brasileiro e a Agência esta
belecerão um Ajuste definindo as condições especí
ficas de sua utilização. 

Artigo IR 

1. O Governo brasileiro e a Agência designam, 
respectivamente, a Comissão Brasileira de Ativida
des Espaciais e o Centro Nacional de Estudos Espa
ciais para a execução do presente Acordo. 

2. Nos limites de competências que lhes são 
delegadas no quadro do presente Acordo, o DEPED 
e o CNES definirão em um Protocolo a natureza e o 
nível dos serviços a serem prestados, os procedi
mentos de manutenção e de operação bem como as 
modalidades financeiras com base nos princípios es
tabelecidos no artigo IV. 

Artigo IV 

1. A COBAE e o CNES definirão um programa 
de renovação das Instalações· e equipamentos do 
centro de lançamento para o período de recondução 
do Acordo. Este programa será revisto conjuntamen
te a cada ano e um relatório será enviado ao Gover
no brasileiro e à Agência. 

2. O Protocolo entre o DEPED e o CNES men
cionado no artigo 1112, definirá os procedimentos 
permitindo chegar· a uma repartição razoável dos en
cargos financeiros ocasionados pelo programa de 
renovação, uma vez aceito. 

3. Os serviços prestados pelo centro de lança
mento para os lançamentos Ariane, terão seus .cus
tos assumidos pela Agência, por campanha de-lan
çamento, aprovadas pela COBAE pela Agência,, esta 
agindo como intermediária do CNES. 

4. O Governo brasileiro permanece proprietário 
das instalações e equipamentos que tenham sido 
objeto de atualização, incluindo aqueles cujo finan
cjamento tenha sido assegurado, total ou parcial
mente, pela Agência 

5. O Governo brasileiro e a Agência definirão 
conjuntamente as modalidades de instalação, de uti
lização e o regime de propriedade dos equipamen
tos adicionais novos, necessários para os lançamen
tos Ariane. Estes equipamentos estarão igualmente 
à disposição do Governo brasileiro para as ativida
des espaciais realizadas com fins exclusivamente 
pacfficos, sob sua responsabilidade. 

Artigo V 

1. O Governo brasileiro e a Agência definirão 
de comum acordo as áreas de tecnologia que, para 
fins do presente Acordo e no quadro de seus res
pectivos procedimentos, forem objeto de transferên
cia de informações, bem como o acesso dos técni
cos brasileiros a tais informações. A Agência mante
rá o Governo brasileiro informado do desenvolvi
mento de suas atividades e programas de lança
mento e o notificará Jogo que possível, das novas 
necessidades ocasionadas pelo desenvolvimento de 
novas configurações do lançador Ariane. 

2. O Governo brasileiro facilitará todas as pro
vidências administrativas tomadas pela Agência ou 
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pelo CNES, no quadro da presente cooperação. A 
Agência envidará esforços, por solicitação do Go
verno brasileiro, para facilitar a formação de pes-. 
soai e de lhe fornecer qualquer outra forma de as
sistência no quadro de sua missão, em particular 
para o fornecimento, na Europa; dos equipamen
tos utilizados ou suscetíveis de utilização pelos 
lançamentos Ariane, conforme as suas regras e 
procedimentos. 

' Artigo VI 

O Governo brasileiro e a Agência· tomarão as 
medidas necessárias para assegurar o desenvolvi
mento normal de seus respectivos programas. 

Artigo VIl 

1. O Governo brasileiro autorizará, conforme a 
legislação brasileira, a utilização das freqüências rá
dio-elétricas necessárias às atividades do centro de 
lançamento de Natal, para a execução do programa 
Ariane. o Governo brasileiro garantirá igualmente a 
proteção das telecomunicações e das recepções rá
dio-elétricas. 

2. O Governo brasileiro assegurará à Agência 
o acesso à rede brasileira de telecomunicações e à 
rede internacional de telecomunicações. 

Artigo VIII 

A Agência poderá importar ou exportar, com 
isenção de taxas alfandegárias, os equipamentos, o 
material de reposição e os aparelhos de medidas de 
sua propriedade, que não tenham similar nacional, 
para os fins das atividades do centro de lançamento. 

Artigo IX 

1. As facilidades de permanência e de trànsito 
em território Brasileiro serão concedidas ao pessoal 
da Agência e do CNES, bem como às pessoas por 
eles designadas, que participem das atividades do 
programa Ariane em território brasileiro. 

2. A remuneração paga pela Agência a seu 
pessoal não é sujeita ao Imposto de Renda desde 
que não tenha residência no país ou que não perma
neça mais de 183 dias no Brasil, durante cada exer
cício financeiro. 

Artigo X 

As Partes farão intercâmbio dos dados técniCos 
e cientilicos à sua disposição, relativos à utilização dos 
equipamentos de telemedida e de rastrearnento, para 
seus respectivos programas. C',ada urna das Partes se 
compromete a não áJVUigar esses dados a terceiros, 
sem prévia autorização da outra Parte. 

Artigo XI 

1. Em caso de danos causados a nacionais de 
um Estado que não seja o Brasil ou um dos Esta
dos-Membros da Agência e que impliquem em res
ponsabilidade prevista pelo direito internacional em 
matéria de danos causados por objetos espaciais, o 
Governo brasileiro será responsável apenas pelas 
despesas e indenizações devidas, caso os danos te
nham sido causados por erro operacional do sistema 
radar e/ou de rastreamento, sob ·responsabilidade bra
sileira A Agência será responsável pelas despesas e 
indenizações devidas em todos os demais casos. 

2. Os prejuízos de qualquer natureza causados 
às pessoas e serviços da Agência ou do Governo 
brasileiro, que participem de atividades ligadas à 
execução do programa Ariane, serão indenizados 
pela Parte a serviço da qual se encontre a vítima, 
salvo em caso de falta grave ou de ação ou omissão 
intencional com o fim de acarretar danos. 

3. As disposições do parágrafo 2 aplicam-se 
igualmente em caso de danos causados aos bens 
das Partes. 

Artigo XII 

Qualquer controvérsia relativa à execução ou à 
interpretação do presente Acordo, que não puder ser 
objeto de solução amigável entre o Governo brasilei
ro e a Agência, será submetida, a pedido de urna 
das Partes, a um tribunal de arbifràgem a ser esta
belecido pelas Partes, de comum acordo, a menos 
que as Partes não concordem ou com outra forma 
de solução da controvérsia. 

Artigo XIII 

1. O presente Acordo terá a duração de quatro 
anos e poderá ser prorrogado por consentimento 
mútuo entre as Partes, que decidirão sobre a dura
ção e condições dessa prorrogação. · 
. 2. O presente Acordo poderá ser modificado 
por consentimento mútuo entre as Partes, a pedido 
de uma delas. As modificações acordadas entre as 
duas Partes entrarão em vigor após troca de notas 
entre o Governo brasileiro e a Agência. 

3. O presente Acordo poderá ser dimunciado 
em caso de força maior ou de qualquer aconteci
mento ou ato que impeça definitivamente uma das 
Partes de cumprir suas obrigações. Nesse caso, as 
Partes procederão às medidas de liquidação, inclusi
ve à conclusão das atividades em curso. 

Artigo XIV 

O presente Acordo entrará em vigor na data 
em que cada Parte notificar à outra, por escrito, que 
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as formalidades respectivas, necessárias à sua vali
dade, forem cumpridas. 

Feito em Brasma e em Paris, aos terceiro dias 
do mês de maio de mil novecentos e noventa e qua
tro, em dois originais, em português e francês, cada 
texto sendo igualmente autêntico. A Agência elabo
rará as versões nos idiomas inglês e alemão. 

Pelo Governo da República Federativa do Bra
sil, Arnaldo Leite Pereira. 

Pela Agência Es!YE~cial Européia, Jean Marie 
Luton. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA11VO N"39, DE 1996 
(N2 203195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Resolução n• A. 
735 (18) da Organização Marítima Interna
cional {IMO), aprovada em 4 de novem
bro de 1993, a qual emenda a Convenção 
Constitutiva da IMO. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica aprovado o texto da ResoluQão n• 

A. 735 (18), da Organização Marítima Internacional 
(IMO), aprovada em 4 de novembro de 1993, a qual 
emenda a Convenção Const~utiva da IMO. 

Parágrafo único. Rcam sujeitos à aprovação 
do Congresso -Nacional quaisquer atos, que possam 
resultar em revisão da referida Resolução, assim 
como, quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal 
acarretem encaraos ou C()mpromissos gravosos ao 
patrimõnio nacional. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM N° 918, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no artigo 49, 

inciso I da Constituição Federal, submeto à elevada 
consideração de Vossas excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto da Resolução 
n• A. 735 (18), da Organização Marítima Internacio
nal (IMO), aprovada em 4 de novembro de 1993, a 
qual emenda a Convenção Constitutiva da IMO. 

Brasflia, 28 de agosto de 1995. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 467/MRE, DE 23 DE 
AGOSTO DE 1995, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submeto à alta consideração de Vossa Exce

lência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso 
Nacional o qual encaminha texto da Resolução n• A. 
735 (18) da Organização Marítima Internacional 
(IMO), aprovada em 4 de novembro de 1993, a qual 
emenda a Convenção Constitutiva da Organização. 

2. A IMO, agência especializada das Nações 
Unidas, tem como principais objetivos a adoção de 
medidas que assegurem melhores condições de se
gurança para a navegação maiitima e a prevenção 
contra a poluição causada por navios. O Brasil ade
riu à Organização por meio de Decreto promulgado 
em 23 de setembro de 1963. 

3. A Emenda n• A. 735 (18) à Convenção 
Constitutiva da IMO a~erou de 32 para 40 o número 
de membros do Conselho, assegurando uma repre
sentatividade mais adequada para as decisões to-
madas por aquele órgão. . 

Respeitosamente, - Lulz Fellpe Lampreia, Mi-
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

Resolução n" A. 735 (18) 
adotada em 4 de novembro de 1993 
Emendas à Convenção Constitutiva da Organi

zação Marítima Internacional (IMO) 
A Assembléia, 
Lembrando que, em sua décima-sétima sessão 

ordinária, diversas delegações expressaram preocu
pação com o resu~do das eleições ao Conselho 
para o biênio 1992-1993, 

Tomando nota que o Conselho, em sua sexa
gésima-oitava sessão, criou um Grupo de Trabalho 
ad hoc, aberto a todos os membros da Organiza
ção, com o intuito de examinar possíveis emendas 
às disposições que regem as eleições ao Conselho, 

Tomando nota com satisfação que as revisões 
necessárias da Convenção Constitutiva da IMO se 
iniciaram no seio da Organização, sendo examina
das em um clima de boa vontade e cooperação, e 
adotadas com o consentimento geral dos Membros, 

Tendo examinado as emendas à Convenção 
Constitutiva da IMO, recomendadas pelo Grupo de 
Trabalho ad hoc, sobre as eleições ao Conselho, e 
aprovadas por este em seu sexagésimo-nono perío
do de sessões, 

1. Adota as emendas aos artigos ·;s, "17 e 19 
da Convençao Constitutiva da Organização Marítima 
Internacional, cujos textos figuram no anexo à pre
sente resolução; 

2. Solicita ao Secretário-Geral da Organização 
que deposite as emendas adotadas junto ao Secre
tário-Geral das Nações Unidas, de conformidade 
com o disposto no artiqo 67 d<'l Cnn""""~"' ,..,,..n.,t;n •· 
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tiva da IMO, e que receba os instrumentos de aceite 
e declaração, como dispõe o artigo 68; e 

3. Convida os Membros da Organização a que, 
tão logo tenham recebido cópias destas emendas, 
as aceitem, transmitindo o instrumento de aceitação 
apropriado ao Secretário-Geral, de conformidade 
com o disposto no artigo 68 da Convenção. 

ANEXO 

EMENDAS À CONVEI)JÇÃO CONSTITUTIVA DA 
ORGANIZAÇÃO MARÍTIMA INTERNACIONAL 

PARTE VI 

o conselho 
Artigo 16 

Substitua-se a redação do artigo 16 pela se
guinte: 

•o Conselho será composto por qua
renta Membros, eleitos pela Assembléia.• 

Artigo 17 

Substitua-se a redação do artigo 17 pela se
guinte: 

"Na eleição dos Membros do Conse
lho, a ·Assembléia observará os seguintes 
critérios: 

a) dez serão Estados com os maiores 
interesses em fornecer serviços marllimos 
internacionais; 

b) dez serão outros Estados com os 
maiores interesses no comércio marllimo in
ternacional; 

c) vinte serão Estados não contempla
dos nos casos {a) e {b) acima, que têm inte
resses especiais no transporte ou navega
ção marítima, cuja eleição para o Conselho 
assegurará a representação de todas as 
grandes regiões geográficas do mundo." 

Artigo 19(b) 

Substitua-se a redação do artigo 19(b) por: 

"b) Vinte e seis Membros do Conselho 
constituirão quorum." 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Nos termos do art. 376, c, do Regimento Inter
no, combinado com o art. 42 da Resolução n• 37, de 
1995, do Senado Federal, os Projetes de Decreto 
Legislativo n•s 34 a 39, de 1996, lidos anteriormente, 

terão, perante a Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, o prazo de cinco dias úteis para re
cebimento de emendas, findo o qual a referida Co
missão terá quinze dias úteis, prorrogãveis por igual 
perfodo, para opinar sobre as proposições. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Há ora
dores inscritos. 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy, por 20 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a taxa de de
semprego, em março de 1996, atingiu 6,38%. Se
gundo o IBGE, é a maior desde 1992, o que indica 
um agravamento da situação económica e social. 

O Governo, nesta semana, anunciou o Pró
Emprego. Nestes ,últimos dias, o Ministro do Planeja
mento e Orçamento, José Serra, anunciou que o 
BNDES e o Governo Federal irão destinar um volu
me de recursos muito significativo para aumentar o 
nfvel de emprego. · 

Na última terça-feira, assinalamos aqui que se
ria de se esperar que os Ministros José Serra e Pe

. dro Malan, com a consciência critica que acumula
ram ao longo das últimas décadas a respeito da for
ma de melhor estimular o crescimento da economia, 
observassem que renúncias fiscais e créditos a ta
xas de juros bem menores do que as de mercado, 
para empresários que já acumularam grande riqueza 
em nosso Pafs, têm-nos levado a uma situação de 
crescente desigualdade e, muitas vezes, não têm 
sido o melhor mecanismo para compatibilizar os ob
jetivos de estabilidade de preços, de crescimento, de 
melhoria da distribuição da renda e, sobretudo, de 
erradicação da miséria. 

Ontem, Herbert de Souza, o mais importante 
membro do Conselho de Comunidade Solidária, 
que, nestes últimos anos, lançou a Ação pela Cida
dania Contra a Miséria e pela Vida, resolveu dizer 
que não permanecerá mais atendendo ao honroso 
convite que lhe foi feito pelo Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e pela Primeira-Dama, Sr" Ruth 
Cardoso, de permanecer no Conselho de Comunida
de Solidária. Irá Betinho escolher outro lugar para 
continuar a luta. Ao. sair, disse que o Programa vai 
"virar areia" sem um plano social factível, e criticou 
severamente o Programa Pró-Emprego, com o qual 
o Governo pretende criar 600 mil novos empregos 
nos próximos três anos. 

Disse Betinho: 

"Pode parecer contraditório que eu 
saia justamente quando o Conselho ficará 
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como eu quero. Digo que é justamente por 
isso: não será necessário que eu fique para 
mudá-lo. Se o Presidente apresentar um 
plano factível, concreto, audacioso, o Comu
nidade vai ter sentido; senão, vira areia.• 

Afirmou que a demanda anual por novos em
pregos no Brasil é de um milhão, enquanto que o 
Pró-Emprego só gerará mil novas vagas anuais. Dos 
20,8 bilhões do Pró-Emprego, 11 ,8 bilhões já eram 
d . ' as empresas estatais. 

Como bom economista, disse Betinho, José 
Serra juntou números e mostrou à sociedade, que, 
se fosse boba, !l-Creditaria; mas esse não é mais o 
caso. 

O lugar para a luta, que Betinho disse querer 
escolher, é a Ação da Cidadania contra a Miséria e 
pela Vida, movimento que não tem ligação com o 
Governo. 

Conversei, ha 15 minutos, com Herbert de 
Souza, justamente porque tenho tido com ele uma 
comunhão de propósitos ao longo dos últimos anos 
e décadas, principalmente a partir do Governo Ita
mar Franco, em 1993, quando criou a Ação da Cida
dania contra a Miséria e pela Vida. 

Naquela oportunidade, houve, na sociedade 
brasileira, uma iniciativa de enorme vigor sobre essa 
questão. Luiz Inácio Lula da Silva, José Graziano da 
Silva e outros apresentaram à Nação um plano de 
ação de segurança alimentar. Betinho sugeriu que 
Lula apresentasse a referida proposição, com o que 
o Senador Pedro Simon, então Uder do Governo Ita
mar Franco, concordou. Com Dom Mauro Morelli e 
Betinho, instituiu-se o Conselho Nacional de Segu
rança Alimentar no Governo, ocasião em que Lula 
apresentou suas proposições. · 

Entretanto, é necessário reconhecer que o Go
verno conseguiu a maior estabilização de preços, uma 
notável estabilização relativa, passando de 40 a 50% 
ao mês, em maio e junho de 1994, para uma inflação 
em tomo de 1%, hoje, em maio de 1996. Se o Plano 
Real vem conseguindo sucesso no que diz respeito à 
estabilização da moeda, está tendo, como o outro lado 
da medalha, esse recorde de desemprego. 

Segundo dados do IBGE: 

'Há quatro anos, o índice estava em 
6,53%. Na comparação com o mesmo mês 
de anos anteriores, é o maior em mais de 
dez anos. Em março de 1985, era de 6,48%. 

O termo desemprego aberto se refere 
às pessoas que procuraram emprego na se
mana anterior à da pesquisa. Exclui as que 
desistiram.' 

E é justamente em São Paulo que ocorre a 
maior taxa de desemprego aberto. 

• ... a situação do emprego se agrava 
quando há coincidência no aumento da taxa 
de desemprego e na redução do pessoal 
ocupado. Isso aconteceu na indústria, que re
duziu o número de vagas nas seis regiões 
pesql,lisadas de·3.293.100 em março de 1995 
para 2.992.667 em março passado (9, 12"/o). 

Na construção civil, comén::io e servi
ços, o número de pessoas ocupadas au
mentou. Shyrlene' - Shyrlene Ramos de 
Souza, da equipe de análises conjunturais 
·do IBGE - "disse que, além da indústria 
paulista, o resultado de Porto Alegre, outra 
região onde é forte a presença de emprego 
industrial, também influenciou negativamen
te no resultado da pesquisa. 

Isso ocorre porque, além do aumento 
da taxa de desemprego aberto em todos os 
setores (indústria, comén::io, construçãõ civil 
e serviços), também diminuiu a população 
ocupada na indústria (menos 8,64%) e na 
construção civil (menos 5,28%). 

Em relação ao primeiro trimestre. do 
ano passado, os três primeiros meses do 
ano mostraram resuttados piores de desem
prego aberto, segundo a pesquisa. O total 
das seis regiões pesquisadas foi de 5,77"/o 
(ante 4,36% em 1995). 

Na indústria de transformação, a taxa 
passou de 4,93% para 7,30%; na constru
ção civil, de 4,79% para 6,56%; no comér
cio, de 4,77% para 5,99%; e nos serviços, 
de 3,38% para 4,42"/o. • 

Se o rendimento médio das pessoas emprega
das aumentou, é importante ressaltar que o desem
prego também aumentou. Em São Paulo, o desem
prego está em 7,65%, segundo o IBGE; e, pelo índi
ce do Dieese, é bem mais atto. Em Recife, 7,28%; 
em Porto Alegre, 6,61%; em Salvador, 6,40%; e, em 
Belo Horizonte, 5,32%. Esses são os -últimos dados 
do IBGE. 

Sérgio Mendonça, economista e coordenador 
técnico do Dieese, estima que o desemprego está ti
rando da economia da Grande São Paulo cen::a de 
R$2 bilhões ao ano, cifra equivalente a cen::a de 3% 
da massa total anual de rendimentos na região. Com 
essa renda a r:nenos, as vendas são afetadas, as de
missões crescem e o desemprego acaba gerando 
mais desemprego. 
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Ora, Sr. Presidente, não pode ser considera
da como· civilizada uma polftica que, para conse
guir a estabilidade de preços, nega oportunidades 
de emprego a quem quer trabalhar, produzir mais, 
contribuir para o sustento digno de sua famma. 
Precisamos combinar os valores da busca do inte
resse próprio com valores cívicos, sobretudo os da 

·solidariedade, para alcançar a compatibilização de 
objetivos, muito mais eficaz, no meu entender, do 
que a criação de programas como o Pró-emprego; 
seria a combinação de políticas que viessem agili
zar a reforma agrária; o assentamento de trabalha
dores no campo; a introdução, no nosso Pafs, de 
uma forma de imposto de renda negativo; a intro
dução do Programa de Garantia de Renda Míni
ma, que diretamente viria criar demanda por bens 
e serviços de primeira necessidade; assegurar a 
sobrevivência das pessoas; estimular emprego; 
colocar recursos díretamente nas mãos daqueles 
que deveriam ter prioridade, consoante ao que 
está na nossa Constituição, quando diz que consti
tui um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Pafs assegurar que o crescimento 
da economia se faça com distribuição da renda em 
termos regionais e sociais, e assegurar a vida dig
na para todos os brasileiros. 

Sr. Presidente, na última terça-feira, aqui co
mentamos, o Senador José Roberto Arruda também 
o fez, a matéria da Folha de S.Paulo sobre o Pro
grama de Garantia de Renda Miníma, a sua aceita
ção crescente e suas experiências. 

Ainda ontem, o jornal Hoje, da Rede Globo de 
Televisão, apresentou, na hora· do almoço, a expe
riência de Ribeirão Preto, que vem sendo altamente 
positiva, de garantir o mfnimo de renda às famnias, 
inclusive para propiciar que as suas crianças este
jam freqüentando a escola. 

Temos, hoje, uma notfcia aMssareira, nesse 
aspecto, porque o Presidenle do Congresso Nacio
nal e do Senado Federal, Senador José Samey, 
abraça abertamente a cauSa.. Leio, aqui, a sua colu
na de hoje, publicada na Folha de S.Paulo, 'Salário 
e renda mfníma': 

Saiu o salário mfnímo. Como sempre, 
há a cana-de-braço entre o governo, que diz 
que a economia não comportar valores mais 
altos, e os que acham que essa conversa é 
a escamoteação do espfrito da Constituição 
ao estabelecer que 'o salário mfnímo ... tem 
que ser capaz de atender às suas necessi
dades (do trabalhador) vitais básicas e às de 
sua famflia, como moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, veStuário, higiene, 
transporte e previdência social .. .' 

Basta esse enunciado para verificar 
que as coisas não se resolvem com a lei e 
muitas vezes ficam muito distantes da lei. 
Como atender tudo isso com R$112,00 por 
mês? É dar ao trabalhador a capacidade, na 
sua pobreza, de ter o dom da multiplicação 
dos pães e fazer milagres. 

Na verdade, o modelo do salário mfní
mo foi um grande avanÇo para evitar a de
gradação da remuneração do trabalho no 
pafs, reconhecidamente de desemprego crô-
níco e remuneração irrisória. · · 

Mesmo assim, há uma grande man
cha de descumprimento do salário mfnimo, 
principalmente no interior e no campo, 
onde a fiscalização é ímpossfvel de ser 
exercida e a economia em estado de de
sintegração ·não tem caixa para pagar o 
que a lei manda. 

O trabalhador fiCa na opção entre o sa
lário zero do desemprego e o salário miserá
vel do subemprego. 

O salário mfnimo foi criado em 1940 
pelo decreto-lei 2.162 com a fimilidade de 
suprir as 'necessidades nonnaís de alimen
tação, habitação, vestuário, higiene e trans
porte'. 

Uma das caracterfsticas mais injustas 
do modelo brasileiro tem sido o de pagar 
baixos salários. O Brasil está na faixa dos 
países de mão-de-obra barata, com graves 
distorções. O resultado são indicadores so
ciais iguais aos dos pafses subdesenvolvi
dos do mundo. 

Eu sempre me pergunto em que tem
po o Brasil tomou o atalho da história e 
não cumpriu o seu destino de ocupar 
aquele lugar sonhado e anunciado de país 
do futuro. 

Nas últimas cinco décadas ficamos ob
rigados a gerir e somente gerir uma agenda 
negativa de evitar o pior. Enfim, fugir do 
abismo e da catástrofe. 

As idéias nascem e vão crescendo, to
mando corpo e se impondo com o tempo. O 
projeto do senador Eduardo Suplicy sobre a 
renda mfnima, assegurando uma comple
mentação salarial às camadas pobres entre 
os mais pobres, já não é hoje uma idéia lon
gínqua e inalcançável. 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00041 

Ela passa a ser um instrumento possí
vel de justiça social, que deve ser analisado 
e estar na mesa do governo para decisões. 
A fórmula de benefício direto em substitui
ção a beneffcios indiretos pode e deve ser 
analisada como um caminho a ser seguido. 

No momento em que os trabalhadores 
ficam frustrados com o aumento do salário 
mínimo e que alguns demagogos pregam 
soluções impoSsíveis, é bom meditar sobre 
o Projeto de Renda Mínima, já vigorando em 
muitos países, corno uma solução de grande 
mérito e de grande alcance. 

No dia em que o Brasil tiver Salário mí
nimo maior, trabalhador com uma vida digna 
e um programa de renda mínima, será um 
outro país. 

A idéia está madura•. 

É importante esse diagnóstico do Presidente 
José Samey, não apenas como membro de seu Par
tido, mas como ex-Presidente da República e como 
Presidente do Congresso Nacional. 

Ainda ontem, sem ter conhecimento desse arti
go, conversei com o Deputado Germano Rigo~o. 
que é o autor do parecer sobre a matéria na Comis
são de Finanças e Tributação. Já havia conversado 
com o Deputado Deifim Netlo, Presidente da Comis
são de Finanças, e, como é propósito do novo Presi
dente Antonio Delfim Netlo fazer a Comissão funcio
nar com eficiência, disse-me S. Ex" que marcará a 
votação da matéria. , 

Em virtude, na próxima quarta-feira, a Comis
são de Finanças e Tributação da Câmara avisará a 
todos os seus membros que na semana seguinte, 
portanto dentro de 1 O dias aproximadamente, o Pro
jeto estará em votação. Portanto, que se vote a favor 
ou contra, mas que se decida a respeito desse. Pro
jeto, que, desde dezembro de 1991, com o apmo de 
todos os Partidos, foi votado no plenário do Senado. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso dis
se-me, na semana passada, que votou a favor e 
continua sendo a favor, mas que há pessoas no Go
verno que não seriam tão a favor. Sua Excelência, 
certo dia, disse-me que sua esposa, D. Ruth, é con
tra. Tenho procurado a Sr" Ruth Cardoso para tentar 
convencê-la. Conversei sobre esse tema com Her
bert de Souza, o Betinho, que, inclusive, me autori
zou a citar as suas palavras. Disse-me ele: "Mas, afi
nal, quem foi eleito Presidente do País foi o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e não a Sr" Ruth 
Cardoso. Ele pode muito bem ter a certeza de que 
nãó vai apanhar em casa se for aprovado o Progra-

ma de Garantia de Renda Mínima, ao qual votou fa
voravelmente•. Essa foi a observação de Betinho. 

Com respeito à Sr" Ruth Cardoso, por quem te
nho amizade e com quem sempre conversei, já lhe 
disse que é meu propósito dialogar, e tenho a certe
za que um diálogo franco a convencerá da eficiência 
do Programa de Garantia de Renda Mínima para os 
propósitos do Comunidade Solidária, que são dife
rentes daquilo que está acontecendo no País. 

De que adiantará o Programa Comunidade So
lidária distribuir três milhões de cestas básicas, se o 
número de pessoas desempregadas no País chega 
a níveis recordes, a níveis que guardam paralelo 
com os momentos de grande recessão do Governo 
Fernando Collor de Mello, dos momentos em que 
estava diminuindo a renda per caplta? 

Sr. Presidente, acredito ser necessário ao Mi
nistro José Serra, do Planejamento, e ao MiniStro 
Pedro Malan, um estudo mais profundo dessa maté
ria, inclusive da experiência de outros países, onde 
programas de renda mínima de inserção, na França, 
na Espanha e agora, em Portugal, o Primeiro=Minis
tro Antonio Guterres teve como principal bandeira de 
sua campanha o rendimento familiar míniri)o. Ele 
apresentou esse projeto para a Assembléia Nacional 
Portuguesa. Logo depois de ter assumido o cargo de 
Primeiro-MiniStro, relatou-me que neste primeiro ano 
haverá uma experiência-piloto que beneficiará 16 mil 
fammas e que no ano que vem haverá a universali
zação do programa de rendimento familiar mínimo. 

Cito aqui um estudo feito nos Estados Unidos, 
em fevereiro de 1994, por Richard V. Burkhauser e 
Andrew J. Glenn sobre "Políticas Públicas para os 
Trabalhadores mais Pobres e o Crédito Fiscal por 
Remuneração Recebida versus a Legislação do Sa
lário Mínimo•. Obtive esse trabalho pela Internet, 
graças à possibilidade de acesso que temos hoje a 
essa rede. O trabalho mostra o que aconteceu com 
os baixos salários e a renda de pessoas com rendi
mentos mais baixos, nos Estados Unidos. Simula 
também o trabalho as conseqüências das repercus
sões dos respectivos ganhos de programas destina
dos a melhorar a vida dos trabalhadores mais po
bres e chega à conclusão de que, no período de 
1989/1982, foi justamente o crédito fiscal por remu
neração recebida, Eamed lncome Tax Credit, jus
tamente o mecanismo que mais eficientemente con
tribuiu para o aumento da renda dos trabalhadores 
de oportunidade de emprego. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa 
lembra a V. Ex1 que seu tempo está esgotado e já 
ultrapassa cinco minutos. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a 
atenção, Senador Nabor Júnior. 

Eu gostaria de registrar que se encontra maduro 
o momento da aprovação da proposta de renda míni
ma. Na missa do Dia do Trabalho, 1° de maio, realiza
da às 9 horas, na Catedral da Sé, Dom Angélioo Sân
dalo, depois de abordar as diversas medidas importan
tes para neste País se melhorar a situação do traba
lhador, medidas para assegurar maior número de em
pregos, concluiu dizendá que está na hora de o Con
gresso Nacional aprovar o Programa de Garantia de 
Renda Mínima para todos os brasileiros usufruírem mi
nimamente da riqueza da nossa Nação. 

Muito obrigado. 

O Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduar
do Silplicy, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - So
bre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 85, DE 1996 

Desvincula o salário mm imo dos se-' 
tores público e privado, mediante o. con
ceito de salário mínimo básico e de adi- . 
clonai do setor privado e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A partir da data desta lei, o salário mini

mo decompor-se-á em: 
I - Salário mínimo básico, que servirá de refe

rência a: 
a) benefícios da Previdência social governa-

mental; · 
b) salários de funcionários de órgãos públicos 

de administração direta, seja federais, estaduais ou 
municipais; 

c) salários de empregados domésticos, já rea
justados parcialmente através dos pagamentos em 
utilidades, particularmente, alimentação. 

11 - Adicional da economia privada, que, adicio
nado ao salário mínimo básico, constitui o salário 
mínimo propriamente dHo, que servirá de referência 
aos salários do setor privado. 

§ 1" O salário mínimo básico será fixado por pro
jeto de lei de iniciativa do Presidente da República. 

§ 2" O adicional da economia privada será esta
belecido por livre negociação entre os órgãos sindicais 
de âmbito nacional de empregadores e empregados, 
na forma regulada em projeto de lei do Executivo. 

Art. 2" Enquanto o salário mínimo do setor pri
vado não atingir o valor que corresponde a seu con
ceHo constHucional, o adicional da economia priivada 
será revisto periodicamente, por iniciativa de qual
quer dos participantes da livre negociação. 

Art. 3° Após o salário mínimo do setor privado 
alcançar o valor correspondente a seu conceito 
constitucional, o adicional da economia priivada po
derá ser revisto para mais ou para menos, inclusive 
sendo reduzido quando for aumentado o salário mí
nimo básico. 

Art. 4° A presente lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O dia 30-4-96, completa-se um ano do salário 
mínimo. Durante esse período, a inflação remanes
cente reduziu o poder aquisitivo em cerca de 23%, 
ou seja quase uma quarta parte. 

Agora fala-se em passar o tradicional 1°-5-96 
sem haver revisão no salário mínimo. 

A razão alegada é que isso repercutiria, de um 
lado, nos benefícios da seguridade oficial, que não 
teria recursos para atendê-los, de outro lado, nos sa
lários de servidores públicos de estados e municí
pios, que não teriam como cobrir os acréscimos de 
remuneração resultantes. 

A solução óbvia para isso é desvincular os bene
fícios da seguridade ofiCial e os salários dos servidores 
públicos em geral, dos salários pagos na área priivada. 

A forma mais simples para atingir esse objetivo 
consiste em dMdir o salário mínimo em duas partes: 
o salário mínimo básico, fixado por projeto de lei do 
Executivo, e que serviria de diretriz para o cálculo 
dos beneffcios da Seguridade ofiCial e dos salários 
dos funcionários públicos; e o adicional de empresa 
privada, estabelecido por livre negociação entre os 
órgãos sindicais de âmbito nacional de empregado

. res e empregados, e que, somado ao salário mínimo 
básico, serviria de diretriz para a fixação dos salários 
na área da empresa priivada. 

Dessa forma, haveria a desvinculação entre 
benefícios e salários governamentais e salários na 
empresa priivada, bastando complementar a lei com 
um decreto que regulasse a forma de se reunirem os 
órgãos sindicais de ãmbHo nacional para negocia
rem livremente adicional da empresa privada. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1996. - Sena
dor Ney Suassuna. 

(Às Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Assuntos Sociais, ca
bendo a esta última a Decisãá Terminativa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O 
projeto será publicado e remetido às Comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 402, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos teiTllOS do art 172, inciso I, do Regimento 

Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do PLS 
n" 25!95, de minha autoria que Institui a revisão judicial 
dos valores atnbufdos aos imóveis desapropriados, por 
interesse social, para flllS de refonna agrária e dá ou
tras providências, cujo prazo na Comissão de Consti
tuição e Justiça já se acha esgotado. 

Sala das Sessões, 3 de maio de 1996.- Sena
dor Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -O re
querimento lido será inclufdo em Ordem do Dia 
oportunamente, após a manifestação do Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em obediência ao disposto no parágrafo único do 
art 255 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 403, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do ar!. 172, inciso I, do Regimento 

Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do 
PLS 41/1996, de autoria de Senador Flaviano Melo 
que Introduz alterações na Lei n• 8.629, de 25 de fe
vereiro de 1993, cujo prazo na Comissão de Assun
tos Económicos já se acha esgotado. 

Sala.das Sessões, 3 de maio de 1996.- Sena
dor Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- O re
querimento lido será inclufdo em Ordem do Dia 
oportunamente, após a manifestação do Presidente 
da Comissão de Assuntos Económicos, em obediên
cia ao disposto no parágrafo único do ar!. 255 do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - A 
Presidência recebeu o Offcio n• 1.719, de 23 de abril 
último, do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
por meio do qual S. Ex" encaminha a esta Casa off
cio do Presidente da Assembléia Legislativa do Es
tado do Pará. 

O expediente será remetido à Co111issão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para conhecimen-

to, e, em cópia, juntado ao processado do Projeto de 
Lei da Câmara •t> 1 09, de 1995. 

É o seguinte o offcio recebido: 

OFiciO N° 1.719 

Brasfiia, 23 de abril de 1996 
Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências que julgar cabfveis, o Offcio n• 2354/SEC-
96, enoaminhado pelo Deputado Zenaldo Coutinho, 
Presidente da Assémbléia ·Leg-islativa do Estado do 
Pará. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos do mais alto apreço e conside
ração. 

Ministro cartos Velloso- Presidente do Tribu
nal Superior Eleitoral. 

OF[CIO N° 2.354/SEC-96 

Beiém 16-4-96 
Senhor Presidente, 
Levamos .ao conhecimento de Vossa Excelên

cia que, no dia 5 de dezembro de 1995, esta ASsem
bléia Legislativa deferiu a Moção n• 1457/95, de au
toria do Senhor Deputado Haroldo Tavares, através 
da qual alerta para as insuperáveis dificuldades que 
os eleitores das regiões interioranas mais atestadas 
terão para exercer o direito do voto, diante da exi
gência do art. 75 da Lei 9.100195, que obriga o elei
tor a apresentar, juntamente com o tftulo eleitoral, 
documento público com sua fotografia, o que contri
buirá para maior abstenção que este Pafs jamais re
gistrou. 

Atenciosamente, Deputado Zenaldo Coutinho, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência lembra aos Srs. Senadores que conti
nua aberta a lista de inscrições de oradores para a 
Hora do Expediente da sessão do próximo dia 7, ter
ça-feira, perfodo que será destinado a homenagear 
o Dia Internacional do Trabalho, nos termos do Re
querimento n• 383, de 1996, de autoria da Senadora 
Emma Fernandes e outros Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Emfiia Fernandes. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. S. Ex" dispõe de 20 minutos para proferir o 
seu discurso. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, são muitos os momentos, na vida do ho
mem público, em que o desalento e a tristeza amea-
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çam predominar em seu ânimo, mas são maiores, 
felizmente, as oportunidades onde a luta a favor da 
sociedade resulta em conquistas nítidas e palpáveis. 
Nem falo dos grandes temas institucionais, como a 
queda da ditadura, a volta das eleições diretas ou a 
consolidação de um padrão monetário estável, após 
décadas de exasperante inflação. As pequenas e 
aparentemente limitadas vitórias, no dia-a-dia dos ci
dadãos, representam importantes marcos da cidada
nia que todos nos propomos a implantar no Brasil. 

No ano passado. quando se lançou o Progra
ma Comunidade Solidária, registrei, sob protesto, a 
exclusão de diversos municípios da relação dos be
neficiários e, com justa indignação, mostrei que fica
ram de fora justamente aquelas comunidades gover
nadas pelo PMDB, partido de oposição ao Governo 
do Estado do Acre. 

Não quero que os prefeitos peemedebistas se 
vejam privilegiados absurdamente por sua opção, 
mas não admito que sejam prejudicados em conse
qüência dessa escolha, exercida dentro da democra
cia e dos princípios libertários enraizados nas cons
ciências. 

Em duas .oportunidades, logo após a elabora
ção da lista de municípios credenciados no Progra
ma Cõmunidades Solidária, denunciei essa discrimi
nação e exigi sua correção - e, simultaneamente 
mantive constantes esforços, junto ao Governo e às 
Lideranças, no sentido de alcançar aquele desidera
to. Foi decisivo, para tanto, o permanente apoio em
prestado pelo Senador Flaviano Melo, nessa luta 

Na semana retrasada, felizmente, chegou a in
formação de que o Programa seria ampliado para 
abrigar todos os municípios acreanos, superando a 
discriminação odiosa praticada, na primeira fase, 
contra as cidades cujos prefeitos pertencem ao 
PMDB. Os dez municípios excluídos, finalmente, 
conquistaram o direito de receber os benefícios do 
Programa. 

São os seguintes os Municípios agora abriga
dos pelos projetas do Comunidade Solidária: Bujari, 
Capixaba, Epitaciolândia, Jordão, Marechal Thau
maturgo, Plácido de Castro, Senador Guiomard, 
Porto Acre, Porto Walter e Santa Rosa do Purus- e, 
agora, eles se acham em condições de pleitear ver
bas e recursos essenciais, dentro das prioridades 
listadas: redução da mortalidade infantil, agentes co
munitários, suplementação alimentar e distribuição 
de cestas básicas. E o. item educação se destaca, 
através da Fundação de Assistência ao Estudante, a 
FAE, que propiciará transporte e atividades de sa1J
de para os jovens, além de distribuir material didáti
co e merenda escolar. 

O grande problema, agora, é observar as datas 
e os prazos do calendário eleitoral, pois será proibi
do qualquer benefício oficial às prefeituras nos qua
tro meses imediatamente anteriores ao pleito de 3 
de outubro próximo. Ou seja, os Prefeitos conscien
tes precisam correr contra o relógio, aprontando pro
jetas e trazendo-os· para apreciação das autoridades 
federais ainda nos primeiros dias de maio. 

Os Prefeitos acreanos não falharam nessa ob
rigação de respon~bilidade: h!i vários dias, os go
vernantes de Brasiléia, Marechal Thaumaturgo, Por
to Wa!ter, Porto Acre e Senador Guiomard estão em 
Brasília, concluindo estudos e elaborando projetas 
de aplicação dos recursos voltados para a obtenção 
de melhores dias em suas comunidades. Assessora
dos pelo Dr. César Unhares Dias, estão sempre em 
atividade os Prefeitos Mi!ton Ramos Esteves, Itamar 
Pereira de Sá, Neuzari Pinheiro, Zenira de Souza 
Ávila e Lourival Marques de Oliveira. Seus munfci
pes podem estar certos de que todos os esforços 
são envidados, a cada momento, nesse trabalho 
exaustivo e estressante. 

Faço justiça à Sr& Ana Peliano, Secretária-Exe
cutiva do Programa Comunidade Solidária, que, cer
tamente inspirada e orientada pela líder do Progra
ma, Dr& Ruth Cardoso, assumiu a responsabilidade 
de fazer sua própria lista de Municípios crea..:ncia
dos - responsabilidade que exigiu apenas coragem 
cívica e determinação democrática - para não per
mitir que prosperassem as tentativas mesquinhas de 
prejudicar pessoas pobres e dignas, usando-as 
como pretexto para atingir adversários políticos. 
Esse jogo, o PMDB sempre se recusou a fazer e de
nunciará - e já denunciou - todas as vezes em que 
for praticada injustiça contra qualquer pessoa 

Os Projetas, portanto, estão praticamente con
cluídos, dependendo apenas dos últimos detalhes 
para serem entregues à Coordenação do Programa 
Comunidade Solidária 

Mas é importante que todos os cidadãos acrea
nos saibam que a luta não se esgota na apresenta
ção dos Projetas. Agora estaremos ainda mais vigi
lantes e dispostos a trabalhar para conseguir sua 
aprovação em tempo hábil, permitindo que as comu
nidades ganhem novas condições para sobreviver, 
em meio às dificuldades permanentes da construção 
de um Brasil pleno e integrado, na Amazônia que 
representa a esperança de um futuro melhor. 

Essa vigilância e essa disposição nunca nos fal
taram. É com elas que, mercê de Deus e confiante na 
boa vontade das autoridades encarregadas, poderei 
anunciar brevemente, nesta mesma tribuna, a libera-
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ção dos recursos e dos itens que vão ajudar o pro
gresso social do povo acreano. 

Ao concluir, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores, apelo aos Prefeitos que vierem a receber be
neffcios para suas comunidades no sentido de que 
deles façam uso criterioso e transparente, prestando 

' contas exemplarmente às autoridades federais. 
Essa postura, de probidade e respeito cfvico, é a 
melhor credencial para quem se propõe a ingressar 
na árdua e espinhosa càrreira polftica, com suas exi~ 
gências permanentes de dedicação à coletividade. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENlE (Eduardo Suplicy) ~ Con

cedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra. 
S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -5E. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisãO do orador.) ~ 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, após um longo e tene
broso inverno, volta à pauta do Senado Federal, na 
próxima quarta-feira, dia 08, o nosso projeto que con
diciona a privatização da Companhia Vale do Rio Doce 
à autorização legislativa do Congresso Nacional. 

Com certeza, o Governo vai tentar, mais uma 
vez, adiar a votação. Já está-se falando em um re
querimento de audiência da Comissão de Infra-Es
trutura para analisar o projeto. 

· A criatividade do Governo para tentar adiar é 
infinita, mas não esconde os motivos pelos quais 
esse adiamento é proposto. Com certeza o Governo 
tem medo da votação do mérito do projeto no plená
rio, porque sabe que diversos Senadores, de todos 
os Partidos, quando o projeto for submetido a votos, 
no seu mérito, votarão a lavor. 

Na semana passada, o Senador Pedro Simon 
fez um pronunciamento, no plenário desta Casa, cri
ticando a entrevista que o Sr. Mendonça de Barros, 
já conhecido como o Tasso Jereissati de Hannover, 
criticava o Presidente do Senado da República, Se
nador José Samey, classificando-o como arcaico e 
dizendo que o Senador Samey era contra a privati
zação da Vale porque tinha interesses polflicos e 
eleitorais na sua manutenção como estatal. 

Acompanhou o Senador Pedro Simon, no seu pro
nunciamento, o Senador Edison Lobão, que fez uma es
pécie de mea culpa pelo fato de haver contribufdo pelo 
adiamento da votação do meu projeto e disse que o pro
jeto deveria ser submetido agora à votação. 

Logo depois disso, Lideranças do Governo vie
ram ao plenário e a público dizer que o Sr. Mendon
ça de Barros não teria dado aquela entrevista e que 
aquele não seria, em absoluto, o pensamento do 
Governo. 

No entanto, na última segunda-feira, em entre
vista publicada no jornal o Estado de S. Paulo, o 
Senador Elcio Alvares, Uder do Governo, presta al
gumas declarações que seguem o mesmo caminho 
da entrevista do Sr. Mendonça de Barros. Não cita o 
Presidente do Senado, Senador José Samey, nem o 
classifica como arcaico, mas, entre outras pérolas ~ 
como a que a Vale do Rio Doce seria uma empresa 
ineficiente -, diz que contrários à privatização da 
Vale estão alguns .grupos que se favorecem dela 
como estatal. 

O Lfder do Governo deve conhecer bem esses 
grupos e deveria vir a público dizer. quem são, dar 
nomes aos bois. 

Sabemos que, apesar de a Companhia Vale do 
Rio Doce ser possivelmente a estatal que sofre me
nor influência politica, existem efetivamente algumas 
influências. · 

No debate da próxima quarta-feira, estaremos 
de posse das notas taquigráficas da sessão de 
agosto de 95, quando o referido projeto foi submeti
do a votos pela primeira vez no plenário do Senado. 
Mostraremos as interpelações do Líder do GoVerno, 
Senador Elcio Alvares, na defesa do requerimento 
que solicitava a audiência da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania para o projeto, pedindo, em 
nome do Presidente da República, um prazo não 
maior do que 20 dias, como previsto no próprio Re
gimento do Senado. 

O Senador Sérgio Machado, Uder do PSDB, 
acompanhou o Uder Elcio Alvares no pedido de um 
prazo de 20 dias, não mais do que isso, para votar o 
projeto. 

Isso aconteceu em agosto de 1995. Estamos 
em maio de 1996 e, pelo jeito, os 20 dias do Gover
no têm algumas horas a mais do que as 24 horas 
dos mortais. 

Sr. Presidente, queremos que o Congresso Na
cional vote o projeto, que os Parlamentares votem a 
favor ou contra o projeto, mas que os que são contra 
votem conscientes do que estão fazendo, conscien
tes de que o projeto não exclui a Vale do Rio Doce 
da privatização; simplesmente retoma para o Con
gresso Nacional uma prerrogativa que foi, em abril 
de 1990, cedida ao Executivo mediante a aprovação 
de uma medida provisória, editada pelo então Presi
dÉmte da República, Fémando Collor de Mello. 

Na mesma época, foi também aprovada a me
dida provisória do i:onfisco da poupança. Hoje, todos 
dizem que o confisco da poupança foi um absurdo, 
foi uma loucura daquele Presidente tresloucado, 
mas se esquecem de dizer que aquele confisco foi 
aprovado pelo Congresso Nacional na mesma épo-
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ca e no mesmo caldo de cultura em que foi aprova
da a lei que institui o Programa Nacional de Deses
tatização. 

O que esse projeto coloca em discussão é urna 
prerrogativa do Congresso Nacional. Nós queremos 
trazer para cá, para onde estão os legftirnos repre
sentantes da população brasileira e dos Estados da 
Federação, a discussão da privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce. 

Inclusive, na defEI,lla do projeto tenho procu
rado não entrar em detalhes sobre por que eu, 
particularmente, sou contra a privatização. O pro
jeto não trata disso. Mas em sendo ele aprovado, 
trazendo-se o debate para cá, para dentro do Se
nado Federal, nós vamos debater aqui se a Com
panhia Vale do Rio Doce deve ou não ser privati
zada. Esse debate, hoje, está restrito aos corredo
res do BNDES, à ação dos tecnocratas, do Sr. 
Mendonça de Barros, da Dr" Elena Landau, que, 
por mais competência que tenham nas suas áreas, 
não têm representatividade e competência no que 
diz respeito à representação para discutir tema de 
tal relevância. 

Nós até esperarfarnos que o Presidente da Re
pública, que iniciou a sua carreira pol ftica corno Par
lamentar, tivesse um comportamento de democrata 
e concordasse em ~ .Jmpartilhar essa decisão com o 
Congresso Nacional. Esse é o princfpio do projeto. 
Se, naturalmente, o projeto for aprovado, o Congres
so Nacional vai querer dar a palavra final sobre urna 
questão de tão relevante interesse. 

Agora, não dá para, através de sofismas, pro
curar evitar a votação do projeto. As declarações do 
Senador Elcio Alvares, Uder do Governo, na entre
vista publicada no Estado de S. Paulo, na segunda
feira, são um exemplo de sofisma. 

Nós vamos adiar a votação, porque os Sena
dores não vão se pronunciar sobre o projeto antes 
que esteja coriclufdo o trabalho dos auditores que 
estão fazendo a avaliação da Companhia Vale do 
Rio Doce. Nunca é demais repetir que entre as com
panhias que estão fazendo a avaliação da Compa
nhia Vale do Rio Doce está a KPMG, a mesma em
presa de auditoria que foi incapaz de, durante dez 
anos, descobrir o caixa dois do Banco Nacional. Tal
vez ela não tenha competência para descobrir falca
truas, mas tenha competência para avaliar a Com
panhia Vale do Rio Doce. 

Só que não vemos relação entre a discussão e 
votação do projeto e a continuidade dos trabalhos de 
avaliação da Companhia Vale do Rio Doce. Até por
que esse trabalho e o processo de avaliação conti
nuam correndo. 

O Senado paralisou a discussão do projeto, 
mas o trabalho de avaliação e o processo de privati
zação continuam em andamento. As empresas de
verão, até o mês de junho, apresentar a conclusão 
dos seus trabalhos, contendo o preço, a modelagem 
da privatização, a minuta do edital de privatização. A 
partir daf estará aberto o caminho para a privatiza
ção, que, na melhor das hipóteses, de acordo com 
os jornalistas que avaliam a Companhia Vale do Rio 
Doce pelo seu preÇSJ em bolsá_- que, naturalmente, 
não leva em consideração as _concessõ"'" de direito 
de lavra que a Vale do Rio DoCe tem em amplo tem
tório do País -, girará em tomo de US$12 a 13 bilhõ
es. Corno a União detém apenas 51% das ações, 
serão arrecadados em tomo de US$6 bilhões com a 
privatização da Vale, dinheiro que vai embora em 2 
ou 3 meses, nos juros da dívida interna brasileira. 

É uma situação semelhante àquela do cidadão 
que vende a sua casa para pagar a conta no bote
quim. Daf a 2, 3 meses, a conta continua do mesmo 
tamanho, ele está sem casa e continua a ter a conta 
para pagar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que está em 
jogo, neste momento, é a própria atribuição do Con
gresso Nacional enquanto Poder independente e 
que, pela própria Constituição, deve manifestar-se 
sobre o patrimônio da União - no caso, a Compa
nhia Vale do Rio Doce. 

Este Congresso vem sendo cada vez mais le
vado à desmoralização pelas ações do Poder Exe
cutivo. Não é demais lembrar aqui a edição de medi
das provisórias e a manifestação de diversos Sena
dores, neste plenário, contrariamente à reedição das 
medidas provisórias. No entanto, eles se recusam a 
tornar posição sobre projetes que procuram discipli
nar essa situação. 

Na próxima terça-feira, haverá a votação - es
peramos que haja; o Governo, possivelmente, vai 
querer adiar - de dois requerimentos, um, do Sena
dor Roberto Requião, solicitando a inclusão em pau
ta de proposta de emenda constitucional de sua au
toria que trata do assunto, e outro do Senador 
Eduardo Suplicy solicitando a inclusão, em Ordem 
do Dia, de projeto de autoria do Deputado Nelson 
Jobim que também trata da reedição de medidas 
provisórias. 

Portanto, na semana que vem haverá um bom 
teste para nós comprovarmos a sinceridade ou não 
de diversos Senadores que se manifestam, aqui, em 
defesa das prerrogativas do Congresso Nacional e 
contra o excesso de prerrogativas do Executivo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Con- agrícola, nada têm a ver com o trabalho duro da 
cedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, agricultura. Trabalflo duro sim, o mais duro trabalho 
por 20 minutos. que o homem já viVeu na sua aventura no Planeta 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pro- Terra. 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do. orador.) É evidente que se um trabalhador urbano, com 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta sex- origens agrícolas, conseguisse se manter com a sua 
ta-feira, com quorum mínimo para que haja sessão, profissão urbana de pedreiro, de funifeiro, de mecâ-
estamos aqui, no plenário do Senado Federal. nico e de eletricista jamais voltaria a ocupar um pe-

A Câmara e o Senado estão praticamente pa- daço de terra, empunhar o cabo de um guatambu e, 
rados, e esta paralisia ':3.ntecede, necessariamente, com a enxada e a cortadeira, viabilizar a semeadura. 
uma convocação extraordinária do Congresso pelo Preferiria o trabalhador urbano, de origens agrícolas, 
Presidente da República durante 0 próximo recesso sem a menor sombra de dúvida, viver ou sobreviver 
para que as mensagens do Governo e as emendas com dois salários mínimos que conseguisse numa 
constitucionais sejam votadas. cidade grande cidade ou numa cidade do interior. 

O que há por trás disso, Sr. Presidente? Nada O Senhor Presidente da República fala em re-
mais do que uma manobra clara do Governo da Re- forma agrária, mas recordo-me que, há alguns me-

ses, visitando o Paraná, apontou umà. brincadeira do 
pública para evitar que se concretize o protesto do governo daquele Estado, chamada Vila Rural, como 
Congresso Nacional contra o absurdo aumento do 
salário mínimo no Brasil. De doze reais foi o aumen- a solução da reforma agrária no Brasil, o que de-
to do salário mínimo. O aumento dos funcionários monstra com clareza que não sabe o que é reforma 
públicos inexiste. agrária e que não tem intenção alguma de fazê-la. 

Como, então, fazer com que 0 Congresso Nacio- Agora, Sr. Presidente, temos um Ministério da 
nal se cale e aceite, passivamente, esse absurdo? Reforma Agrária e, à frente dele, o Sr. Jungmann. 

Pelo velho método da convocação e da des- . Se não me engano, se não me falha a memória 
convocação. o salário dos Parlamentares ficará lnto- esse Sr. Jungmann, há um mês ou um mês e. meio: 
cado, mas cada um de nós receberá uma gratifica- quando Presidente do lbama, era autor de uma ini-
ção de. convocação e desconvocação de R$8 mil, to- · ciativa judicial para evitar que um macaco de circo 
talizando R$16 mil, sem desconto do Imposto de participasse de uma propaganda de refrigerante. 
Renda. Essa gratificação servirá para que os Parta- Muito mais ligado ao interesse dos macacos do que 
mentares equilibrem as suas finanças e 0 protesto ao interesse do agricuHor sem terra; muito mais liga-
duro contra o arrocho salarial absurdo dos funcioná- do a uma visão distorcida do que é a manutenção do 
rios públicos e do povo brasileiro não seja expresso equillbrio ecológico do que ao fato concreto da ne-
na indignação das tribunas. cessidade de trabalho de diversificação da produção 

Uma vez mais verificamos que a convocação, agrícola. 
no recesso, é uma farsa, porque estamos sem pauta O Sr. Jungmann, ao que me consta, procurou 
de votação, parados há uma semana e logo sere- um dos meus antigos assessores no Paraná, meu 
mos convocados para dar •agilidade" à votação de ex-Procurador-Geral do Estado, e solicitou-lhe sub-
matérias no Congresso Nacional, na Câmara e no sídios para dar consistência ao seu protesto judicial: 
Senado. evitar que um macaco de circo, desses que se exi-

No entanto, Sr. Presidente, gqstaria de me re- bem pela manhã, à tarde e à noite no picadeiro, de 
ferir a alguns exotismos do Governo Federal. origem africana - não é um animal natural de terras 

No Paraná, 12 mil sem-terra mantêm a ocupa- brasileiras-, fosse utilizado em uma propaganda de 
ção da fazenda Giacometti Marudirn Sem-terra e refrigerante. O meu Procurador, com ironia, sugeriu-
trabalhadores urbanos desempregados, agricultores lhe que procurasse um advogado da Coca-Cola, 
sem terra e trabalhadores urbanos de origem agríco- concorrente da fábrica de refrigerantes Pepsi-Cola, 
la, sem emprego e sem salário, se somam numa po·que ela estaria muito mais interessada em tirar a 
mistura explosiva na luta pela sobrevivência. Ocu- propaganda do ar. Certamente os macacos terão a 
pam um pedaço de terra para lançar a ela uma se- proteção do INCRA - tenho minhas dúvidas quanto 
mente, criar um porco, uma galinha e viabilizar, com aos agricultores sem terra e muitas dúvidas quanto 
o seu trabalho, o sustento de suas famnias. Traba- ao futuro da reforma agrária. 
lhadores urbanos, dizem os conservadores, se so- Vilas rurais, ridículas vilas rurais de s.OOOm2 
mam aos sem-terra e nada têm a ver com a tradição são consagradas pela palavra do Senhor Presidente 
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da República como a solução da reforma agrária no 
Brasil e, logo mais adiante, Sua Excelência nomeia 
o protetor dos macacos Ministro da Reforma Agrária! 
Vejo alguma coisa de ridiCulo e inconsistente nesse 
processo todo. 

O Presidente vai à Argentina. Lá, habilmente, 
desvia a atenção da opinião pública e da imprensa, 
no que diz respeito ao escândalo dos bancos, e lan
ça a tese da reeleição. Voita ao Brasil e diz que essa 
tese o irrita. É um hom001 de tempel:llnlento variável 
e de opiniões rapidamente mutáveis. 

Na Argentina, o Senhor Presidente da Repúbli
ca anuncia, com garbo e circunstância, junto com 
o Presidente Menem, a abertura da ponte entre o 
Paraná e o Estado de Missiones, entre o Brasil e a 
Argentina. Uma ponte tratada por Sua Excelência 
e pelo Presidente Menem há três anos; uma ponte 
importante para o Paraná, para o Porto de Parana
guá. Tão importante que, depois de ter sido acor
dada entre o Brasil e a Argentina, para evitar mais 
delongas, como Governador do Paraná, · eu a 
con~truí, sem recursos da Argentina ou do Brasil, 
com a autorização legislativa e com os recursos 
do Estado do Paraná. 

Essa pon1e está construída há dois anos. O Pa
raná a construiu sobre a· rio Santo Antônio, entre as ci-· 
dades brasileira e argentina de Capanema-e Andresito. 
E mais: construiu a aduana e a gendarmaria 

Há dois anos o Governo Federal a ignora. A 
ponte está fechada porque não se criou ainda 
uma unidade aduaneira. Mas o Senhor Presiden
te, naqueles entusiasmos a que é dado no exte
rior, garantiu à imprensa argentina que a ponte 
teria sido aberta no dia 20 do mês passado. Os 
argentinos ainda acreditam no Presidente da Re
pública. Os seus homens ocuparam a gendarma
ria e a aduana, o que é comum, esperando que 
o Brasil fizesse o mesmo. Mas o Senhor Presi
dente da República, até agora, não assinou o 
decreto criando a aduana e não designou os fun
cionários da Receita Federal que ali deveriam 
operar. E a ponte, hoje, é objeto de protestos, de 
passeatas e a causa da indignação de brasilei
ros e argentinos da fronteira. Mas Sua Excelên
cia ainda não arranjou tempo para cumprir a pro
messa que fez no território argentino. A abertura 
da ponte ainda é uma incógnita. 

Sr. Presidente, a aus1eridade é o tema do Go
verno. Há massacre dos trabalhadores e um aumen
to ridículo do salário mínimo. Mas, quando se trata 
de acordos políticos, a coisa muda de forma extraor
dinária. 

Estamos votando - e votarei a favor porque 
sou paranaense -um empréstimo do Banco Mundial 

para o Estado do Paraná, num programa que foi de 
minha iniciativa, quando Governador. 

Tínhamos o Programa Estadual de Desenvolvi
mento Urbano para viabilizar cidades médias e po
tencialmente médias. O programa se encerrou e 
criei um outro, denominado Paraná Urbano, que é a 
continuação desse projeto. Recebemos aqui o nihil 
obstat das autoridades federais para conceder o fi-
nanciamento. • 

Vou examinar g. situação fil)anceira do meu Esta
do. Deixei-o com extraordinário equilíbrio econõmico e 
financeiro. Bom equi11brio econômico ele ainda tem; 
mas a folha de pagamento que deixei, entre 58% e 
60% da receita lfquida comen1e, saltou, na média dos 
três primeiros meses deste ano, para 76,5%. 

Se levarmos em consideração que essa média 
é alterada por uma receita atípica nos outros meses, 
que é a receita de janeiro, QUe recebe o impacto das 
vendas de Natal, o Paraná deve estar com o peso 
de sua folha de pagamento ;10 redor de 80"/o. 

Portanto,• uma administração completamente 
inviável. Mas a recomendação do Governo Fecteral é 
de que os empréstimos sejam concedidos. Como, se 
as nossas prefeituras estão rigorosamente sem re
cursos? 

Na condição de Senador pelo Paraná, votarei a 
favor do empréStimo, mas não posso deixar de re
gistrar o paradoxo da autorização das autoridades 
monetárias e fazendárias para a concessão do mes
mo. Mais do que isso: este mês, o Paraná, muito 
m.ais generoso que o Presidente da República, con
cedeu substanciais e merecidos aumentos a alguns 
setores do funcionalismo público. A nossa folha salta 
de 80% para qualquer coisa ao redor de 85%. So
mando-se a isso o custeio e algumas pequenas des
pesas de um dos menores endividamentos do País, 
teremos qualquer coisa acima de 100%. Mas o Go
verno Federal autoriza e manda ao Senado o pedido 
da concessão do financiamento. Vamos concedê-lo. 
Eu, como paranaense, não teria condições de negá
lo às Prefeituras do meu Estado, que repassam es
ses recursos em investimentos na melhoria das con
dições de vida da população. 

Rca, no entanto, o registro do exotismo do Go
verno Federal, dos paradoxos das suas medidas; 
para mim, fica a dúvida que pode ser traduzida por 
aquela velha pergunta do quadro humorístico da te
levisão: "não será o macaco a estar certo?" 

Durante o discurso do Sr. Roberto Re
queião, o Sr. Eduardo Suplicy, suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. -



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
-

00049 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador, para uma comunica· 
ção inadiável, por cinco minutos, nos tennos do art. 
14, VIl, do. Regimento Interno. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT .SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabe-se que 
o Governo Federal tem insistido na tese da reeleição 
do Presidente da República, de governadores e de 
prefeitos. O Senador Roberto Requião mencionou 
que, em diálogo com o Presidente Carlos Menem, 
da Argentina, o Presidente Fernando Henrique. Car
doso, que lá esteve recentemente, estimulou e rece
beu estímulo para o tema do direito de reeleição. 
Nos últimos dias, ouvimos diversas proposições no 
sentido de que haja um plebiscito sobre direito de 
reeleição dos ocupantes de cargos do Executivo nas 
eleições municipais de 3 de outubro próximo. 

Segundo noticias da imprensa, o Vice-Presi
dente, Marco Maciel, empenha-se no sentido de que 
haja o plebiscito sobre reeleição. Ora, se acontecer 
apenas em 3 de outubro a decisão sobre o princípio 
de reeleição, está praticamente morta a possibilida· 
de de reeleição dos aluais prefeitos. No entanto, o 
princípio estaria por ser adotado. 

Registro, Sr. Presidente, que considero extre
mamente importante que façamos uso dos instru
mentos previstos na Constituição. Além das eleições 
diretas, que elegem prefeitos, governadores e Presi
dentes da República; além das eleições para os car
gos proporcionais de Vereadores, Deputados e Se
nadores, devemos fazer uso mais freqüente dos ins
trumentos que conferem soberania popular ao povo 
brasileiro. Refiro-me ao referendo e ao plebiscito. 

Assim, Sr. Presidente, afinno que considero re
levante a proposta de plebiscito para que se decida 
sobre o direito da reeleição. Mas eu gostaria que ou
tras questões fossem decididas mediante o plebi
scito, ou referendo popular, nas próximas eleições 
de 3 de outubro - apresentei proposta nesse sentido 
-, como por exemplo, a instituição do programa de 
garantia de renda mínima no Brasil. Se a proposta já 
tiver sido aprovada pt;!lo Congresso, seria um refe
rendo; caso contrá~o, um ple!Jiscito. De qualquer' 
maneira, acredito que ·essa decisão deva ser refe
rendada pela população brasileira, pelo conjunto de 
todos os eleitores. 

Que tenhamos o plebiscito para decidir sobre a 
reeleição, mas que o tenhamos também para outras 
proposições de vital importância para o País, tais 
como o programa de garantia de renda mínima e, 
por exemplo, a refonna da Previdência 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Presi
dência recebeu do Supremo Tribunal Federal os Ofí
cios n•s 59 e 62/96, de 23 de abril último, encami
nhando, para os fins previstos no art: 52, X, da 
Constituição F:ederal, cópia dos acórdãos transita" 
dos em julgado e dos pareceres do Ministério Públi
co emitidos nos Autos das Ações Originárias n"s 
348-2/320 e 342-31320. ' 

Os expedientes, anexados. aos processados 
dos Ofícios n•s S/55, de 1995, e 15, de 1996, res
pectivamente, vão à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a presente 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 10h18min.) 
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Ata da 56ª Sessão Não Deliberativa, em 6 de maio de 1996 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Emandes Amorim, Eduardo Suplicy, Valmir Campelo e Bel/o Parga 
(Inicia-se a sessão às 14h30min.) 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - De-

claro aberta a sessão. , -
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra

balhos. 
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Val

mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancio
nado: 

N• 161, de 1996 (n• 366/96, na origem), de 3 
de maio do corrente ano, referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 111, de 1995 (n• 4.324193, na Casa 
de origem), que acrescenta incisos ao art. 30 da Lei 
n• 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre 
a política agrfcola, sancionado e transformado na Lei 
n<i 9272, de 3 de maio de 1996. 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N• 124196, de 29 de abril de 1996, do Ministro 
de Minas e Energia, referente ao Requerimento n• 
200, de 1996, de informações, do Senador Antônio 
Carlos Valadares. 

N• 126/96, de 29 de abril de 1996, do Ministro 
de Minas e Energia, referente ao Requerimento n• 
262, de 1996, de informações, do Senador Artur da 
Távola. 

N• 325/96, de 26 de abril de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 195, de 
1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda. 

N• 333196, de 26 de abril de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n" 293, de 
1996, de informações, do Senador Freitas Neto. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 
N• 335196, de 29 de abril do corrente, do Minis

tro da Fazenda, referente ao Requerimento n• 207, 
de 1996, de informações, do Senador Lúcio Alcânta
ra. 

As informações parciais foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento aguardará na Secretaria-Geral 
da Mesa as informações complémentares. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N" 404, DE 1996 

Sr. Presidente, 
Requeiro a V. Ex", com base no § 2• do art. 50 

da Constituição Federal e na forma do art. 217 do 
Regimento Interno e do art. 1° do ato n• 22, de 15 de 
agosto de 1991, da Comissão Diretora que, ouvida a 
Mesa, seja solicitada ao Sr. Ministro das Minas e 
Energia as seguintes informações: 

1. quantas unidades turbogeradoras foram 
transferidas da Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco - CHESF, para as Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil - ELETRONORTE, a partir do ano 
de 1991 e quais as razões dessas transferências? 

2. Qual a potência em MW (ISO) de cada uma 
dessàs unidades, seu rendimento em Kg de com
bustíveiJl(Wh, seu ano de fabricação e tempo de uso 
pelaChesf? 

3. Quais os documentos que autorizam essas 
transferências? 

4. Qual o valor a ser pago pela Eletronorte à 
Chesf pela aquisição das máquinas acima citadas? 

5. Qual o valor de mercado para aquisição de 
máquinas novas com potência equivalente às acima 
referidas? 

6. Foi oferecido à Eletronorte alguma linha de 
financiamento para a aquisição desses equipamen
tos? 

7. Em que Estados da Federação encontram
se atualmente as máquinas provenientes da Chesf? 

8. Considerando a desequalização tarifária que 
hoje vigora no setor elétrico, qual a repercussão da 
aquisição de tais máquinas no preço final da energia 
vendida pela Eletronorte às empresas distribuidoras 
de energia dos Estados para os quais foram transfe
ridas as unidades turbogeradoras? 
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Justificação 

No ano de 1992 o Ministério das Minas e Ener
gia autorizou a Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco - CHESF, a ~nsferir para as Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil - ELETRONORTE, seis 
unidades turbogeradoras da usina termoelétrica de 
Camaçari, no Estado da Bahia, para fazer frente à 
emergência energéti.ca devido ao iminente colapso 
no atendimento à demanda da região Norte. 

Embora, naquele 'momento os equipamentos 
tenham atingido seu objetivo, hoje a Eletronorte está 
sendo obrigada a pagar uma conta gigantesca à 
Chesf pelo fornecimento dos equipamentos, indeni
zando um valor muito superior ao real valor dos refe
ridos equipamentos. 

Enquanto o mercado industrial sinaliza um va
lor médio de US$12,5 milhões para máquinas novas 
de 50 MW (o dobro da potência daquelas transferi
das), o valor total que se pretende subtrair da Eletro
norte é de US$75,2 milhões por seis máquinas de 
25 MW, que resulta num absurdo valor unitário apro
ximado de US$12,5 milhões. 

Outro fato grave é que no contexto da dese
qualização tarifária que hoje vigora no setor elétrico 
esses custos são todos computados na determina
ção do valor da tarifa fornecida por cada empresa 
geradora às empresas distribuidoras de energia elé
trica, o que, em última análise, significa que o consu
midor do Norte do País é que arcará com ônus desta 
transação, configurando mais um ato de violência 
contra a região Norte e contra os princípios constitu
cionais que pregam a redução das desiQ_ualdades in-
tra-regionais. • 

Por este motivo apelo à Mesa parà que aprecie 
a oportunidade e a necessidade do encaminhamen-
to deste requerimento de informações. . _ 

Sala das Sessões, 6 maio de 1996. - Senador 
Sebastião Rocha. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
requerimento lido será despachado à Mesa para de
cisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi-· 
mente Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência recebeu do Procurador-Geral de Justiça 
do Estado do Pará o Oficio n• 422196, de 24 de abril 
último, por meio do qual remete cópias de peças in
formativas dos inquéritos póliciais mil~ar e civil sobre 
os fatos ocorridos nas proximidades de Eldorado 
dos Carajás e informa que autorizou o deslocamen
to, para aquela área, dos Promotores de Justiça de 

Marabá e Curionópolis, e que designou Procurador e 
Promotores para acompanhar os mencionados in
quéritos policiais. (Diversos n• 39, de 1996) 
· O expediente será anexado ao Requerimento 

n• 365, de 1996, e remetido, em cópia, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo 
Melo. (Pausa.) 

Concedo a pálavra ao nÔbre Senador Ramez 
Tebet. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas-
tião Rocha (Pausa) · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo. V. Ex1 dispõe de 20 minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PDT-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e. Srs. 
Senadores, quero ocupar-me hoje de tema que julgo 
da maior relevância para o País por seu potencial 
destrutivo. Refiro-me às drogas, pesadelo que 
ameaça nosso futuro, na medida em que tem como 
público-alvo exatamente a juventude. · 

Recente relatório. da União Européia, enco
mendado a uma empresa privada- e publicado na 
imprensa brasileira -, considerou o Brasil o quarto 
pólo produtor de cocafna do planeta, atrás apenas 
dos cartéis colombianos, bolivianos e peruanos. o 
quadro, como se vê, é de extrema gravidade. 

Hoje, o narcotráfico movimenta internacional
mente a fabulosa quantia de R$500 bilhões ao ano, 
o que lhe dá extraordinário poder de persuasão junto 
a governos e instituições. É a mola mestra do crime 
organizado, que se sofisticou e se expandiu, toman
do-se não uma epidemia, mas uma pandemia, que 
ignora lim~es de fronteiras geográficas, idiomas ou 
culturas, corrompe governos, destrói vidas mundo 
afora e abala os alicerces morais das sociedades 
onde se faz presente. · 

Combater tal inimigo exige bem mais que me
didas de cunho repressivo. Nossa legislação não 
acompanhou a complicada trama desse processo 
diabólico, nem nossos instrumentos de combate ao 
crime aperfeiçoaram-se para enfrentar o inimigo. 

Temos tido a oportunidade de ver, nos cons
tantes choques entre policiais e traficantes, a desi-
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gualdade de condições em matéria de armamentos. 
De um lado, os policiais, com suas armas conven
cionais, de curto alcance, e munição contada. De 
outro, os traficantes, com seus fuzis AR-15 e metra
lhadoras de uso privativo de Forças Armadas ou de 
exércitos estrangeiros. ·· ·· ·· · 

Não é exagero concluir, ·diante desse panora
ma, que, nessa luta inglória, os traficantes estão 
vencendo. É preciso reverter esse quadro com ur
gência. Para tanto, é preciso, antes de tudo, que 
haja vontade política. E vontade política não é ape
nas o desejo de vencer, mas a determinação e o 
empenho de adotar as medidas necessárias para vi
rar o jogo. Isso, lamentavelmente, não vem aconte
cendo. 

Não é um problema gerado por este Governo -
mas é um problema que persiste neste Governo. 

Vejamos o que acontece com o Poder Judiciá
rio, instãncia importante, decisiva mesmo, nesse 
processo. Está desaparelhado e, paradoxalmente, 
sobrecarregado. Sua disfuncionalidade aumenta a 
taxa de impunidade, que realimenta e estimula a ex-
pansão do crime. ·· · ·-

Para ajustá-lo e colocá-lo em condições de 
combate, é preciso reaparelhá-lo, modernizá-lo, me
lhorando a qualidade de sua mão-de-obra e, sobre
tudo, ampliando-a. São providências urgentes, ime-
diatas - e não há sinais delas. · 

Quando se fala em reforma do Judiciário, pen
sa-se logo em controle externo, o que é apenas um 
detalhe. A questão central parece-me outra: como 
fazer justiça sem dispor dos meios práticos para 
operá-la? Como levar justiça a todas as camadas da 
população? 

Esse é um dos aspectos fundamentais no corn:
bate ao crime: a adequação da estrutura do Poder 
Judiciário, com mais juízes e legislação mais apro
priada. Segundo dados da Ordem dos Advogados 
do Brasil, temos um juiz para cada cinqüenta mil ha
bitantes. No mundo desenvolvido, a proporção é de 
um juiz para cada cinco-mil habftimfes. Há um déficit 
crônico de vagas de juiz. As poucas que existem são 
de difícil preenchimento, tal a deficiência a que che
gou a educação no País. 

O Congresso regulamentou os juizados espe
ciais, para decidir causas cíveis de menor complexi
dade, mas não M verba - ou vontade política - para 
implementá-los. · 

Segundo o Ministro da Justiça, Nelson Jobim, 
somente agora o Brasil e seus vizinhos continentais 
começam a selar intercâmbios para combate ao nar
cotráfico. Jamais, por exemplo, as polícias federais 

do Brasil e Argentina, ao longo da história, trocaram 
informações para a· captura de delinqüentes que cru
zam as fronteiras. 

Não admira que o crime organizado tenha encon
trado espaço para aqui expandir-se. Ainda bem que es
sas providências repressivas começam a ser tomadas. 

·Penso que é preciso agir simultaneamente em 
. frentes diversas: no campo repressivo, no campo da 
legislação, no campo da diplomacia, na área do Ju
diciário e, sobretudo, no campo pedagógico. Ou agi
mos com rapidez, ou estaremos correndo o risco de, 
tal como outros países vizinhos, nos transformarmos 
em narcocracias. A complexidade do problema e 
seu caráter transnacional envolvem ações na área 
da política externa. 

Por que todos. os movimentos internacionais 
contra o narcotráfico recomendam ações apenas no 
foco da produção, desprezando o consumo? Sem 
mercado de consumo, não há produção. Uma coisa 
está ligada à outra - e agir apenas numa das pontas 
é condenar-se previamente ao fracasso. 

São estas as reflex§es..que trago a esta Casa e 
-encaminho ao Governo FederaLCreio que está na 
hora de fazermos algo de concreto para reverter 
esse doloroso quadro de deterioração inoral e social 
em nosso País. Não é tarefa de um Poder só, mas 
dos três, em sintonia com os setores organizados da 
sociedade civil. Não há tempo a perder. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra· ao nobre Senador Geraldo Melo. 
·(Pausa.) 

Conceito a palavra ao nobre Senador Epitacio 
Cafeteira, por 20 minutos. · 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Governo 
já sentiu que a situação social do País se deteriora a 
cada dia. Acabamos de assistir à saída do sociólogo 
Betinho e de Renato Aragão do Programa Comuni
dade Solidária. 

Serão anunciadas hoje, por parte do Governo, 
propostas no sentido de tentar amenizar o problema 
no campo social. Fala-se também de um projeto que 
visa aumentar o número de empregoS. 

O Governo chegou a organizar um projeto no 
sentido de que, para novos empregos, diminua-se a 
contribuição social. Mas nada disso pode ir além de 
expectativa. O que existe hoje no Pafs, Sr. Presiden
te, é que o Real foi escolhido como escudo do Go
verno. E o povo até hoje está aplaudindo uma moe
da estável. 
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É verdade que a euforia desse aplauso vem 
gradativamente diminuindo, porque o custo da esta
bilidade dessa moeda tem sido muito maior do que a 
vantagem que tem trazido. 

Por empolgação talvez, quando foi lançado o 
Real, conseguiram que a cotação do dólar fosse 
muito inferior ao valor dessa moeda, algo em tomo 
de R$0,80. E esse. ajuste demorou muito a aconte-
cer. 

Falei de um modo~ Sr. Presidente, que não é o 
que determina o Governo. O Governo tem condições 
de estabelecer um preço, porque entra no mercado 
para vender ou comprar dólar, dentro do que ele 
chama de banda cambial. Mas esse preçó continua 
a ser ilusório, porque traz como conseqüência a de
terioração da nossa economia. 

O preço real de uma moeda - e aí não é troca
dilho porque a moeda se chama Real -, que deve 
existir sempre, é aquele que toma os produtos de 
um país competitivos em relação aos de outros paí
ses, e isso não temos no Brasil. A cotação da nossa 
moeda está a inibir a exportação, e nós estamos im
portando mais do que exportando. Na medida em 
que recebemos mercadoria externa a um preço bai
xo, porque a nossa moeda é cara, nessa ocasião, 
começamos a fechar nossas indústrias, lojas comer
ciàs, e o desemprego começa invadir esse Pafs de 
uma forma alarmante. 

Hoje o desemprego é a maior causa de insatis
fação no Brasil. Veja V. Ex", Sr. Presidente, que nor
malmente as populações saem do interior para a ci
dade na busca de oportunidades melhores. TIVel11<ls 
sempre o êxodo rural, o filho do trabalhador rural 
saía do interior, da terra onde vivia, e se dirigia para 
a cidade, porque as terras são tituladas, a maioria 
delas para quem não trabalha, para quem tem a ter
ra como quem tem dinheiro numa caderneta de pou
pança. 

O cidadão compra uma terra, cerca-a, mas não 
trabalha nela, não produz e, em consequência, não 
deixa ninguém trabalhar nem produzir. Como não 
trabalha, não contrata empregado para sua fazenda. 
E o que vem acontecendo normalmente? O homem 
que não tem terra e nem emprego no campo sedes
loca para a cidade, sem qualquer expectativa de em
prego. Trabalha como bombeiro, como frentista 
numa bomba de gasolina, como pedreiro ou então 
aprende alguma profissão simples, tomando-se, por 
exemplo, eletricista. Como é uma mão-de-obra não
qualificada, faz exatamente o trabalho mais pesado. 

O que estamos verificando hoje, Sr. Presiden
te, e que alarma qualquer um, é que, à medida que 

ocorre o desemprego, a maioria ou quase totalidade 
de mão-de-obra c\ão-qúalificada, vindo para a cida
de, está agora retomando ao campo, ao menos para 
fazer uma agricultura de subsistência. 

Portanto, o problema no campo foi aumentado 
em 1 OOo/o. Aos sem-terra somaram-se os sem-em
prego oriundos do campo e que a ele estão retor
nando. No massacre do Pará havia entre os mortos 
eletricista, borracheira; essa constatação que se faz 
é exatamente em função das· próprias notícias que 
estão aí. · · 

E o que estamos fazendo? Vamos fazer refor
ma agrária, mas que reforma agrária? O Brasil vai 
comprar suas próprias terras para evitar esse pro
blema? Não conhecia essa história de o Brasil com
prar as suas terras. Isso tudo porque nossa cultura 
diz que as terras foram doadas no começo por EI
Rei, em capitanias hereditárias e em sesmarias e de 
toda a forma; as terras não doadas foram, depois, 
incorporadas pelos Estados e vendidas para quem 
não se dispôs a trabalhá-las. 

Na minha região, Sr. Presidente, quem conse
guiu titular um pedaço de terra saiu à galope pã.ra a 
Sudene, visando implantar um projeto, para receber 
dinheiro e trabalhar a terra. Hoje, quando falam em 

·desapropriar terras do Banco do Brasil para assenta
mento, eu levantaria uma questão: por que não exà
minar terras que estão hoje financiadas pela Sude
ne, nas quais os titulares nada fizeram? Eles apenas 
receberam o dinheiro e não trabalharam a terra 

Temos que lutar não por uma reforma agrícola, 
pela mudança de titularidade da terrà, mas por uma 
reforma na mentalidade do povo. A terra é um bem 
de produção, só deve ter terra quem a usar para pro
duzir, não só para si mas também para este País, 
porque, da maneira como está, a situação ficará 
cada vez mais difícil. 

O Sr. Emandes Amorim- V. Ex" concede-me 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Ouço o nobre 
Senador Emandes Amorim. 

O Sr. Ernandes Amorim - Senador Epitacio 
Cafeteira, quero só testemunhar a verdade das suas 
palavras até porque sou filho de lavrador e originário 
de Rondônia. Moramos em uma região basicamente 
agrícola, onde já foram executados alguns projetos 
de assentamentos em módulos de 50, 100,200 hec
tares e 42 alqueires e aquela gente recebeu as ter
ras com título definitivo. O Governo, pensando que 
estava ajudando, financiou aqueles agricultores que, 
depois de assentados e já trabalhando naquela 
área, foram expulsos pelos juros bancáMos. O Go-
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vemo quer fazer agricultura, quer distribuir terras 
para pessoas sem terra e não mede as conseqüên
cias para saber como elas vão sobreviver naqueles 
assentamentos. V. Ex" falou em enfermeiras, borra
cheiros, enfim, pessoas que têm profissões diversas 
e, portanto, não têm habilidade para trabalhar a terra 
e nem encontram as condições neceSsárias para 
que nela possam permanecer. Se porventura rece
berem terras e lançarem mão de empréstimos ban
cários, com os juros ~e eslão ãf, é evidente que, 
mais cedo ou mais tarde, além de perderem o que 
receberam, ainda poderão sair para a vida comum, 
serem cadastrados no CADIN, irem para a inadim
plência e ficarem frustrados para o resto de suas·vi
das. O Governo Federal teria que observar os as
serrtamentos existentes e procurar, a partir de agora, 
selecioná-los. Num projeto trabalhado entre o muni
cfpio, o Governo e o próprio Incra, com a experiên
cia que este tem, deve-se procurar distribuir essas 
terras, mudando a maneira de emprestar recursos 
àquelas pessoas que ali vão habitar. Senador Epita
cio Cafeteira, no nosso município, pessoas que já ti
nham a sua fazenda em condições de produzir, to
maram emprestado dinheiro para comprar gado lei
teiro, mas os juros já superaram o valor das poucas 
cabeças de gado e de suas propriedades. Por outro 
lado, o Governo Federal empresta dinheiro a banêos 
com juros baixíssimos de 6% ao ano e penaliza a 
agricultura com os juros que ar estão. Essa politica 
está errada. O Governo precisa incentivar a área 
agrfcola e subsidiar esses financiamentos, para que 
os homens saiam da periferia das grandes cidades 
para o campo e produzam num país em que as pes
soas estão famintas. Numa vistta que fiz ao meu Es
tado, à nossa região, um dono de frigorífico disse 
que, no~ ano passado, abateu algumas mil cabeças 
de gado, mas que, hoje, está abatendo por volta de 
60% a 70% daquele montante. Não há quem com
pre a carne, a qual está de 30% a 40% mais barata. 
Isso implica que, realmente, o povo está pobre; njio 
existe dinheiro. Há necessidade de novas medidas, 
que devem ser tomadas com mais ênfase, com mais 
força, no sentido de apoiar os produtores, os agricul
tores, para que o Brasil se desenvolva. Muito obriga
do pelo aparte. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Senador Er
nandes Amorim, agradeço a V. Ex" pelo aparte. 

É claro que a má distribuição de terras é um pro
blema sério, mas o grande mal deste País é exala
mente a manutenção de um valor fictício da moeda. 

Atualmente entra muito dinheiro neste País, 
entram muitos milhões e até bilhões-de dólares. Mas 

a pergunta é: esse dinheiro entra para produzir ou 
para ganhar sem trabalhar? Ora, o Brasil ao pagar 
2% de juros ao mês, transforma-se num mercado 
ideal para quem aplica dinheiro. O dinheiro corre 
para o lugar que produz dinheiro. Os melhores títu
los que existem na Europa ou na América rendem 
8%, 8,5% ao ano. Se o Brasil paga 2% ao mês, em 
quatro meses já se obtém o resultado que os melho
res títulos dos Estados Unidos só teriam em um ano. 

Então, esse <linheiro entra aqui, e o Governo 
está fazendo urna mágica mutto interessante: ele é o 
maior devedor e é quem estabelece essa taxa de ju
ros alta, que atinge a indústria e o comércio e tam
bém o próprio Governo, que paga não com o seu di
nheiro, mas com o dinheiro de nós todos. Assim, o 
Pafs se enfraquece na medida em que paga esses 
juros altos, e qualquer um pode levar esse rendi
mento para o exterior. 

A grande revista de economia dos Estados 
Unidos, a Newsweek, disse: ·o Brasil é o próximo 
México". 

Vai haver urna desvalorização de 25%, ainda 
este ano na moeda, ou seja, aquilo é carta de segu
ro para evttar que essa desvalorização se faça ago
ra; porque, na realidade, enquanto não se fizer essa 
desvalorização, estão levando o ~lucro do dinheiro 
empregado. Se houvesse hoje uma desvalorização 
de 25% do real, o que eles já lucraram ficaria aqui; 
aqueles que quisessem levar algum dinheiro, leva
riam praticamente o capttal que empregaram duran
te esses quase 2 anos de existência dessa moeda. 
Começamos a pagar 4% de juros ao mês e hoje es
tamos praticando uma taxa de 2% ao mês. 

Esse é um problema muito complexo: aparen
tamos uma coisa e somos outra. Somos um País de 
moeda estável e de um povo pobre. O País também 
pobre porque o maior devedor que existe é o Gover
no brasileiro, e essa pobreza se reflete no desem
prego, porque nós não estamos podendo produzir 
para competir com o preço da moeda no mercado 
intemac;íonal. Vamos, como uma bola de neve, des
cendo a ladeira. Até quando? Até quando o povo vai 
conseguir viver nesse desespero? 

Se na inflação o povo tinha dinheiro, ele valia 
quase nada. Na recessão a moeda vale muito, mas 
ninguém tem dinheiro no bolso. Então, na época da 
inflação, comprava-se pouco; na recessão, não se 
compra nada. E os economistas podem dizer: os su
permercados estão vendendo mais. É claro! É preci
so sobreviver, mas estamos produzindo menos nes
te País, estamos exportando menos, caminhamos 
para uma situação de um déficit brutal. 
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E o dinheiro que entra no Brasil em grande ve
locidade atrás de juros, não tem nenhum compro
misso com o País e, nesta hora, ele sai daqui a jato, 
em avião supersónico. Ele sai mais rápido do que 
entrou. E o que vai acontecer com o País? 

Diremos para os nossos economistas que eles 
são os responsáveis por isso. No entanto, eles são a 
única categoria que não é penalizada pelos seus er
ros. Se um médico faz uma operação e erra, ele 
pode ser condenado à sadeia ou perder o tftulo por
que matou alguém; se um engenheiro constrói um 
prédio, e o prédio cai e morre gente, ele pode ser 
condenado à cadeia ou pode perder o seu título de 
engenheiro, mas o economista não. O economista 
levanta uma teoria, joga-a para este País - foi assim 
com o Cruzado, com o Cruzado Novo, está sendo 
assim com o Real - se não der certo, o economista 
alega que não tem culpa de nada. 

Então, Sr. Presidente, temos de nos conscienti
zar. Enquanto não procurarmos examinar da manei
ra mais clara, junto ao Executivo, esses problemas 
que se encadeiam, que vão da produção ao social, 
passando pelo problema agrário, o que temos? As 
Organizações Não-Governamentais lá fora estão re
clamando porque querem garantir as terras dos ín
dios. É muita terra para eles, que não trabalham, 
mas as organizações não governamentais dizem 
que nessas terras não se pode mexer. 

Há os índios, que têm muita terra, e há os sem
terra, que não podemos colocar na terra dos índios, 
porque as organizações não govemáménta:is não 
nos deixam fazer isso. 

Trata-se de um problema dHícil. Se não houver 
patriotismo e renúncia ao vedetismo, não chegare
mos a parte alguma, Sr. Presidente. 

O Sr. José Eduardo Outra - V. Ex' permite
me um aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Ouço V. Ex", 
Senador José Eduardo Outra. 
---- ---- ------- ----- - - - --

O Sr. José E:duardÓ Outra - Nobre Senador 
Epitacio Cafeteira, também não sou economista, por 
isso gostaria que V. Ex' me ajudasse, embora saiba 
que V. Ex' também não o é. Talvez, por não ser eco
nomista, não entenda por que o Governo apresenta 
como grande vantagem, como conquista, como vitó
ria da sua política económica, o fato de o Brasil hoje 
conta~ com aproximadamente US$50 bilhões em re
servas. Se eu fosse à tribuna do Senado e dissesse 
que fiz um ótimo negócio: tirei R$20 mil do cheque 

· especial do Banco do Brasil e apliquei na caderneta 
de poupança, provavelmente sairia daqui em uma 
camisa-de-força, porque me considerariam maluco, 

já que estaria pagando 10% de juros do cheque es
pecial e recebendo 1 ,5% ou 2% da poupança. No 
entanto, o Governo está fazendo algo semelhante e 
não é tachado de maluco. O Brasil tem US$50 bilhõ
es de dólares em reservas, que rendem os juros in
ternacionais de 6% ou 8%, mas, para compensares
sas reservas, tem que emitir reais. Depois para 'en
xugar' esses reais, para não causar inffação, precisa 
emitir títulos, pagando juros de 3 a 4% ao mês. Essa 
operação é semelh~nte à do ciqadão que tira dinhei
ro do chegue especial para aplicar na caderneta de 
poupança. No entanto, é apresentada como grande 
feito da nossa equipe económica. Talvez V. Ex' pos
sa me ajudar a decifrar essa esfinge. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - V. Ex' está 
absolutamente certo. Antigamente a nossa grande 
dívida era externa; a dívida interna era pequena 
Hoje, temos uma dívida interna enorme. O que cres
ceu foi a dívida interna; a dívida externa até dimi
nuiu. Por quê? Porque temos reservas. Elas vêm do 
exterior para serem aplicadas em real, com os juros 
de mercado, que são muito superiores aos juros da 
dívida externa. Então, ocorre o seguinte: temos·uma 
grande dívida interna enquanto se verifica o encolhi
mento da dívida externa - o que pode até parecer . 
bom, mas não o é - pela qual pagamos juros absur
dos. 

Li no jornal, há uns dois ou três dias, que um 
cidadão trouxe para o Brasil US$4 bilhões, e nin
guém quis. Por quê? Porque qualquer um que rece
besse esse dinheiro, para pagar os juros internacio
nais, não teria onde aplicá-lo. 

A situação do Brasil é, na realidade, dHícil. A 
moeda sinaliza para uma estabilização que não há. 
Hoje o povo questiona se vale a pena manter o valor 
da moeda internamente se, na realidade, importa
mos tudo de todo o mundo, e isso acaba com nossa 
produção. Nossos brinquedos, calçados e roupas 
não têm mais competitividade. Dentro de pouco tem
po fs50 vai acontecer até-com os alimentos. Muitos 
dizem que a produção agrícola cairá dentro de pouco 
tempo. Posso garantir a V. Ex' que brevemente os 
produtos agrícolas importados serão mais baratos do 
que os daqui. Por quê? Porque a moeda não está no 
seu valor de mercado, valor natural. Há o artitrcio do 
Banco Central que entra no mercado de compra e ven
da da moeda e sai dele para mantê-la dentro de um 
valor que dê ao Presidente da República a idéia de 
que vamos muito bem. Isso me assusta. 

Se o titular do Governo, seja federal, seja esta
dual - já fui Governador - não sair para conversar 
com o povo e sentir os seús ·anseios, mas limitar-se 
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a ouvir os áulicos, ficará certo de que está fazendo 
ótima administração. Todos os dias os áulicos dizem 
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que está 
tudo muito bem e de repente, vê-se este grande si
nalizador: o programa social da primeira-dama, 
Dona Ruth Cardoso, sofre a defecção de dois gran
des idealistas dos programas sociais- Betinho e Re
nato Aragão. Talvez esse fato sirva de alerta para o 
Presidente. Talvez, pgr isso, o Presidente hoje anun
cie medidas heróicas qt!le serão tomadas, mas, en
quanto essas medidas não se efetivarem o sofri-
mento continuará. ' 

Vejamos o problema dos sem-terra. Hoje existe 
uma Bancada muito grande de ruralistas, que se 
opõe a qualquer medida no sentido de agilizar a so
IIJçãO desse problema. A terra dos índios é intocável. 
E intocável porque, embora haja pouco índio e muita 
terra, as organizações não governamentais dizem 
que nessas terras ninguém pode tocar. Nas outras, 
a Bancada ruralista não aceita mexer. E os sem-ter
ra, somados aos sem-emprego, estão ocupando o 
País. Até quando? Quando teremos um Conselho 
que possa, realmente, aconselhar o Presidente da 
República? 

Sr. Presidente, vejo que o meu tempo já se es
gotou e quero deixar oportunidade para que outros 
tragam as suas preocupações. Não estou aqui para 
ensinar, para dizer qual é o certo, mas para dizer 
das minhas preocupações ao ver um povo que já 
não tem quase nada para comemorar, a não ser o 
resultado de uma partida de futebol. A tristeza hoje é 
grande. 

Outro sinal, Sr. Presidente, é a violência que 
e:rtá ocorrendo no P::ís - violência na Cidade, violên
cia no campo. Em Sao Paulo, mataram um cidadão 
que fazia avaliação das terras que seriam desapro
priadas. Segundo os jornais, ele fazia uma avaliação 
ma1s alta e depois recebia uma parte dela. Foi morto 
porque houve um desentendimento na hora de divi
dir o dinheiro. 

É difícil, Sr. Presidente. 
Neste País a cada dia surge novo escândalo. 

O escândalo de hoje não é discutido no dia seguinte, 
porqu~ há novo escãndalo. E tudo fica por isso, e 
tudo fica da mesma maneira. 

A cada dia que passa, Sr. Presidente, se não 
nasce a desesperança, pelo menos morre um pouco 
da esperança de todos nós. . .. _ 

Durante o discurso do Sr. Epitâcio Ca
feteira, o Sr. Emandes Amorim, 4° Secretá
rio, deixa a cadeir:a, da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Vai mi r Campe/o. 

Durante o discurso do Sr. Epitácio Ca
feteira, o Sr. Va/mir Campe/o, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Suplicy, Suplente de Secretário. 

. O S~. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Pres1dênc1a convoca sessão conjunta a realizar-se 
dia. 8 do corrente, .quarta-feira, às 19 horas, no ple
náno da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarã
es, destinada à apreciação das Medidas Provisórias 
n"s 1.374a 1411,de1996. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Ou
tra, Lfder do PT no Senado. 

S. Ex" disporá de 20 minutos. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores existe um 
ditado popular que diz que "o uso do cachimbo faz a 
b~ torta. • E algumas notícias publicadas nos jor
nais de ontem e hoje demonstram que talvez ci Po
der Executivo esteja com· a boca um pouco torta em 
relação aos Poderes Legislativo e Judiciário, quem 
sabe pelo fato de, no ano passado, o Poder Legisla
tivo, tanto a Câmara como o Senado Federal, ter fei
to tudo o que o Poder Executivo quis, aprovado ou 
rejeitado o que interessava ao Governo. 

f?igo isso particularmente em função de duas 
maténas que li nos jornais de hoje. O Governo já 
está contando como favas contadas que o Supremo 
Tribunal Federal, na próxima quarta-feira, derrubará 
a ação interposta por partidos de oposição, em rela
ção à tramitação da Proposta de Emenda Constitu
cional que trata da Reforma Previdenciária na Câ
mara dos Deputados. 

Contando com a vitória do Executivo, já se es
tabeleceu um calendário, a partir de quinta-feira, 
para votação da referida reforma, talvez acreditando, 
por esse vfcio da boca torta, que o Supremo Tribu
nal Federal irá simplesmente decidir a favor do Exe
cutivo. 

Temos absoluta confiança de que o Supremo 
Tribunal Federal julgará essa matéria à luz da Cons
tituição, com a máxima isenção, e tomará a posição 
correta, independentemente da vontade do Governo 
ou da vontade da oposição. Temos certeza de que o 
Supremo Tnbunal Federal, como instituição guardiã 
da Constituição brasileira, irá manHestar-se nessa 
direção. Assim como também acreditamos que o Su
premo .Tribunal Federal terá o mesmo comportamen
to quando do julgamento do mandado de segurança 
que diversos Senadores apresentaram contra o ar
quivamento da CPI do Sistema Financeiro. 
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Além dessa certeza que o Poder Executivo de
monstra em relação à decisão do Supremo, já vimos 
também manifestações de que é necessário que o 
"rolo compressor" seja ligado, que se acabe com os 
DVSs na Câmara e se aprove tudo o que quiser. 

A outra noticia que me surpreende - e que tam
bém deve fazer parte desse vfcio da boca torta - é a 
de que o Governo já está partindo do princípio de 
que o Senado da República irá simplesmente, mais 
uma vez, carimbar as modificações da Constituição 
que vierem da Câmara dos Deputados. A noticia de 
hoje é a de que se tem que votar tudo na Câmara 
dos Deputados - a refonna administrativa e a refor
ma da Previdência - até o dia 30 de junho, quando a 
Câmara ficaria liberada e o Senado - onde o número 
de candidatos a prefeito é menor e, portanto as elei
ções de três de outubro não deverão ter um efeito 
muito grande no quorum - votaria as matérias no 
segundo semestre, homologando as deliberações da 
Câmara. Assim, até o final do ano, estarão prontas 
as reformas previdenciária e administrativa. 

Sinceramente, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
nadores, espero que isso não volte a acontecer. 
Quando da discussão das emendas da ordem eco
nómica, o Governo pintava um quadro de que exis
tiam milhares de investidores às portas do Brasil 
com as malas cheias de dinheiro prontos a investir 
no País e, para isso, era necessário se aprovar com 
a máxima urgência aquelas medidas da ordem eco
nómica. 

Essa era a argumentaÇão brandida nesta Casa 
contra qualquer proposta de modificação das emen
das que vieram da Câmara dos Deputados. E o Se
nado Federal, como um grande cartório, carimbou; 
sem mudar uma vírgula, as propostas de emenda 
constitucional da ordem económica. 

Já ouvimos alguns Senadores dizerem: "Daqui 
para frente tudo vai ser diferente, no caso da Presi
dência e da reforma administrativa não vai ser as
sim, vamos discutir, modificar e aperfeiçoar". 

Parece que o Poder Executivo não está acredi
tando muito nessa fala de Senadores da sua própria 
base, pois estabeleceu este calendário: a Câmara 
dos Deputados vota tudo até 30 de junho e está libe
rada e, no segundo semestre, o Senado Federal ho
mologa o que veio de lá. 

Espero sinceramente que isso não aconteça, 
principalmente na questão da reforma previdenciá
ria. No dia da votação do relatório do Deputado Mi
chel Temer, eu estava na Câmara dos Deputados e 
o que vi não acontece nem nas Câmaras de Verea
dores de Canindé do São Francisco oti de Gararu, 

no Estado de Sergipe, com todo respeito que tenho 
por esses Munk :llios e por suas respectivas Câma
ras de Vereadores. A Câmara dos Deputados votou 
um relatório feito às pressas, na última hora, com 
uma série de artigos e parágrafos que haviam sido 
feitos à caneta e cuja cópia xerox estava apagada. 
Ou seja, os Deputados votal'ar!l uma série de coisas 
das quais não tinham conhecimento, mas votaràm 
porque havia sido feito toda uma "campanha", todo 
um processo de ffi9bilização qa base governista e 
São Francisco de Assis baixou naquele dia na Câ
mara dos Deputados. 

E é exatamente esse "Frankstein", ou melhor, 
esse "FranksTemer" que foi aprovado na Câmara 
dos Deputados. E é esse projeto, aprovado dessa 
fonna, que o Governo está convencido de que o Se
nado da República vai simplesmente carimbar, como 
fez na mudança do monopólio do petróleo, teleco
municações, etc. 

Será que, mais uma vez, isso vai acontecer, a 
exemplo do que aconteceu no ano passado, não só 
em relação às refonnas constitucionais, mas em re
lação ao Imposto de Renda de Pessoa Físicâ, ao 
Imposto de Renda de Pessoa Jurfdica, ao salário 
mfnimo? Será que o Senado da República vai, mais 
uma vez, se comportar apenas como cartório? 
Quando a Câmara elabora, o Senado carimba e o 
Palácio do Planalto funciona como casa revisora, ve
tando um ou outro ~o. 

Essa questão está colocada para que o Sena
do da República dê uma demonstração de autorida
de. Pois se continuarmos adotando essa postura, 
por intennédio da maioria governista no Senado, o 
que ficará demonstrado é a total falta de importância 
desta Casa. 

Será que continuaremos adotando também a 
mesma postura? E não bastam os pronunciamentos 
dos Senadores dizendo que, daqui para a frente, vai 
ser tudo diferente. Vamos ver, na prática, se o Sena
do se propõe efetivamente a ser um Poder inde
pendente. 

Aliás, esta semana temos duas matérias que 
vão colocar em cheque essa posição, duas matérias 
que têm direta relação com as prerrogativas do Con
gresso Nacional, particularmente do Senado Fede
ral. Amanhã vamos votar um requerimento de auto
ria do Senador Eduardo Suplicy para inclusão na 
pauta do projeto do então Deputado Nelson Jobim, 
que regula a edição das medidas provisórias. Nesse 
aspecto, já vimos aqui diversos pronunciamentos de 
senadores - dos mais variados partidos políticos -
criticando o excesso de medidas provisórias e o fato 
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de o Executivo exorbitar das suas atribuições, solici
tando providências do Congresso pois esses fatos 
não podem continuar assim. No entanto, esse proje
to esteve em pauta no ano passado - em agosto, se 
não me engano - e de lá para cá vem sofrendo su
cessivos adiamentos. 

A oportunidade que o Senado tem para acabar 
com a possibilidade de reedição sucessiva das me
didas provisórias é votando o projeto do então Depu
tado Nelson Jobim. Só 'que, na época, o Deputado 
Nelson Jobim era oposição ao Governo Collor, e 
possivelmente naquele momento interessasse; ago
ra, como ele é Governo, talvez não interesse mais a 
aprovação do seu projeto, neste momento em que 
virou moda •esqueçam o que escrevi, esqueçam o 
que propus, esqueçam o que falei'. 

Sr. Presidente, para não perder a oportunidade 
de tocar no assunto mais uma vez, quero dizer que 
é na quarta-feira a votação do nosso projeto, que 
condiciona à autorização do Congresso Nacional a 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce, ou 
seja, a retomada de uma prerrogativa que o Con
gresso Nacional tinha e que entregou ao Poder Exe
cutivo, em abril de 1990, quando era Presidente o 
Sr. Fernando Collor de Mello. Esse projeto esteve 
em pauta em agosto do ano passado. Estamos sa
bendo que o Governo procurará adiá-lo novamente, 
seja por meio de requerimento de adiamento por trinta 
áléiS, seja mediante requerimento para que seja ouVida 
a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

Sr. Presidente, vamos estar aqui com o Diário 
do Congresso Nacional da sessão do dia 29 de 
agosto de 1995, onde estão lá transcritas as pala
vras do Líder do Governo Federal, Senador Elcio Al
vares. O Senador Esperidião Amin, na ocasião, dis
se que votaria aquele requerimento de adiamento se 
houvesse o compromisso da Liderança do Governo 
de que aquela não seria uma mera medida protela
tória, o Regimento seria cumprido e, em vinte dias, o 
projeto voltaria ao plenário. E disse mais: 'Para mim, 
basta a palavra do Governo: O Líder do Governo 
reafinnou que aquela proposta de adiannento era por 
vinte dias. Depois, o Líder Sérgio Machado, do 
PSDB, também afinnou: 'Estannos pedindo vinte 
dias, não seis meses: Mas são mais de seis meses. 
Isso foi em 29 de agosto de 1995. Na quarta-feira, 
haverá requerimento para que seja ouvida a Comis
são de Serviços de .Infra-estrutura; depois, quem 
sabe, as Comissões de Educação, de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional, de Assuntos Sociais, de 
Fiscalização e Controle. Quando o projeto for vota
do, já vendeu, já acabou, já entregou. 

Esta semana, portanto, Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, haverá uma boa oportunidade para 
que o Senado da República, os Srs. Senadores e as 
Lideranças dos diversos partidos demonstrem que 
esses discursos de que o Senado não vai mais só 
carimbar o que vem da Câmara, não vai mais abrir 
mão de suas prerrogativas, não vai mais pennitir 
reedição de medida prov!sória são meros discursos 
ou, realmente, essa é a vontade que será expressa 
no voto de cada um dos Srs. Senadores. Esta será 
uma semana muito· importanté para o Senado da 
República, quando ele vai dizer, pelo voto dos seus 
Senadores, se é uma Casa independente, que quer 
manter suas prerrogativas, ou se efetivamente será 
transfonnado em um imenso, grande e caro cartório. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. EDISON LOBÃÓ - Sr. Presidente, peço 
a palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Edison Lobão, por cinco 
minutos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que 
vimos nesta tarde foi muito mais um calendário adre
demente organizado de acusações ao Governo do 
que provavelmente debates parlamentares do ponto 
de vista da atuação ordinária do Congresso. O Líder 
do PT, Senador José Eduardo Outra, indiscutivel
mente uma grande simpatia, uma daquelas figuras 
que conseguem conquistar amizades a cada· mo
mento, é, todavia, dos mais radicais na apreciação 
da atuação do Governo nesta quadra da vida demo
crática brasileira. 

Sr. Presidente, V. E~. que hoje está na Presi
dência mas ontem estava na liderança do PT, quan
do passou a liderança ao eminente Senador José 
Eduardo Outra não o fez simbolicamente; transferiu 
a S. Ex", também, a metralhadora giratória, com a 
qual este procura devastar tudo em sua volta em 
matéria de atuação do Governo. 

Sr. Presidente, onde está o fulcro da acusação 
do Senador José Eduardo Outra? S. ~ critica o 
Congresso por atrasar a votação de matérias - e é o 
caso do seu projeto, que diz respeito à Companhia 
Vale do Rio Doce - mas ao mesmo tempo critica o 
Governo por estar, segundo S. ~. atribuindo um 
prazo ao Congresso, que seria junho, para a vota
ção das refonnas. Não vejo coerência nisso, vejo 
dois pesos e duas medidas. Fala também do exces
so das medidas provisórias, com o que estou de 
aeordo. Porém, o excesso de medidas provisórias 
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editadas pelo Presidente da República só ocorre em 
virtude da lentidão, também, do Congresso Nacional 
na votação dos projetas submetidos a sua aprecia
ção. 

E por que é lento o Congresso Nacional? Por 
que não trabalha? Não, absolutamente! O Congres
so jamais teve tanta presença de deputados e sena
dores quanto nos últimos dois anos. O Congresso 
não trabalha eficientemente porque a Oposição - e 
não digo que este não 'seja o seu papel - trata de 
obstruir os trabalhos do Congresso Nacional. As re
formas estão em atraso? Estão, sim, graças às difi
culdades criadas pela Oposição. Aí estão os DVSs 
e, agora, a maioria tenta modificar o Regimento, pro
curando ganhar celeridade na votação dos projetas 
submetidos a sua apreciação. 

Ora, as decisões no Congresso precisam ser 
tomadas, e são tomadas em toda parte do mundo, 
em todo país democrático, pela maioria e não pela 
minoria. A minoria que se transforme em maioria, 
para que possa deliberar! Em todo pafs democrático, 
delibera a maioria. Quando a minoria consegue obs
truir o funcionamento do Congresso, algo está enra
do no Regimento. Daí é necessário que haja umà ai-' 
teração do Regimento, para que a minoria continue 
sendo minoria, reclamando e protestando, porém 
não impedindo a decisão da maioria e o funciona
mento do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, admiro a capacidade de luta do 
Senador José Eduardo Outra, penso até que S. Ex" 
exerce bem o seu papel de Líder da Oposição aqui 
no Senado Federal. Porém, S. E~. 1\~.m por isso, 
deixa de ser injusto com seus Companheiros. S. Ex" 
não deve querer ter a primazia na votação das medi
das aqui no Congresso Nacional. 

A maioria vota e decide. A minoria reclama e 
aponta eventuais equívocos e erros, mas não pode 
impedir o funcionamento do Congresso Nacional. 

Quanto à reforma da Previdência, devo dizer 
que se trata de uma questão delicada. Todos nós te
mos consciência disso. Se a reforma proposta pelo 
Governo não é boa, devemos encontrar uma outra 
solução que seja adequada; porém, não podemos 
deixar essa questão à margem do processo de ava
liação do Congresso Nacional, porque, de outro 
modo, estaremos condenando- isto sim- os apo
sentados à desgraça perpétua. Nesse sistema, não 
vai demorar muito para que a Previdência quebre, 
seja o caos total. Ou encontramos um caminho, uma 
solução para o sistema previdenciário brasileiro, ou 
estaremos condenando-o ao fracasso completo den
tro de cinco anos no máximo. Hoje sabemos que a 

Previdência, este ano, está pagando R$2,5 bilhões a 
mais do que arrecada. Só este dado já significa o 
fracasso completo da Previdência. 

É preciso encontrar uma solução; Se a solução 
que nós, o Governo, encontramos não é boa, esta
mos esperando uma por parte da Oposição. O Go
verno não é radical, não é intolerante, aceita suges
tão, desde que ela seja boa. O que não pode é sim
plesmente a Oposição criticar, condenar, obstruir, e 
não apresentar uma. solução viáyel a este País. 

Sr. Presidente, dito isso, quero deixar minha 
homenagem ao Senador José Eduardo Outra. Eu, 
se fosse do PT, estaria aplaudindo S. Ex" pela com
petência e pela ativa atuação no Congresso Nacio
nal. .. 

· · ·Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela Uderança do PT, por cin
co minutos. 

. O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy} - Tem 
a palavra V. Ex", para uma comunicação como Lí
der, por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Serei êxtre
marnente breve. Quero ·inicialmente agradecer os 
elogios que me fez o Senador Edison Lobão e :regis
trar que não fiz acusações, mas constatações. 

Sobre a questão do calendáno da reforma, o 
que _eu quesiionei é que a Câmara dos Deputados 
pode perfeitamente fazer o seu calendário, e a Lide
rança do Governo contar com o seu calendário. O 
Governo o fez partindo do princípio de que deseja as 
reformas aprovadas pelo Congresso, ainda este 
ano, e afirma que deve ser votado na Câmara até 30 
de junho, pois naquela Casa há mais candidatos a 
prefeito do que no Senado, sendo .assim o Senado 
votaria no segundo semestre. Ora, está se partindo 
do princípio de que o Senado não vai modificar ab
solutamente nada o que vier da Câmara. É isto que 
estou questionando nesse calendário. 

Com relação à proposta alternativa do nosso 
Partido, há um projeto de reforma da Previdência ofi
cial e que, inclusive, foi elogiado pelo Ministro da 
Previdência, dizendo que foi melhor do que o do 
'FranksTemer', mas não se dispõe a votar. E quan
do foi derrotado o relatório do Deputado Euler Ribei
ro houve quem propusesse que se colocasse em vo
tação o projeto do Deputado Eduardo Jorge do PT; 
mas isso não foi feito. 

Em relação à maioria votar ê a minoria obstruir, 
ou a minoria 'chiar', eu concordo. O problema é que, 
aqui no Senado a maioria não quer votar esses dois 
projetas aos quais me referi: o projeto do Deputado 
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Nelson Jobim que foi aprovado na Câmara, e o meu 
projeto que é da Vale do Rio Doce. Se a maioria vo
tar contra, eu respeito, pois ela rejeitou o projeto, 
mas a maioria não quer votar, é é esta neste Sena
do que está obstruindo, neste caso particular, esses 
dois projetos. Nós queremos que seja votado; quem 
é a favor vota a favor, quem é contra vota contra. 
Adiar é que não pode, Senador Edison Lobão. 

Muito obrigado. , 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner 
por 20 minutos. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, trarei 
um assunto que parece mais de âmbito regional, 
mas que, na verdade, atinge a todos nós. Faz parte 
da economia brasileira, sem dúvida alguma, mas se 
refere muito de perto a Santa Catarina por ser maté
ria muito forte daquele Estado, que é um dos pionei· 
ros nessa área 

Não posso deixar de registrar uma exposição 
de motivos que o Prefeito da cidade de Concórdia, 
em Santa Catarina, nos dirigiu. Ele nos transmite a 
preocupação que tem em relação à avicultura e à 
suinocultura no seu Município de Concórdia, mas, 
por extensão, atinge o Estado • e por que não dizer
no País inteiro. 

viou: 
Em rápidas palavras, lerei a carta que nos en-

'Senhor Senador 
O Município de Concórdia é o maior 

produtor de carne suína e de carne de fran
go do Estado de Santa Gatarina, respectiva· 
mente 27.300 e 44.100 toneladas. 

Na condição de Prefeito deste Municí· 
pio, não poderíamos deixar de cumprir o 
nosso dever .e manifestar a nossa preocupa
ção com o futuro do setor de produção de 
carnes especialmente ele suínos e de aves. 

A avicultura tem sido a âncora do Pla
no Real, e a suinocultura tem apresentado 
crescimento ano a ano, colocando à disposi
ção da população carne e produtos de quali
dade a preços cada vez mais acessíveis. 

Porém, atualmente, esses setores es
tão enfrentando seriíssimas dificuldades, 
causadas pelo excessivo achatamento dos 
preços pagos ao produtor e pelo aumento 
do custo de produção. 

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

O preço do suíno vivo passou de 
R$0,94/kg em janeiro de 1995 para R$0,67/kg 
em abril deste ano, uma queda de 28,7%. 

O preço do milho, principal componente 
de alimentação do suíno passou, neste mesmo 
período, de R$7,8fsaoo para R$1 0,4G'saco, um 
aumento de 30%. 

Concórdia, assim corno o Estado de 
Santa cantarina, não é auto-sufiCiente na 
produção de milho, pagando, por isso, sem
pre um alto preço em termos nacionais ( ... ). 

- Das 4.500 propriedades rurais do mu
nicípio de Concórdia, em tomo de 3.000 de
senvolvem a suinocultura, sendo, portanto, 
uma atívidade de grande importância social 
e econõmica, fundamentàl para a viabilidade 
das propriedades familiares e, como conse
qüência, para a fixação do homem no meio 
rural. 

Entretanto, pelas aluais dificuldades no 
mercado, com excesso de oferta de suínos 
vivos, está havendo represamento de ani
mais prontos para abate nas propriedades 
produtoras, por período de 20 a 30 dias nas 
propriedades integradas às agroindústrias e 
por mais tempo nas não integradas, onde 
existem animais terminados com 11 o a 
120kg de peso vivo, que não encontram 
mercado ( .•. )', pois a média é de 80 a 95 
quilogramas. 

O represamento de suínos prontos 
para abate nas propriedades, resulta em 
maior consumo de alimentação, pior conVer
são alimentar, maior custo de produção e 
maior oferta de carne para o mercado, o que 
significa que o final da crise se apresenta 
cada vez mais distante. · 

Esta situação e a perspectiva do mer
cado nacional e internacional de grãos, nos, 
deixa temerosos do pior, que é a falêocia dos. 
suinocuHores e a instalação do caos econõmi- \ 
co e social em nossa região. É necessário que · 
alguma medida seja adotada, por parte do 
Governo Federal, visando modificar este qua
dro, especialmente da suinocultura. 

Nossa proposta imediata, é que o Go
verno Federal acione mecanismos de aquisi
ção e estocagem de carne suína, possibili
tando o abate dos animais prontos represa
dos nas propriedades, e também acione me
canismos de abastecimento de milho, direta
mente aos suinocultores.' 
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Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores 
está aqui uma proposta muito clara para enfrentar
mos esse problema. Ou seja, propiciando mecanis
mos de estocarmos o produto - pois estamos numa 
época de safra -, para que na entressafra haja o ar
mazenamento e aí se possa soltar no mercado e 
abastecermos. Com isso estaríamos descongestio
nando o represamento de suínos vivos que existem 
prontos para o abate. ' 

No nosso ponto de vista, estas medi
das irão atenuar as dificuldades dos suino
cultores, enquanto a produção não se equili
brar com a demanda do mercado, e poderão 
garantir a continuidade da atividade, sem 
causar grandes sobressaltos no abasteci
mento de carne e produtos suínos no mer
cado nacional, assim como nos negócios de 
exportação. 

Sr. Presidente, ele termina fazendo este apelo, 
porque, esta é a preocupação que existe no momen
to. Acreditamos, Sr. Presidente, que através de fi
nanciamentos a Conab poderá fazer com que os fri
goríficos abatedouros annazenem essa oferta aluai, 
superior ao consumo, para que seja consumida em 
época oportuna, quando então haveria o aproveita
mento, evitando o início de uma crise que está por 
acontecer. O mesmo deve ser feito com o milho e 
outros grãos, alimentos básicos que são cultivados 
por milhares de fammas em todo o País. Desta for
ma, manteríamos o emprego nesse· -setor tão rele
vante de nossa economia, além de termos !orte al
ternativa em alimentação no País. Os setores da avi
cultura e da suinocultura são importantes para a ali
mentação e o Governo poderia se dedicar a esse 
setor, sem alavancar muitos recursos. Essa solução 
parece-nos muito procedente; já foi obtida na capital 
da suinocultura brasileira, Concórdia, onde está ins
talada a sede do Centro Nacional de Pesquisa de 
Suínos e Aves do Brasil. 

Creio, Sr. Presidente, que não podemos ficar 
omissos diante de tal situação qtie é objeto de· muita 
preocupâção e terá reflexos nos demais Estados 
que lidam com esse setor da economia nacional. 

Era o que tinha a dizer. 
Durante o discurso do Sr. Casildo Mal

daner, o Sr. Eduardo. Suplicy, Suplente de 
Secretário, deixa a carteira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICV (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, consta da 
pauta da Comissão de Assuntos Económicos de 
amanhã de manhã a anáfise da mensagem do Exe
cutivo relativa ao entendimento com o Governo do 
Estado de São Paulo sobre o destino do Banespa 
Como sub-relator dessa mensagem - o Senador Pe
dro Piva é o relator principal -, gostaria de aqui expor 
uma contribuição que submeterei à análise dos Srs. 
Senadores; · · · -

Proponho, Sr. Presidente, que o Banespa ve
nha a ter forma de banco público. Por este motivo, 
apresento emenda para que sejam incluídos os se
guintes artigos na mensagem que vai autorizar a 
proposta de entendimento entre o Governo Federal 
e o Governo do Estado de São Paulo: 

Incluam-se os seguintes artigos onde coube
rem: 

Art. 1°- Fica o Governo de São Paulo, 
na qualidade de acionista majoritário e con
trolador do Banespa, autorizado a apresEm
lar e· submeter aos demais acionistas pro
posta de alteração estatutária do banco I-

§ 12 - Da proposta de alteração estatu
tária deverá constar a composição do Con
selho de Administração do Banespa num to
tal de 15 (quinze) membros, assim distribuí
dos: 

I- sete membros indicados pelo con
trolador majoritário, entre os quais deverá fi
gurar, necessariamente, o Presidente da Di
reteria Executiva da instituição financeira e 
um membro orit:)inário das universidades es
taduais especializado em economia; 

11 - dois membros indicados por asso
ciação de prefeituras paulistas proprietárias 
de, no mínimo, 6,67% das ações ordinárias 
nominativas do banco; 

III - dois membros indicados por asso
ciação de pequenos e médios produtores ru
rais, domiciliados no Estado de São Paulo, 
proprietários de, no mínimo, 6,67% das açõ
es ordinárias nominativas do banco; 

IV- dois membros indicados por asso
ciação de pequenas e médias empresas ur· 
banas, domiciliadas no Estado de São Pau
lo, proprietárias de, no mínimo, 6,67% das 
ações ordinárias nominativas do banco, en
tre os quais deverá figurar, necessariamen
te, um integrante do Conselho Deliberativo 
do Sebrae-São Paulo; 
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V - dois membros indicados por enti
dades dos funcionários da instituiÇão pro
prietária de, no mínimo, 6,67% das ações 
ordinárias nominativas do banco; 

§ 22 - Rca: o Poder Executivo autoriza
do a restringir a representação a que teria 
direito somente pelo critério de controle de 
ações, de forma a assegurar o controle so
cial do banco na fomna prevista nos parágra
fos anteriores; ' 

§ 32 - Rca vedada a indicação âe 
membros da Diretoria Executiva para com
por o Conselho de Administração, salvo o 
assegurado no inciso I do§ 12; 

§ 42 - Os membros indicados confor
me inciso V serão escolhidos por eleição di
reta entre os funcionários do conglomerado 
Banespa; 

§ s• - Os integrantes dos incisos 11 a IV 
acima terão prazo de dois anos, a partir de 
publicação desta lei, para integralizar o per
centual de 6,67% de ações ordinárias do 
banco. 

Ar!. 22 - O Conselho de Administração 
do banco, composto da forma acima especi
ficada prevista por • Acordo de Acionistas", 
deverá obter quorum deliberativo, qualifica
do de 80% de seus membros para decidir 
sobre as seguintes matérias: 

I - proposta de alteração do Estatuto 
Social; 

11- proposta de modificação do objeto 
social do Banespa; 

III - aprovação da indicação e da pro
posta de destituição de membros da Direta
ria Executiva; 

IV - proposta de fusão, cisão, dissolu
ção liqüidação ou alteração do controle acio
nário do Banespa e de suas subsidiárias, 
bem como sua incorporação à outra.S socieda
des e a incorporação de outras sociedades; 

V - aprovação dos termos do Contrato 
de Gestão. 

Prossegue, ainda, com outros detalhamentos 
que visam, sobretudo, que o Banespa venha a ter 
um controle social mais amplo. 

Infelizmente houve, ao longo das últimas déca
das, uma apropriação privada do Estado e de duas 
empresas e agências. Temos diagnosticado que a 
dilapidação do património público de forma institu
cionalizada é um dos principais componentes da cri
se do financiamento dó 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 Legisla
tiva do Estado de São Paulo, e o relatório da Audito
ria do Banco Central mostram, de forma contunden
te, que, por falta de controle social, as principais re
gras que organizam o sistema financeiro público e 
privado não foram eficazes e · têm sido constante
mente negligenciad?s com a cçmplacência do Ban
co Central, em razão de interesses políticos de gru
pos majoritários presentes nos últimos Governos. 
Não se trata apenas de não privatizar o banco, mas 
de instituir sistemas sociais e públicos de controle 
sobre seus fluxos, projetas e prioridades. 

O núcleo dessa proposta reside em institucio
nalizar 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 suas demandas seja claramente 
expresso. 

Esses selares deverão possuir no mínimo 
6,67% das ações ordinárias, integralizáveis num pra
zo 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 
o intuito de democratizar a gestão da empresa. 

Além desses setores sociais, os funcionários 
do Banespa terão direito também a duas vagas no 
Conselho de Administração, em virtude de já possuí
rem mais de 15% das ações ordinárias (13,7% das 
quais pertencentes à CABESP). 

O • Acordo de Acionistas" proposto é necessá
rio para garantir a adesão dos acionistas privados ao 
conjunto de conceitos de banco público e aos princí
pios de sua gestão, apresentados nesta emenda. 

O Contrato de Gestão com controle social e a 
direção executiva profissional autónoma (administra
tiva, económico-financeira e operacional) e com 
mandato definido são, a nosso critério, as respostas 
necessárias às objeções dos vários críticos da exis
tência de um banco público. É necessário e5se arca
bouço institucional, criando mecanismos de defesa 
contra administrações e governos predatórios, para 
evitar que o banco possa ser manipulado por gover
nos populistas ou corruptos. O banco deve ser total
mente resguardado contra intervenções do Executi-
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vo no seu dia-a-dia, sejam aquelas voltadas a dar 
sustentação a operações de interesse de empresas 
ou grupos ligados ao governo, sejam aquelas que 
pretendam dar respostas às pressões para que se 
sustentem as necessidades de financiamentos do 
setor público. 

A importância dos bancos públicos, onde se in
clui o Banespa, está expressa na concessão de cré
ditos em todos os setores da economia, principal
mente nos setores público, rural, habitação e outros 
serviços, diferentemente dos bancos privados que 
atuam em áreas que lhe sejam rentáveis, pois o ob-
jetivo é simplesmente o lucro. · 

Esta emenda, além de apresentar um novo for
mato conceituai de controle de empresa pública, tem 
incidência nesta conjuntura em que é anunciado o 
fim da intervenção e quando setores que pretendiam 
a privatização voltam com um projeto restritivo do 
raio de ação do banco, de diminuição da sua capaci
dade operacional, seguido de demissões, fechamén
to de agências, sem que a sociedade tenha sequer 
discutido que projeto pretende o Governo para o Ba
nespa. 

Gostaria de ressaltar que esta emenda é coe
rente com a proposta que foi apresentada pelo Parti
do dos Trabalhadores, na Assembléia legislativa do 
Estado de São Paulo, sobretudo pelo Deputado Rui 
Falcão, principal signatário da proposição e líder do 
PT, no ano passado, na Assembléia legislativa. 
Para essa proposição contribuíram também o con
junto dos servidores do Banespa, que estão muito 
interessados na preservação da instituição. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria 
de assinalar também que nesta semana surgiu no
vamente o debate relativo à questão de todos os 81 
membros do Senado Federal e seus suplentes se
rem eleitos pelo voto dos senhores e senhoras elei
toras em todo o Brasil. 

No ano passado, apresentamos um projeto que 
institui eleições direta:s para os suplentes de candi
datos ao Senado Federal. 

Art. 2° ................................................. .. 
§ 1°. Cada Estado e o Distrito Federal 

elegerão três Senadores, com mandato de 
oito anos. 

§ 2". A representação de cada Estado 
e do Distrito Federal será renovada de qua
tro em quatro anos, alternadamente, por um 
e dois terços. 

§ 3°. Cada senador será eleito com 
dois suplentes. -

Há também uma outra proposrçao, 
uma emenda à Constituição, no sentido de 
reduzir o mandato dos Senadores para qua
tro anos. Contudo, este projeto de lei está 
adaptado ao que hoje é vigente na Constitui
ção, em que o mandato de Senador é de 
oito anos. 

O art. 32 dispõe que: 

Art. 3°. Os suplentes a que se refere o 
§ 3° do artigo anterior serão eleitos âe forma 
di reta. 

Parágrafo único. A eleição de que trata 
o caput deste artigo seguirá o mesmo rito 
que rege as eleições para senadores, ou · 
seja, obedecerão ao princípio má]óritário. 

Art 4°. Na eleição direta para suplente 
de senador, a representação de cada Esta
do e do Distrito Fedefill elegerá seis suplen
tes, alternadamente. 

§ 1°. Na renovação de um terço do Se
nado Federal, eleger-se-ão dois suplentes 
partidários. 

§ 2•. Na renovação de dois terços do 
Senado Federal, eleger-se-ão quatro su-
plentes partidários. · 

Art s•. Considerar-se-ão suplentes de 
representação partidária: 

I · os mais votados sob a mesma le
genda; 

-·11 • em caso de empate na votação, o 
mais idoso. 

Art 6°. O registro do suplente partidá· 
rio far-se-á com o do candidato a Senador 
na forma da lei. 

Aril. 7". O suplente será convocado nos 
casos de vaga de investidura em funções 
previstas no art. 56 da Constituição, ou de li
cença superior a cento e vinte dias. 

Parágrafo único. Ocorrendo vaga e 
não havendo suplente, far-se-á eleição para 
preenchê-la, se faltarem mais de quinze me
ses para o término do mandato. 

Esta proposição ·recebeu -parecer favorável do 
Senador Jefferson Péres na Comissão de Constitui· 
ção, Justiça e Cidadania, sendo que, naquela cernis· 
são, solicitou-se ainda que houvesse um parecer tam
bém da Comissão de Reforma Político-Partidária, que 
está sendo presidida pelo Senador Humberto Lucena 
e que tem como relator o Senador Sérgio Machado. 

Desde o semestre passado, foi concedido o 
prazo de 30 dias para que essa comissão profira pa· 
recer sobre a matéria. 
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Todavia, se houve uma conclusão, esta a"inda 
não foi remetida à Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, o que espero seja feito em breve, 
para que o quanto antes esse projeto seja votado. 
Seria importante um clamor por parte da sociedade 
brasileira, no sentido de ser modificado esse proce
dimento. 

Rettero o respeito que tenho por todos os Sena
dores desta Casa e os trato como iguais. Contudo, 
acredtto que devemos aperfeiçoar a representatividade 
de todos os que chegam ao Senado através da eleição 
direta. Esta é a proposição que está por ser examina
da e votada pelo Senado Federal. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 

a palavra ao nobre 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 episódio 
que ficou conhecido como "a tragédia da hemodiáli
se em Caruaru" alcançou repercussão nacional e in
ternacional. Isso ocorreu não só pelo número de pa
cientes envolvidos, mas sobretudo pelo fato de tra
tar-se de um episódio inédtto na história da saúde 
pública do Brasil e do resto do mundo. De fato, cen
tenas de pacientes que procuraram tratamento no 
Instituto de Doenças Renais de Caruaru terminaram 
intoxicados, ficando mais doentes ainda e - o que é 
mais grave - vindo a falecer 44. A tamma caruarense 
perdeu, em função desse tratamento, 44 vidas. 

Está patente a responsabilidade da União nes
se lamentável episódio, pois o Instituto de Doenças 
Renais de Caruaru era urna das muttas entidades 
inscritas no Sistema Único de Saúde e, como tal, 
credenciada para receber recursos da própria popu
lação para atendimento dos doentes renais. De ou
tra parte, cabe à própria União e à articulação com o 
Governo do Estado a fiscalização dessas instituiçõ
es, para que bem possam cumprir a sua missão de 
salvar vidas e não contribuir para a morte de seus 
pacientes. O próprio Ministro da Saúde, Adib Jatene, 
em vistta ao Estado de Pemambuoo, reconheceu a
responsabilidade da União, sua omissão na fiscali
zação da entidade prestadora do serviço de hemo
diálise. 

De outra parte, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, a nossa legislação, a doutrina e a jurispru
dência são unânimes na oonstatação da obrigação 
do Estado de indenizar os administrados, nos casos 
de danos provocados por oomportamento omisso do 
Poder Pública. Assim sendo, toda vez que o Poder 

Público é omisso, sobretudo em termos de presta
ção do adequado serviço de saúde às populações, 
tem sido norma o reconhecimento da necessidade 
de indenizar-se os pacientes vitimados. 

Assim entendemos que na presente sttuação a 
União deve reconhecer a sua responsabilidade 
como forma de minorar o drama dessas tammas que 
perderam seus entes queridos. Muttas das vítimas 
eram pais de famma e única fonte de renda. Por 
conseguinte, a sua ausência, além da perda huma
na, deixa também á míngua os seus filhos, os seus 
descendentes, o que nos leva a reconhecer a Obri
gação da União de indenizá-los. 

Neste sentido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, estamos apresentando um projeto de lei, 
através do qual fica concedida aos dependentes dos 
que perderam a vida no tratamento da hemodiálise 
no Instituto de Doenças Renais de Caruaru pensão 
mensal no valor de R$500, equivalente à metade do 
teto do salário de benefício pago pela Previdência 
Social. Não se trata de repor a perda dessas famí
lias, mas -volto a insiStir- de minorar o drama da 
perda de seus entes queridos e da falta de renda 
para sObreviverem. 

Por isso, apressamo-nos em apresentar esta 
proposição, a qual - temos certeza - será bem aceita 
pelos nossos companheiros desta Casa. Todos são 
unânimes no cumprimento da lei, que estabelece ser 
dever do Estado, do Poder Público, assegurar ade
quada saúde; sobretudo às populações mais pobres, 
mais carentes, como eram justamente aquelas que 
procuraram..o Instituto de Doenças Renais de Carua
ru e que lá sofreram essa intoxicação que terminou 
levando-as à morte. 

Tenho certeza de que este projeto merecerá a 
atenção dos meus pares e tramitará em regime de 
urgência, para que possamos dar apoio às famflias 
dos 44 pacientes de Caruaru. 

Também esperamos, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, que, desta forma, os responsáveis 
pelo Poder Público nas questões de saúde, sobretu
do no que diz respetto à prestação de se!Viços como 
esse da hemodiálise, possam fiscalizar melhor, sele
cionar melhor as entidades e evitar que fatos tão la
mentáveis ocorram, levando o Brasil para o noticiá
rio nacional e internacional como o pafs das tragé
dias, do descaso pelas vidas dos pacientes submeti
dos às suas clínicas e a seus hospitais. 

É lamentável abrir os jornais do meu Estado, 
os jornais do País e do exterior e ler que mais um 
pai de famma faleceu em função dessa intoxicação. 
Tais mortes foram divulgadas dia a dia, começando 
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com uma pessoa e somando-se hoje 44. Nós só te
mos que lamentar esse episódio que não tem similar 
na história da saúde do Brasil e, talvez, do mundo. 
Mas não basta lamentar! Não basta se solidarizar! A 
Assembléia Legislativa de Pernambuco, em boa 
hora, constituiu uma CPI que está apurando tal res
ponsabilidade, cujo relatório estará sendo aprovado 
possivelmente amanhã. Entretanto, ao lado das pro
vidências sugeridas pela referida CPI, desejamos 
que a União seja chamada também a atuar, sobretu
do indenizando as fammas que perderam os seus 
entes queridos no drama da hemodiálise. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, em solidariedade a essas farnOias, estamos en
caminhando à Mesa este projeto de lei, que concede 
uma pensão especial para as farnOias dos 44 pa
cientes de hemodiálise do Instituto de Doenças Re
nais de Caruaru. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
landa, o Sr. Bel/o Parga, deixa a cadeim da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduar
do Suplicy, Suplente de Secretário. 

O SR.PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Sobre 
a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 1A Secretário 
em exercfcio, Senador José Eduardo Outra. 

São lidos os seguintes 

OFICIO N• 87/96- GLDPT 

BrasOia, 2 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador José Eduardo Outra e da Senadora Be
nedila da Silva, titular e suplente, respectivamente, 
pelos Senadores Eduardo Matarazzo Suplicy e Lau
ro Campos, como representantes do Partido dos 
Trabalhadores, na Comissão Especial do Congresso 
Nacional que irá apreciar a Medida Provisória n• 
1.414196. 

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

OF. N• 92196 

Brasma, 3 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Com relação ao Of. nA 90196, solicito a substi

tuição do Deputado Inácio Arruda - PC do 8 - CE, 
pelo Deputado Paulo Paim- PT- RS, para suplente 
da Comissão Especial Mista destinada a examinar a 
Medida Provisória n• 1.415, de 29 de abril de 1996, 
que dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos 

beneffcios da Previdência Social, altera alíquotas de 
contribuição para a Seguridade Social e institui con
tribuição para os servidores inativos da União. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de elevada estima. - Deputado Sérgio Miranda, 
Lfder do PC do 8. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
rão feitas as substituições solicitadas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet, por permuta com o nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) · · · -

Gostaria de dar as boas-vindas aos estudantes 
do Centro de Ensino Granja das Oliveiras, do Re
canto das Emas, que se encontram nas galerias do 
Senado Federal. (Palmas.) 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro
cha por 20 minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de, 
nesta oportunidade, registrar que o Amapá recebeu 
na segunda-feira passada, portanto, ·há oito dias, 
uma comitiva, integrada por personalidades muito 
importantes, bastante conhecidas no Brasil, e uma 
conhecida mundialmente: a ex-Primeira-dama da 
França, Danielle Mitterrand, e a outra personalidade, 
já bastante conhecida dos brasileiros, a Diolinda, Ir
der do Movimento dos Sem-Terra, que esteve tam
bém acompanhando a comitiva que visitou o nosso 
estado. 

A ex-Primeira-dama da França, Danielle Mitter
rand, num dos pontos culminantes de sua visita ao 
Amapá, esteve numa aldeia indígena, a aldeia do 
Manga, localizada no extremo norte do País, no Mu
nicfpio de Oiapoque. Na aldeia do Manga vivem 
aproximadamente mil fndios, e na região do Oiapo
que residem mais de três mil índios de três etnias: 
os karipunas, os galibis e os palikurs. 

Na aldeia do Manga houve uma reunião em 
que a ex-Primeira-dama da França pôde demonstrar 
sua solidariedade à questão que está sendo levanta
da no Pafs por aqueles que defendem as causas in
dfgenas em prol da revogação do Decreto n• 1.775, 
de 8 de janeiro deste ano, por meio do qual o Presi
dente da República admtte a revisão das áreas indf
genas já demarcadas e não homologadas e das que 
estão em fase de demarcação. 

A ex-Primeira-dama da França adotou essa 
causa como sua e comprometeu-se, no Amapá, pe
rante as autoridades presentes, as lideranças indf
genas e os próprios moradores de Manga e de ou
tras aldeias da região, a lutar; em nível internacional, 
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para que o mundo possa unir-se com os brasileiros 
que lutam pela revogação desse decreto, que já pro
vocou mais de 1.000 contestações em aproxiínada
mente 70 áreas indígenas no nosso País. 

Esse fato deve ser registrado nos Anais dÇI Se
nado da República e a nível nacional também, para 
que os brasileiros tomem conhecimento de que o 
mundo está atento para o que se faz aqui no Brasil. 

Essa questão indígena interessa a outros pai
ses, mas mutto mais· á nós, brasileiros, haja vista 
que as terras indígenas constituem-se, na verdade, 
em áreas de preservação do meio ambiente. Além 
dessa, há outras questões já colocadas, como a ne
cessidade que o índio tem de um espaço amplo, a 
própria terra, da qual praticamente ele tira o sustento 
para sua famnia. Daí a sua importância também do 
ponto de vista ambiental, ecológico, e não só do 
ponto de vista mais estrito de uma questão indígena. 

Temos no Senado lamentado e contestado 
esse Decreto n• 1.n5, do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, cuja procedência, pelas infonna
ções que temos, é do Ministério da Justiça, do Minis
tro Nelson Jobim. É lamentável que o Ministro da 
Justiça, que deveria realmente estar afeito à garan
tia do espaço para todos viverem, da sobrevivência 
dos índios, da preservação de direttos humanos, 
lembrando-se que o direito à vida é o principal, pri
mordial direito da pessoa humana. É lamentável que 
o Ministro da Justiça tenha agido, nesta questão in
dígena, na contramão da história, tutelando um de
creto que coloca os povos indígenas do nosso País 
insatisfettos e incertos quanto ao seu futuro, criando 
uma possibilidade mutto grande de recrudescimento 
dos conflitos nas áreas indígenas. 

A visita de Danielle Mitterrand é de extrema im
portância, sobretudo na área já mencionada. Acredi
tamos no seu compromisso de fazer repercutir pelo 
mundo afora- inclusive na França, que receberá, em 
breve, a visita oficial do Presidente Fernando Henri
que Cardoso - sua deles~ para que seja revogado o 
Decreto n•1.n5. 

A presença de Diolinda de Souza foi importan
te e significativa, porquanto pôde demonstrar - cons
tatei isso, pessoalmente - que o que hoove em Eldo
rado dos Carajás foi um verdadeiro massacre contra 
os trabalhadores sem-terra. Hoje há indícios fortes 
de envolvimento de pistoleiros entre os policiais, de 
que propina teria sido paga a policiais para que exe
cutassem lideranças daquele movimento. Caso se 
confirmem esses indícios, tudo começaria a ficar 
mais cristalino quanto à ação preparada da Polícia 
Militar daquele estado. 

Diolinda naquele momento foi importante, pois 
entregou nas mãos de Danielle Mitlerrand um dos
siê, solicitando que fosse entregue à ONU, a sua 
Comissão de Direttos Humanos. A ex-Primeira-dama 
comprometeu-se em levar este dossiê e entregá-lo à 
Comissão de Direitos Humanos da ONU. 

E há de se perguntar: mas será que o Movi
mento dos Sem-Terra não tem interesse também 
nas terras indígenas? Nós, pelo menos, estamos 
tentando ter do Mo.vimen~ dol> Sem-Terra a com
preensão de que existem muitas outras áreas pelo 
País afora, não produtivas, improdutivas, portanto, e 
que podem muoo bem servir para os assentamen
tos, e que as terras indígenas devem ser preserva
das de possíveis invasões, até porque, se conside
rarmos o total de índios que moravam no Brasil na 
época do descobrimento e o número que temos hoje 
de indígenas: em tomo de 300 mil, para aproximada
mente 6 milhões na época da descoberta, e se con
siderarmos que, na época, o território era todo o 
nosso País e que hoje o território indígena está re
duzido a uma pequena parte do nosso território, há 
de se entender que não há necessidade de que o 
Movimento dos Sem-Terra invada as terras indíge
nas. Portanto, é possfvel compatibilizar os interes
ses dos Sem-Terra com os interesses indígenas. É 
isso que todos temos esperança de que aconteça. 

A respeoo da questão indígena, e també~ 
numa abordagem sobre a questão do Movimento 
dos Sem-Terra, o Senador Darcy Ribeiro, compa
nheiro nosso, e eminente membro do PDT, fez publi
car hoje na Folha de S. Paulo um artigo intitulado 
"Pacote Sinistro". Vou fazer a leitura de alguns tre
chos desse artigo do Senador Darcy Ribeiro, e gos
taria de solicttar à Mesa que seja inserido nos Anais 
da Casa o texto, seja transcrito o teor integral deste 
artigo. 

Afirma Darcy Ribeiro em seu artigo: 

·o sinistro Ministro da Justiça jogou 
nos braços de FHC um pacote com a cara 
dele: medonho! São mais de mil contest
ações sobre 70 territórios indígenas. Ele di
zia que elas não ~ '-"tariam a dez: desastra
do! 

O que o Governo faz é provocar a in
quietação e o medo que grassam, hoje, em 
milhares de aldeias indígenas. São velhos e 
velhas ensinando a meninada índia a chorar 
e a brigar pelo que é essencial: seu territó
rio.• 

Em outro trecho: 
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"É a dor dos mais de 300 mil índios 
que sobraram dos 6 milhões que existiam, 
depois de 500 anos de matanças e espolia
ções.• 

E um pouco mais à frente, afirma: 

"Colocar esses refúgios indígenas em 
contenda judiciária só cabe na cabeça do si
nistro." 

E aqui, logicamente, faz uma referência ao Mi
nistro. 

"É como se o ltamaraty abrisse deba
tes na Justiça sobre os nossos 15 mil quilô
metros de fronteiras com os países hispano
americanos. Eles tomariam até Brasma. • 

E depois mencionar outras questões de inte
resse indígena, cita a questão dos latifúndios e lati
fundiários, que, na verdade, utilizam as suas proprie
dades de forma predatória e com motivos obscuros, 
com objetivos escuses, como no caso de um me
gaempresário brasileiro, o empresário ceemo do 
Rego Almeida, que adquiriu uma fazenda no sul do 
Pará de quatro milhões de hectares, sendo que 1/4 
(um quarto) dessa fazenda pertence aos índios caia
pós. Logicamente, o objetivo básico daquele empre
sário é provocar uma contenda no Judiciário, que 
poderá certamente gerar naquela área um conflito. 

Dessa forma, o que quer mostrar Darcy Ribeiro 
nesse trecho do seu artigo é que os interesses dos 
latifundiários nem sempre são pela exploração racio
nal e económica de suas propriedades, mas na 
maioria das vezes se transformam em áreas impro-. 
dutivas, e o único objetivo dessas pessoas é a co
mercialização futura de tais áreas. 

Mais na frente, Darcy Ribeiro afirma: 

"É, pois, causa de salvação ·[1acional 
mandar esse ministro para casa e pôr lá um 
homem de bem, que tenha sensibilidade 
para se colocar no lugar dos povos índios, 
dos povos sem-terra e também dos sem-teta 
e dos sem-pão, com a predisposição de res
peitá-los e reconhecer seus direitos imemo
riais. 

Isso é o que digo a você, Fernando 
Henrique, insistindo em que você não mere
ce tanta malvadeza ministerial, em que, se 
deixar esse ministro à solta, acabará sendo 
figurado como um governo detestável na 
história." 

O que li, portanto, são alguns trechos do artigo 
do Senador Dar f/ Ribeiro, publicado hoje na Folha 
de S. Paulo, sob o título "Pacote Sinistro•. 

O Sr. Bernardo Cabral - Concede-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço V. Ex" 
comprazer. 

O Sr. Bernardo Cabral- Sabe V. Ex" que esse 
problema de ocupação de terra indígena foi um dos 
que, ao longo dos trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte, mais se debruçaram os integrantes de 
então. Recordo-me - e está presente à Casa o Se
nador José Fogaça, que foi Relator-Adjunto - de 
quantas vezes reunimo-nos com líderes indígenas 
para tratar exatamente disso que V. Ex" acaba de 
enfocar, C0'71 muita propriedade. O nosso colega, 
Senador Darcy Ribeiro, especialista na matéria, de
senvolve um raciocínio que dHicilmente alguém se 
poderá contrapor a ele, ou seja, com relação à mal
dade que se possa fazer ao Presidente da República 
- que também foi Constituinte, participou e aprovou o 
Texto Constitucional-, numa hora em que o mundo 
já não é mais o de oito anos atrás. Todavia, V. Ex" 
sabe tão bem quanto eu, Senador Sebastião Racha, 
por ser de uma área onde temos contato com· indí
genas, que se trata de um povo sempre posto à 
margem da história. Observe que alguns países do 
mundo que dizimaram os seus índios querem agora 
nos dar lições, como se não déssemos a devida va
lia - e aí está o dispositivo constitucional que criou 
um capítulo para os índios -e como se não tratásse
mos os índios como merecem. Realmente, a grande 
verdade, irrefutável e indiscutível, é que quando o 
colonizador aqui chegou essas terras já eram habita
das pelos índios. Portanto, pela posse, ainda que 
não tivessem a chamada propriedade registrada em 
cartório, as terras pertenciam a eles. Quero dizer a 
V. Ex" que a abordagem que faz do artigo do Sena
dor Darcy Ribeiro não é apenas como colega do 
mesmo partido, V. Ex" o faz com a serenidade do 
médico que desenvolveu sua profissão, conquistou 
amigos numa área em que, tantas vezes, os seus 
pacientes eram índios. Associo-me à análise de V. 
Ex" e entendo que no caso nãó entra nenhuma 
questão político-partidária ou qualquer questão ideo
lógica. Entra uma questão de justiça e dela não me 
posso omitir. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o 
aparte de V. Ex", Senador Bernardo Cabral, que 
muito engrandece o meu discurso. 

Quero dizer que nós, do Amapá, já fiz referên
cia sobre isso muitas vezes neste plenário, temos a 
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possibilidade de relatar os fatos da relação Governo 
e povos indfgenas. Lógico que se trata de um rela
cionamento novo, instalado com a posse do Gover
nador recém-eleito, há um ano e quatro meses. Mas, 
lá, conseguimos estabelecer um processo de coope
ração, de convênios entre o Governo do Amapá e os 
índios, através da Associação dos Povos Indígenas. 

São construídas naquela região escolas, o Go
verno repassa recursos para aquisição de merenda 
escolar, para a construção de postos de saiide, para 
a compra de embarcações, de geradores de energia 
etc. 

O que quero demonstrar, pois penso que o 
Amapá pode emprestar essa experiência ao resto do 
Brasil, é a possibilidade da convivência pacf!ica, 
que, uma vez estabelecida, engrandeceria a Nação 
brasileira e serviria de modelo para os outros Esta
dos. 

Fiz referência à presença da ex-Primeira Dama 
da França, Danielle Mitterrand, e V. Ex" mencionou 
os outros povos que acabaram por dizimar os índios 
que habitavam as suas nações, como os Estados 
Unidos. Neste sentido, por que temos que recorrer a 
outras lideranças, a outros povos? 

É porque entendemos que o Governo, neste 
momento, tomou uma atitude que não faz bem ao 
Btasil e não faz bem a essa relação dos brasileiros 
com os seus índios. Assim, qualquer aliança, qual
quer apoio emprestado a essa causa por qualquer li
derança internacional é considerado bem-vindo. 

Por esse motivo, estou aqui saudando o apoio 
da ex-Primeira Dama da França a essa causa, que é 
uma causa minha e que V. Ex" demonstrou há pou
co ser sua também. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" 
novamente um aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço V. Ex" 
com prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Perdoe-me se o inter
rompo novamente, mas é que agora precisamos de
finir um ponto. Sabe V. Ex•, e se não sabe é por um 
problema de idade, quando o governo militar se es
tabeleceu, que a única forma de haver protesto con
tra ele era através da imprensa e das lideranças lá 
fora. Isso virou um hábito, mas naquela altura não tí
nhamos um Governo democrático ou o exercício da 
democracia. Hoje, quando nós, lá fora, continuamos 
a usar a mesma forma de atuação, acabamos preju
dicando nosso Pafs. Observe bem, quando, no pas
sado, se falava que o filho de um general - isso foi 
publicado num jornal de grande circulação na Fran
ça -, havia recebido um tiro na cidade de Petrópolis, 

era uma forma de obter grande publicidade. Hoje, 
porém, não há mais razãá para~ continuarmos usan
do esse método porque já temos canais aqui para 
isso: o Parlamento está aberto e todos os jornais es
tão circulando. É evidente que a presença de uma 
ex-primeira-dama como a Sra. Danielle Mitterrand 
não tem por ql.Je não engrandecer essas reivindica
ções. Mas é preciso que tl?nhamos ciência de que 
esses problemas nós os devemos resolver interna
mente, sob pena de nossa presença no cenário in
ternacional ser macÚiada por alguns senões que tal
vez não fossem oportunos no momento. Era apenas 
o registro que queria fazer dessa dHerença, dessa 
nuance de problemas de antes e de agora. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Acho importante 
a observação de V. Ex", Senador Bernardo Cabral. 
Também entendo que não devemos protagonizar o 
desgaste do Brasil lá fora nem macular a imagem do 
nosso País. Mas o apoio que a ex-primeira-dama 
dará a esta causa certamente será junto às entida
des que inclusive se propõem a financiar a: demarca
ção de terras no País. 

Creio que aí o Brasil entra numa contradição. 
Ao mesmo tempo em que pede recursos lá fora, co
loca em revisão, por intermédio de um decreto, as 
terras indígenas já demarcadas. 

É preciso que essas entidades internacionais, 
que os governos das outras nações, que apóiam a 
demarcação das terras indígenas· no Brasil, tenham 
conhecimento do que está acontecendo aqui e pos
sam, sim, conversar e convencer o President'i! da 
República a rever o seu decreto, para continuarem 
financiando projetes dessa natureza aqui no Pais. 
Que credibilidade pode ter o Governo de chegar jun
to a uma outra nação, ou jl.Jnto a uma organização 
não-governamental que defende a causa indígena, e 
solicitar recursos para demarcar terras, se, ao mes
mo tempo, coloca ein revisão terras já demarcadas, 
apenas não homologadàs, e todas as ~demais em 
fase de demarcação? São aproximadamente 344 
áreas indígenas que estão nessa situação, das 554 
existentes no Brasil. 

É importante a visita da ex-Primeira-Dama nes
se aspecto: o de convencer os governos das outras 
nações, sobretudo no Parlamento Europeu, de con
vencer as ONGs a exigir do nosso País um compro
misso fiel e leal de que realmente vai trabalhar em 
favor da causa indígena, vai fazer as demarcações 
devidas com os recursos que vierem de fora, senão 
o dinheiro vem e o Governo cu loca para revisão as 
terras já em processo de demarcação. 
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Isso não é justo, não é correto, e por isso é que· 
nós queremos as lideranças internacionais aliadas a 
essa causa. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE

BASTIÃO ROCHA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

PACOTE SINISTRO 

• Darcy Ribeiro 
O sinistro ministro da Justiça jogou nos braços de FI-ÍC um 

pacote com a cara dele: medonho! São mais da mil contestações 
sobre 70 territór1os indfgenas. Ele dizia que elas não chegariam a 
dez: desastrado! 

O que o governo faz é provocar a inquietação e o medo 
que grassam, hoje, em milhares de aldeias indígenas. São velhos 
e velhas ensinando a meninada índia a chorar e a brigar pelo que 
é essencial: seu território. 

Para acolher essa nova expropriação, os índios teriam, 
como disse o cacique Juruna, que se amarrar nos pés de paus 
para sobreviverem. 

É a dor dos mais de 300 mil índios que sobraram dos 6 
milhões que existiam, depois de 500 anos de matanças e espo
liações. 

Daqueles que conseguiram milagrosamente sobreviver ~ 
bre um território minúsa.Jia, frente ao que tinham antes, mas com 
a segurança de aJi viverem em paz nos próximos séculos. 

COlocar esses refúgios indígenas em come-nda judiciária so 
cabe na cabeça do sinistro. É como se o ltamaraty abrisse debate 
n~ Justiça sobre os nossos 15 mil qui!Ometros de fronteiras com 
os países hispano-americanos. Eles tomariam até Bras ma. 

Tudo isso vai doer demais a milhares de índios, mas vai 
doer muito também a nós brasileiros. Isso porque, se os territórios 
tribais continuassem em mãos dos inciios, teríamos a garantia de 
que todo o esplendor da natureza brasileira serta preservado. 

Postos em mãos dos latifundiários, serão totalmente des
truidos, porque fazendeiro não sabe fazer outra coisa com a 
mata, senão queimá-la e plantar capim. O Brasil acabará convert
ido nwna pastagem só. 

Aliás, pastagem sem gado, como a que sucedeu à mais vi
gorosa floresta do mundo, a do Vala do Rio Doce. Em seu lugar 
eslá hoje um capinzal sem fim, exposto ao sol e à chuva. que o 
vêm erodindo e desertificando inelutavelmente. 

É, pois, causa de salvação nacional mandar esse ministro 
para casa e pôr lá um homem de bem que tenha sensibilidade 
para se colocar no lugar dos povos índios, dos povos sem-terra e 
também dos sem-teta e dos sem-pão, com a predisposição de 
respeitá-los e reconhecer seus direitos imemoriais. 

Isso é o que digo a você, Fernando Henrique, insistindo em 
que você não merece tanta malvadeza ministerial, em que, se dei
xar esse ministro à solta, acabará sendo figurado como um gover
no detestável na história. 

Recorde-se que aquilo que se está fazendo agora contra 
os índios já se fez antes. através de chicanas judidárias. como as 
do ministro sinistro. 

Lá também foram declaradas contestáveis imensas áreas 
entre o Paraná e Santa catarina, ocupadas por dezenas e milha
res de famillas de lavradores, para, em nome da justiça, entregá
las a latifundiários. 

A operação compeliu o Exército a matar 14 mil brasileiros 
para implantar'a justiça sobre o cemitério dos enxadeiros. Agora é 
o mesmo caso, decretando contestáveis os territórios indfgenas, o 
que se quer fazer é expropriá-los. 

É matar a alegria de víver que resta aos povos índios. É 
matar as florestas por amor ao capim. Deus nos livre desse minis-
tro sinistro. Deus e Fernando. 

Darcy Ribeiro escreve às segundas-feiras nesta cohma 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra à Senadora Emília Fernandes, por 
vinte minutos. 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nestes 
últimos tempos muíto se tem debatido sobre o mo
mento histórico vivido pelo Pafs. Sem dúvida, o mo
mento está a exigir de todos, tanto do lado do Go
verno, quanto dos Parlamentares, dos trabalhadores 
em geral, da sociedade como um todo - professores, 
estudantes-, uma reflexão e um debate mais profun
dos sobre determinados temas que há alguns anos 
nem todos debatiam, temas do ponto de vista social, 
político, económico, sindical, trabalhista, previden
ciário. 

E tudo isso faz com que, no meu entendimen
to, o p'róprio Congresso Nacional assuma urna nova 
postura, de desafio, de renovação e, acima deÚudo, 
é importante que tenha presente no dia a dia suas 
reais atribuições, atribuições essas que no nosso 
entendimento estão a exigir que não sejamos ape
nas homologadores de decisões ou de proposições. 
Esse contexto está a exigir, sim, que este· espaço 
decisório de Poder representativo do povo seja um 
Poder questionador, fiscalizador, apresentador de 
sugestões para contribuir com o Governo, quer seja 
para aprimorar ou até mesmo para corrigir equívo
cos. Mas esse Poder, acima de tudo, deve ser aque
le que ouve o povo, por intermédio das suas entida
des representativas e de todos os segmentos da so
ciedade. 

Portanto, com base nessas prerrogativas que 
entendo sejam de todos nós, estou dando entrada 
na Casa, protocolado com a data de hoje, a um Pro
jeto de Decreto Legislativo que susta õs- Decretos 
n•s 1.498 e 1.499, de 24 de mai0 de 1995, que rea
valiam as anistias concedidas pela Lei n• 8.878, de 
11 de maio de 1994. 

Há mais de um ano, desde maio de 95 -já que 
essa Lei não está vigorando - venho debatendo essa 
questão relacionada aos funcionários dem~idos, 

sem justa causa, na grande maioria, no ano de 
1993, no Governo de Fernando Collor. 

Para surpresa nossa, em maio de 95, o Presi
dente da República, a pretexto de apurar eventuais 
irregularidades nos processos de anistia, determina
dos pela Lei 8.878, de 11 de maio de 1994, já c~ada, 
baixou os Decretos n•s 1.498 e 1.499, de 24 de maio 
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de 1995, determinando a suspensão do programa 
de readmissão e a revisão de todos os processos já 
conhecidos, inclusive quanto ao mérito, exorbitando 
de seu poder regulamentar. 

É importante notar que, ao julgar novamente o 
mérito, as comissões criadas pelos Decretos acima 
citados, em nosso entendimento, carecem de legali
dade por criarem uma nova instância recursal não 
prevista em lei, posto que a Lei 8.878/94, em seu 
art. s• e parágrafos, ins1itui duas instâncias de julga
mento: as Subcomissões Setoriais e a Comissão- Es
pecial de Anistia. 

Então, como ato inferior à lei, o regulamento 
não pode contrariá-la ou ir além do que ela permije. 
No que o regulamento infringir ou extravasar da lei é 
irrito, nulo, conforme depoimentos de juristas que se 
posicionaram e se pronunciaram a respeijo. 

Portanto, os decretos, na avaliação que fize
mos, ferem o princípio constitucional da reserva le
gal, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei", princípio inscrito no art. 5°, inciso 11, de nossa 
Carta Magna. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, ainda, ao edijar os decretos em questão, no 
nosso entendimento, exorbttou do poder regulamen
tar, ferindo o princípio constitucional de fiel execu
ção da lei, segundo o qual o regulamento de uma lei 
deve se restringir ao seu texto, não sendo permitido 
acrescentar nem subtrai r direitos, sob pena de ilega
lidade e inconstitucionalidade. 

O decreto, na hierarquia das normas, é ato in
ferior à lei e, como tal, não pode contrariá-la, nem 
restringir seu alcance, como no presente caso. Daf a 
legalidade e a constitucionalidade deste decreto le
gislativo, que se destina a sustar o referido decreto, 
violador do direito à anistia dos trabalhadores e ser
vidores públicos. Isso ocorre-quando não se respeita 
a decisão da Comissão Setorial de Anistia que, a 
teor do do Art. 5° da Lei n• 8.878/94, apresenta cará
ter definitivo quando não houver recurso. Esse pre
ceito impede a ação intentada pela administração, 
para a qual, à luz do Direito Positivo, só resta o re
curso à Justiça, sob pena de se violar direito consti
tuído. 

Queremos que os Srs. Senadores também le
vem em consideração outro argumento. 

Se há algum processo de anistia irregular, este 
deve ser anulado individualmente pelo Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República e nunca de for
ma coletiva, como pretende o decreto presidencial. 
Isso, além de abuso de autoridade, é uma violência 

contra todos aqueles trabalhadores, que, de forma 
legal e legítima, tiveram seu processo minuciosa
mente examinado e deferido pelas Subcomissões 
Setoriais e pela Comissão Especial de Anistia. 

É previsão constitucional que "a lei não prejudi
cará o direijo adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada" (Art. 5°, XXXVI). 

Se nem a lei pode contrariar esse trinômio, que 
tem por finalidade garantir a segurança do direijo no 
tempo, como condição precípu;;t à estabilidade das 
relações sociais, muito menos poderá um decreto, 
norma que lhe é inferior, a ela subordinada. 

Inadmissível é afrontar-se o direito adquirido 
dos trabalhadores anistiados pelas Comissões insti
tuídas pela Lei n• 8.878/94 e Decreto n• 1.153194, 
posto que tal direito advém de ato jurídico perfeito 
"consumado segundo a lei vigente ao tempo em que 
se efetuou" (art. 6", § 1•, da Lei de Introdução ao Có
digo Civil). 

Neste diapasão, ensina Hely Lopes Meirelles 
que "exauridos os meios de impugnação administra
tiva, toma-se irretratável, administrativamente, a últi
ma decisão" (op. cit, pág. 635). 

Assim, por medida de justiça, é fundamental 
que o Congresso, com fundamento no inciso V do 
art. 49 da Constituição, tome sem efeito o referido 
decreto, como única forma de respeitar o comando 
da lei e o direito desses trabalhadores a uma vida 
digna e decente, impossível de ser alcançada sem 
seu retomo imediato ao trabalho, do qual foram 
afa~dos arbitrária, ilegal e ilegitimamente. 

Portanto, Srs. Senadores, confiante no espírito 
público de cada um de nossos pares nesta Casa, 
espero a aprovação deste Decreto Legislativo que 
nenhuma outra pretensão possui senão a de fazer 

-justiça aos trabalhadores demitidos, perseguidos e 
considerados injustiçados e que estavam com seus 
processos em vias de readmissão. 

Dessa forma, fazemos um apelo a cada Sena
dor, a fim de que analise com profundidade a reper
cussão que esse prejuízo tem trazido a inúmeros 
trabalhadores brasileiros dos mais diferentes setores 
e busque, por intermédio desta Casa, reparar - não 
diria a injustiça, embora entenda que até poderia ser 
utilizada essa palavra -, esse equívoco do próprio 
Governo Federal. 

Muito obrigada. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a 

palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Para 

uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao 
Senador José Fogaça, que disporá de 5 minutos. 
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Em seguida, concederei a palavra aos Senado
res Antonio Carlos Magalhães e Aaviano Melo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-R5- Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, na semana passada estivemos, eu e 
o Senador Hugo Napoleão, na cidade de Los Ange
les, nos Estados Unidos, a convite da Associação 
Nacional de TV por Assinatura e a convite da Con
venção Internacional de Televisão a Cabo, que reali
zou a Cable 96, a grcmde convenção internacional 
do sistema de televisão a cabo, uma das mais im
portantes senão a mais importante convenção mun
dial que congrega representantes dos diversos seg
mentos que operam os serviços de TV a cabo em 
todo o mundo. 

Também esteve presente uma delegação bra
sileira, evidentemente, liderada pelos empresários 
do setor. Nós, eu e o Senador Hugo Napoleão, jun
tamente com representantes da Câmara dos Depu
tados e do Poder Executivo tivemos a honra de par
ticipar intensamente das discussões técnicas e poli
ticas que se estabeleceram em tomo dessa questão 
que está mudando, sem dúvida nenhuma, a noção 
de relações sociais, de relações internacionais e 
também a noção do que são relações culturais entre 
o~ povos. 

A tecnologia avança de tal modo e com tal rapi
dez que o legislador fica sempre muito defasado em 
relação às inovações, em relação a tudo que aconte
ce e que acaba operando mudanças transcenden
tais na vida das pessoas. 

Participamos de um seminário que começava 
às 8 horas e que só terminava à noite, em que se dis
cutiu o Telecomunicatlons Act, a lei das telecomuni
cações do ano de 1996 nos Estados Unidos. Esse de
bate serviu para mostrar a base das mudanças tecno
lógicas que irão influenciar no comportamento socioló
gico colativo das comunidades, dos estados, dos 
grupos sociais, dos pafses e das nações. 

O fenômeno da aproximação da tecnologia dos 
sistemas telefónicos com os sistemas de TV a cabo 
compreendem e propõem urna revolução qué a le
gislação brasileira não está capacitada a entender 
nem a ela sequer se adaptar. 

Por outro lado, isso está mudando também as 
relações empresariais nos Estados Unidos. l-loje, 
quando se instala um serviço de TV a cabo, a tecno
logia permite que se instale, pelo mesmo cabo, gran
de número de serviços na área de telefonia, uma 
profusão de serviços que · é incomparavelmente 
maior, mais generosa, mais barata e mais eficaz, do 
que o sistema dual, usado pela telefonia. 

Um modem a cabo, chamado cable modem, 
transmite 27 mE,,:abytes por segundo, o que é mil 
vezes mais do que o mais potente modem telefóni
co hoje conhecido, que chega a 28.800 bHs por se
gundo. 

Ora, no momento em que os sistemas a cabo 
conjugarem os serviços telefónicos, haverá uma de
sestruturação e uma remontagem completa do siste
ma de telecomunicações no mundo, que evidente
mente começarão nos Estados .Unidos e muito rapi
damente chegarão ao Brasil. 

Como está a nossa legislação? Que preparo 
temos? Que antevisão podemos fazer desse proces
so? 

Percebe-se que o Telecomunications Act, 
nos Estados Unidos, tem o papel de tentar estabele
cer uma espécie de framework, uma moldura insti
tucional, na qual a liberdade exista amplamente, por
que não há meio de que a lei possa enquadrar ou 
amoldar com perfeição um sistema que é tão revolu
cionário, tão veloz, tão rápido nas mudanças que ex
perimenta. 

O Sr. Hugo Napoleão - Permite V. EX" um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) : Tra
ta-se de comunicação inadiável, Senador Hugo Na
poleão, onde não é possfvel conceder aparte. V. Ex" 
poderá falar posteriormente. 

O Sr. Hugo Napoleão - Agradeço o esclareci
mento da Mesa. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Em função do Regi
mento, não posso conceder o aparte ao Senador 
Hugo Napoleão, o que faria com .muita honra, por
que S. Ex" também participou dos debates. 

Urna televisão para se Instalar não dependerá 
mais de autorização do Governo nem do Congresso 
nem sequer das comunidades. Haverá a mais abso
luta desregulamentação e a mais absoluta liberdade 
para evitar a concentração do poder económico na 
área das telecomunicações. 

Percebe-se que a legislação americana está 
preocupada com duas coisas: a censura às imagens 
e às informações que chegam às casas das pessoas 
de maneira incontrolável e ainda a· garantia daquilo 
que é a base, digamos assim, do sistema institucio
nal americano, que é a liberdade. 

Como pode se garantir que haja liberdade de 
expressão e ao mesmo tempo fazer restrições para 
crianças e adolescentes quanto à recepção de de
terminados programas? E pasmem, Sr. Presidente, 
Sr" e Srs. Senadores, foi aprovado e está na lei um 
sistema chamado v-chip, que cria na comunicação 
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a cabo uma fórmula pela qual cada empresa trans
missora introduzirá um código na programação que 
é enviada pelo cabo e, no ponto cfe recepção - no 
caso, a casa do telespectador -, os pais ou aqueles 
que têm a autoridade familiar estabelecerão um con
tracódigo que selecionará os programas que por ali 
sejam transmitidos. 

Essa fórmula tecnológica é absolutamente re
volucionária e, para nossa compreenSão, nosso es
tágio de tecnologia, no~ parece tão difícil e inalcan
çável. Mas isso é lei e passará a ser compulsória a 
partir do ano que vem. Haverá liberdade de expres
são, poderá ser transmitido tudo o que quiserem na 
televisão e os pais, se forem responsáveis e tiverem 
essa determinação subjetiva, poderão introduzir um 
sistema de código que, no mínimo, limitaiá o acesso 
da criança ou da famma a determinados programas 
considerados - as pessoas têm o direito de conside
rar- de má qualidade, de falta de respeito aos costu
mes e aos seus princípios religiosos. 

De modo que faço esse registro, Sr. Presiden
te, deixando bem claro que o aprendizado que tive
mos, se de um lado nos deixa perplexos quanto à ili
mitada complexidade desse setor e à sua capacida
de incontrolável de inovação, por outro lado, nos dá 
a consciência de que no Brasil irá acontecer, em 1 O 
arios, aquilo que, nos Estados Unidos, demorou 35 
anos para acontecer. Já é muito expressivo hoje o 
número de pontos de TVs a cabo no Brasil e tudo in
dica - há avaliação internacional - que o Brasil é o 
pafs que chegará mais perto do Primeiro Mundo, e 
mais rapidamente. 

Assim, a nossa certeza quanto à necessidad\!) 
de estabelecer uma legislação consistente, séria, 
madura, de instalar o Conselho Nacional de Comuni
cação, de agir com dareza e ·transparência nessa 
matéria, tomou-se mais sólida ainda. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhã
es, por cinco minutos, para uma comunicação ina
diável. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável.) - Sr. 
Presidente, a rigor não é uma comunicação inadiá
vel, são dua.S comunicações que julgo importantes 
para a Casa e que procurarei abordar cumprindo o 
Regimento. 

Uma delas até faço principalmente porque V. 
Ex" está no exercício da Presidência, porque talvez 
fossem congratulações até mesmo com V. Ex", com 
seu Partido, pois trata-se de um elogio -eu não diria 

um ex-correligionário, mas a um correligionário seu 
que, infelizmente, um certo radicalismo impediu que 
eu pudesse fazer diretamente ao seu Partido. 

Dirijo-me ao Ministro da Cultura, Francisco 
Weffort, pela excelente atuação que vem tendo no 
Governo, apesar das parcas verbas de que dispõe o 
seu Ministério. S. Ex" tem realizado um trabalho cqm 
muita eficiência, dando valor devido à cultura, e isso, 
acredito, é muito importante para V. Ex", que, por S. 
Ex" ter sido seu correligionário até há menos de dois 
anos, deve ter muitas idéias coincidentes com as 
dele. 

Aproveitei, portanto, que V. Ex" estivesse na 
Presidência para dizer que um dos pontos altos do 
Governo Ff;mando Henrique é o Ministério da Cultu
ra, levando-se em conta que, com verbas muito re
duzidas e nem sempre a sua disposição, o Ministro 
da Cultura vem fazendo em todo o Brasil um traba
lho extremamente eficaz. 

Na Bahia tem podido ajudar pouco, mas tem se 
feito presente não só em Porto Seguro, como tam
bém no Centro Histórico, demonstrando, assim, o in
teresse do Governo e o seu estímulo ao trabalho 
que é realizado no meu Estado. 

Isso incentiva a todos nós e deve ser também 
motivo para que o Governo Federal, sobretudo a 
área econômica, possa dar à cultura o valor que ela 
deve ter nos governos que cuidam da educação .e 
da cultura, como deve ser o do nosso Presidente e 
Professor Fernando Henrique Cardoso. 

Portanto, eu queria, da tribuna do Senado, con
gratular-me com o Ministro Francisco Weffort e dizer 
da sua atuação eficiente em todo o Pafs. Ele está 
presente em toda parte, e isso para mim é motivo de 
alegria, porque eu, quando Governador, pude traba
lhar bastante nessa área cultural da Bahia. 

Quero dizer isso também saudando V. Ex", la
mentando, por um lado, que ele não seja hoje seu 
correligionário, por uma posição mais radical, não de 
V. Ex", que não é um radical, mas de alguns de seus 
correligionários; mas sei que ele estaria honrando, 
como está de qualquer maneira, o Partido dos Tra
balhadores, no Governo. 

Esse em um ponto, Sr. Presidente. 
O segundo ponto é dizer da minha alegria ao 

ver a reabertura, na Bahia, na última quinta-feira, dia 
2, do Banco Econômico, agora Excei-Econômico, 
que foi uma luta bastante árdua, cheia de injustiças, 
cheia de falhas, não só da parte econômica, depois 
corrigidas, o que deu uma alegria muito grande aos 
baianos, aos nordestinos e eu diria a todos os brasi
leiros. 
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Dentro do que é possível, contei inclusive com 
a boa vontade de V. Ex", porque V. Ex" sabia que eu 
estava defendendo também, como V. Ex", a bem da 
verdade, o emprego de milhares de trabalhadores 
bancários brasileiros. 

Fico feliz de· ter tido êxito neste trabalho e de 
poder congratular-me com a Bahia, com o Nordeste, 
com o Brasil e até mesmo com aqueles que não en
tenderam a nossa luta no infcio, mas que se rende
ram aos argumentos !KlUi expandidos e, mais do 
que isso, à justiça da causa que abraçamos. 

A Bahia viveu momentos da maior alegria, de 
grande efusão e entusiasmo no dia 2 de maio. Este 
dia incorpora-se ao calendário da Bahia como uma 
data extremamente importante para a sua economia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Raviano Melo, para uma 
comunicação. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Para 
uma comunicação.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, todos que vivemos na Amazônia sabemos 
que lá existem dois períodos distintos: a época da 
chuva, que chamamos de inverno, e a época da es
tiada, que chamamos de verão. O inverno está ago
ra· terminando na região, e começa a vir à tona um 
problema que lá já existe há muitos anos: a denuba
da ilegal de madeira. Queríamos, pois, chamar a 
atenção das autoridades competentes para que ten
tem evitar o problema no verão deste ano. O lbama 
hoje tem à frente o Dr. Eduardo Martins, que, inclusi
ve, conhece a região por ter trabalhado ali; foi meu 
assessor quando fui governador, no Instituto de 
Meio Ambiente, que criei; portanto, tem um bom co
nhecimento daquela região. 

Chegando de lá, começo a me preocupar em 
função de dois artigos que li nos jornais de sexta-fei
ra, dia 3, e de domingo, dia 5. Trata-se de denúncias 
feitas pelo Padre Paolino Baldassari, pessoa que 
tem por hábito alertar as autoridades para o proble
ma do desmatamento irregular na Amazônia, a reti
rada de madeiras nobres de qualquer fomna. São 
denúncias muito sérias, pois são assinadas. O Go
verno Federal, através do lbama, precisa tomar pro
vidências. 

Segundo a denúncia, está sendo construído 
clandestinamente um aeroporto entre Sena Madurei
ra, no Acre, e Boca do Acre, no Amazonas - são 
municípios próximos, mesmo situados em Estados 
dfferentes. Esse aeroporto estaria sendo construído 
por madeireiros nas imediações do Seringal Laranjal 

e Lago do Silêncio, com o objetivo de apressar a re
tirada de madeira da região. 

Essa denúncia foi feita no domingo pelo Padre 
Paolino Baldassari, que pede providências das auto
ridades, pois entende que um aeroporto nessa re
gião, que é rica em mogno, cedro, cerejeira, com 
certeza, na proximidade do verão, é sinal de que o 
desmatamento vai ser grandé. 

Na outra denúncia que faz, muito mais grave, 
em artigo assinado no jornal A Gazeta, do Acre, cita 
nomes. Não irei ler tOda a matéria, mas peço que seja 
transcrita nos Anais da Casa, porque é realmente mui
to interessante, e as acusações, muito sérias. 

Ele fala que madeiras·apreendidas pelo lbama 
já estão sendo totalmente utilizadas por algumas 
serrarias. Isso, inclusive, foi denunciado no ano pas
sado aqui, por mim, pelo Senador Nabor Júnior e 
pela Senadora Marina Silva, quando pedimos provi
dências ao lbama, porque era expressiva a quanti-
dade de madeira apreendida. · · 

Ele diz também que uma quantidade de madei
ra que ficou depositada no lgarapé Cafezal foi des
viada para a serraria do Sr. Tião Lucena, que com
prou a madeira muito barata e sem muitas dificulda
des, ludibriando a lei. Se ela está depositada em al
gum lugar, deve ter um responsável, já que foi o lba
ma quem fez a apreensão. 

Afirma, também, que a madeira apreendida no 
Rio Purus, no ano passado, evaporou do Seringal 
Valparafso e Novo Amparo, viajou para Boca do 
Acre, levada - •passada", como se diz - COIT\0 se 
fosse propriedade do Sr. Valdomiro Oliveira dos 
Santos. Tudo isso passou como legal e as serrarias 
de Boca do Acre, Andorinha e lalobra trabalharam a 
toda com madeira roubada que conseguiram legali
zar com qualquer go~eta. A madeira apreendida 
pelo lbama em Riozinho dos Rola no lpiaua e no Rio 
Chandless também evaporou. 

Vejam bem, Srs. Senadores, toda essa madei
ra apreendida, com certeza, tinha um fiel depositá
rio. É necessário que o lbama imediatamente entre 
com uma ação e instaure um inquérito para apurar 
se são verdadeiras as denúncias, para que se tome 
uma decisão contra as serrarias que estão utilizando 
madeiras já apreendidas, ou seja, que foram retira
das ilegalmente e estavam sob a custódia do lbama. 

Peço que as autoridades nacionais, principal
mente o novo Presidente do lbama, que tem um 
grande conhecimento da região, pois lá já morou e 
tr;abalhou, tomem providências imediatas para evitar 
um mal pior. 

Muito obrigado. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SE
NADOR RAIIIAAO MELD EM SEU DISCURSO: 

A MADEIRA EVAPOROU 

Paolino Baldassarf 
O tempo passa e a gente espera sempre tiilicCnfelhora, 

mas esta melhora não chega, porque as forças do mal trabalham 
no eSOJro como diz o Evangelho: O mesmen do homem sai à 
noite para semear o joio e ... assim na nOite a madeira presa peta 
federaJ o ano passado foi toda vendida. Na noite escura os moto
res funcionavam e dirigiam ~ feras pelo lgarapé cafezal até a 
serraria do Tião Lucena que era bem feliz de comprar muito bara
to aquela madeira sem tantas dificuldades, ludibriando a L:ei: o 
lbama o lmac, confirmando assim que a liberdade é livre a so
berana. É suficiente ter assim dinheiro e com dinheiro se compra 
tudo - teria sido tão bom que esta madeira tivesse sido doada a 
Prefeitura para fazer escolas e carteiras. Na Santa Juliana há car
teiras velhas e acabadas e aquela madeira teria dado trabalho e 
progresso à cidade mas agora caiu nas mãos daqueles que mais 
impremente destra a nossa mata e que se diz que vai se candi
datar a prefeito da nossa cidade. Pobre cidade! 

Oh! Tempo e costume esdavava o grande Lucena senador 
Romano! Na frente da canuagem diagranto a grande Roma antiga. 

Todas as vezes que o pobre reage para fazer valer seus 
direitos, são mascaradas porque a vida comprava a justiça como -
em Corumbiara em Rondônia e agora no Pará Massacres que 
nos humilhavam como povo que não dizemos civilizado. 

Está chagando o tempo bom e já está falando que deze
nas de peões estão implicando com as matas para depOis tir3r a 
madeira porque sabem muito bem que é fácil dobrar com o di
nheiro quase devem assumir a responsabilidade de proteger a 
vida do seringueiro, dos índios, das matas enfim da vida. 

O Próprio municfpio o próprio Estado e par.i lucnir um 
pouco de dinheiro, dinheiro que infelizmente tem cheiro de trai~ 
ção e covardla.. 

Também no rio Purus a madeira presa no ano passado 
evaporou o Seringal Valparafso e Novo Amparo viajou para Boca 
do Acre (levada como se diz passada) como se fosse de proprie
dade de Valdomiro Oliveira dos Santos tirando em modo traiçoei
ros o boletim de notificação termilamente legal sendo o maior 
roubo dos últimos tempos. 

Os boletins são os seguintes: 268927 - 26899 - 268923 -
268994- 268924-268925 - 288930. 

Tudo Passou como legal e as serrarias da Boca do Acre 
Andorinha e lalobra trabalharam a Ioda com madeira roubada que 
conseguiram legalizar com qualquer gorjeta. 

Assim também evaporaram as madeiras a beira do Riozi~ 
nho dos Rola no lpiaua, assim evaporou a madeira no Rio Chan~ 
dless. Oeste jeito as nossas terras ficam depredadas e a nossa 
justiça e o lbama lmac desmobilizados. Ninguém se mexe - um 
dos maiores roubos se tomava como uma coisa normal. 

Mais uma vez chama com a minha vez roca, chamo deve 
ser ouvklo. Não somos semitas que se repete uma página negra 
da nossa histórta do Acre. Salvando a vida! Peso que se tome 
providências em tempo e a mata fique em pé. Se dum lado vejo 
angustiado o verão chegar para o medo das grandes devastaçõ
es, doutro lado me contesta em saber do aumento da borracha 
que tanto pedi ao Presidente. O aumento da borracha é uma naU~ 
ela que alegra o casarão. 

O Seringueiro não se vende mais ao madeireiro aos gran
des fazendeiros, começo a pensar nas suas estradas, na sua ccr 
locação ficando o seringueiro a mata tem esperança de se salva 
-a flor da esperança parece brotar de novo nas nossas matas. 

Padre Paolino Baldassarf. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Tem 
a palavra o Senador Hugo Napoleão, para uma co-
municação. · ·-·-

0 SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma 
comunicação.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, há pouco, ao ouvir falar o nosso Colega, Sena
dor José Fogaça, do Rio Grande do Sul, ensaiei um 
aparte não me dando conta de que S. Ex" havia pe
dido a palavra não para discursar, mas sim para 
uma comunicação i[Jadiável. El]tão eu, que desejava 
oferecer esse. aparte, gostaria de consignar aqui, 
nesta comunicação, o que eu iria acrescentar ao dis
curso de S. Ex". 

Inicialmente, quero dizer que realmente fui em 
sua companhia, na comHiva da delegação brasileira 
que participou do Encontro Internacional de TV a 
Cabo, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Havia 
também deputados ·federais e empresários. Creio 
que o Senador José Fogaça já exprimiu à saciedade 
tudo aquilo que ocorreu no evento. Eu nãõ deveria 
ter muito mais a aduzir. 

Até devo dizer que assisti aos debates do Se
nador José Fogaça a respeito do Ato de Comunica
ções dos Estados Unidos, de 1996, com um dos 
maiores especialistas, Dr. La Revere, um dos que 
debateram a matéria, inclusive na sua tramitação, no 
Congresso Nacional, do qual é assistente especial, 
nos Estados. Unidos. Assisti ao Senador José Foga
ça, com a acuidade e os conhecimentos que lhe são 
pennanentemente inerentes, travar um interessante 
debate, suscitar e levantar questões as mais impor
tantes sobre a matéria. 

Sr. Presidente, a meu ver, o ponto alto de todo 
este encontro, a respeito do qual o Senador José 
Fogaça tarnbém já se pronunciou, foi a conferência 
do Vice-Presidente dos Estados Unidos, AI Gore, 
que revelou conhecimentos extremamente profun
dos sobre a matéria, e que é na verdade, na essên
cia, o"autorda expressão supethighways, superes
Iradas, superauto-estradas das comunicações, lan
çada em boa hora pelo Presidente Bill Clinton. 

E ele assim o fez porque, tendo sido Senador 
como o seu pai, este há exatamente quarenta anos 
lançou o grande programa das auto-estradas, mas 
aí auto-estradas de transporte. E ele aproveitou inte
ligentemente o nome para demonstrar que essas 
auto-estradas são justamente as comunicações mo
dernas, inclusive as de TV a Cabo, de imagem, de 
dados, de telefonia, de voz e que transitam pelos es
paços até aos satélites, deseem a Terra e, interconti
nentalmente, fazem parte da vida do homem moder
no. 
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Penso que essa conferência do vice-Presiden
te AI Gore foi de extrema valia para o conceito que 
todos nós tivemos desse magnHico encontro. 

Isso é o que me permito acrescentar ao preciso 
pronunciamento do nosso comum colega Senador 
José Fogaça. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O Sr. 

Senador Júlio Campos enviou discurso à Mesa para 
ser publicado, na foiTllll' do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S.Ex' será atendido. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-Ml) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, recentemente, o Brasil 
conseguiu um feito histórico no mundo financeiro in
ternacional: em duas ocasiões, em menos de um 
mês, conseguiu captar quase um bilhão e setecen
tos milhões de dólares com o lançamento de bónus 
nos mercados do Japão e da Alemanha 

Esse feito se reveste de grande signifiCado 
para a economia brasileira por representar a ruptura, 
em grande estilo, com quinze anos de desconfian
ças e de um quase alijamento do mercado financeiro 
mundial. Após quinze anos, os investidores interna
cionais voltaram a ter confiança no Brasil, por reco
nhecerem que os remédios corretivos aplicados à 
sua economia surtiram os efeitos desejados. Esses 
episódios são igualmente significativos se conside
rarmos que, em ambos, os resultados suplantaram 
em muito as expectativas. Na Alemanha, a previsão 
inicial era de um lançamento de quinhentos milhões 
de marcos, mas dada a receptividade obtida logo no 
início da operação, esse teto foi elevado para sete
centos e cinqüenta milhões e, pouco mais tarde, 
para um bilhão de marcos. 

Essa captação de recursos no exterior é bas
tante vantajosa para o nosso País, tendo em vista 
que os juros externos estão mais baixos do que 
aqueles praticados internamente. Assim, buscar re
cursos fora é melhor do que-buscá-los internamente, 
podendo-se com eles abater parte da grande dívida 
interna do Governo. 

O lançamento de bónus brasileiros no exterior 
foi sucesso porque o Brasil, além de mostrar uma si
tuação económica sólida, ofereceu boa remunera
ção aos aplicadores estrangeiros. Surge daí uma in
dagação: nãó haveria também a possibilidade de se 
criar alguma alternativa de investimentos que pudes
se ser interessante para o Governo e vantajosa para 
o poupador brasileiro? 

Uma emissão de bônus nesses mes,mos mol
des, como opção de investimentos, sem dúvida, não 

lhe seria interessante, pois a remuneração que é 
oferecida para aplicações internas, através de 
CDBs, fundos de Commoditles e Poupança, é bem 
superior àquela que remunera esses bónus, nem ha
veria razão para que se oferecesse melhor remune
ração para uma nova modalidade de investimentos, 
quando o Brasil precisa fazer é o contrário. 

O Governo Federal tem, entretanto, um proble
ma sério a resolver, relativamente à devolução de 
empréstimos compulsórios cobrados sobre a venda 
de automóveis e sobre a venda "de gasolina e álcool, 
no perfodo compreendido entre julho de 1986 e de
zembro de 1989. Esses dois empréstimos compulsó
rios são problema por dois motivos principais: o pri
meiro é o compromisso moral que o Governo tem de 
cumprir uma norma legal por ele mesmo estabeleci
da; o segundo é a obediência a decisões da Justiça 
favoráveis àqueles que reclamaram em jufzo a devo
lução dessas importâncias. 

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, 
em diversas ações, julgou inconstitucional a cobran
ça do empréstimo compulsório sobre. a venda de au
tomóveis e, no que concerne ao compulsório Sobre 
os combustíveis, o mesmo Tribunal decidiu que o 
consumidor de gasolina e álcool, à época, tem .legiti
midade para pedir a restituição do indébito. 

À vista dessas circunstâncias e das condições 
sob as quais foram criados esses dois empréstimos, 
o Governo está obrigado a tomar a iniciativa de de
volver aos consumidores as importâncias recolhidas 
a título de empréstimos, até mesmo para não carre
gar a pecha de caloteiro, de vez que, até o momen
to, a impressão que se tem é a de terem sido esses 
empréstimos um grande engodo e um grande calote 
aplicado sobre os consumidores. 

Preocupado com a solução desse impasse e, 
principalmente, com a situação daqueles proprietá
rios de veículos que foram lesados em sua boa fé e 
em seus direitos, tornei a iniciativa de apresentar o 
Projeto de Lei, indicando caminhos para que o Go
verno pudesse honrar seus compromissos. 

De acordo com esse projeto, não haveria ne
cessidade de qualquer desembolso, devendo os re
cursos ser utilizados para quitar débitos junto à Fa
zenda Nacional, ao Banco Central e às instituições 
financeiras públicas federais, ao INSS, ao FGTS, 
dentre outros, bem como para adquirir ações ·de em
presas estatais incluídas no Programa Nacional de 
Desestatização e para quitar saldos devedores junto 
ao Sistema Financeiro da Habitação. 

É sobremaneira interessante a possibilidade 
que esse projeto abre aos brasileiros de utilizarem 
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esses recursos para participarem do capital das em
presas estatais privatizáveis, pois, além de se tirar 
um ônus que recai sobre o Governo, permite que o 
capital dessas empresas seja socializado, com um 
maior número de pessoas dele participando. Sempre 
imaginei que o direito de participar do processo de 
desestatização fosse também deferido e estendido· 
ao cidadão comum e essa é, a ·meu ver, uma das 
formas mais objetivas e fáceis de se criar essa opor-
tunidade. , 

Como bem enfatizei na justificativa, "esse pro
jeto significará mais um eSforço de dignificação da 
autoridade governamental, ao permitir, sem distin
ção, o acesso do contribuinte a variadas formas de 
uso de um recurso devido pelo Governo à Nação, de 
uma maneira que já mostrou a sua eficácia em ou
tras situações semelhantes•. 

Àqueles que comprovassem a aquisição ou a 
propriedade de veículos movidos a gasolina ou a ál
cool, no perfodo especificado no Decreto-Lei, seriam 
entregues as quotas do Fundo Nacional de Desen
volvimento, criado pela mesma nonna legal, em va
lores correspondentes ao consumo médio por veícu
lo, verificado no ano do recolhimento, acrescidos do 
rendimento equivalente ao das Cadernetas de Pou
pança, como determinou o mesmo Decreto-Lei. Es
sas quotas, além de poderem ser comercializadas 
no mercado, poderiam ser utilizadas naquelas cir
cunstâncias já especificadas. 

Se é verdade que estamos vivendo um tempo 
em que o Governo Federal quer se distinguir pela 
seriedade e pela credibilidade de suas ações na ad
ministração dos negócios públicos, essa seriedade e 
essa credibilidade devem ser totais, honrando, inclu
sive, aqueles compromissos e obrigações assumi
dos por governos anteriores. Os compromissos de 
uns obrigam aqueles que os sucederem, não nos 
esqueçamos. Se o cidadão comum está-obrigado ao 
cumprimento das leis, com mais razão o está o Go
verno, autor da norma que criou para si a obrigação. 

Como o Governo pode querer que os cidadãos 
cumpram com suas obrigações tributârias, como 
pode se empenhar em restringir a sonegação de im
postos ou a evasão fiscal, se ele próprio é o primeiro 
a não responsabilizar-se por seus compromissos 
com os cidadãos ou a protelar ao máximo a ·execu
ção desses compromissos? 

Estou convencido de que essa minha proposta, 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é uma verda
deira tábua de salvação para o Governo e um autên
tico alívio para todos aqueles brasileiros que se vi
ram ludibriados quando tiveram que recolher aos co-

Ires públicos uma parte do que pagavam por veícu
los ou combustíveis, sob a forma de empréstimos. 
Salvação para o Governo por poder se livrar de al
gumas dívidas internas em condições tão ou mais 
vantajosas do que aquelas obtidas na venda de bô
nus no exterior. Alívio para o oontribuinte brasileiro 
por ver um direito seu reconhecido. 

Em razão disso, venho aqui publicamente soli
citar à Mesa Diretora qu~ esse projeto de lei tenha a 
sua tramitação acelerada nesta Casa, para que seja 
apreciado em plenário no menor'tempo possível. Ve
nho solicitar às comissões que o analisem oom a de
vida atenção e a devida celeridade, pois esse é um 
problema que não pode se arrastar indefinidamente 
sem solução. Venho, por fim, solicitar aos meus pa
res, Senadores, que, pela relevância da matéria, lhe 
dêem o seu apoio, para que logo se transforme em 
lei. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - So

bre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador José 
Eduardo Outra. · 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 86, DE 1"~4; 

Concede pensão especial aos de
pendentes das vitimas do tratamento de 
hemodiálise no Instituto de Doenças Re
nais de Caruaru, no Estado de Pernambu
co. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• É concedida aos dependentes das pes

soas que morreram em conseqüência do tratamento 
de hemodiálise no Instituto de Doénças Renais de 
Caruaru, no Estado de Pernambuco, pensão mensal 
no valorde R$500,00 (quinhentos reais). 

- Parágrafo único. Aplicam-se à pensão instituí· 
da por esta Lei as disposições relativas à pensão 
por morte do Plano de Benefícios da Previdência 
Social, de que trata a Lei n• 8.213, de 24 de julho de 
1991, e suas alterações. 

Art. 2• A pensão de que trata esta Lei é inacu
mulável com qualquer outra paga pelos cofres públi
cos, ressalvado o direito de opção. 

Art. 3° As despesas deoorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta de dotações próprias do 
Orçamento da União. 

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta Lei no prazo de trinta dias contados da 
sua publicação. · 
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Art. 52 Esta Lei entra· em vigor na data ·de sua 
publicação. 

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrá
rio. 

Justificação 

A tragédia ocorrida no Instituto de Doenças Re
nais de Caruaru não encontra precedentes na histó
ria da saúde pública no Brasil. As notícias das mor
tes dos pacientes, que., se sucedem a cada dia na 
imprensa nacional, chocam e revoltam a sociedade. 

E, mais grave, fica cada vez mais patente a 
responsabifidade da União, já reconhecida, diga-se 
de passagem; peio Senhor Ministro de Estado da 
Saúde, pa omissão e na fiscalização do serviço. 

Nossa legislação, doutrina e jurisprudência são 
unânimes na constatação da obrigação de o Estado 
indenizar os administrados nos casos de danos pro
vocados por comportamento emissivo do Poder Pú
blico. Trata-se, inclusive, de matéria de sede consti
tucional, constante do art. 37, § 62 , da Lei Maior. 

Assim, entendemos que, na presente situação, 
deve a União reconhecer a sua responsabilidade, 
corno forma de buscar minorar os problemas por 
que passam as tammas das vítimas da tragédia. 
Neste sentido, apresentamos a presente proposição, 
concedendo aos dependentes das pessoas que per
deram a vida no tratamento de hemodiálise no Insti
tuto de Doenças Renais de Caruaru pensão mensal 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais), valor equi
valente a cerca da metade do teta do salário-de-be
nefício pago pela Previdência Social. 

Temos a certeza de que esta proposição, se 
aprovada, além de buscar uma pequena compensa-· 
ção àqueles que perderam seus entes queridos em 
razão de um inaceitável comportamento emissivo do 
Poder Público, traduzir-se-á em um significativo pas
so no sentido do resgate do direito universal à saú
de, conquista fundamental da cidadania, garantida 
pela vigente Carta Magna. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1996. - Sena
dor Joel de Hollanda. 

LEGISLAÇÃO CITADA . 

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Beneft
cios da Previdência Social e dá outras 
providências. 

(A Comissão de Assuntos Sociais -
Decisão Terminativa.) 

O SR. PRES.IDENTE (Eduardo Suplicy) - O 
projeto se~ pur·~do e remetido à comissão com
petente. 

Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 40, DE 1996 . . 

Susta os Decretos de n•s 1.498 e 
1.499, de 24 de maio de 1995, que reava
lia as anistias concedidas pela Lei nO 
8.878, de 11 de maio de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica sustadaa aplicação dos Decretos 

n•s 1.498 e 1.499, de 24 de maio de 1995, que regu
lamenta a Lei n• 8.878, de 11 de maio de 1994. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Justificação 

O Presidente da República, a pretexto de apu
rar eventuais irregularidades nos processos de anis
tia determinados pela Lei n• 8.878, de 11 de maio de 
1994, baixou os Decretos n• 1.498 e 1.499, de 24 de 
maio de 1995, determinando a suspensão do pro
grama de readmissão e a revisão de todos os pro
cessos já conhecidos, inclusive quanto ao mérito, 
exorbitando de seu poder regulamentar. 

Insta notar que, ao rejulgar o merito, as Comis
sões criadas pelos decretos acima citados, carecem 
de legalidade por criarem uma nova instância recur
sal não prevista em ler, posto que a Lei n• 8.878/94, 
em seu Ar!. 52 e parágrafos, institui duas instâncias 
de julgamento: as Subcomissões Setoriais e a Co
missão Especial de Anistia. 

"Como ato inferior à lei, o regulamento não 
pode contrariá-la ou ir além do que ela permite. No 
que o regulamento infringir ou extravasar da lei, é ír
rito e nulo", conforme o grande jurista Hely Lopes 
Meirelles cita em sua obra Direito Administrativo 
Brasileiro, pág. 150, 51 edição. 

Ferem, assim, os Decretos n• 1.498195 e 
1.499/95 o princípio constitucional da reserva legal 
segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em· virtude de 
lei, princípio inscrito no art. so; 11, de nossa Carta 
Magna. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, ainda, ao editar os decretos em questões, 
exorbitou do poder regulamentar, ferindo o princípio 
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constitucional de fiel execução da lei, segundo o 
qual o regulamento de uma lei deve se restringir ao 
seu texto, não sendo permitido acrescentar nem 
subtrair direitos, sob pena de ilegalidade e inconsti-
tucionalidade. · · 

O decreto, na hierarquia das normas, é ato in
ferior à lei, e como tal não pode contrariá-la nem res
tringir seu alcance, como no presente caso, daf a le
galidade e a constitucionalidade deste decreto legis
lativo, que se destina a sustar o referido decreto, vio
lador do direito. à anistia dos trabalhadoces e servi
dores públicos. Isso oconre quando não se respeita a 
decisão da Comissão Setorial de Anistia que, a teor 
do parágrafo do art. 52 da Lei n• 8.878/94 apresenta 
carater definitivo quando não houve recurso. Esse 
preceito impede a ação intentada pela administra
ção, para a qual, à luz do Direito Positivo, só resta o 
recurso à Justiça, sob pena de se violar direito cons
tituído. 

Se há algum processo de anistia irregular, esse 
deve ser anulado individualmente pelo Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República, nunca de for
ma coletiva, como pretende o Decreto Presidencial. 
Isso, além de abuso de autoridade, é Üma violência 
contra aqueles trabalhadores que, de forma legal e 
legítima, tiveram t>~•J processo minuciosamente exa
minado e deferido pelas Subcomissões Setoriais e 
pela Comissão Especial de Anistia. 

É previsão constitucional que •a lei não prejudi
cará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada" (art. 52, XXXVI). 

Se nem a lei pode contrariar esse trinômio, que 
tem por finalidade garantir a segurança do direito no 
tempo, como condição precípua à estabilidade das 
relações sociais, muito menos poderá um decreto, 
norma que lhe é inferior, a ela subordinada. 

Inadmissível é afrontar-se o direito adquirido 
dos trabalhadores anistiados pelas Comissões insti
tu idas pela Lei n• 8.878194 e Decreto n• 1.153/94, 
posto que tal direito advém de ato jurídico perfeito 
"consumado segundo a lei vigente ao tempo em que 
se efetuou" (art. 62 , § 12 , da Lei de Introdução ao Có
digo Civil). 

Neste diapasão, ensina Hely Lopes Meirelles 
que exauridos os meios de impugnaçãciadministrati
va, toma-se irretratável, administrativamente, a últi
ma decisão (op. cit., pág. 635). 

Assim, por uma medida de justiça, é funda
mental que o Congresso, com fundamento no inciso 
V, art. 49 da Constituição, tome sem efeito o referido 
decreto, como única forma de respeitar o comando 
da lei e o direito desses trabalhadores a uma vida 

digna e decente, impossível de ser alcançada sem 
seu retomo imediato ao trabalho, do qual foram 
afastados arbitrária, ilegal e ilegitimamente. 

Confiante no espírito público de meus pares 
nesta Casa é que espero e confio na aprovação des
te Decreto Legislativo que não outra pretensão pos
sui senão a de fazer justiça <l-OS trabalhadores demi
tidos e perseguidos pelo Governo Collor. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1996. - Sena
dora Emília Fernandes. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N2 1.498, DE 24 DE MAIO DE 1995 

Constitui Comissão Especial de Re
visão dos Processos de Anistia de que 
trata a Lei n• · 8.878, de 11 de maio de 
1994. 

DECRETO N2 1.499, DE 24 DE MAIO DE 1995 

Constitui Comissão Especial de Re
visão dos Processos de Anistia de que 
trata a Lei n" 8.878, de 11 de maio de 
1994. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O 
projeto será publicado e remetido à comissão com
petente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador José Eduar
do Outra. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 405, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art 50, § 2", da 

Constituição Federal e nos arts. 215, inciso I, e 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
seja encaminhado ao Exm• Sr. Ministro da Fazenda 
o seguinte pedido de informações, relativo ao mon
tante de dispêndios financeiros, pagos e a pagar, 
nos exercfcios financeiros de 1990 a 1996, a título 
de taxa de permanência pela não utilização de re
cursos oriundos de empréstimos e financiamentos 
contratados junto a instituições e organismos finan
ceiros internacionais, discriminando: 

a) agente financiador; 
b) valor do contrato; 
c) cronograma de desembolso; 
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d) valor não utilizado com crédito no Banco 
Central; 

e) destinação dos recursos contratados, espe
cificando-os por projeto. 

Justificação 

Como é sabido, uma das questões substanti· 
vas que se apresenta no atual contexto da economia 
brasileira diz respeito a,p financiamento não-inflacio
nário da retomada auto-sustentada de seu processo 
de crescimento económico. 

Essa questão é particularmente relevante no 
momento em que, elegida como prioritária a estabili· 
zaçãó económica, e, em conseqüência, as restrições 
internas à expansão do crédito, e sua contrapartida 
natural, taxa de juros elevadas, o financiamento ex
temo assume posição estratégica. 

A atual política económica brasileira, que tem 
como uma de suas diretrizes fundamentais a inser
ção comercial e financeira com a economia interna
cional, vem possibilitando uma crescente obtenção 
de recursos financeiros externos junto a instituições, 
organismos e agências de desenvolvimento interna-
cionais. 

A despeito dessa importância, vem sendo vei· 
culado pelos órgãos de comunicação, como também 
pela literatura económica recente, que tais recursos, 
por motivos de natureza diversa, não vêm sendo uti
lizados com a eficiência, eficácia e oportunidade que 
o processo de crescimento requer. Como contrapar
tida natural, tem-se os constantes custos incorridos 
pelo Tesouro pela não-utilização de recursos exter
nos já contratados. 

Todavia, o Senado Federal não dispõe de in
formações que lhe permita avaliar adequadamente a 
eficiência na utilização desses recursos. E, em con
sequência, não tem conhecimento de seus impactos 
a nível das finanças públicas e do próprio cronogra
ma de execução dos projetas financiados. 

o Congresso Nacional, em particular o Senado 
Federal, consoante o disposto na Constituição Fede
ral acerca de sua competência fiscalizadora, dentre 
outras, e da plena necessidade de conhecimento de 
qualquer assunto de interesse nacional, necessita 
ter ciência de informações relativas a essas modali· 
dades de financiamento externo, com o objetivo de 
contribuir efetivamente para o saneamento de seus 
possíveis desequilíbrios e restrições que se opõem e 
obstaculizam o pleno desenvolvimento dos projetas 
associados. 

Convencido de que o financiamento externo é 
hoje variável estratégica no financiamento da econo-

mia brasileira, é que requeiro seja encaminhado ao 
Sr. Ministro da Fazenda este pedido de informações. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1996. - Sena
dor Osmar Dias. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III, do art. 216 do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • A Pre
sidência designa para a sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

HORA DO EXPEDIENTE 

O tempo destinado aos oradores da Hora do 
Expediente será dedicado a homenagear o Dia Inter
nacional do Trabalho, nos termos do Requerimento 
n• 383, de 1996, da Senadora Emília Fernandes e 
outros senhores Senadores. 

Oradores: 
o Senadora Emflia Fernandes 
o Senador José Eduardo Outra 
o Senador Bernardo Cabral 
o Senadora Benedita da Silva 
o Senador Eduardo Supficy 
o Senador Mauro Miranda (por cessão do Se

nador Nabor Júnior) 

ORDEM DO DIA 

-1-

REQUERIMENTO N• 1.183, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.183, de 1995, do Senador Roberto Requião, solici
tando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 20, de 1995, de sua auto
ria, que tramita em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição n•s 1, 4 e 11, de 1995. 

-2-

REQUERIMENTO N• 1.193, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
1.193, de 1995, do Senador Eduardo Suplicy, solici
tando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei da Câmara n• 13, de 1991 • Complementar (n• 
223190 • Complementar, na Casa de origem) que 
dispõe sobre a edição e o processo legislativo das 
medidas provisórias previstas no art. 62 da Consti
tuição Federal, e dá outras providências. 
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-a
REQUERIMENTO N• 41, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
41, de 1996, da Senadora Júnia Marise, solicitando, 
nos termos regimentais, seja convocado o Ministro 
da Administração Federal e Reforma do Estado, Luiz 
Carlos Bresser Pereira, para prestar esclarecimen
tos sobre a polftica de reajuste salarial dos servido
res públicos civis e mil~áres. 

-4-
REQUERIMENTO N° 326, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
326, de 1996, do Senador Nabor Júnior, solicitando, 
nos termos regimentais, tramitação conjunta das 
Propostas de Emenda à Constituição n•s 1, 4, 11, 20 
e 65, de 1995, por tratarem de matérias que versam 
o mesmo assunto. 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 96, DE 1994 

· Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nO 96, de 1994 (n• 3.643193, na Casa de ori
gem), que altera a Lei n• 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, 
o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Traba
lhador- FAT, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n• 903, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável, nos termos 

do substitutivo que oferece. 

-&-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 204, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento n• 1.525, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 204, de 1995, de autoria do Senador 
Emandes Amorim, que al.l!oriza o Poder Executivo a 
criar a Escola Técnica Federal de Ariquemes, no Es
tado de Rondônia, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Ademir Andrade, em substituição à Co
missão de Educação. 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 206, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos 
do Requerimento n• 215, de 1996) 

De autoria do Senador Humberto .Lucena, que 
dispõe sobre a alocáção, em dejJósitos especiais re

munerados de recursos da disponibilidade financeira 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, na Cai
xa Econõmica ,Federal, e dá outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômlcos) 

-a-
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Mensagem n• 221, de 1991 (n• 453191, na ori
. gem), que encaminha proposta do Senhor Presiden
te da República, solicitando seja autorizada a cele
bração dos aditivos contratuais de assunção das ob
rigações externas existentes de responsabilidade da 
Siderbrás, no montante equivalente a dois bilhões, 
oitocentos e cinqüenta milhões de dólares norte
americanos. 

-9-

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Mensagem n• 18, de 1994 (n• 2194, na origem), 
que encaminha proposta do Senhor Presidente da 
República, solicitando seja autorizada a celebração 
de operação de crédito externo para assunção pela 
União de parcela da dívida contraída pela EM
BRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. no 
valor de cento e setenta e dois milhões de dólares 
norte-americanos. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h14min) 
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Ata da 5711 Sessão Especial, em 7 de maio de 1996 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, -da 50ª L-egislatura 

Presidência do Sr. Júlio Campos 
(Inicia-se a sessão às 10 horas) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sob a 
proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

A presente Sessão Especial destina-se a co
memorar o centésimo ~ptuagésimo aniversário da 
instalação do Senado Federal, nos termos do Re
q uerimento n• 249, de 1996, de autoria do nobre Se
nador Lúcio Alcântara e outros Srs. Senadores. 

A Presidência, aproveitando a oportunidade 
desta solenidade de comemoração dos 170 anos da· 
instituição do Senado Federal, detemiinou a distri· 
buição da publicação República: 1 00 Anos, conten· 
do documentação referente às comemorações do 
Centenário da República e do Bicentenário da I ncon
fidência Mineira. 

A mencionada publicação será distribuída à 
Presidência da República, aos Ministérios, Tribunais 
Superiores da União, Arquivo Nacional, às universi
dades federais, instituições de pesquisa, bibliotecas 
e entidades culturais. 

Convido para compor a Mesa o Sr. Dr. Geraldo 
Br'indeiro, dignfssimo Procurador-Geral da República 
e o Exm" Sr. Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL 
nesta Casa. 

Convido todos para, de pé, ouvirmos o Hino 
Nacional Brasileiro. 

(Execução do Hino Nacional Brasi
leiro) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Exm• Sr. Senador Jú
lio Campos, que preside os trabalhos desta sessão 
solene; Exm• Sr. Geraldo Brindeiro, M.D. Procura
dor-Geral da República; Exm• Sr. Senador Hugo Na
poleão, Líder do PFL, que integrei a Mesa Diretora 
dos trabalhos; Exm"s autoridades e convidados pre
sentes; Sr's e Srs. Senadores, aqui estamos, hoje, 
reunidos, para comemorar o transcurso do centési· 
mo septuagésimo aniversário da instalação do Se
nado brasileiro. 

Esta é uma boa oportunidade não só para cele
brarmos os muitos feitos desta Instituição, nos mo
mentos culminantes da história da nacionalidade, 
mas também para refletirmos um pouco sobre o pa
pel que esta Casa tem a desempenhar num mundo 

que rapidamente se modifica e no qual todos, ho
mens e associações, têm que, freqüentemente, revi
sar suas metas e objetivos. 

Nos últimos tri_nta anos, v;irios fatores fizeram 
com que o Parlamento brasileiro se dedicasse ape
nas à discussão dos problemas mais imediatos do 
País. Em 1964, tivemos uma ruptura da ordem de
mocrática, que se agravaria com a edição do Al-5. 

Começamos, então, uma lenta travessia em di· 
reção ao Estado de Direito, que se estenderia, na 
prática, até 1989, quando voltamos a eleger, pelo 
voto direto, o Presidente da República. No meio do 
caminho, tivemos a anistia, em 1979, a campanha 
pelas Di retas Já, e, em 1984, a eleição de um candi
dato de oposição, pelo Colégio Eleit9ral, à Presidên
cia da República. 

Enquanto transcorria esse lento retomo à de
mocracia plena -·que, na verdade, se cristalizou 
com a Constituição de 1988 -, vivemos, na área eco
nõmica, entre o céu e o inferno. Primeiro, tivemos os 
chamados anos do "milagre económico• em que o 
Pafs crescia a taxas impressionantes, mas à custa 
de empréstimos externos, que, mais tarde, obvia
mente, teriam de ser pagos. Depois do "milagre•, 
veio a inflação, sempre crescente, avançando ano a 
ano, resistente a todo e qualquer programa de esta
bilização. 

Em 1994, com o Plano Real, surge um novo 
cenário diante de nós. Temos, por fim, um início de 
estabilização da moeda. E o que é da maior impor
tãncia, com as instituições democráticas funcionan
do plenamente. Chegamos, enfim, ao patamar de 
estabilidade por tantos anos sonhado. 

A verdade é que, ao longo dos últimos trinta 
anos, estivemos - ainda estamos, é bem verdade -
sempre assoberbados por inú!TJeros e gravíssimos 
problemas, políticos ou económicos, necessitando 
todos de uma solução imediata. Assim, não tivemos 
tempo de planejar o futuro do Pafs. E, de repente, 
ele chegou, bem mais sombrio do que esperávamos. 
Mas é preciso reagir. Temos que construir, de ime
diato, o modelo de nação que desejamos para o pró
ximo século, se quisermos sair bem dessa e!p. de 

·competição acirrada. Recursos naturais imensos, 
como é o caso do Brasil, não ba5tam mais para as
segurar a bem-aventurança de um povo. É necessá-
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rio muito mais do que um grande potencial de rique
zas. É preciso ter um projeto nacional permanente. 
E, para a· construção desse projeto, a atuação do 
Senado Federal será decisiva. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, autori
dades convidadas, o Senado é uma instituição que 
remonta à Grécia antiga, onde surgiu a partir de uma 
assembléia de cidadãos que representavam as tri
bos. Em Roma, ganhou sua atual denominação, que 
se derivou justamente do Conselho dos Anciãos. Por 
isso, por vir dessa idéia inicial de um conselho de ci
dadãos mais amadurecidos, é que o Senado Federal 
tem desempenhado papel de equillbrio e sensatez 
em vários episódios dramáticos da vida nacional. 

A estrutura bicameral acompanha o Poder Le
gislativo brasileiro desde o nascedouro e as suas 
vantagens são inegáveis. O nosso Senado surgiu 
tendo como modelo o Senado norte-americano. Na
quele país, o Senado foi a instituição utilizada para 
tentar superar as fundas divergências - entre os 
grandes e os pequenos Estados da. Federação esta
dunidense - que afloraram após a Independência. 
No Brasil, tradicionalmente, a Câmara Alta tem exer
cido um papel de serenidade e de conciliação. Não é 
à toa que a iâade mínima exigida para uma candida
tura à Casa seja de trinta e cinco anos. Há fatos que 
não podem ser negados, e um deles é o amadureci
mento do~ cidadãos que se aproximam dos quaren
ta anos. E a idade na qual as pessoas costumam 
trocar as tochas pelo extintor de incêndio. É o mo
mento em que, formados ética e intelectualmente, os 
cidadãos muito têm a contribuir para a Nação. 

O bicameralismo brasileiro nasceu com a sepa
ração de Portugal e se mantém vivo e eficiente até 
hoje. De quando em quando, erguem-se vozes que 
o condenam, querendo a supressão do Senado. Ale
gam que, fechando-se esta Casa, o processo legis
lativo ganharia muito em celeridade. Ora, antes de 
mais nada, é importante consiâerar que o que se 
deve buscar são leis eficazes, não leis feitas a toque 
de caixa. No fundo, o que desejam essas pessoas é 
a centralização, é a concentração do poder nas 
mãos de uns poucos. 

O que se deve evitar são as tentativas dissimu
ladas ou ostensivas de se institucionalizar o Con
gresso como uma espécie de terceira Casa do Par
lamento, sob o pretexto de simplificar o processo le
gislativo. Isso, sim, seria reduzir a importância do 
Senado e comprometer o bicameralismo, já consoli
dado na nossa história política, afetando a estabili
dade institucional, preservada pela tramitação das 
matérias nas duas Casas separadamente. 

A tramitação mais demorada de uma lei no 
Parlamento corresponde, por exemplo, a um ritual 
do processo no Direito. No âmbito da Justiça, é pre

.. ciso um tempo para que os juízes possam amadure
cer sua decisão, depois de investigadas todas as 
nuanças de uma caso. O mesmo se dá com as leis. 
É preciso um certo tempo para que os legisladores 
tomem conhecimento de todas as implicações de
correntes da aprovação de uma determinada lei. É 
claro que desejamos maior agilidade por parte do 
Congresso Nacionai, mas também reconhecemos a 
necessidade de um período de maturação que, nos 
assuntos mais delicados, realmente deve ser maior. 

Os críticos, por vezes mais apressados do que 
impiedosos, esquecem que todos os países desen
volvidos do mundo ou muito desses países mantêm 
um Senado. No caso brasileiro, o Senado é o guar
dião da Federação. No seu plenário, Estados ricos 
ou pobres, pequenos ou extensos, de economia pre
dominante industrial ou agrária têm idêntico número 
de representantes. E essa representação igualitária 
jamais foi contestada. O Senado é, portanto, o fiador 
da unidade nacional. 

Já na Câmara dos Deputados, há disCussões 
sérias quanto à fixação do número de componentes 
das bancadas estaduais. As unidades mais populo
sas da Federação sonham com um maior número de 
representantes. Acontece que o aumento do número 
de deputados de certa bancada só pode ocorrer em 
detrimento das bancadas dos Estados de popula
ção mais escassa:. Es5es Estados menores, por 
sua vez, resistem em ver diminuído o número de 
seus representantes. Em tese, as bancadas de 
quatro ou cinco dos Estados mais populosos, so
madas, podem compor quase maioria. E esse é um 
fator de desequilíbrio. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há 170 
anos, no dia 24 de abril de 1826, os primeiros Sena
dores brasileiros, nomeados pelo Imperador Dom 
Pedro I, reuniram-se no Palácio dos Arcos, no Rio 
de JaQeiro. Dos cinqüenta cidadãos escolhidos, qua
tro não chegaram a tomar posse. Dois deles falece
ram depois de indicados e dois outros, por proble
mas de saúde, não puderam viajar à Corte. 

De 24 de abril de 1826 a 15 de novembro de 
1898, data da Proclamação da República, 235 ho
mens passaram pelo Senado do Império, muitos de
les protagonistas das grandes lutas que marcaram a 
vida da nova Nação. 

A maior das batalhas legislativas dos primeiros 
anos foi, sem dúvida, a que se travou em tomo da 
renúncia de Dom Pedro I, já em 1831. 
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Nove anos depois, eclodiria uma polêmica ain
da mais acirrada em torno do chamado "Golpe da 
Maioridade", quando a Regência dissolveu a Câma
ra. Foi no Senado que os remanescentes da Câma
ra, com o apoio de Senadores simpáticos a sua cau
sa, aclamaram ·~aior'' o Imperador Dom Pedro 11, 
que tinha apenas 14 anos. 

A vitaliciedade dos mandatos senatoriais, sem
pre combatida pela Câmara, naquela época, cujos 
integrantes eram eleitOG por prazos certos, acabou 
sendo positiva em várias ocasiões. Sobre ela disse 
Joaquim Nabuco: 

"Devido à lenta modificação dos seus 
quadros, o Senado estava mais apto a ga
rantir o eco das minorias contra ó abuso das 
Câmaras unânimes. A vitaliciedade no Se
nado serviu, quando as Câmaras se reu
niam depois de mudanças politicas, para 
não emudecer as vozes da oposição." 

A importância do Senado, ao longo dos seus 
primeiros sessenta e seis anos, na-vida politico-ad
ministrativa do Pais, foi resumida de forma magistral 
na obra "O Senado do Império", de Alfonso de Tau
nay. Sobre a influência desta Casa no comando da 
Nação, desde os primórdios, diz o autor: 

"O decreto .nomeando os primeiros Se
nadores foi referendado pelo sexto gabinete 
de Dom Pedro I, o de 2 de janeiro de 1826. 

Dos seis ministros que o compunham, 
cinco viram-se nomeados para o Senado: 
São Leopoldo, lnhambupe, Caravelas, Bae
pendi, Paranaguá. O último, o Marquês de 
Lages, também viria a ser, um pouco mais 
tarde, colega, na Câmara Alta, dos antigos 
colegas de gabinete. 

Dai em diante, muito escolheria Dom 
Pedro ! ministro de Estado dentre o corpo de 
Senadores. 

Assim, o sétimo gabinete, o de 15 de 
janeiro de 1827, contaria com cinco senado
res; o oitavo (20 de novembro de 1827), três 
senadores e três deputados ... 

No décimo gabinete (4 de seterr!Jro de 
1829) voltaram a preponderar os senadores (4) .. ." 

Em oútro trecho, acrescenta Taunay: 

"Com um regime como o monárquico 
brasileiro nada mais curial do que serem os 
gabinetes ministeriais compostos em- sua 
maioria por elementos parlamentares. Foi o 
que quase sempre sucedeu ... 

Forneceu o Senado notável contingen
te de ministros, mais de metade dos duzentos 
e vinte titulares de pastas a ele pertenceram. • 

Num outro levantamento muito importante, Al
fonso de Taunay mostra que 20 dos Senadores do 
Império foram presidentes de províncias, sendo que 
14 exerceram a administração de várias delas. O 
Conselheiro Leão Veloso,govemou sete províncias, 
sendo que em duas oportu[lidades dirigiu-o Ceará. O 
Conselheiro Saraiva comandou. cinco províncias. Di
rigiram quatro províncias os Senadores Barão de 
Mamoré, Visconde de Sinimbu e Visconde do Bom 
Conselho. Comandaram três províncias os Senado
res Marquês de Muritiba, Visconde de São Luiz do 
Maranhão, Visconde de Serro Frio, Visconde de Ca
valcanti e Marquês de Paranaguá. Quatro Senado
res do Império dirigiram duas províncias: Conselhei
ro Lafaiete Rodrigues Pereira, Conselheiro João Al
fredo Correia de Oliveira, Dr. Fausto de Aguiar e Vis
conde de Taunay. 

Machado de Assis, considerado hoje, por una
nimidade, o maior escritor brasileiro de todos os 
tempos, fez, a partir de 1860, como jornalista cre
denciado, a cobertura do Senado Federal. Numa 
crónica antológica - intitulada "O Velho Senado" -, 
publicada em 1898, ele escreveu: 

"( ... ) a vitaliciedade. dava àquela Casa 
uma consciência de duração perpétua, que 
parecia ler-se no rosto e no trato de seus 
membros. Tinham um ar de famma que se 
dispersava durante a estação calmosa, para 
ir às águas e oUtras diversões, e que se reu
nia depois, em prazo certo, anos e anos. Al
guns não tomavam mais, e outros novos 
apareciam; mas também nas famflias se 
morre e nasce. Dissentiam- sempre, mas é 
próprio das famílias tornarem a briyar; pare
ce até que é a melhor prova de estar dentro 
da humanidade." 

.Ao longo da crónica, Machado de Assis evoca 
as figuras que mais o impressionaram durante seus 
tempos de redator do Diário do Rio no Senado. A 
respeito do Visconde de Sinimbu, diz: 

"Ouvi falar a este bastantes vezes; não 
apaixonava o debate, mas era simples, cla
ro, interessante, e, fisicamente, não perdia a 
linha.~~ 

E segue rec·ordando: 

"Não faltavam oradores. Uma só vez 
ouvi falar a Eusébio de Queirós, e· a impres-
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são que me deixou foi viva; era fluente, 
abundante, claro, sem prejuízo do vigor e da 
energia.' 

Em outro trecho, diz: 

"Zacarias fazia reviver o debate pelo 
sarcasmo e pela presteza e vigor dos gol
pes. Tinha a palavra cortante e rápida, com 
uns efeitos de sons guturais, que a toma
vam mais penetrante e irritante. Quando ele 
se erguia, era quase certo que faria deitar 
sangue a alguém." 

E refere-se a um dos maiores de todos, Nabuco: 

"Nabuco não tinha o sarcasmo agudo 
de Zacarias, nem o epigrama alegre de Co
tegipe ... A minha impressão é que prepara
va os seus discursos, e a maneira por que 
os proferia realçava-lhes a matéria e a forma 
sólida e brilhante." 

Da tribuna do Senado falaram todos os gran
des estadistas do Império, ministros e conselheiros. 
Do Trono, instalado em local de destaque, Dom Pe
dro I, Dom Pedro 11 e a Princesa Isabel abriram o 
Parlamento em mais de 20 legislaturas. 

De todos os grandes debates do Senado Impe
rial o mais marcante, sem dúvida alguma, foi o que 
se travou em tomo da abolição da escravatura. Foi 
uma longa batalha parlamentar que empolgou a opi
nião pública, tendo em vista o grande número de fa
tores envolvidos. Havia a delicada questão ética de 
se manter no País homens que eram vendidos como 
objetos. Havia a questão económica, devido às fun
das implicações que a liberdade dos escravos teria 
nas atividades produtivas, calcadas na mão-de-obra 
não-remunerada. 

Por paradoxal que possa parecer, a idéia de li
bertação dos escravos teve um de seus pilares na 
vitaliciedade do Senado. A independência dos Sena
dores vitalícios em relação aos interesses das elites 
económicas da época foi fundamental para a vitória 
da tese da liberdade. A luta pela libertação dos es
cravos foi um processo que se arrastou por todo o 
período imperial e obteve sucesso pouco antes da 
instauração da República. Na verdade, desde a in
dependência de Portugal havia vozes alertando para 
a impossibilidade de se manter o modelo económico 
baseado na mão-de-obra escrava. Ao longo do tem
po, leis sucessivas foram, paulatinamente, suprimin
do a escravatura. A libertação, consagrada na Lei 
Áurea, foi, portanto, um arrastado processo legislati
vo, uma conquista da lei, o que acabou evitando 
algo semelhante ao que ocorreu nos Estados Unidos _ 

da América, onde a Guerra de Secessão causou 
800 mil mortes. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, contras
tando com a tranqüilidade do período imperial, o Se
nado da República teve a existência atribulada. A 
primeira Assembléia Constituinte Republicana, insta
lada em janeiro de 1890, era composta de 63 Sena
dores e 205 Deputados. Na primeira Constituição da 
era republicana, promulgada em 24 de fevereiro de 
1891 , o Senado assumiu novas atribuições - mas já 
sem contar com o ínstituto da Vitaliciedade. Os Se
nadores passaram a ser em número de três por Es
tado, eleitos para um mandato de nove anos. A ida
de mínima para concorrer a uma cadeira de Senador 
caiu de 40 para 35 anos. E o salário do Senador, 
que, no Império, era equivalente a uma vez e meia o 
salário dos Deputados, igualou-se a ele. 

Já nos primeiros tempos da República, o Sena
do deixou de ser o lugar onde se reunia a nobreza ti
tulada - os barões e os marqueses - para receber 
os representantes das novas forças que surgiam nos 
Estados. Começaram a chegar, então, "coronéis', 
médicos, advogados e engenheiros. Eram parte da 
burguesia· ascendente que abria seu caminho por 
entre os nobres enriquecidos pelas benesses: reais. 

Considera-se hoje que, na República Velha, a 
grande obra do Senado foi a elaboração do Código 
Civil, objeto de algumas das mais empolgantes polé
micas da vida parlamentar do País. Entre os pele
mistas, destacou-se Ruy Bal1bosa, outro dos gran
des vuttos desta Casa, um dos maiores brasileiros. 

Os anos Vargas foram trágicos para o Senado. 
Dissolvido no final de 1931, o Parlamento só voltaria 
a funcionar em 1933, mas no sistema unicameral, de 
vez que só à Câmara dos Deputados competia exer
cer o Poder Legislativo. 

A Constituição de 1946 voltou a consagrar o 
princípio da independência dos Poderes e trouxe de 
volta o bicameralismo. Os quatro anos do Governo 
Outra foram tranqüilos, mas a reeleição de Vargas 
criaria turbulências que se intensificariam em 1954, 
com o suicídio do Presidente, e que se arrastariam
passando pela renúncia de Jãnio Quadros - até a 
eclosão do movimento militar de 1964. 

Poucos dias depois de instalado o Governo re
volucionário, o Senado passaria a sofrer com o regi
me que, de início, sua maioria havia apoiado. Já no 
dia 9 de abril de 1964, foi editado o Ato Institucional 
n• 1, que dizia no seu parágrafo primeiro: 

'A revolução vitoriosa se investe no 
exercício do Poder ConstitucionaL Este se 
manifesta pela eleição popular ou pela revo-
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lução. Esta é a forma mais expressiva e 
mais radical do Poder Constituinte. Assim, a 
revolução vitoriosa, como Poder Constituin
te, se legitima por si mesma." 

Eno§2°: 

"Rca, assim, bem claro que a revolu
ção não procura legitimar-se através do 
Congresso. Este é que recebe deste Ato 
Institucional, resultante do exercício do Po
der Constituinte, inerente a todas as revolu
ções, a sua legitimação." 

Começaria, então, para o Senado Federal, 
uma longa trajetória para a recuperação das prerro
gativas essenciais ao exercício do verdadeiro traba
lho legislativo. 

Muitos foram os que se sobressaíram na luta 
contra a ação discricionária do regime e pugnaram 
na defesa das instiíuições políticas penhoras do sis
tema democrático. Citando um, para nele homena
gear a todos que com assento nesta Casa defende
ram com ardor o Parlamento e a democracia, evoco 
o nome de Auro de Moura Andrade, tantas vezes 
Presidente desta Casa, cuja coragem cívica e fideli
dade ao Senado, não podemos esquecer. 

O regimé democrático, único que permite o 
funcionamento plena do Poder Legislativo, só seria 
resgatado mais de 20 anos depois, com a promulga
ção da Constituição .de 1988. Ao _longo desse quase 
quarto de século, a: vida parlamentar seria marcada 
pelo arbítrio, pelas leis de exceção - como as que 
permitiram a cassação dos direitos políticos de inú
meros parlamentares de destaque - e pelos casuís
mos eleitorais, entre eles a criação dos chamados 
Senadores biônicos. 

É interessante destacar que um dos momentos 
mais significativos da vida recente no Senado Fede
ral ocorreu nas eleições de 1974, quando se regis
trou a primeira grande derrota eleitoral do regime mi
litar de 1964. Naquele ano·, surpreendendo mesmo 
as estimativas mais otimistas, o MDB, o único Parti
do de oposição, conseguiu conquistar 16 das 22 ca
deiras senatoriais disputadas pelo voto. Foi o primei
ro sinal inequívoco de que o povo brasileiro, na sua 
larga maioria, não mais apoiava o movimento militar, 
desencadeado 1 o anos antes. Explodia nas umas a 
insatisfação de um povo impedido de eleger os seus 
governadores e o Presidente da República. 

Felizmente, hoje, desfrutamos de total liberda
de politica. Os Poderes da República funcionam de 
forma harmónica. Eu diria mais: funcionam de ma
neira integrada. O Poder Executivo vem capitanean-

do a luta pelas mudanças estruturais que farão com 
que o País realmente se integre à economia globali
zada. O Poder Legislativo, pelo seu lado, contribui 
fazendo a análise crítica dessas iniciativas do Exe
cutivo. De um modo geral, a grande maioria do Par
lamento tem apoiado as propostas do Governo, por 
ver nelas o interesse de modernizar o País. Mas 
existem reclamações justificadas quanto ao número 
excessivo de medidas provisórias, multas delas des
providas das características essenciais, que sãó 
seus pressupostos, de relevância e de urgência. · 

Esse instituto, de inspiração -parlamentarista, 
incluído na Constituição de 1988, haveria de se 
mostrar fator de perturbação nas relações entre o 
Poder Executivo e o Congresso Nacional, semeando 
a insegurança jurídica em clara usurpação da função 
legislativa do Parlamento. 

É certo que um Estado moderno não pode 
prescindir de instrumento jurídico que lhe permita 
agir com presteza em circunstâncias bem determina
das. A utilização indiscriminada, abusiva mesmo, de 
medidas provisórias por parte do Governo exige 
uma reação do Senado para colocar a questão nos 
devidos termos, em nome da democracia e da inde
pendência do Poder Legislativo. 

O Senado e o Congresso Nacional devem essa 
providência à Nação. É exigência inegável para a 
garantia da saúde de nossas instituições políticas. 
Erga-se o Congresso e ponha cobro a esses exces
sos que ferem fundo a nossa autonomia e compro
metem nossa prerrogativa de fazer leis para o nosso 
País. 

Os problemas brasileiros são, é certo, numero
sos; graves e exigem solução urgente. Mas não 
creio que o envio incessante de medidas provisórias 
ao Congresso ou sua reedição seja o meio político 
mais indicado para resolver essas questões. 

Quanto ao Poder Judiciário, a sua atuação tem 
sido decisiva na resolução· das grandes demandas 
judiciais que se apresentam a todo momento, justa
mente em função das mudanças por que passa a 
Nação. O Brasil vive hoje, apesar das dificuldades 
bem conhecidas de todos nós, uma das melhores 
quadras de sua história. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, autori
dades presentes, eu não poderia concluir este pro
nunciamento sem fazer uma referência, mesmo que 
breve, ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo 
Presidente do Senado, Senador José Samey, para a 
modernização desta Casa. Mal assumiu mais esse 
importante cargo público, na sua já longa e exitosa 
carreira política, o ex-Presidente da República insta-
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lou um Grupo de Trabalho de Reforma e Modern
ização do Senado, cuja coordenação coube ao no
bre Senador Renan Calheiros. Paralelamente, o Pre
sidente José Samey adotou uma série de decisões 
que acabaram dando vida nova ao Senado, que as
sume, graças também ao empenho crescente do 
seu corpo de funcionários, o feitio de uma instituição 
modema, eficiente e dinâmica. O mesmo ímpeto re
novador se faz sentir em outros órgãos da institui
ção, como no Prodasen'e na Gráfica, duas organiza
ções cuja eficiência já está mais do que provada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Convido 

para participar da Mesa neste trabalho S. Ex" o Sr. 
Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene. 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Eminente Senador Júlio Campos, que preside esta 
Casa na qualidade de 1• Vice-Presidente; eminente 
Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene; eminente Procu
rador-Geral da República, Professor Geraldo Brin
deiro; eminente ex-Ministro da Educação, da Cultu
ra, das Comunicações, nosso Senador Hugo Napo
leão, Líder do Partido da Frente Uberal; Sr's Sena
doras, Srs. Senadores e Srs. Embaixadores, em de
teiminado instante, é muito difícil que um orador use 
a tribuna depois de ter ouvido um discurso denso, 
preparado, delineado, escorreito, como acaba de fa
zer o meu eminente colega Senador Lúcio Alcânta
ra. Pergunto-me como superar as dificuldades de 
sucedê-lo, de dizer algumas palavras que não sejam 
repetitivas, que não incorram em mostrar aos que 
aqui se encontram a diferença que há entre o vaga
lume e o sol; mas, às vezes, o vaga-lume também 
tem a sua luz própria. 

Como sou homem do Amazonas, como apren
di olhando rios, que sempre atingem seus objetivos, 
contornando as dificuldades que lhes surgem à fren
te, espero, também, dessa fonma, contornar as mi
nhas deficiências nesta missão, da qual fui encarre
gado pelo eminente Presidente José Samey, talvez 
menos pelo orador que ocupasse a tribuna, mas por 
uma homenagem ao homem do Norte. 

Ora, como me desincumbir de um mister dessa 
natureza senão desprezando o discurso que havia 
adrede preparado? Como usá-lo sem incorrer em re
petições, que, por certo, teriam de ser formuladas ao 
eminente Senador Lúcio Alcântara? Com a gentileza 
que caracteriza os bons companheiros, S. Ex" dei
xou espaço para que eu pudesse, quem sabe, pin
çar aqui e acolá um dado de seu -discurso -a propó-

sito, bem o sei, caso contrário seu Colega não teria 
o que dizer -, citar alguns fatos pitorescos aconteci
dos, como, por exemplo, os 170 anos de existência . 
6 de maio de 1826. 

O q!Je dizia a nossa Constituição de 28 de mar
ço de 1824? Ali está, no seu art. 40, que o Senado é 
composto por membros vitalícios e será organizado 
por eleição provincial. Observem aqueles que não 
convivem no meio parlamentar e que, portanto, não 
têm por que estar a par do que se passa nas Casas 
Legislativas, que, apesar de se· dizer que essa elei
ção era provincial, o então Imperador, o nosso D. 
Pedro I, por Decreto de 1826, até certo ponto obser
vava as listas providenciais, mas as preferências 
eram nHidamente suas. 

Ainda há pouco, aqui, constando do seu gabi
nete, o eminente Senador Lúcio Alcântara registra11a 
os cinco Senadores que foram escolhidos para a 
sua formação. Mas, como me faltou ouvir, agradeço 
ao eminente Senador Lúcio Alcântara permitir-me 
registrar, para que fique consignado nos Anais da 
Casa, que, àquela altura, D. Pedro I, que dizia que o 
Senador representava não só a Província, mas o 
País, o Brasil, nomeou o Marquês de Aracati,: que 
era português, para o Senado. Com a abdicaçi\o de 
D. Pedro, o Marquês foi embora e acabou sendo 
Governador de Moçambique. É um dado pitoresco 
que aconteceu numa hora em que no Império os De
putados gozavam de três anos de mandato, e os Se
nadores de nove anos. Já não falo nem na parte dos 
vencimentos, ou dos subsídios, porque, há pouco, o 
Senador JoSaphat Marinho alertava-me, baixinho, ao 
meu ouvido, que se estava pregando aqui uma dife
rença salarial que se baseava na época do Império. 

Por essa razão, Sr. Presidente, permita-me 
lembrar alguns dados. Não obstante tudo que se 
tem atacado no Império, em verdade, o Senado do 
Império prestou grandes e inestimáveis serviços à 
Nação. Entre tantas, destaco três ocasiões: na dis
cussão da Regência, na queda de Feijó e no reco
nhecimento da maioridade de D. Pedro 11. 

· Àquela altura, no Senado, houve um episódio 
com o Marquês de Caravelas. Ele se recusou a assi
nar a dissolução e, conseqüentemente, retirou-se. 
Com isso, havia posto de lado a idéia da gratidão 
segundo a qual se dizia que, como no-Império, o im
perador nomeava os Senadores - o cargo era vitalí
cio -; esses lhe deviam não só obrigação, mas tan
tas vezes a curvatura da espinha, para não dizer ou
tro termo que se usava. 

A instalação do Senado hoje esta Casa relem
. bra - e é bom que o faça sempre em momentos 
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como este. Apesar de estarmos com três comissões 
especiais reunidas, com posse de Ministro de Esta
do, ainda assim aqui comparece a nata da diploma
cia, representada por seus embaixadores, as autori
dades militares, os colegas, que nos permitem re
lembrar que no passado está sempre o ponto de 
partida para o futuro. 

O eminente Senador Lúcio Alcântara discorreu, 
em seu pronunciamento, sobre o que foi o Senado, 
passando pelas dificuldades recentes até chegar ao 
dia de hoje. Quero que fique registrado nos Anais o 
fato de que, desde a sua instalação, no Império, até 
a Proclamação da República, o Senado teve 235 
Senadores. 

Com a Constituinte, que se instalou em 15 de 
novembro, tivemos " faço questão de registrar para a 
recordação dos que aqui estão, não dos Senadores, 
porque S. Ex"s conhecem melhor do que eu - o Se
nador João Mangabeira, da Bahia. Foi um excelente 
Senador. S. Ex" combatia o bicameralismo e dizia 
que não era possível que se o adotasse porque ha
veria mais pressa para baixar a lei se só existisse a: 
Câmara. 

Um dado curioso é que ele, um velho defensor 
do unicameralismo, disse após deixar este Senado: 
"O Senado, em que pese os extremistas, não des
mereceu do Brasil. Honro-me de ter a ele pertenci
do. Foi uma instituição grande do Império e maior da 
República". Realmente não desmereceu. Se repas
sarmos, um a um, os grandes nomes que o compu
seram, vamos verificar que o Senado Federal pos
suía uma voz que alteou, que dominou o Continente 
e que, nas palavras do também Senador Luiz Viana 
Filho, que foi o seu biógrafo, era chamado de o de
curião da liberdade e da lei: Rui Barbosa. Era um es
tadista da República, segundo João Mangabeira. 
Mas Rui não foi apenas um entre outros. 

Faço, a propósito, este registro porque se trata 
de dois baianos que, na minha mocidade, tive opor
tunidade de cultivar através dos livros. Com Luiz 
Viana Filho convivi na época da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Deus me permite que hoje, no Se
nado, eu compartilhe do convívio~ de outro baiano 
que honra as tradições do seu EStado e cujo nome 
pronuncio com muito carinho: Senador Josaphat Ma
rinho. 

Essas são talvez as manifestações que eu po
deria trazer em termos de lembrança do que foi o 
Senado, do que foi a trajetória desta Casa, se já não 
o tivesse feito antes, com propriedade registrada, o 
meu colega Lúcio Alcântara. Um orador a mais na 
tribuna pouco representa, mas alguém que teça pa-

lavras, ora sem sentido, ora desconexas, que pas
sam a ter valor no instante em que algum ponto fica 
na mente dos que as escutam, esse alguém muito 
representa. 

Dizia eu ao eminente Presidente do Senado, 
Senador José Samey, através de um telefonema de 
S. Ex1, que não me demoraria na tribuna mais do 
que 1 O minutos. Não vou fazê-lo. Estou olhando o 
relógio com absoluta precisão: sobram-me 02 minu
tos para que lhes conte, porque escrevi, o que me 
pareceu interessante para um· fecho final de uma 
manifestação como esta. 

Se estamos aqui relembrando os 170 anos de 
existência do Senado, é porque esta é a Casa, se
gundo se diz, que abala a voz ardente da Câmara, 
que alua com um pouco mais de tranqüilidade, que 
exercita a sua afuação com um pouco mais de pru
dência, e que sobretudo é a voz da experiência em 
relação à Câmara, por onde passei, onde ingressei 
com menos de 30 anos - e já se vão mais de 30! 
Nesse tempo, a admiração que eu sentia pelo Sena
dor Josaphat Marinho transformou-se em uma ami
zade que o tempo jamais conseguirá destruir. 

O que seria interessante registrar, na maturida
de do Senado, na velhice do Senado? Digo-lhes o 
que me parece expressivo: 

"Velho Senado, onde tiveram assento 
pais e filhos - no Império istó ocorria: pai é fi
lho chegaram a ser Senadores, irmãos, so
bretudo vindos do Norte e do Nordeste, e 
tantos outros parentes. Caxias e seu pai fo
ram Senadores ao mesmo tempo. Conta-se 
que o velho Senador Francisco de Lima, 
sempre autoritário, advertiu, certa feita, o fi
lho numa roda de Senadores: Vosmecê pa
rece que às vezes se esquece de que é meu 
filho ... 

E Caxias, embora respeitoso, beijou
lhe a mão e replicou: 

- Seu filho, mas também seu colega, 
meu pai. 

- É isto! Meu colega, um menino des
tes! Colega do seu velho pai! 

- Nosso colega, meus senhores! Onde 
iremos parar? Um menino destes colega das 
nossas velhices"! 

Não tenho filho no Senado, mas, quando olho 
Senadores novos, lembro-me desse episódio: imagi
ne, colega de nossas velhices! 

É assim que desejo concluir, Sr. Presidente, di
zendo da velhice com que ocupo a tribuna do Sena
do; a velhice de quem passou pela cassação de um 
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mandato, de quem perdeu dez anos de direitos polí
ticos, de quem foi perseguido; mas que não guarda, 
em nenhum instante, por mais leve que seja, no re
côndito de sua alma, qualquer desejo de vingança. 
Guardo, sim, nesta velhice, a experiência de quem 
sabe dizer, aos que aqui compareceram, muito obri
gado! (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência agradece a presença do Sr. Ministro de Esta
do da Saúde, Dr. Adib<Jatene; do Sr. Procurador-

Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro; dos Srs. 
Embaixadores dos países amigos; das autoridades 
civis e militares que vieram prestigiar a comemora
ção do 170" aniversário de instalação do Senado Fe
deral. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada 
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente 
sessão. 

(Le~nta-se a s~ssão às 11 h02min.) 

Ata da 58ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, Da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Teotônio Vilela Filho, Odacir Soares 

Levy Dias, Antônio Carlos Valadares e José Fogaça 

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

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur da 
Távola- Bello Parga- Benedita da Silva - Beni Ve
ras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Edi
scin Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares:.. Emí
lia Fernandes - Epitácio Cafeteira- Emandes Amo
rim - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francelina 
Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Ca
mata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guilher
me Palmeira - Hugo Napoleão - Jader Barbalho -- -
Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino- José Alves- José.Bianco- José 
Bonifácio - José Eduardo Dutra - José Eduardo 
Vieira - José Fogaça - José lgnácio Ferreira -
José Roberto Arruda - José Sarney - Júlio Cam
pos- Júnia Marise- Laura Campos- Levy Dias
Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho 
-Marina Silva- Marluce Pinto -Mauro Miranda
Nabor Júnior- Odacir Soares- Onofre Quinan -
Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez 
Tebet - Roberto Freire- Roberto Requião- Rome
ro Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima -
Sebastião. Rocha - Sérgio Machado - Teotônio Vi
lela Filho - Totó Cavalcante - Valmir Campelo -
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -A 
lista de presença acusa o comparecimento de .74 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, Expediente que será lida pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antoni<Í-Car
los Valadares. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancio-
nado: · 

N2 162, de 1996 (n2 367/96, na origem), de 3 
do corrente, referente ao Projeto de Lei do Senado 
n• 19, de 1991 (n• 2.478/92, na Câmara dos Deputa
dos), de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
toma obrigatória a inclusão de dispositivo de segu
rança que impeça a reutilização das seringas des
cartáveis, sancionado e transformado na Lei n• 
9.273, de 3 de maio de 1996. 

AVISOS 

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

N2 313/96, de 24 de abril de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 225, de 
1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda, 
esclarecendo a impossibilidade de prestar as infor
mações solicitadas por tratar-se de matéría protegi
da pelo sigilo bancário, nos termos do art. 38, § 42 , 

da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 
N2 314/96, de-24 de abril de 1996, do Ministro 

da Fazenda, referente ao Requerimento n~ 179, de 
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1996, de informações, Do Senador Gilberto Miranda, 
esclarecendo a impossibilidade de prestar as infor
mações solicitadas por tratar-se de matéria protegi
da pelo sigilo bancário, nos terrrfos do art. 38, § 4°, 
da Lei n• 4.595, de 31-12-64. 

Os Avisos foram encaminhados, em 
cópia, ao requerente. 

Os requerimentos vãoao Arquivo. 

O SR. PRESIDEN'I"E (Teotonio Vilela Filho)- O 
expediente lido vai à publicação. 

O Senhor Presidente da República editpu a 
Medida Provisória n• 1.416, de 03 de maio de 1996, 
que "acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei n• 4.728, 
de 14 de julho de 1965". 

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

Titulares 

José Fogaça 
Fernando Bezerra 

João Rocha 
Bello Parga 

Pedro Piva 

Roberto Freire 

Totó Cavalcanti 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Carlos BezE!rra · 
Flaviano Melo 

Odacir Soares 
Jonas Pinheiro 

PSOB 
Jefferson Péres 

PPS 

PPB 
José Bonifácio 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Régis de Oliveira José Carlos Coutinho 
Paulo Bauer Cláudio Cajado 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC/PMN) 
Geddel Vieira Lima Max Rosenmann 

Bloco (PPBIPL) 
lbrahim Abi-Ackel Jarbas Lima 

PSOB 
Jovair Arantes Zulaiê Cobra 

PV 
Fernando Gabeira 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

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

Dia 7-5-96- designação da Comissão Mista; 
Dia 8-5-96 - instalação da Comissão Mista; 
Até 8-5-96 - prazo para recebimento de emen

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

Até 17-5-96- prazo final da Comissão Mista; 
Até 1"-6-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.417, de 03 de· maio de 1996, que 
"acrescenta § 5° ao art. 4" da Lei n• 8.884, de 11 de 
junho de 1 994, e dá outras providências". 

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

Titulares 

Carlos Bezerra 
Humberto Lucena 

Freitas Neto 
Vilson Kleinübing 

Beni Veras 

RomeuTuma 

Júnia Marise 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

RamezTebet 
Casildo Maldaner 

PFL 
Bello Parga 
Júlio Campos 

PSDB . 
Carlos Wilson 

PSL 

PDT 
Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Magno Bacelar Rogério Silva 
José Carlos Aleluia Sarney Filho 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN) 
De Velasco Udson Bandeira 

Bloco (PPBIPL) 
Eraldo Trindade Agnaldo Timóteo 

José Thomaz Nonõ 

Sérgio Carneiro 

PSDB 
Nelson Otoch 

PDT 
Serafim Venzon 

PSB 
Fernando Lyra Ubaldino Júnior 

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

Dia 7-5-96 -designação da Comissão Mista; 
Dia 8-5-96 -instalação da Comissão M-~a; 

---------------- ---·-· 
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Até 8-5-96 - prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade; 

Até 17-5-96- prazo final da Comissão Mista; 
Até 12-6-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) 
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Resolução n• 40, de 1996, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera o 
art. 78 do Regimento Inferno do Senado Federal, as
segurando a participação dos partidos minoritários 

' nas comissões permanentes. 
Ao Projeto não fora.rn oferecidas emendas. 
A matéria vai às Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania; e Diretoria. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 1 04, de 1992 (n2 

604/91, na Casa de origem), que define e pune con
travenção penal referente a condutas atentatórias 
contra o património público e privado; 

- Projeto-de Lei da Câmara n2 8, de 1994 (n• 
1.374/91, na Casa de origem), qt.ie revoga os pa
rágrafos únicos dos arts. 213 e 214 do Decreto-lei 
n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Pe
mil;e 

- 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 4 de se
tembro de 1992. 

Aos projetes não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, 

oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Antonio Carlos Vala
dares. 

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO N' 118/96 

Titular 
Deputado Fernando Lopes 
Suplente 
Deputado Carlos Cardinal 
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes

tos de consideração e apreço. - Deputado Matheus 
Schmidt, Lfder do PDT. 

Sr. Presidente do Congresso Nacional 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos 

Regimentais e em substituição.a designação dessa 
presidência, indicar os senadores do PSDB que 
comporão a Comissão Especial Mista destinada a 
apreciar a seguinte medida provisória: 

MP n• 1.415 

REEDIÇÃO MP N• 

Publicação DOU: 30-4-96 
Assunto: Dispõe sobre o reajuste do salário 

mínimo e dos benefícios da Previdência Social, alte
ra aliquotas e contribuição para a Seguridade Social 
e institui contiibuição para os seNidores inativos da 
União. · 

Titular 
Geraldo Melo 
Suplente 
Lúdio Coelho 
Brasma, 7 de maio de 1996.- Senador Sérgio 

Machado, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Serão feitas as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Antônio Carlos 
Valadares. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 87, DE 1996 

Dispõe sobre a proteção, pelo Esta
do, de vítima ou testemunha de crime, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Brasma, 30 de abril de 1996 Art. 1• Nos crimes de ação penal pública, o Mi- · 

Senhor Presidente, nistério Público pode requerer ao juiz competente a 
Solicito a Vossa Excelência a gentileza de alte- adoção de medidas de proteção à vítima ou teste-

rar a representação do Partido Democrático Traba- munha de crime, ou a entes de sua famma, sempre 
lhista - PDT na Comissão Especial destinada a que sua vida, integridade corporal ou saúde, ou seu 
apreciar e_ dar parecer sobre Medida Provisória n• patrimônio se encontrem ameaçados, devido a sua 
1.414, de 25 de abril de 1996, que Isenta do lm- colaboração com a Justiça. 
posto de Importação e do Imposto sobre Produtos § 12 Nos crimes de ação penal privada, a pro-
Industrializados bens de informática adquiridos pelo teção poderá ser requerida pelo ofendido ou seu 
Tribunal Superior Eleitoral, conj0_rrne...indicações_ :..represe11ta11te·legal. 
abaixo: · ---- · · · - § 2• Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
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I -ente de uma família: o cônjuge, ascendente, 
descendente, e cclaterais até o terceiro grau. 

11 - vítima: a pessoa que é atingida pela viola
ção das normas de direito penal. 

Art. 22 O pedido de proteção deve conter os 
elementos indicadores da gravidade do risco à vida, 
integridade corporal ou saúde, ou ao património das 
pessoas interessadas. 

Parágrafo único. O fundamento do pedido deve 
referir-se especificamente à importância da declara
ção prestada ou a ser prestada pelo protegido. 

Art. 32 O programa de proteção ao interessado 
compreenderá, dentre outras medidas: 

I - escolta e vigilância policial na moradia e lo
cal de trabalho; 

11 -hospedagem em local seguro; 
III - preservação de sigilo de identidade, ima

gem e dados pessoais; 
IV- assistência pessoal; 
V - assistência económica, por tempo determi

nado, visando ao custeio das despesas de subsis
tência, quando õ protegido ficar impossibilitado, por 
motivo de segurança, de desenvolver o seu trabalho. 

§ 12 Os atos realizados em virtude da proteção 
garantida serão sigilosos. 

§ 22 Em caso de urgência, as medidas neces
sárias serão adotadas imediatamente pela autorida
de policial, devendo ser informadas ao Ministério Pú
blico e ao juiz competente. 

Art. 42 O programa de proteção terá a duração 
de até dois anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, modificado ou revogado, tendo em vista a 
gravidade do perigo e a conduta da pessoa protegida. 

Parágrafo único. As medidas de proteção po
derão ser encerradas a qualquer momento por deci
são judicial, a pedido do Ministério Públicc. 

Art. 5° O Ministério Público dará assistência le
gal à vitima, proporcionando-lhe: 

I - acompanhamento dos atos realizados pela 
polícia judiciária ou na fase processual; 

11 - informação sobre as faculdades que pode 
exercer no processo; 

III - proteção de sua dignidade pessoal contra 
inquisição agressiva ou declarações descorteses; 

IV - ciência das decisões deferidas ao acusado. 

Parágrafo únicc. O tribunal deverá comunicar à 
vítima, testemunha e ao advogado a liberação do 
acusado. 

Art. 62 A vítima ou testemunha. podem requerer 
ao juiz competente que diligência de reconhecimen
to do agente do crime efetue-se em lugar de onde 
não possam ser vistos ou identificados. 

Art. 72 No inquérito policial ou na instrução cri
minal são garan•íQas à vítima ou testemunha, quan
do intimadas a depor: 

I - a permanência na delegacia ou no fórum 
por terripo necessário para sua oitiva; 

11 - a oitiva na própria residência do depoente 
com enfermidade grave, mulher grávida ou pessoa 
maior de sessenta <mos; 

UI - a audiência e a permanência em sala se
parada daquela em que se encontrem o acusado, fa
miliares e testemunhas de defeSa; 

IV - a indagação pela autoridade competente 
sobre eventos estritamente relevantes para o julga
mento da causa. 

§ 12 As coisas retiradas da vítima em razão- do 
crime ser-lhe-ão devolvidas dentro do menor espaço 
de tempo possível. 

§ 22 A vítima ou testemunha intimada que com
parecer aos locais para a audiência ou realização de 
atos processuais: 

I - não perderá o seu dia de salário; 
11 - poderá deixar seus filhos aos cuidados de 

organização ou creche oficial, durante sua perma-
nência na delegacia ou no fórum; · · 

III - terá_ direito_ de transporte aos locais dos 
atos processuais. 

Art. 82 Serão sigilosos os registras, documen
tos ou peças de informação, bem como os autos de 
prisão em flagrante e do inquérito policial, ressalva
das as prerrogativas do juiz, Ministério Público, auto
ridade policial e advogado. 

§ 12 Nos crimes violentos ou organizados, os 
endereços da vítima ou testemunha não podem 
constar dos autos, devendo ficar registrados em car
tórios judiciais ou no Ministério Público. 

§ 22 A imprensa só poderá divulgar dados da 
vida privada da vítima ou testemunha se por elas au
torizadas, sob pena de multa, sem prejuízo da arre
cadação do dano material ou moral decorrente de 
sua violação. 

Art. 92 O Ministério Público pode requerer ao 
Juiz ou este pode determinar de ofício a suspensão 
da publicidade da audiência, sessão ou ato proces
sual para proteção da vítima ou testemunha, quando 
puder resultar inconveniente: 

I) divulgação de fato desagradável ou dados de 
sua vida privada; 

11) escândalo ou perturbação da ordem pública. 

Art. 1 O. Será decretada a prisão preventiva 
do acusado, quando durante o inquérito policial 
ou instrução judicial, houver para a vífiri}á ou 
testemunha: 
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I) rtsco à sua vida, integrtdade corporal ou saúde; 
II) elementos indicadores de integridade de inti

midação, suborno, chantagem ou ameaça; 
III) risco de vingança. 
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Paralelamente à e~lada do crime cresce con
sequentemente, o número de vitimas, cujos direitos 
não tem sido adequadamente observados no inquértto 
policial ou na instrução criminal. Os direttos pessoais e 
a dignidade da vítima são muitas ve_zes esquecidos 
pela própria polícia, defensores, juizes e imprensa. 

O presente projeto defende os interesses da ví
tima imprimido reformas de processo, reafirmando
se garantias constitucional do cidadão e o papel ins
titucional do Ministério Público. 

Cumpre alertar que, atualmente, a participação 
da vítima ou testemunha no processo criminal traz
lhes uma série de inconvenientes. Pondere-se que, 
quando uma pessoa presta sua colaboração à justi
ça, ela sofre prejuízos económicos, conflitos traba
lhistas, invasão de sua privacidade, intimidade, aba
lo na sua segurança e de sua família, além do medo 
de. possível perseguição pelo acusado. 

A vítima pode constituir importante auxílio, mas 
pode também representar um óbice para a investiga
ção, quando se recusa a colaborar, a prestar infor
mações. Os- direitos processuais da vítima e teste
munha são delineados neste projeto, a fim de que as 
libere do temor de perseguição pelo acusado, e se 
cons1ga a sua maior participação na Justiça. 

Não podemos continuar considerando a vítima, 
a testemunha, como um mero sujeito passivo do de
lito, forçado a colaborar com a justiça criminal. Elas 
são sujeitos de direitos, direitos de respeito a sua 
dignidade, tranqüilidade ou privacidade e segurança, 
que devem encontrar no processo meios de defesa, 
para que não sofra nova vitimização. 

Legislando sobre os direitos processuais da ví
tima e testemunha, estamos reconhecendo. o seu pre
cioso papel na explicação do fato criminal, que redun
dará numa efetiva resposta do sistema legal, com 
maior eficácia na-repressão e prevenção do crime. 

Isto posto, conclamamos os ilustres pares para 
aprovação do presente projeto, que proporciona di
reitos à vítima e testemunha, resultando em atenua
ção das inconyeniências do processo, proteção a sua 
privacidade e garantia de sua segurança e famnia 

Sala das· Sessões, 7 de maio de 1 996. - Sena-
dor Júlio Campos. · 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania -decisão terminativa.) 

PROJETO DE I..EI DO SENADO N° 88, DE 1996 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Agrotécnica Federal de AHo Ale
gre, no Estado de Roraima. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica o Poder Executivo autorizado a 

criar a Escóla Agrotécnica Federal de Alto Alegre, no 
Estado de Roraima. 

Art. 2° A EscoJa Agrotécnica Federal de que 
trata esta L.ei manterá cur5ó- de segundo grau com 
disciplinas referentes a agropecuária no currículo a 
ser ministrado. 

Art 3° A instalação do- citado estabelecimento 
de Ensino subordina-se à prévia consignação, no 
Orçamento da União, das dotações necessárias, as
sim como à criação dos cargos, funções e empregos 
indispensáveis ao seu funcionamento. 

Art 4° Ouvid_o o_ ministério da Educação e do 
Desporto, o Poder Executivo regulilmentalâ esta Lei 
no prazo de 90 dias, contados a partir de sua apro-
vação. · 

Art. so Esta Lei entra em vigor na data d~ sua 
publicação. ,. _ 

Art._ 6° Revogam-se as disposições êm contrário. 

Justificação 

Criado pela pela Constituição de 1 988, o Esta
do de Roraima não pode prescindir do apoio decisi
vo do Governo Federal através de incentivos para 
um melhor desenvolvimento de sua economia. 

A criação de Escolas Agrotécnicas viriam a im
plementar no Estado técnicas avançadas transfor
mando os métodos rudimentares empregados hoje, 
em quase todos. os mUnicípios pelos agricultores au
mentando assim a produtividade do setor. 

Acresce, ainda, que o Município de Alto Alegre 
é o quarto maior município do Estado de Roraima, e 
junto com os municípios vizinhos ocupam uma imen
sa área agricultável Sdndo a implantação da referida 
Escola de grande importância para o desenvolvi
mento daquela região, com a produção de alimentos 
alicerçada em uma tecnologia que respeite o meio 
ambiente. 

O seu solo é constífl.iído de lavrados e vár
zeas que podem produzir alimentos sem a necessi
dade de desmatamento, preservando assim nossas 
matas. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1 996. - Sena
dor Romero Jucá. 

(À Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N2 89, DE 1996 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Agrotécnica Federal de Caracaraí, 
no Estado de Roraima. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica o Poder Executivo autorizado a 

criar a Escola Agrotécnica Federal de Caracaraí, no 
Estado de Roraima. 

Art. 22 A Escola Agrotécnica Federal de Cara
caraí manterá curso de segundo grau, com discipli
nas referentes a agropecuárta no currículo a ser mi
nistrado. 

Art. 32 A instalação do estabelecimento de En
sino de que trata esta Lei subordina-se à prévia con
signação, no Orçamento da União, das dotações ne
cessárias, assim como à criação dos cargos, funções 
e empregos indispensáveis ao seu funcionamento. 

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará· esta 
Lei no prazo de 90 dias, contados a partir de sua vi
gência. 

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 62 Revogam-se as disposições em coiltfálio. 

Justificação 

O Estado de Roraima foi criado pela Con.stitUI-_ 
ção de 1988, e sendo um dos Estados mais jovens e 
pobres do País não pode deixar de receber, para o 
desenvolvimento de sua economia, a inestimável 
ajuda do Poder Central. 

Localizado ao sul do Estado, na rota de liga
ção entre Manaus e Boa Vista, as suas terras se 
prestam à pecuária e à exploração agrícola de nível 
médio. · 

Sua produção se baseia no milho, no feijão e 
na mandioca. 

Os pequenos produtores cultivam hortas e os 
seus produtos são destinados às feiras que se realic 
zam na cidade. 

Uma Escola Agrotécnica no Município propicia
ria aos seus habitantes um enisno de segundo grau 
com aprendizado do moderno manejo agrícola e pe
cuário, com promissores resultados para o grande 
potencial económico da região que, pela falta da ins
trumentalização necessária no trato da terra, tem im
pulsionado ao êxodo os seus jovens sequiosos des
ses conhecimentos. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Sena
dor Romero Jucá. 

(À Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 90, DE 1996 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Agrotécnica de São João da Bali
za, no Estado de Roraima. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 12 Rca o Poder Executivo autorizado a 

criar a Escola AgrotécAica: Federal de São João da 
Baliza, no Estado de R01:aima. 

Ar!. 22 A Escola Agrotécnica Federal. de que 
trata esta Lei manterá curso de segundo grau com 
disciplinas referentes a agropecuária no currículo a 
ser ministrado. 

• Art. 32 A instalação do citado estabelecimento 
de Ensino subordina-se à prévia consignação, no 
Orçamento da União, das dotações-necessárias, as
sim como à criação dos cargos, funções e empregos 
indispensáveis -ao seu funcionamento. 

Art. 42 Ouvido o Ministério da Educação e do 
Desporto, o Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 90 dias, contados a partir de sua apro
vação. 

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O Estado de Roraima, criado pela Constituição 
de 1988, tem na atividade agrícola a principal base 
de sustentação da sua economia. Para desenvolvê
la e imprescindível que o Governo Central lhe forneça 
a instrumentalização adequada e cujo alcance está 
além da disponibilidade de recursos próprios, de natu
ral escassez numa unidade federativa recém crtada. 

O Município de São João da Baliza se localiza 
ao longo da Rodovia BR·21 O, sendo ainda cortado 
pela BR-174. É composto em sua maior parte por 
terrenos ondulados e cobertos de florestas nativas. 

Sua agricultura se constitui basicamente do ar
roz, do feijão, da mandioca e do milho e nela, apesar 
de incipiente, se concentra a maior parte da popula-
ção ativa do Município. .. . . 

A criação de uma Escola Agrotécnica, naquela 
área, cuja população possui uma acentuada voca
ção agrícola, pela conhecida fertilidade de suas ter
ras, além de ser atendida por duas rodovias, irá, 
sem dúvida, possibililar um grande avanço nos mé
todos de exploração agrícola na região que possui 
uma grande densidade demográfica. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Sena
dor Romero Jucá. 

(À Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N2 91, DE 1996 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Agrotécnica Federal de Mucajaí, 
no Estado de Roraima. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a 

criar a Escola Agrotécnica Federal de Mucajaí, no 
Estado de Roraima. 

Art. 22 A Escola A{lrotécnica Federal de Muca· 
jaí manterá curso de segundo grau, com disciplina re
ferentes·a agropecuária no currículo a ser ministrado. 

Art. 32 A instalação do estabelecimento de En· 
sino de que trata esta Lei subordina:se à prévia con
signação, no Orçamento da União, das dotações ne
cessárias, assim como à criação dos cargos, funções 
e empregos indispensáveis ao seu funcionamento. 

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de 90 dias, contados a partir de sua vi
gência. 

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O Estado de Roraima, criado pela Constituição 
de 1988, tem na atividade agrícola a principal base 
de sustentação da sua economia. Para desenvolvê
la é imprescindível que o Governo Central lhe forne
ça a instrumentalização adequada e cujo alcance 
está além da disponibilidade de recursos próprios, 
de natural escassez numa unidade federativa recém 
criada. 

Mucajaí foi elevado à categoria de município 
em 1982, e seu território abrange uma área de 
23.601Km2• 

As suas terras se compõem ife várzeas à mar
gem do Rio Branco e serras com mais de 1.000 me
tros de altitude. 

A vegetação é em sua maior palie-de florestas 
tropicais úmidas e também de lavrados. 

A criação de uma Escola agrotécnica no Muni
cípio propiciará àquela região·a-possioilidade de 
uma agricultura com técnica mais avançada e dará 
impulso à sua incipiente pecuária, evitando-se, com 
isso, o êxodo da população em idade escolar para a 
Capital Boa Vista, ou mesmo para- outros Estados 
em busca desses conhecimentos necessários à pro
fissionalização ligada à terra. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Sena
dor Romero Jucá. 

(À Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Os projetas serão publicados e remetidos às comis
sões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O tempo destinado aos oradores da Hora do Expe
diente da presente sessão será dedicado a homena
gear o Dia Internacional do Trabalho, nos termos do 
Requerimento n• 383, de 1996, da Senadora Emília 
Fernandes e outros Srs. Senadores. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Emília 
Fernandes. • - · 

A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, utilizarmos a Hora do Expediente 
desta sessao ordinária do mês de maio, de 1996, foi 
a forma que encontramos para que o Senado Fede
ral faça suas reflexões sobre o Dia Internacional do 
Trabalhador. 

O 12 de Maio é uin marco c;le resistência e luta 
contra a opressão para todos os trabalhadores do 
mundo, não sendo diferente para os trabalhadores 
brasileiros que, nesse dia, reafirmam o seu compro
misso em defesa dos seus direitos, de melhores 
condições de vida e de justiça social. 

Este 12 de Maio, em particular, deve ser visto 
também como um alerta aos graves problemas que 
hoje vive grande parte da nossa sociedade, onde mi
lhões de brasileiros estão relegados a situação de 
desempregados e, portanto, de inferioridade e injus
tiça. 

Diante disso, antes de festejar, os trabalhado
res brasileiros, ao mesmo tempo em que demonstra
ram grande e justificada apreensão, exigiram medi
das urgentes no sentido de conter as demissões em 
massa que se espalham por todas as regiões do 
País. 

A situação é, de fato, muito grave, como têm 
demonstrado fartamente os dados divulgados, inclu
sive, pelos próprios organismos oficiais. Após dez 
meses de queda, o emprego industrial atingiu em fe
vereiro o seu nível mais baixo desde 1985, quando o 
índice passou a ser calculado pelo IBGE. A totalida
de dos 22 setores pesquisados, com exceção dos 
setores de bebida e editorial gráfico, apresentam 
elevação do nível de desemprego. Os setores mais 
atingidos são os expostos à concorrência desleal 
dos importados, como borracha com menos 23,2%, 
têxtil com menos 26,5% e vestuário com menos 
17,0%. 

Agora, nos novos dados do IBGE, relativos a 
março de 1996, apontam para a maior taxa de de

- semprego desde 1984, segundo pesquisa realizada 
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nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Ja
neiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Reci
fe. O Rio Grande do Sul, particularmente, apresen
tou a maior taxa de desemprego industrial em 1995, 
pagando também um alto preço pela queda da pro
dução agrícola e pela política de defasagem cambial 
e de abertura indiscriminada das importações. 

A mesma situação é registrada no campo, 
onde diversas culturas estão sendo literalmente ex
tintas devido ao endividamento, perda das safras e 
preços defasados, e também às importações de pro
dutos primários, contribuindo para que pequenos 
produtores passem a engrossar os acampamentos à' 
beira das estradas de todo c País. 

Sr"s. e Srs. Senadores, ao todo, atualmente, 
são quase 10 milhões de desempregados no País
homens, mulheres, jovens, fammas inteiras marginali
zadas- sem as mínimas condições de sobrevivência. 

O agravamento das condições de vida do povo 
faz com que a situação das mulheres, que, nesta úl
tima década, avançaram na busca da igualdade no 
mundo do trabalho, seja extremamente prejudicada, 
em particular naquilo que lhe é específico. As mulhe
res são a parte mais vulnerável aos efeitos negati
vos do mercado e dos ajustes económicos, sendo as 
primeiras a ser penalizadas com as demissões, com 
a precariedade das condições de trabalho e com a 
falta de proteção social. A crise económica e o con
seqüente desemprego ameaçam sobremaneira as 
mulheres, fazendo aumentar a violência doméstica, 
os fatores de desagregação familiar, a prostituição e 
a marginalidade. 

E ainda, às portas do século XXI, convivemos 
com o trabalho escravo de cerca de 7 milhões de 
crianças e adolescentes, entre 1 O e 16 anos, nas la
vouras, nos canaviais. pedreiras e em outros locais 
tão mais nocivos, que-matam a infância sob todos os 
aspectos e impedem o desenvolvimento do homem 
futuro. 

Fora dessa estatística, encontra-se um grande 
exército de crianças com menos de 1 O anos, a quem 
é negado escola, brinquedo, descanso, alimentação 
adequada e atividades próprias às diversas etapas 
de seu desenvolvimento - como brincar, descobrir o 
prazer da leitura, exercitar o raciocínio nos jogos, 
enfim, tempo para criar. ·- · 

Por sua vez, muitas meninas do Brasil, fruto da 
desagregação familiar e da falta de oportunidades, 
são traficadas e vendidas como atrativos turísticos 
no criminoso comércio da prostituição infantil, trans
formando-se na mais cruel e hedionda forma de de
gradação e de desonra de uma Nação. 

Os idosos, aposentados e pensionistas, que 
deram sua vida ! "- construção do país, quando de
veriam ser recompensados pelo seu esforço, são 
discriminados e empurrados para a marginalização 
social, para a miséria económica e para a humilha
ção cotidiana. 

Não podemos deixar de lembrar, neste mo
mento, dos trabalhadores sem-terra massacmdos 
em Eldorado.dos carajás, no Pará, expressão máxi
ma da violência con_tra os excl4ídos, da prepotência 
do poder económico e da negligência do Estado 
diante da grave crise social e fundiária que atinge o 
País. -

São acontecimentos aterradores, muitos deles 
prosperando à sombra da impunidade ou da cumpli
cidade da Polícia, do Poder Judiciário e, mesmo, do 
Legislativo e do Executivo. Porém, mais aterrador é 
o fato de que eles são apenas uma amostra do sofri
mento, da desigualdade e das condições em que vi
vem milhões de cidadãos deste País. 

Basta! Basta! Deus está sendo negado quando 
o homem; criado a.sua imagem e semelhança, é as
sim massacrado. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o des
preparo tecnológico tem sido apontado como a prin
cipal causa do desemprego no País, como se nada 
pudesse ser feito para enfrentar a situação, a não 
ser aceitá-la servilmente. 

. Em nosso entender, se responsável em parte, 
o despreparo tecnológico - diante da ráPida abertura 
da economia - está longe de ser a principal causa 
do desemprego verificado de forma cada vez mais 
crescente no País, especialmente a partir do adven
to do Plano Real. Antes disso, acreditamos que na 
raiz do desemprego estão, principalmente, a maior 
taxa de juros praticada no mundo, a abertura indis
criminada às importações e a ausência de uma polí
tica agrícola clara. 

É impossível produzir com a atual taxa de ju
ros, que corrói o capital de giro, endivida e leva à fa
lência grande parte das pequenas e médias empre
sas, provocando, conseqüentemente, a demissão de 
milhares de trabalhadores. 

A política cambial, que reduziu as exportações 
e facilitou as importações indiscriminadas, apesar de 
algumas taxações recentes, tem viabilizado a entra
da de produtos altamente subsidiados, tomando a 
concorrência desleal e provocando a extinção de di
versos setores económicos e dos respectivos postos 
de trabalho. 

A ausência de políticas agrícola e agrária, cla
ras e objetivas, que acompanham sucessivos gover-
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nos, aliadas às taxas de juros e às importações de 
produtos agrícolas também têm levado a intranqüili
dade aos produtores, retirando a lucratividade, ge
rando inadimplência e o conseqüente abandono do 
campo. 

Além disso, é preciso também registrar a cres-: 
cente queda no recolhimento de tributos, que causa 
sérios prejuT.Zos aos cofres públicos. 

Os trabalhadores que ainda mantêm seus em
pregos, por sua vez, tat"~~bém manifestaram, neste 1• 
de Maio, profundo descontentamento com o aumen
to proposto para o salário mínimo e para as aposen
tadorias e pensões. O aumento de 12"/o, no caso do 
salário mínimo, está aquém da inflação real, que 
sempre foi e contin1:1a sendo apontada mais fielme~ 
te pelo INPC- fndice Nacional de Preços ao Consu
midor, do IBGE, que registra cerca de· 20% de infla-
ção acumulada no período. · 

O índice utilizado pelas autoridades económi
cas- o IGP, com peso de 60% para os produtos do 
atacado - reflete, principalmente, a média de preços 
de produtos como os da construção civil ou bens de 
capital, por exemplo, ausentes da cesta básica da 
maioria dos cidadãos. 

É um caso de justiça para com os trabalhado
res conceder a reposição da inflação, para não so
mar ao desemprego um brutal arrocho salarial, que 
reduz ainda mais a movimentação da economia e 
aprofunda a recessão que atinge o País. 

Por outro lado, também não podemos aceitar 
que os trabalhadores sejam responsabilizados pela 
situação, através do corte de direitos sociais adquiri
dos ou de qualquer medida punitiva contra o funcio
nalismo público em geral. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o anún
cio do Plano Pró-Emprego é uma demonstração po
sitiva de que o Governo Federal está despertando 
para a realidade que, até há pouco tempo, encontra
va uma certa dificuldade de admitir. 

Mas é insuficiente! 
O Plano, que prevê investimentos em setores 

atingidos pelas importações, em obras públicas de 
grande porte e a qualificação de mão-de-obra é um 
primeiro passo para conter o verdadeiro rastilho de 
pólvora que se alastra pelo Brasil afora, ameaçando 
tomar-se incontrolável. 

É certo que, aplicadas efetivamente, estas me
didas podem aliviar a situação que já se toma insus
tentável, dando um fôlego, tanto do ponto de vista 
de tempo, quanto de confiabilidade, para que novas 
e mais profundas iniciativas sejam adotadas no cam
po estrutural. 

Porém, é preciso também buSc<ir outras aHer
nativas, como a Reforma Tributária, a definição do 
Estatuto da Pequena e Média Empresa, a implemen
tação da Reforma Agrária e de ações mais concre
tas e abrangentes na área social, bem como a agili
zação de outros projetes que estão tramitando no 
Senado e na Câmara dos Deputados. 

_ _A responsabilidade que temos de aprofundar e 
fortalecer as instituições e, principalmente, esta 
Casa, impõe ao <;ongresso Nacional, e a cada um 
dos seus membros;cada vez mais, em nossa dinâ-

- mica de trabalho, estar aberto às reais reivindicaçõ
es da sociedade em seus mais variados setores e 
interesses. 

O Congresso Nacional, como toda a sociedade 
brasileira, também enfrenta, neste momento, -mais 
um desafio histórico, ou seja, o de contribuir para 
encaminhar o Brasil ao rumo do progresso, da inde
pendência e da soberania económica, com plenos 
direitos sociais e humanos. 

Mas, quaisquer que sejam as soluções, é ne
cessário que elas apostem na retomada do desen
volvimento, da produção como instrumento gerador 
de riqueza, de emprego e de renda para toda a so
ciedade. 

E, também, que sejam tomadas o mais rapida
mente possível, para evitar a desagregação da ca
pacidade produtiva instalada, que sacrifica, com a 
falência, o desemprego e a fome os trabalhadores, 
agricultores, pequenos e médios empresários. 

Ao concluir, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, como Senadora da República, neste meu pri
meiro ano de mandato, identificada com a causa das 
mulheres e dos trabalhadores e comprometida com 
o movimento sindical, tenho procurado advertir pa.ra 
as dificuldades que se agravam no dia-a-dia 

É incompreensfvel que, para integrar-se em 
uma suposta nova ordem mundial, os trabalhadores 
especialmente, e todos os excluídos da sociedade 

. sejam empurrados para a marginalização social, 
sem direito a emprego, salário digno, moradia, saú
de e educação. 

O País precisa avançar, afirmar-se como Na
ção desenvolvida e soberana, mas isso deve ser fei
to de forma conjunta, integral, harmoniosa e igualitá
ria, sem o que correremos o risco de enfrentar uma 
crise social de contornos nunca antes registrados na 
nossa história. 

Aos trabalhadores, especialmente, neste mo
mento, está também reservada a responsabilidade 
de contribuir decisivamente, com suas propostas e 
com sua heróica capacidade de luta e de fé no tutu-
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ro, na vida e no país, para que o Brasil se tome uma 
Nação verdadeiramente igualitária e feliz. 

Aos trabalhadores - que, ao longo da história, 
têm provado sua heróica capacidade de garra e de 
resistência - a nossa solidariedade e a reafirmação 
dos nossos compromissos de luta e de caminhada 
conjunta. 

Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Emt1ia Fer
nandes, o Sr. ·teotonio Vilela Rlho, t• Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Antônio Carlos Vala
dares, Suplente de Secretário . 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Valada
res) - Srs. Senadores, conforme anunciado pela 
Mesa, o tempo destinado aos oradores na Hora do 
Expediente da presente sessão será dedicado exclu
sivamente às homenagens alusivas ao Dia Interna- · 
cional do Trabalho. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra, Líder do Partido dos Trabalhadores 
no Senado Federal. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, inicialmente, 
parabenizo a nobre Senadora Emília Fernandes pela 
apresentação do requerimento propondo que a Hora 
do Expediente desta sessão fosse destinado a co
memorar o Dia Internacional do Trabalhador. Regis
tro, inclusive, que o Avulso do Senado faz referência 
ao Dia Internacional do Trabalho, denominação utili
zada, muitas vezes, pela Ditadura Militar para retirar 
o caráter de luta que deu origem ao Dia Internacio
nal do Trabalhador, que foi originário de uma grande 
manifestação de trabalhadores, na cidade de Chica
go, nos Estados Unidos, em 1886, e que culminou 
com a condenação, apesar da inexistência de pro
vas, de oito trabalhadores americanos. 

O quadro mundial de precarização das relaçõ
es de tralbalho, de aumento do desemprego, de jor
nadas de trabalho exorbitantes, da exploração do 
trabalho infantil e infante-juvenil, dos registres de 
ocorrência de trabalho escravo permite-nos, mais 
que comemorar, refletir sobre a atualidade do clamor 
daquele 1° de Maio de 1886, em Chieago. 

As manffestações ocorridas no 1° de Maio des
te ano, em todo o mundo, confirmam esta assertiva. 
Na Rússia, na Alemanha, na Itália, dezenas de mi
lhares de trabalhadores reuniram-se em protesto 
contra as investidas, contra as respectivas legislaçõ
es de proteção social. Na cidade do México, uma 
multidão de mais de cem mil pessoas reuniu-se para 

protestar contra o programa neoliberal do Presidente 
Ernesto Zedillo. O mesmo ocorreu na Guatemala, no 
Equador, na Argentina, no Paraguai; enfim, por toda 
a América Latina. 

No Brasil, não foi diferente, mesmo porque não 
há motivo para regozijo. Senão, vejamos: 

1 - No ano de 1995, a Fiscalização do Trabalho 
consignou oitenta e três fla.9rantes de trabalhadores 
em condições degradantes, num total de vinte e três 
mil tralbalhadores atingidos, sendo 150 em efetivo 
estado de escravidão. · 

2 - Ó desemprego medido pelos critérios orto
doxos do IBGE atinge proporções alarmantes: os ín
dices apurados no mês de março deste ano são os 
mais elevados desde 1984 {7,65% em São Paulo; 
6,61% em Porto Alegre; 4,36% no Rio de Janeiro); 

3 - Em cinco anos, a indústria de eletrodomés
ticos demitiu 25% da força de trabalho. Em America
na, (SP), pólo da indústria têxtil, 800 fábricas fecha
ram e 20 mil trabalhadores perderam o emprego. Os 
pólos calçadistas de Franca (SP), Novo Hamburgo 
(RS) e Nova Serrana (MG) estão praticamente desa
tivados; 

4 -O salário-mínimo fixado em R$112,00 equi
vale a 1/4 do poder aquisitivo que possuía em 1955 
e metade do seu poder de compra em 1980, ou seja 
em pleno regime militar. 

Se levarmos em consideração as diretrizes do 
Governo, as perspectivas para os trabalhadores não 
são alvissareiras: 

1. Em primeiro lugar, o Governo não tem uma 
política de efetivo combate ao desemprego: sua 
base de sustentação partamentar não viabiliza a re
forma agrária, capaz de minimizar os impactos. so
ciais da desocupação nas cidades; a Maioria e o Go
verno não toma a iniciativa de viabilizar os dispositi
vos constitucionais de proteção contra a demissão 
imotivada e contra o desemprego provocado pela 
automação. Em conseqüência, não se consegue 
uma efetiva integração do trabalhador à empresa, o 
que é vetar principal do incremento de produtividade 
e cOmpetitividade, a exemplo do que ocorreu no Ja
pão e na Alemanha do pós-guerra; 

2. O Governo não enfrenta a concorrência pre
datória da economia globalizada. Ao contrário, com
bate firmemente qualquer regulação do comércio in
ternacional que tenha por objetivo coibir a prática do 
"dumplng social", ao argumento de que seríamos 
prejudicados em nossas exportações (reconhecen
do, assim, implicitamente, a superexploração do tra
balho em nosso País), quando, em verdade, a indús
tria nacional já está sendo sucateada pelas importa-
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ções de produtos oriundos dà países onde "dum
ping social" seria um eufemismo para trabalho es
cravo. Mas nossa diplomacia nada faz, com receio 
de ferir brios de parceiros estratégicos do outro lado 
do mundo; 

3. O Governo, ademais, envida esforços na 
precarização do contrato de trabalho, acirrando as
sim conflitos, aumentando tensões, o que nos faz 
antever um quadro semelhante ao da última quadra 
do século passado nos 'Estados Unidos. A alegação 
é de que os custos laborais prejudicam a perfor
mance da economia brasileira. Isso como se os en
cargos sociais brasileiros fossem de um padrão es
candinavo. 

Muitos já demónstraram a falácia âõs números 
que enfatizam nos encargos sociais o nó górdio do 
chamado custo Brasil. Trata-se de uma verdadeira 
ideologia evangelizadora contra os custos da mão
de-obra no Brasil, como diz o Professor Jorge Ma,tto
so, da Unicamp, em seu imprescindível ensaio intitu
lado "Emprego e Concorrência Desregulada: Incerte-
zas e Desafios"; · 

4. Apenas para exemplificar a contradita, a Fo
lha de S.Paulo publicou artigo em 14 de fevereiro 
deste ano, de autoria do Economista Demian Fioc
ca, sob o título "A mão-de-obra custa pouco no 
Brasil", no qual são publicados os seguintes dados 
do Bureau of Labor ·statistics (apud Anuário 
dos Trabalhadores 1993, São Paulo, DIEESE) 
sobre o custo médio da mão-de-obra, por hora tra
balhada, na indústria de transformação, em dólares 
norte-americanos: 

Alemanha, US$21.30; Suécia, US$20.93; Suí
ça, US$20.86; Itália, US$16.29; França, US$15.25; 
EUA, ' US$14.83; Austrália, US$12.98; Japão, 
US$12.84; Grã-Bretanha, US$12.42; Espanha, 
US$11.88; Israel, US$7.69; Grécia, US$5,49; Coréia 
US$4.16; Taiwan, US$3.98; Portugal, US$3.57; Bra
sil, US$2.79 dólares; 

5. É importante anotar que esses dados já em
butem encargos em tomo de 1 00% sobre a hora tra
balhada e não apenas os salários pagos aos traba
lhadores; 

6. Não podemos nos esquecer ainda que, se
gundo dados do insuspeitfssimo Banco Mundial, o 
Brasil é o País com a pior distribuição de renda do 
Planeta; 

7. O Professor Jorge Mattoso, já citado, em 
clarividente ensaio publicado em O Estado de 
S.Paulo no dia 1 s de fevereiro, escreve: 

"Parcela dos empresários, na ausência 
de um projeto de desenvolvimento nacional, 
segue o discurso governamental e se subor
dina, exclusivamente, à lógica da concorrên
cia. Parece pouco se importar se a inserção 
subordinada, com endividamento externo, 
sobrevalorização do câmbio, altos juros, 
ajustes recessivos permanentes e reestrutu
ração industrial entregue exclusivamente ao 
mercado, favorece um processo de substi
tuição de produção nacional por produção 
importada (50% de elevação, apenas em 
1995) e acentua a busca empresarial por su
cessivos cortes de custos e mão-de-obra. 
Assim, são-condenados se tores industriais e 
a cada nova onda de reengeneering, 
downsizing ou decruiting são maiores os 
contingentes de desempregados ou de ex
cluídos do mercado de trabalho formal". 

E prossegue o professor Jorge Mattoso: 

"No recente debate sobre os encargos, 
ignorou-se que a maior parte deles compõe 
os rendimentos monetários recebidos pelo 
trabalhador, ainda que diferidos no tempo 
(sobretudo adicional de um terço das férias, 
FGTS, 13° e rescisão contratual). Dessa for
ma, reduzi-los seria, na prática, cortar salá
rios, o que seria cómico· se não fosse trági
co, dados os níveis reconhecidamente bai
xos dos salários brasileiros". 

Mattoso avança, _propugnando 'a constituição 
de um projeto nacional, sob a égide da produção e 
do emprego", lamentando que: 

"Setores sindicais parecem admitir a 
fragmentação da solidariedade entre os tra
balhadores e destes com o conjunto da so
ciedade (sobretudo com os excluídos), ao 
aceitarem que a discussão dos problemas 
do empregos se limite ao mercado de traba
lho, como se af estivessem ás causas do 
desemprego. Em alguns casos, chega-se ao 
paroxismo, aceitando-se formas de contrata-
ção ao arrepio da lei, sem encargos, com re
dução de direitos e salários, como a propos
ta feita recentemente em São Paulo. Em ou
tros, considera-se a possibilidade de contra
tação coletiva exclusivamente em nível da 
empresa. Em ambos os casos~ os efeitos da 
precarização e da desigualdade do mercado 
de trabalho nacional seriam enormes e se
riam um fracasso como medidas voltadas 
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para o aumento do emprego, como já de
monstrou a experiência de vários países eu
ropeus e latino-americanos (Espanha e Ar
gentina; por exemplo); 

8. A opção do Governo, ao atentar contra os di
reitos dos trabalhadores - ativos e inativos - é a da 
subordinada a um modo de produção de bens e ser
viços, sem preocupar-se com um modelo de desen
volvimento nacional autônomo que propicie a supe
ração de nossos estig"'as sociais e nossa. integra
ção no concerto econômico internacional em outras 
bases, tal como demonstrou ser possível o suéesso 
da Coréia do Sul, fundado em uma receita simples, 
mas diversa do ideário neoliberal, conforme nos 
mostra Alice H. Amsden em seu livro Asia's Next 
Glant, publicado pela Oxford University Press, 
Nova Iorque, 1989: Confluência de capital estatal e 
privado para realização de investimentos; monitora
mento da economia pelo Poder Público (controle de 
preços, nacionalização do sistema bancário e orien
tação dos recursos financeiros para a produção, ve
dação de controle de mercado por oligopólios ou 
monopólios privados); ambientação propícia ao sur
gimento de um sindicalismo reivindicativo e, por con
seqüência, valorização da mão-de-obra; fortes in
ve_stimentos em educação, ciência e tecnologia, Im
plementação de uma reforma agrária; 

9. As aç6es do Governo .têm se limitado ã paliati
vos. Nesta comemoração do 1,• de Maio, devemos di
zer em atto e bom som que não bastam investimentos 
na formação e qualificação, indispensáveis para impri
mir maior compet~ividade às nossas empresas, mas 
com ralo potencial de geração de novos empregos. 
Isso nem sequer pode ser considerado um emplastro 
para o grave quadro de pauperização, miserabilidade e 
marginalidade, pai? onde caminha a maioria da popu
lação brasileira. E preciso, sobretudo, uma atitude 
mais enérgica como estímulo à geração de empregos 
no País, se quisermos evitar que São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador, Fortaleza, 'Belo Horizonte ou Recife 
se transformem na Chicago deste final de século; 

1 O. Não dá para esperar., Segundo cantava o 
saudoso Gonzaguinha, 

"Um homem se humilha se castram o 
seu sonho 

Seu sonho é a sua vida, e a vida é o 
trabalho 

E sem seu trabalho o homem não tem 
honra 

E sem sua honra, morre, se mata, 
Não dá para ser feliz, 
Não dá para ser feliz!" 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito, 
Senador Bernardo Cabral, representante do Estado 
do Amazonas, para falar em homenagem ao Dia In
ternacional do Trabalho. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador,) 
- Sr. Presidente, Sr"s Senadoras e Srs. Senadores, 
no dia 30 de abril de 1968, durante o Grande Expe
diente na Câmara d?s Deputad?s. um jovem Depu
tadÇl Federal pronunciou um discurso a que atribuiu 
o título de "Primeiro de Maio dos Pontos sem Dema
gogia". 

Anos depois, numa segunda edição do livro A 
Palavra em Ação, Momentos de Oratória, esse dis
curso foi ali transcrito. 

Verifico, hoje, que aquele Dé~utado Federal, 
cassado pelo Ato Institucional n• 5,que teve suspen
sos seus direitos políticos por 1 O anos e perdida sua 
cadeira de professor na Fáculdade de Direito do Dis
trijo Federal, tinha, de improviso, elaborado uma 
peça, ao sabor da ardência de quem 'conhece a Câ
mara dos Deputados, que, decorridos 28 anos, está 
absolutamente atualizada. ··· 

Como o autor não se importa que se faça sua 
leitura, porque a ele não pagarei direitos autorais, 
uma vez que o Deputado Federal cassado de ontem 
é o Senador que hoje ocupa esta tribuna - portanto, 
o di.scurso é de minha autoria -. não tenho por que 
não trazê-lo à reflexão dos Srs. Senadores. 

Observem, 28 anos depois: 

Sr. Presidente, Srs. Deputados - come
çava eu o discurso -. nesta fase do Grande 
Expediente, como homem de Oposição, não 
quero alongar-me, nem reportar-me ao epi
sódio histórico e sangrento do operário, ao 
longo da luta que manteve pelas suas liber
dades, eis que isso-já foi feito com riqueza 
de pormenores pelos oradores que me ante
cederam nesta qualificada tribuna. 

Veja, Sr. Presidente, aqui, interrompo, pois os· 
dois eminentes Senadores que me antecederam; 
Senadora Emília Fernandes e o Senador José 
Eduardo Outra, também hoje já o fizeram. Portanto, 
atualizadíssimo é o meu pronunciamento. 

Continuo: 

Também não quero emoldurar esta mi
nha saudação ao trabalhador brasileiro com 
o caráter sensacionalista ou a roupagem de
magógica, seja ao trabalhador mais humilde 
ou ao mais qualificado artesão; mas com a 
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fé na liberdade e na dignidade humana, que 
distingue a civilização modema de todas as 
outras. Distancio-me, portanto, da explora
ção que se faz dos homens de mãos calo
sas, lembrados apenas por ocasião deste 
convencionado Dia Internacional do Traba
lhador, quando os encómios lhes são dirigi
dos, mas sempre esquecidos no equaciona
mento e concretização de dias melhores. 

Quero, por isso mesmo, saudar o tra
balhador do meu País, na luta pela afirma
ção da liberdade, mas liberdade no sentido 
pela qual deve ser entendida e não apenas 
pelo conceito de que o homem é livre por 
natureza, o que não faz sentido, sobretudo 
porque os que não têm a· consciência da li
berdade, aqueles que aceitam qualquer exi
gência, -deste ou daquele dogma ou situação 
política, estão além dos postulados da liber- -
dade. Os homens, Sr. Presidente, sabem 
quando são livres quando têm noção da sig~ 
nifícação exata do que representa a liberda
de. E, ao saudar o operariado brasileiro, não 
posso deixar de atentar para a atual conjun
tura nacional, expressão tão em moda que o 
momento político histórico comporta, uma 
vez que se coloca por terra aquela antiga 
concepção de que o homem, esmagado na 
sua miséria, no seu afraso, na sua pobre
za, na sua ignorância, incorria num castigo 
divino para impor, na compreensão clara e 
nítida, o sentido de que a miséria, a pobre
za, a doença, tudo, enfim, que anula o que 
há de energia criadora do nosso povo não 
decorre daquele castigo divino, mas de 
uma profunda injustiça social que, por sua 
vez, está incrustrada nas raízes de uma es
trutura económica agrária e social da nossa 
Pátria. 

Paro aqui, Sr. Presidente, porque, ainda há 
pouco, a Senadora Emília Fernandes, no seu discur
so denso e elaborado, chamava a atenção da Casa 
exatamente para aquilo que, há 28 anos, eu registra
va: o problema da injustiça, com essas estruturas in
crustradas nas raízes ·de uma estrutura económica, 
agrária e social do País. 

Nessa altura do discurso, Sr. Presidente, rece
bi apartes de Deputados conhecidos: Deputado Os
mar de Aquino, de quem V. Ex• se lembra, era um 
Líder da Paraíba; do Líder do Rio -Grande-do Sul, 
Antônio Bresolin e do Sr. Aniz Badra Cunha Bueno, 
pai do nosso aluai Deputado Cunha Bueno. 

Após referir-me a cada um, continuei o meu 
discurso, mencionando a pobreza, a miséria· e a 
fome. 

Aos poucos direitos de que dispõe o 
operariado brasileiro, eu não poderia tam
bém deixar de entender que, na soalheira 
árida do deserto dos direitos do operariado, 
a liberdade, sem licenciosidade e contida 
dentro das nossas regras· morais, há de ser 
concedida ao operário,. mais tarde ou mais 
cedo, pois hão é justo que se lhe deixe ape
nas a concessão dos fugazes benefícios, a 
expectativa de dias melhores. Que se lhe 
permita, Sr. Presidente, fazer a distinção en
tre o essencial e o acessório, já que nenhu
ma ventura é -facil de ser" conquistada; ela é 
obtida à custa de muita luta, muito sacrifício. 
Que- todos nos sacrifiquemos, pois, que to
dos lutemos então. E haveremos, assim, de 
conquistar o direito de sermos felizes sem a 
distinção humilhante de fortes e fracos, de 
poderosos e dos não-poâerosos. · 

Sr. Presidente, hoje, quando analiso esse-pro-
nunciamento e vejo que nele inciuí a famosa frase 

-de Lord Acton, dou-me c:Onta de que realmente o 
passado é um ponto de partida para o futuro. Aque
les que mantiveram uma postura sempre retilínea na 
defesa dos seus princípios não têm por que fazer 
concessões. E o que eu dizia? 

É válido lembrar Lord Acton, que des
confiava mais dos grandes homens do que 
do homem comum e ressaltava que a histó
ria não é uma teia tecid.a com mãos inocen
tes, pois, entre todas as causas que degra
dam e desmoralizam os homens, o poder é 
a mais constante e a mais. ativa. 

E observe, Sr. Presidente, V. Ex' que ocupou o 
Governo do seu Estado, que são poucas as pes
soas, rodeadas pelo poder e que tantas vezes nele 
cultivam o aulicismo, que dali saem deixando ami
gos; e, quando saem, há uma preocupação muito 
grande com a volta, com o retomo, porque sentem 
falta daqueles áulicos, daqueles que, a cada minuto, 
passavam-lhe soprando nos ouvidos que ele era o 
maior governante. 

Como lhe falta o poder, não lhe sobram mais 
os áulicos. Como o poder não está erh suas mãos; 
os amigos desaparecem. E aí dizia Lord Acton que 
nada há que degrade, que sempre há a busca da 
volta. E, nessa volta, Sr. Presidente, o mais incrível 
é que não se forja um caráter de honestidade, de se-
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riedade, de luta e de patrocínio dos direitos na defe
sa e nos interesses do trabalhador. 

Todas as vezes em que começa a se aproxi
mar o 12 de maio, lembro-me desse discurso, profe
rido há 28 anos. Agora, ocupo a tribuna para a ele 
me reportar e vejo que está atualizado. 

Será que o Pafs não parou para pensar ou lhe 
faltam homens à altura da responsabilidade que te
mos com a causa do operariado? Por que esse des
nível tão grande, Sr. Presidente? Em países da Eu
ropa, encurta-se a distância entre os que ganham 
pouco e os que ganham um teto superior, mas não 
há o desnível em que 5% apenas da população re
pousa nas mãos de uns privilegiados, conseguindo 
amealhar em tomo de si uma imensa fortuna, e a 
grande maioria passa necessidade e outros tantos 
passam fome. 

Quando concluí o discurso, Sr. Presidente, em 
maio de 1968 - 6 Ato Institucional n• 5 foi de dezem
bro de 1968, quando então alguns Colegas nossos, 
Deputados Federais, e eu fomos cassados-, parece 
que eu fazia uma previsão, porque eu dizia no final: 

Concluo, Sr. Presidente, fazendo uma 
sugestão: que o Poder Revolucionário - as
sim chamado o Governo Militar - não se es
queça da preocupação de Lord Acton e veri
fique que só se pode ·aCreditar no tiomem li
vre, no que é capaz de pensar, quando ele 
atua dentro de sua comunidade de acordo 
com as próprias convicções, sem temor de 
espécie alguma. E, pensando assim, Sr. 
Presidente, entendendo assim, saúdo o ope
rariado brasifeiro. 

O Diário da Câmara dos Deputados registra 
que o discurso terminou com palmas prolongadas e 
com o orador sendo cumprimentado. 

Sr. Presidente, por que, hoje, se busca, de 
uma forma diferente, na reunião dos operários, seja 
ele de que categoria for, ao invés de uma doutrina
ção, de mostrar-lhe que o caminho a ser seguido. 
tem que ser apontado corretamente, mostrando-lhe 
soluções quando não for essa a caminhada. Por que 
a doutrinação não é apenas no sentido de que está 
na hora, de que o mundo está mudando? 

Ainda hoje, em reunião em uma Comissão Es
pecial, nós - quando digo nós, refiro-me a todos que 
ali se encontravam, inclusive o Senador José Eduar
do Outra -, que há vinte anos éramos contra o capi
tal estrangeiro, consideramos interessante que ele 
venha, desde que com a fiscalização devida, com as 
observações ·que o País não lhe pode faltar. Se isso 
acontecer, Sr. Presidente, vamos ver que os futuros 

12 de Maio não serão apenas aqueles dias em que se 
inculcam esperan'Es que jamais serão realizadas. 

E o incrível é que o operariado brasileiro, aque· 
le·que vive do salário mínimo, não arquiva as suas 
esperanças; está sempre à espera de um salvador. 
E como ele está custando a chegar! 

Por essa. razão, Sr. Presidente, mais uma vez 
digo que aquele jovem, que há vinte e oito anos 
atrás pugnava por uma manifestação dessa nature
za, também como o operário, não arquiva as suas 
esperanças. Mas dáqui, enquanto me restar um pou
co de força, continuarei lutando e dizendo que não 
há nada mais danoso ao operário, seja de que cate
goria for, do que o fato de lhe acenarem com uma 
possibilidade que não se transformará em realidade. 

Neste instante, uma semana decorrida, sau· 
dando todo o operariado brasileiro, saúdo na pessoa 
de V. Ex" o operariado legislador que está a condu· 
zir os nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - Agradeço a V. Ex", nobre Senador Bernardo 
Cabral. 

Como próxima oradora inscrita, tenho o prazer 
de convidar a Senadora Bendita da Silva, repre
sentante do Partido dos Trabalhadores, que irá falar 
sobre o Dia Internacional do Trabalho. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -

-1 2 de Maio-
Dia Internacional do Trabalho 

Senhor Presidente, 

Digno é o obreiro do seu salário 
Timóteo, cap. 5·V.18 

Senhoras e Senhores Senadores, 
O reajuste do salário mínimo, imposto pelo Go· 

vemo, foi mais uma demonstração de que o Gover· 
no Federal não está comprometido com a melhoria 
das condições de vida dos trabalhadores brasileiros. 

Ao editar uma Medida Provisória com um rea· 
justa abaixo da inflação do ano, o governo, além de 
não corrigir as perdas dos trabalhadores, ainda im
pôs uma redução no salário mínimo. 

Foi realmente uma surpresa. 
Depois de esperar um ano inteirinho com o mí

nimo congelado, os trabalhadores e beneficíarios da 
Previdência não contavam com esta. 

Enquanto os preços são reajustados livremente 
- e mais recentemente tivemos até a liberação e o 
reajuste dos combustíveis - o salário mínimo conti
nua sinônimo de miséria .. 

E não é preciso ir muito longe para fazer esta 
constatação. Agora mesmo estamos entrando no 
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Mercosul. E o Brasil vem se apresentando como lí
der nas negociações. 

De todos os cantos se ouve falar a máxima 
Para onde for o Brasil vai a América Latina. 

Bem, Senhoras e Senhores Senadores, se isso 
for verdade eu não gostaria de estar na pele dos 
nossos irmã.os trabalhadores latino-americanos. Por
que_ enquanto no Brasil um trabalhador recebe um 
salário mínimo de 112 Reais, os trabalhadores da 
Argentina já recebem <praticamente o dobro: 198 
Reais. Os dados são do Dieese e não deixam dúvi
da quanto a nossa situação vergonhosa. 

No Uruguai o menor salário pago a um traba
lhador por um mês é de 158 Reais e 40 Centavos. 
No Paraguai: 143 Reais e 5 centavos. 

Esses números mostram que nossos trabalha
dores são tratados pelas forças produtivas de país 
como de segunda, terceira ... quem sabe ... última ca
tegoria. 

Se a comparação de nossos míseros 112 Reais, 
for feita com os menores salários pagos nos países 
mais ricos, a situação é ainda mais vergonhosa. 

Os Estados Unidos da América não pagam 
menor que 673 reais e 20 centavos aos seus traba- · 
lhadores. A ltáiia o mínimo não é inteiibr a 792 
Reais. Na Dinamarca o salário mínimo é nada mais· 
nada menos que 1 mil, 311 Reais e 75 centavos. 

Não sei como nossos governantes e nossos 
empresários podem se orgulhar de uma situação 
como esta. 

Sabemos que o principio de todas as teorias· 
econõmicas passa pela produção e distribuição das 
riquezas. 

Mas aqui no Brasil, curiosamente, as teorias 
econõmicas não passam de ficção. 

Todos sabemos a· situação· de-Verâadeira ex
clusão social em que vive a maioria de nossos traba
lhadores. 

O IBGE revelou em 93, numa Pesquisa Nacio
nal por Amostra Domiciliar, que 5% da nossa Popu
lação Economicamente Ativa concentram nada mais 
nada menos que 40,5% da renda do País. 

E obser\!ém. Nestes 5% estão incluídos ape
nas os trabalhadores que ganham mais de dez salá
rios mínimos. 

E o que diríamos cfos outros 95%? Estes, não 
tenho a menor dúvida, vivem o abandono, desespe
ro e a desesperança. 

A verdade é que, enquanto o salário mínimo 
em nosso País mantiver nesse nível, os planos eco
nômicos de sucessivos governos não têm passado 
de ficção. 

E o Real não foge a regra. 
Não há distribuição de renda. Ninguém de sã 

consciência admite que se possa viver com um salá
rio de 112 Reais. 

E quando se propõe aqui !lo Congresso um au
mento real para o mínimo, nossos colegas parla
mentares são acusados de demagogos. Este é o 
caso recente do nosso compar]heiro Deputado Pau
lo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. O seu projeto 
que reajusta. o mínimo para 180 Reais, tem dificulda-
de para ser votado. · · · 

Não encontram recursos para dar um salário 
mínimo decente aos trabalhadores mas, por outro 
lado, não medem esforços para sooorrer banqueiros 
inescrupulosos. 

Para isso os recursos não faltam. 
A história nos mostra que os argumentos da 

equipe do Governo são falsos. 
Quando o Congresso aumentou o mínimo para 

1 oo reais .ouvimos dizer que o. ·País ia quebrar. E o 
que aconteceu? Nada. 

Apesar do reajuste o salário mínimo continuou 
uma miséria para o desespero de nossos trabalha-

- dores. · 
Temos vivido de promessas. Nos prometeram 

um plano Econõmico que iria estabilizar a moeda 
para estimular a produção e aumentar o número de 
empregos. 

O que estamos vendo não é o que nos foi pro
metido. 

A inflação volta a subir com a alta dos preços e 
o desemprego é uma sombra que acompanha o dia
à-dia dos nossos trabalhadores, nas fábricas e no 
campo . 

. Os dados revelados pela Fiesp ontem são as
sustadores. Eles mostram que. apesar do fndice de 
demissões estar .diminuindo, só este ano 305 mil e 
274 trabalhadores perderam seus empregos. 

Com relação à produção os dados também são 
preocupantes. 

As pequenas e médias indústrias do País regis
traram queda no nível de atividade no primeiro trimes
tre deste ano .em relação ao mesmo período de 95. _ 

·43.49% das empresas em todo o País, segun
do a Confederação Nacional da Indústria, apontaram 
queda de produção. E esta redução foi ainda mais 
intensa entre as empresas de pequeno porte 48.3%. 

Todos sabemos que, na realidade, são estas 
empresas que pagam salário mínimo e respondem 
pela maior oferta de trabalho no País. 

E se iõCsituação dos assalariados é ruim, o que 
dizer daqueles que não recebem nem o mínimo? 
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Não dá mais para continuar ouVindo o velho 
discurso que ninguém apresenta soluções. , 

As soluções existem e em vários pontos do 
País já estão sendo colocadas em prática com su
cesso. 

Estou falando dos projetes de renda mínima 
desenvolvidos em Campinas, Ribeirão Preto e aqui 
mesmo em Brasília. Esses projetes não São criações 
brasileiras. 

Na realidade, eles são executados de formas 
diferentes em vários países, mas todos têm uma coi
sa em comum: sua eficiência é incontestável. 

Se esses projetes dão certo em outros países, 
porque não no Brasil? 

Para esta pergunta nós já temos a resposta. 
Dão certo sim. Aqui mesmo no Distrito Federal famí
lias com filhos entre 7 e 14 anos e que têm renda 
mensal, por membro de famma, de até 50 reais," es
tão sendo beneficiadas. 

Cada família antendida pelo Projeto recebe um 
salário mínimo, independentemente da renda. 

Em contrapartida o governo exige 90% de fre
qüência de todos os filhos na aula, senão deixá de pa
gar o salário no mês em que aconteceram as fattas. 

Esse programa já está sendo executado bá um 
ano. Atende a cerca de 15 mil famílias a um çusto _ 
de pouco mais de 20 milhões de Reais: 0,006% do 
orçamento do Distrito Federal. 

O jornal Folha de S. Paulo, publicou uma am
pla reportagem sobre o assunto na sua edição de 28 
de abril passado. 

Pelos cálculos da Folha com cerca de 7 bilhõ
es de Reais o governo poderia implementar um pro
grama nacional para complementar, com um salário 
mínimo, a renda de famílias que ganham até 35 
Reais por pessoas e tem filhos em idade escolar, 

E essa quantia, 7 bilhões de reais, que poderia 
beneficiar 35 milhões de pessoas, seria facilmente 
obtida com um cortP. de 2,2% do total do Orçamento 
da União. 

Melhor ainda esses programas reduzem a bu
rocracia e estão imunes às manipulações políticas. 
O dinheiro é entregue diretamente ao beneficiado. 
As soluções existem. Só nossas autoridades não es
tão vendo. 

Neste momento, o Supremo Tribunal Federal 
se prepara para julgar a inconstitucionalidade da MP 
que impôs esse reajuste do mínimo. 

Esta Medida contraria direito adquirido de 
trabalhadores e segurados da Previdência, já que 
o reajuste do mínimo pela inflação está previsto 
em lei. 

Além disso, o Governo despreza outro preceito 
Constitucional. Segundo o Dieese, para que o salá
rio mínimo atenda às necessidades dos trabalhado
res, como transporte, saúde, alimentação e outras, 
ele tem que ser de pelo menos 700 reais. 

Pior ainda, a Medida Provisória não define as 
regras para novos reajustes. 

Mais claro que isso ímpossível. 
O Congresso Nacional, mais precisamente o 

Senado Federal, têm um papel importante para aju
dar a mudar este estado de COiSaS. 

Não podemos lavar as mãos sobre o falso ar
gumento de que qualquer benefício salarial para o 
conjunto da classe trabalhadora, ameaça e põe em 
risco a estabilidade económica. 

Precisamos ·exigir que o Governo desenvolva 
novas políticas sociais e económicas. 

Políticas sociais que atendam as necessidades 
urgentes de nossa população carente. E políticas 
económicas que promovam a distribuição da renda. 

Mas a cada dia o que assistimos são os insu
cessos das iniciativas do Governo Federal. Um ano 
de governo se passou e pouca coisa foi feita pelo 
Programa Comunidade Solidária: · 

O projeto não consegue sair do papel para o 
d~sespero de nossa população carente. Cansados 
de esperar, representantes importantes de nossa co
munidade já abandonaram ou estão abandonando 
essa proposta governamental. 

As soluções existem e não devem ser impostas 
de cima para baixo. As questões que envolvem o sa
lário e a distribuição de renda não podem ser resol
vidos sem a participação do Congresso Nacional. 

Não podemos aceitar que o governo, democra
ticamente eleito, fuja do debate. Esse é o nosso 
compromisso com a nação. E temos que cumpri-lo. 

Nessa sessão de homenagem ao Dia Internacio
nal do Trabalho não poderíamos omitir as contradições 
e iniciativas que têm pautado a trajetória de luta dos 
trabalhadores na sua relação com o Poder Público. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito Obrigada! 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res)- Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, queria 
pedir a V. Ex• que, ao encerrar esta homenagem e 
antes da Ordem do Dia, por delegação desta Lide
rança, concedesse a palavra ao nobre Senador Ar
lindo Porto. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res)- V. Ex" será atendido, na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta sessão 
em que homenageamos o Dia Internacional do Tra
balho, queremos registrar que será extremamente 
difícil ao Presidente !'amando Henrique Cardoso 
conseguir. resgatar o seu propósito de realizar justiça 
social no Brasil, de fazer cumprir o que disse ontem, 
no sentido de que a dívida social deve ser paga, se 
a sua política econõmica continuar levando à situa
ção de desemprego crescente. 

É preciso que haja maior criatividade por parte 
dos Ministros da área econé>mica, por parte dos for
muladores da política econômica governamental, 
porque procurar-se assegurar a estabilidade dos 
preços com recessão e com desemprego é algo que 
não pode ser considerado aceitável e, muito menos, 
civilizado. 

Ajustar-se o salário mínimo a uma taxa menor 
do que o aumento acumulado no índice do custo de. 
vida, em apenas 12%, ao invés de, pelo menos, 
20%, é algo não consistente comas metas ontem 
colocadas pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso. 

O novo Ministro da. Coordenação Política, Luiz 
Carlos Santos, ao criticar hoje a proposta do Partido 
dos Trabalhadores de se votar um aumento mais 
considerável do salário mínimo, não analisou que 
deveria, pelo menos, ter havido o ajuste da ordem 
de 20%, de acordo com o INPC. Considerar-se ape
nas o Índice Geral de Preços, que leva muito mais 
em conta o índice de preços por atacado do que o 
índice do custo de vida, que, sem dúvida alguma, é 
o relevante para a análise do poder de compra dos 
salários e dos que ganham o salário mínimo, é algo 
que constitui falta grave. 

Sr. Presidente, aos responsáveis pela política 
econômica, faz-se necessário que examinem os ·ins
trumentos de política econômica ·que deveriam ser 
introduzidos no Brasil ao lado do salário mínimo. O 
conhecimento acumulado e a reflexão dos maiores 
economistas hoje indicam que junto ao salário míni
mo deve haver uma forma de garantia de renda mí
nima, uma forma de imposto de· renda negativo. 

Essa forma tem sido designada por diferentes 
nomes. Nos Estados Unidos já existe uma experiên
cia de vinte e um anos da introdução do Crédito Fis
cal por Remuneração Recebida. Alguns senadores 

republicanos, recentemente, tentaram diminuir a im
portância do denominado Earned Incarne Tax Cre
dit nos Estados Unidos, O Presidente Bill Clinton ve
tou a tentativa de corte e tem defendido consistente
mente que haja uma cominação do aumento do sa
lário mínimo vigenie de US$4,25 para US$5,05 a 
hora, o que representaria, em termos mensais, um 
aumento da ordem de US$670 a US$700 para mais 
de US$800 mensais, juntamente com um instrumen
to que constitui Uml! compleme(ltação de renda para 
aqueles que trabalham e possuem famma cuja renda 
não atinja o patamar suficiente para que saiam do 
nível oficial de pobreza. 

Em quase todos os países da Europa, há vá
rias formas de garantir-se a renda. r(lÍnima de inser
ção ou outros benefícios complementares à renda 
dos trabalhadores que, por razões das mais diver
sas, não conseguem obter, no mercado, uma remu
neração suficiente para o seu sustento. 

Alguns estudos demonstram que, introduzindo
se o Programa de Garantia de Renda Mínima, have
ria um estímulo à economia e, sobretudo, para os 
setores que produzem bens de primeira necessida
de, como os da indústria de alimentos, indústiia far
macêutica, os bens produzidos pela agricultura e as-
sim por diante. .. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa seria uma 
fomna de estimulamnos, mais saudavelmente, o cresc~ 
menta da economia, a criação de empregos e de con
tribuirmos para que em nosso País haja menor crim~ 
nalidade, menor índice de assalto, um ambiente social 
mais de acordo com os propôsitos expressos na Consti
tuição brasileira e a realização de bem-estar para todos. 

Na última sexta-feira, estive na cidade de Mo
coca a fim participar do debate do Programa de Ga
rantia de Renda Mínima. A Câmara Municipal, por 
unanimidade, aprovou o projeto do Vereador Luís 
Armando Calion, do PSDB, já sancionado pelo Pre
feito, do PL, Antônio Nalfel. Ali ocorreu um fato inusi
tado. O Juiz Paulo Marcos Vieira atendeu a solicita
ção de dOZE! presos, que se encontravam detidos no 
distrito policial, para assistirem à audiência pública, 
o debate sobre o Programa de Garantia de Renda 
Mínima. A Câmara Municipal ficou lotada, e o debate 
ocorreu das 9h45min até 1 h1 Omin. 

Ontem, o referido juiz compartilhou comigo 
que, terminado o debate e no regresso dos presidiá
rios para as suas celas, estes comentaram que, se 
porventura, estivesse vigente o Programa de Garan
tia de Renda Mínima no Brasil, muito provavelmente, 
dos doze detentos, oito não teriam cometido o crime 
ou os assaltos que os le\laram à condenação. 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00105 

Esse fato, Sr. Presidente, demonstra aquilo 
que, tenho convicção, certamente irá acontecer se o 
Governo brasileiro, se o Presidente da República e 
seus Ministros derem prioridade maior ao trabalha
dor. Esperamos que o Governo do Senhor Presiden
te Fernando Henrique Cardoso tenha a mesma aten-· 
ção e energia que tem dispensado às instituições fi
nanceiras - utilizando-se de medidas provisórias 
como a do Proer - para a instituição de políticas que 
venham transfonmar sócialmente o Brasil, como a 
realização, para valer, da refonma agrária, a agiliz!lr 
ção dos assentamentos. Políticas que transfonmem 
as condições de vida dos trabalhadores do campo e 
da cidade, combinando com uma política de cresci
mento moderado, mas firme, do salário mínimo -
mediante a instituição do Programa de Garantia de 
Renda Mínima -, ao lado da agilização da reforma 
agrária. Isso tudo constituiria, no meu entender, a di
ração mais correta que poderia, perfeitamente,. o 
Governo estar abraçando. 

Digo isso, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em 
que desejo que o Senador Arlindo Porto, assumindo 
o Ministério da Agricultura, venha a ter sensibilidade 
para ouvir não ·apenas os argumentos dos grandes 
proprietários rurais deste Pafs, que desejam uma 
política agrícola mais adequada, mas que esteja 
atento também aos reclamos dos trabalhadores do 
campo, aos anseios dos trabalhadores sem terra. 

Preferiu o Presidente Fernando Henrique sepa
rar a Pasta da Agricultura da Pasta da Refonma 
Agrária. Entretanto, é preciso que o Ministro da Agri
cultura não se sinta separado da Pasta, dos anseios 
e dos objetivos da realização de uma refonma agrá
ria, a mais urgente neste Pafs. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res) - Concedo a palavra ao último orador inscrito 
para a Hora do Expediente, ainda em homenagem 
ao Dia Internacional do Trabalho, Senador Mauro 
Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discunso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o povo brasileiro viveu mais um 12 

de Maio cinzento, sem nada para comemorar. Como 
festa do trabalhador, o significado da data não passa 
de referência histórica dos anos 50, quando o caris
ma de Getúlio Vargas levava milhares de operários 
ao campo do Vasco para anunciar o salário mínimo 
e as novas medidas de amparo aos assalariados. O 
meio de comunicação era o rádio, e o País inteiro 
parava para ouvir a proclamação do Presidente. Não 
tínhamos a economia sofisticada <:le hoje; era um 

Pafs pré-industrializado, importador, mas havia es
peranças de no~ ~.omamnos exportadores. 

Daquela época romântica para os dias de hoje, 
avançamcs quase meio século no calendário, o País 
se industrializou, passando a ostentar a posição in
vejável de oitava economia do mundo, mas o povo 
ficou mais triste. Na economia mais forte dos dias 
atuais, os sentimentos se inverteram com o medo 
substituindo as esperanças. Medo do futuro, medo 
do desemprego, m~o da viol~ncia urbana. O que 
existe hoje é a subvensão das leis das prob
abilidades. 

Para os trabalhadores aposentados deste País, 
o Dia Internacional do Trabalho chegou com uma 
notícia pervensa: o reajuste de apenas 15% nos be
nefícios significa a perda de um quarto da reposição 
inflacionária dos últimos doze meses. E a Medida 
Provisória n• 1.415 obriga os aposentados da União 
a descontarem novamente para a Previdência. T ra
ta-se de desconto sem expectativa de retomo, por
que os .direitos previdenciários já foram garantidos 
por uma vida inteira de dedicação ao serviço públi
co. São decisões desumanas, que aumentam os 
dramas de sobrevivência de milhões de idosos, que 
já vegetam à margem da sociedade produtiva. Deci
didamente, não é esse o modelo correto de distribui
ção de justiça social. 

Agora, a tumultuada tramitação da refonma da 
Previdência na Câmara dos Deputados contribui 
para agravar mais ainda o quadro de equilíbrio da 
Seguridade Social. O que seria bom serviu para pio
rar. Temerosos com os efeitos das mudanças na 
perda de direitos adquiridos, milhares de servidores 
anteciparam os pedidos de aposentadoria proporcio
nal. Enquanto isso, o Ministério da Previdência infor
ma que o univenso dos inativos começa a superar o 
número de ativos, fazendo perigar a estabilidade do 
sistema. Teremos mais aposentados para pagar, 
mais desequilíbrio no binómio arrecadação/benefí
cios e mais encargos para a União na reposição de 
servidores ativos nas vagas abertas. Estamos cons
truindo uma equação em que a soma dos fatores é 
perigosamente negativa. Não cabe indicar culpados, 
mas houve falhas de comunicação que desorienta
ram e geraram insegurança, provocando uma corri
da às aposentadorias. 

O mais grave é que tudo isso está acontecen
do num ambiente crítico de desemprego. Em março, 
o número de desempregados nas seis principais re
giões metropolitanas era de 1.100 mil trabalhadores, 
ou mais de 6% da população economicamente ativa. 
São as conseqüências da recessão, com seu peso 
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descomunal recaindo sobre o seguro-desemprego. 
Cai a arrecadação da Previdência, porque a massa 
potencial de contribuintes está fora do mercado de 
trabalho, enquanto sobem as despesas com a co
bertura do seguro social. A verdade infalível das teo
rias atuariais, em qualquer parte do mundo, indica 
que, se a economia vai bem, a seguridade social vai 
melhor. No fundo, estamos pagando preço muito 
atto pelo fanatismo monetarista. Não há investimen
tos, os juros são elevaoos, milhares de empresas de 
todos os níveis são fechadas ou têm que demitir 
para sobreviver, e o desemprego cresce a taxas 
alarmantes. 

A retomada da construção civil teria sido um 
remédio temporário para amenizar os efeitos da cri
se. Mas a burocracia impediu. A imprensa registra 
que a Caixa Económica Federal tem R$1 ,8 bilhão 
para financiar 62 mil famílias na compra da casa 
própria, desde janeiro. Segundo o Jornal do Brasil, 
"as exigências são tantas que não foi possível liberar 
um centavo sequer". É um calvário desumano exigir 
tantos papéis para trabalhadores que têm uma vida 
simples e despojada. Acredito ser difícil entender es
sas políticas sociais que discriminam os pobres, 
multiplicam diferenças sociais e estimulam a margi
nalidade e a violência. 

Com dados objetivos, o Professor lb Teixeira, 
da Fundação Getúlio Vargas, trabalha hoje no estu
do das conexões entre o desemprego e a violência, 
conforme matéria publicada pelo colunista Vicente 
Nunes do Correio Braziliense. No Rio e em São 
Paulo, foram registrados mais de 20 mil homicídios 
no ano passado, 'e o mais grave é que, em boa par
te, os envolvidos ainda não tinham passagem pela 
polícia. A delinqüência aumenta à medida em que 
faltam escolas e empregos'. Ele acrescenta que o 
País deixou de arrecadar, nos últimos anos, R$8 bi
lhões com o turismo, por causa da violência. E o co
lunista conclui que o setor de turismo, "como o pró
prio Governo admite, poderia ter sido um dos maio
res empregadores do Pais. Mas a falta de vontade 
política do Governo de investir no turismo como fon
te de renda é apenas uma das portas para o incenti
vo ao desemprego e à violência". Eu acrescentaria 
trdtar-se de demonstração clara da inversão de óti
cas económicas. Os custos de investi mentes econó
micos não realizados serão sempre menores que os 
custos sociais derivados da omissão, no confronto 
no final das contas. 

É preciso olhar com grandeza os horizontes 
deste País e liberá-lo das amarras que impedem a 
economia de crescer. A geração de empregos é a 

prioridade intransferível, mas é imprescindível que 
ela venha sem as soluções paliativas e artificiais de 
sempre. Está passando a hora de colocar ações no 
lugar de palavras e promessas. É indispensável su
perar tab.us e discutir abertamente a supressão dos 
gargalos que elevam os custos de produção e invia
bilizam a economia privada de escala. Juros mais 
baixos, redução dos encargos na mão-de-obra, in
vestimentos em trans"portes, diminuição da carga tri
butária vão permitir que nosso setor industrial possa 
melhorar a produtiVidade, redÜzir custos, competir 
com os produtos externos e espantar o fantasma do 
desequilíbrio entre oferta e consumo, que levaria à 
volta da inflação. 

Essa -é a nossa grande desvantagem na análi
se comparativa com os países asiáticos, por exem
plo, que fazem da produtividade uma obsessão. 
Seus produtos chegam aqui com preços de venda 
abaixo dos nossos preços de custo, porque a filoso
fia deles é radicalmente oposta à nossa. Enquanto 
suas indústrias produzem para milhões de pessoas 
do mundo globalizado, nosso parque industrial é 
obrigado a conformar-se com a casa dos reduzi
dos milhares de produtos. O pouco. custa mais. 
Não há esforço de produtividade que resista a tan
tos encargos. O fato é que estamos sendo vítimas 
de uma invasão que quebra setores importantes 
da economia, como o têxtil e o calçadista, de gran
de poder empregador, porque abrimos as.frontei
ras, mas não · abrimos a economia interna para 
agüentar o confronto. 

Nesta sessão especial pelo Dia Internacional 
do Trabalho, quero render minhas homenagens aos 
aposentados sofridos deste País, no particular, e 
aos nossos trabalhadores, no geral. Estou solidário 
com a causa dos inativos brasileiros, e entendo que 
a solução de seus dramas tem Intima dependência 
com a força de uma futura reação da atividade eco
nómica e com a recuperaÇãO do nível de emprego. 
Só assim teremos uma Previdência Social que não 
transfira para eles os deveres do Estado no financia
mento da seguridade. Retirar de quem já não tem é 
generalizar o senti menta de tristeza e de frustração 
de milhões de brasileiros cujas sobras de vida de
vem ter a garantia de condições mínimas de dignida
de e de respeito. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Mi
randa, o Sr. Antônio Carlos Valadares, su
plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar
ney, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Hora 
do Expediente da sessão de hoje foi destinada a ho
menagear o Dia Internacional do Trabalho. 

Concluído esse objetivo, antes de passarmos à 
Ordem do Dia, concedo a palavra ao nobre Senador 
Arlindo Porto. 

Antes, porém, quero agradecer a visita honrosa 
que faz ao Senado o Colégio Augusto Laranja, de 
São Paulo. 

O SR. ARLINDO JI'ORTO (PTB-MG. Pro~uncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, depois de visitar 
o Presidente desta Casa, Senador José Samey, em 
seu gabinete, sinto-me no dever e na alegria de aqui 
estar, perante meus colegas Senadores e Senado
ras, para poder comunicar o meu afastamento tem
porário das atividades legislativas. 

Honrado com o convite do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso para assumir a Pasta do Mi
nistério da Agricultura, tenho que registrar principal
mente o dever de não cometer omissão, que o peso 
da minha indicação se deu, sobretudo, pela presen
ça do meu Partido, o PTB, e pelo apoio de Minas 
Gerais às ações implementadas pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

É um ato de apreço, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, tenho certeza, do Senhor Presidente da 
República ao Poder Legislativo, especialmente ao Se
nado Federal, local em que Sua Excelência conviveu 
durante tantos anos, na condição de Senador, bem 
como o seu vice-Presidente, Senador Marco Maciel. 

A decisão do Senhor Presidente demonstra, 
também, o reconhecimento ao PTB, na pessoa do 
seu Presidente, Senador José Eduardo Andrade 
Vieira, bem como do nosso Líder no Senado, Sena
dor Valmir Campelo. S. Ex" tem sempre sua presen
ça marcante, postura sempre leal, participativo, nos 
momentos difíceis, coordenanâó a Bancada do PTB 
no sentido de estar ao lado do Governo, especial
mente na busca de proceder às refomnas tão neces
sárias para o nosso País. 

Aproveito a oportunidade para render as mi
nhas homenagens pela dedicação, seriedade, com
petência e pelo trabalho do ex-Ministro da Agricultu
ra, Senador José Eduardo Vieira, com quem tenho 
excelente relacionamento e a quem terei agora a 
honra e a grande responsabilidade de substituir. 

Quero também, neste momento, agradecer a 
amizade que recebi das Sr"s e Srs. Senadores, a 
oportunidade de conviver com S. Ex"s neste ambien
te enriquecedor, que dá ao homem público melhores 
condições de servir à sua comunidade. 

Quero registrar, para minha alegria, e às vezes 
até para infomnação à sociedade, a participação dos 
Srs. Senadores, a seriedade, a disponibilidade, o 
senso de responsabilidade de cada Senador na con
dução do seu mandato, na discussão. dos temas que 
são colocados, seja nas comissões, seja no plenário 
desta Casa. 

Tenho certeza de que aqui cada Senador ou 
Senadora representa, sim, o Estado de origem, mas 
trabalham sobretudo para fortalecer a República Fe
derativa do Brasil. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a partir 
de amanhã, assume a minha vaga a Senadora Regi
na D'Assumpção, que, pelas suas qualidades, forta
lecerá a representação de Minas no Senado Federal 
ao lado da eminente e ilustre Senadora Júnia Marise 
e do eminente Senador Francelina Pereira. . 

A partir de agora, tenho a certeza de que Mi
nas Gerais continuará ainda mais unida na busca de 
fazer com que o nosso Estado possa continuar con
tribuindo com a Nação brasileira. 

Petebista de primeira hora, com mais de 15 
anos dedicados ao Partido Trabalhista Brasileiro, em 
Minas Gerais, a Senadora Regina D'Assumpção 
dará uma grande contribuição. É ela a responsável 
pela organização do nosso Partido em Minas Gerais, 
onde mais de 500 diretórios ou comissões provisó
rias foram instalados. S. Ex" é membro da Executiva 
Estadual do nosso Partido e do Diretório nacional. 
Militante hábil e combativa, coordenadora da nossa 
campanha, a Senadora Regina teve a grande res
ponsabilidade da vitória da coligação que deu ex
pressiva votação em Minas, coligação que elegeu a 
chapa Fernando Henrique Cardoso e Marco Maciel, 
o Governador Eduardo Azeredo e seu vice Walfrido 
Mares Guia, e o seu companheiro de chapa, mais do 
que nunca hoje eleito, Arlindo Porto. 

Mineira, habilidosa, conhecedora, como pou
cos, dos meandros da política mineira, certamente 
demonstrará seu valor e valorizará esta Casa com 
sua atúação firme e serena. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, assumo 
a Pasta da Agricultura em um momento importante, 
momento em que a economia demonstra sinais de 
aquecimento, momento em que o poder aquisitivo 
.aumenta por parte ·da população; cresce o consumo. 
O País precisa aumentar a produção, e sabemos 
que é um desafio. Sabemos que muito temos que fa
zer; sabemos que temos que aumentar a produção 
de gêneros alimentícios, mas esse aumento só será 
possível, só atingiremos esse objetivo, principalmen
te para ser um aumento duradouro, quando canse-
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guirmos fazer da atividade uma atividade lucrativa, 
que possa fazer com que o produtor, no dia-a-dia 
das suas ações, consiga produzir, mas com lucrativi
dade; e para se conseguir lucratividade é necessário 
sobretudo que haja produtividade. 

A produtividade está aliada ao custo dos pro
dutos, e, fatalmente, esse é um ponto que devere
mos atacar à frente do Ministério. Precisamos, sim, 
estimular e aproveitar a pesquisa agrícola. Precisa
mos fazer com que hajá extensão rural. Deveremos 
aproveitar a tecnologia, buscar o apoio e a mecani
zação,levando-a ao homem do campo. Precisamos 
fazer, finalmente, a redução do custo Brasil; e nessa 
redução do custo Brasil, a agroindustrialização deve 
ser, sem dúvida, um ponto marcante desse Governo. 

Enfim, sabemos que não é fácil conseguir tudo 
isso. Haveremos de buscar a integração de forças e 
esforços dentro e fora do Governo, e, para isso, as 
decisões desta Casa e do Congresso Nacional se- · 
rão fundamentais. Nas ações ligadas à Pasta da 
Agricultura, espero fazer esse elo de ligação ·entre 9 
Poder Legislativo e o Poder Executivo. OJJero man
ter estreito relacionamento com esta Casa, que me 
recebeu tão bem e de maneira tão cordial, pela ex
pressão dos Srs. Senadores, pela vontade de fazer 
dos Srs. Senadores, pela decisiva contribuição no 
sentido de aumentar a produção e a melhoria de 
qualidade de vida deste País. 

Enfim, estarei busi::ando relacionar-me com a 
Cãmara dos Deputados, com os Srs. Governadores 
de todos os Estados, com os Líderes municipais, 
Prefeitos e Vereadores e demais lideranças da clas
se rural. A classe trabalhadora é pontó fundamental 
no processo de produção. Temos que lazer a íntima 
ligação do capital e trabalho. Não se consegue pro
duzir sem ação efetiva e a participação contributiva· 
dos trabalhadores brasileiros. 

Finalizando, Sr. Presidente, deixo a Casa cheio 
de esperança, esperança de alguém que vai, mas 
que tem certeza de que volta, esperança de alguém 
que muito aprendeu aqui. 

Aqui estive durante um ano e quatro meses, o 
suficiente - qúem sabe? - para apenas conhecer al
gumas pessoas, o suficiente às vezes para me rela
cionar com todos os Senadores e Senadoras, mas 
muito distante da necessidade ideal, tenho consciên
cia disso, pois precisava conhecer a vivência pes
soal, individual, política e de liderança de cada um. 

Mas levo a experiência do diálogo, levo a expe
riência de saber ouvir, levo a experiência de poder 
debater no momento exalo, levo sobretudo a convi
vência harmónica e respeitosa entre os divergentes. 

Haveremos, sim, de respeitar aqueles de cujas opi
niões possamos divergir, mas aqueles que têm o mes
mo objetivo de fazer do Brasil uma grande Nação. 

Vou, mas deixo aqui amigos. Se deixo aqui 
amigos, quero ter a certeza de deixar aqui mãos 
abertas. Quero encontrar em cada colega, Senador 
ou Senadora, a oportunidade de debater, a oportuni
dade de dialogar, de receber muitos subsídios, por
que V. Ex"s representam o sentimento de cada cida
dão brasileiro, representam o ~sentimento daqueles 
que querem um Brasil grande. 

É por isso que neste mómeiito faço do gabine
te do Ministro da Agricultura uma eXtensão do gabi
nete de cada Senador e cada Senadora. Deixo aqui 
não um convtte, mas· um apelo para que cada um 
doe à .agiicultura brasileira a experiência que cada 
um traz do seu Estado, a experiência de vida e a 
vontade de fazer. 

Cumprida a minha missão, Sr. Presidente, nó 
Poder Executivo, estarei aqui de volta para poder, 
junto com os demais Senadores, cumprir a nossa 
missão: fortalecer o· Brasil, mas sobretudo manter a 
democracia e a liberdade, fundamentos básicos para 
que possamos atingir notoriamente mais justiça so
cial para o povo brasileiro. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como 

Presidente do Senado Federal creio que expresso o 
sentimento da Casa, desejando êxito ao Senador Ar
lindq Porto no Ministério da Agricultura. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
-Sr. 1° Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 406; DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi

mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Gastão Müller. 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) representação nos funerais; 
c) apresentação de condolências à famma e ao 

Estado de Mato Grosso. 
Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Júlio 

Campos.-· -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
ção o requerimento. (Pausa.) 

O SR. JÚUO CAMPOS - Sr. Presidente, peço 
a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Júlio Campos, para en
caminhar a votação. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, é com pesar que assina
mos esse requerimento para anunciar a este Plená
rio o falecimento ocorrido hoje, em Cuiabá, do ex
Senador Gastão de Mattos Müller. 

Gastão de Maltes< Müller nasceu em Três La
goas, em Mato Grosso do Sul, no dia 4 de maio de 
1924 - portanto, completou 72 anos nesta semana. 
Filho do ex-Governador Fénelon Müller e de Alzita 
de Mattos Müller, foi casado com Maria Glória Müller 
e teve três filhos: 'carrnem Cenira, Guilherme Frede· 
rico e Frederico Guilherme; teve sete netos. 

Bacharel em Direito, contabilista, 'professor 
de História e Geografia por mais de 20 anos e 
Teoria Geral do Estado na Faculdade de Direito, 
foi também bacharel pela Escola Superior de 
Guerra. Gastão Müller foi Diretor do Banco Regio
nal de Brasília; Secretário de Justiça de Mato 
Grosso; Secretário-Chefe da Casa Civil; Delegado 
da SPVEA; Diretor do Colégio Estadual; Diretor e 
proprietário do Ginásio Brasil; e Diretor do jornal O 
Social Democrata. 

Exerceu também os seguintes cargos públicos: 
Suplente de Senador de 62 a: 66, por duas vezes 
exerceu mandato nesta Casa; Deputado Federal por 
três legislaturas, de 66 a 78; Senador da República,. 
de 79 a 87; e, novamente, suplente de Senador, de 
87a94. 

Foi Presidente e fundador do antigo PSD, ten· 
do sido o Presidente do Diretório Municipal de Cuia
bá. Fundador da Arena, foi Vice-Presidente da Are
na de Mato Grosso e Tesoureiro do Diretório Nacio
nal, além de te r sido também 42 Secretário da Mesa 
do Senado Federal; Vice-Líder da Bancada do PP, 
no Senado; Vice-Líder e Líder do PMDB nesta Casa; 
Coordenador da Bancada da Arena na Câmara dos 
Deputados; Vice-Presidente da Comissão de Educa
ção da Câmara e Presidente da Comissão de Edu
cação· do Senado; Vice-Presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados; 
Presidente de mais de 60 Comissões Mistas. 

O Senador Gastão Müller, além de exercer 
vida pública, foi também membro do Instituto Históri
co e Geográfico de Mato Grosso; membro do Rotary 
Club; membro da Loja Maçônica Acácia Cuiabana; 
Presidente da Federação Mato-Grossense de Fute
bol; Presidente da Associação dos Professores de 
Mato Grosso. 

Participou de várias atividades internacionais. 
Recebeu inúmeras condecorações durante sua vida: 
Medalha e Diploma de Grande Oficial da Ordem do 
Congresso Nacional; Grande Oficial do Mérito da 
Marinha Naval; Grande Oficial da Ordem do Mérito 
de Mato Grosso; Medalha do Senado Federal come
morativa dos 150 anos da Independência do Brasil; 
Medalha do Congresso Nacional; Medalha da Câ
mara dos Deputados; Medalha da Ordem do Mérito 
Filinto Müller do Poqer Legislativo de Mato Grosso. 

Exerceu também por vários anos o cargo de 
Delegado da Adesg, em Cuiabá; foi Subsecretário 
Chefe do Escritório de Mato Grosso, em Brasma, de 
1991 a 1994. Atualmente, exercia função na impren
sa cuiabana e fazia palestras quando convidado. 

É com tristeza que anuncio a morte, ocorrida 
hoje, desse grande homem público mato-grossense, 
que nos deixou uma lição de honestidade, de probi
dade, de capacidade administrativa, · de lealdade 
para com seus amigos. 

Peço ao Senado Federal a aprovação desse 
requerimento, a fim de que possamos enviar à fa
mília Müller nossos sinceros pêsames pelo faleci
mento desse grande homem público mato-gros
sense que foi o professor e Senador Gastão de Ma
tos Müller. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota

ção o requerimento. 
Os Srs. e Sr% Senadoras que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será-cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. f• Secre
tário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 407, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos· do art. 258 do Regimento Interno 

do Senado Federal, requeiro a V. Ex• a tramitação 
conjunta dos Projetes de Lei do Senado n•s 71/93 
do ex-Senador Ney Maranhão, que cria o programa 
de crédito rural equivalência/produto e 288195 do 
Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre a ado
ção de critério de equivalência/produto nos financia
mentos agrícolas para pequenos e médios produto
res no semi-árido nordestino. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Sena
dor Beni Veras. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O reque
rimento lido será oportunamente incluído em Ordem 
do Dia, de acordo com o art. 255 do Regimento ln
temo. 

Sobre a mesa, ofício que será I ido pelo Sr. 12 

Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

OF. GLPMDB N2 326/96 

' Brasília, 7 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar o Senador Ramez Tebet, como 
membro Suplente na Comissão de Relações Exte
riores - CRE, em vaga existente~. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Exece
lência, protestos de estima e consideração. - Sena
dor Jáder Barba lho, Líder do PMDB. 

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

Fica designado o Senador Ramez Tebet mem
bro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, na forma do ofício lido. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Odacir Soares. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 408, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e com fulcro nos arts. 215, I, e 216, I e 
IV, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro Extraordinário 
da Pomica Fundiária o pedido de infonnações abai
xo formulado. 

A imprensa nacional vem noticiando a aquisi
ção, pelo Senhor Ceemo do Rego Almeida, de 4,7 
milhões de hectares de terras situadas no Estado do 
Pará. A referida área, equivalente à metade do Esta
do de Santa Catarina, segundo autoridades do Esta
do do Pará, seria composta por terras devolutas, 
uma vez que não haveria comprovação de sua pos
se original. 

Em face da mag·nitude da área envolvida e ten
do em vista a competência do Instituto Nacional de 
Colonização e Refonna Agrária- órgão vinculado ao 
Ministério da Política Fundiária- no que diz respeito 
ao cadastramento de terras rurais, e também ante a 
competência constitucional que é atribuída com ex
clusividade ao Congresso Nacional pelo art. 49, 
XVII, da ConstituiÇão Federal, no que diz respeito à 

concessão ou alienação de tenras públicas com área 
superior a dois mil e quinhentos hectares, vimos re
querer seja solicitado ao Senhor Ministro da Política 
Fundiária infonnar a esta Casa sobre a legalidade 
da aquisição da mencionada área de terra, conforme 
previsto nos dispositivos constitucionais e regimen
tais acima citados. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Sena
dor Ademir Andrade. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

•••o•••••••••••••••••••••••••••••ooooonoOo•O•oou-oo~o.-oouuoooon~•••••••••oooo.o 

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

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou 
concessão de tenras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares. 

(À MeSa. para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 409, DE 1996 ., 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos dos arts. 50, parágrafo 

22 , da Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, seja solicitada ao Institu
to Nacional do Seguro Social, através do Senhor Mi
nistro de Estado da Previdência e Assistência So
cial, a seguinte infonnação: 

Qual o valor total das somas existentes em 
contas bancárias, bloqueadas, de todos os fraudado
res da Previdência Social já condenados pela Justiça? 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Sena
dor Gilberto Miranda 

(À Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 410, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2°, da 

Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, seja solicitada ao Banco 
Central do Brasil, através do Senhor Ministro de Es-
tado da Fazenda, a seguinte infonnação: ~ 

Com base em quais critérios, baixou o Banco 
Central recente circular que anula a proibição de que 
benefícios do Programa de-Reestruturação e Forta
lecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER) 
sejam concedidos a instituições em situação de dé
bito irregular com a Receita, o INSS ou o FGTS? 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Sena
dor Gilberto Miranda. 

(À Mesa para decisão.) 
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REQUERIMENTO N2 411, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50 parágrafo 2", 

da Constituição Federal 215 e 216 do Regimento ln
temo do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ban
co Central do Brasil através do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, as seguintes informações: 

1 - Qual a quantia gasta pelo Banco do Brasil 
S/A no socorro ao Barco Nacional, sob forma de 
empréstimo interbancáno? 

2 - Qual a quantia gasta pela Caixa Economica 
Federal, com idêntica finalidade, sob a mesma forma. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1 996. - Sena
dor Gilberto Miranda. 

(À Mesa para discusão.) 

REQUERIMENTO N2 412, DE·1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma do Regimento Interno do 

Senado Federal, as seguintes informações a serem 
prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, rela
cionadas ao Plano Agropecuário e Florestal de Ron
dônia - PLANAFLORO: 

1 . repasses financeiros efetuados para o Esta
do de Rondônia, no período de janeiro de 1995 até a 
presente data, discriminadamente (recursos exter
nos e contrapartidas da União); 

2. pagamentos efetuados por conta dos recur
sos recebidos, discriminados em relação aos Projetes, 
Sub..P{ojetos, Ali\~(Jades e eJementos de despe=s; 

3. obras de infra-estruturas contratadas, discri
minando-se: 

3.1 - estradas vicinais (construção e recupera
ção) com a indicação do total de quilômetros, locali
zação, preço unitário e preço global; 

3.2 - pontes e bueiros, com a indicação do to
tal de metros, tipo, localização, preço unitário e pre
ço global; 

3.3 - escolas e postos de saúde, com a indica
ção de metros quadrados construídos, preços unitá
rios e globais; e, 

4. serviços realizados e a realizar em relação 
às obras de infra-estruturas contratadas. 

Justificação 

O requerimento justifica-se pela necessidade 
de se monitorar a execução âe importante programa 
de desenvolvimento do Estado de Rondônia, finan
ciado por recursos externos, com contrapartidas na
cionais, como forma ainda de se examinar a normali
dade da aplicação dos seus recursos. 

Outro aspecto a considerar é que o Planaftoro 
tem por objetivo melhorar a qualidade de vida das 
populações beneficiadas, o que se necessita verifi
car, ª partir do nível e da qualidade dos investimen-
tos que estão sendo realizados. -

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Sena
dor Ernandes Amorim. 

(À Meia para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso-III do art: 216 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Odacir Soares. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 413, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos tenmos do art. n• 336, alínea 

b, do Regimento Interno do Senado Federal, a inclu
são em regime de Urgência, para o PLC n• 13, de 
1996, e PLC n• 1 02, de 1993, que alteram dispositi
vos dos Decretros-Leis n•s. 1001 e'1 002, de 21 de 
outubro de 1969 -Código Penal Militar. · 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Jader 
Barbalho- Joel de Hollanda - Elcio Alvares- Ra
mezTebet. 

REQUERIMENTO N2 414, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

b, do Regimento interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara n• 13, de 1996 (n• 899/95, na Casa de ori
gem), que altera o art. 9", do Decreto-Lei n•1001, de 
21 de outubro de 1969 -Código Penal Militar. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Sena
dor José Eduardo Outra - Líder do PT - Ronaldo 
Cunha Lima - Sebastião Rocha - Epitácio Cafe
teira - Ademar- Andrade - Valmir Campelo - Joel 
de Hollanda. 

REQUERIMENTO N2 415, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

b, do Regimento Interno, para o OF. S n• 25, de 1996, 
através do qual o Governo do Estado do Espírito Santo 
solicita autorização para emitir Letras Financeiras do 
Tesouro daquela Unidade da Federação, cujos recur
sos serão destinados ao giro de sua Dívida Mobiliária, 
vencível no 12 semestre do corrente exercício. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - José 
Eduardo Outra - Gerson Camata - Epitácio Cafe
teira - Francelina Pereira - José lgnáclo Ferreira 
- Júnia Marise- Valmir Campelo. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os re
querimentos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no art. 340, 11, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicação que Será lida pelo 
Sr. 1• Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lida a seguinte: 

COMUNICAÇÃO 

Comunico, nos termos do Art. 39, alínea b, do 
Regimento Interno do s'enado Federal, que no dia 8-
5-96 tomarei posse nO cargo de Ministro da Agricul
tura e do Abastecimento, conforme Decreto publica
do no Diário Oficial da União de 2-5-96. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Arlin
do Porto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A comu
nicação lida vai à publicação. 

Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 
32, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter
posto recurso no sentido da apreCiação pelo Plená
rio do Projete de Resolução n• 39, de 1996, que sus
pende a execução da Lei n• 7.040, de 11 de outubro 
de 1982, na sua totalidade. 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva 
pela Comissão de Constttuição, Justiça e Cidadania. 

O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Encer

rou-se sexta-feira última o prazo para a apresenta
ção de emendas às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 117, de 1994 (n• 
4.151!93, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que aHera disposHivos do De
creto-lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967; e 

- Projeto de Lei do Senado n• 300, de 1995, de 
autoria do Senador Casildo Maldaner, que altera a 
denominação da Escola Agro-Técnica Federal de 
Sombrio para Escola Agro-Técnica Federal de Santa 
Rosado Sul. 

Aos projetas não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, 

oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presi

dência convoca sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18h30min, destinada a apreciação dos Re
querimentos n•s 367 e 373, de 1996, e dos Projetes 
de Resolução nOs 12 e 37, de 1996. 

A Presidência e5clarece ao Plenário que a·re
ferida matéria já constava da agenda para o mês de 
maio corrente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotado 
o período destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

REQUERIMENTO N2 1.183, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 1.183, de 1995, do Senador Ro
berto Requião, solicitando, nos termos do 
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a in
clusão em Ordem do Dia da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 20, de 1995, de 
sua autoria, que tramita em conjunto com as 
Propostas de Emenda à Constituição nOs 1, 
4 e 11, de 1995. 

Em sessão anterior, foi lido o Ofício n• 47, do 
Presidente da Comissão de Constituição,- Justiça e 
Cidadania, comunicando que nada tem a opor quan
to à inclusão das matérias em Ordem do Dia. 

Com a palavra o Senador Roberto Requião. 
O SR. ROBERTO REOUIÃO (PMDB-PR. Pela 

ordem.) - Sr. Presidente, há uma proposta da Ude
rança do Governo que pretende organizar uma co
missão para elaborar, num prazo máximo .. de 30 
dias, sob a coordenação de V. Ex•, Presidente do 
Senado Federal, a regulamentação das medidas 
provisórias. 

Acredito que essa regulamentação é absoluta
mente necessária para a existência do Senado e do 
Congresso Nacional. Se ela puder ser realizada por 
consenso, estaríamos avançando muito na qualida
de da proposta. 

Face a esse pedido do Líder do Governo, que
ro retirar o meu pedido de urgência por 30 dias. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa 
aguarda o requerimento de V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or-
1em. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, es
tranho tanto a posição do Líder do Governo quanto a 
posição do Senador Requião. Creio que chega a ser 
grosseiro - perdoe-me a sinceridade -, a esta altura 
dos acontecimentos, pedirmos mais 30 dias para 
discutirmos uma matéria em relação à qual a im
prensa nacional coloca o Congresso Nacional numa 
situação insustentável! 

Na verdade, esse instrumento não poderia ter 
sido adotado nunca, pois se trata de uma concessão 
parlamentarista. O Congresso Nacional derrubou o 
Parlamentarismo e deixou a medida provisória, que 
é da essência daquele sistema de governo. O Presi-
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dente baixa uma medida provisória e a envia ao 
Congresso. Se este a aprovar, ganha o Governo; se 
o Congresso a reprovar, trai o Gabinete. Essa é a 
essência da medida provisória que era para ser vo
tada no Congresso Nacional. 

Hoje, Sr. Presidente, estamos vivendo uma di· 
tadura pior do que à época do decreto-lei. Naquela 
ocasião, o Presidente da República, o general, bai
xava o decreto-lei, a Bancada do Governo retirava
se do plenário, passavam-se os 30 dias e o decreto 
entrava em vigor. Agora não, a humilhaçao é dez ve
zes pior, porque passam-se os 30 dias e a medida 
provisória não entra. em vigor; C> Presidente, então, 
baixa uma nova medida provisória por mais 30 dias, 
que é alterada como bem entende o Presidente. 

O Congresso Nacional é uma figura grotesca e 
ridícula, que, na verdade, não existe. 

Creio que a proposta que se imaginava era 
uma, não era nem emenda constitucional, era votar 
o projeto da forma como veio da Câmara, por uma 
razão muito simples: o autor do projeto era o então 
Deputado Nelson Jobim, hoje Ministro da Justiça. 

Qual é o outro projeto que podemos votar que 
não o do Ministro da Justiça? Se nós o aprovásse
mos como veio da Câmara, ele iria para sanção, e o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso teria que 
sancionar ou vetar um ·projeto do seu Ministro da 
Justiça. A partir daí, Sr. Presidente, a responsabili
dade pela medida provisória passaria a ser do Presi· 
dente, porque, hoje, nós somos os responsáveis. 

Na verdade, a medida provisória existe pela ir
responsabilidade do Congresso Nacional. Estamos 
aí com essa mentira, com esse engodo de legislar, 
quando na verdade não estamos legislando. 

Já tivemos uma proposta como essa, que fi· 
cou a cargo do Sr. Senador Josaphat Marinho. O 
tempo passou e nada aconteceu. Portanto, estra· 
nho que um Senador pelo Paraná a esteja aceitan
do agora. 

Sr. Presidente, a esta.altura- é a proposta que 
faço -, voto contra o requerimento de retirada. Se o 
autor o retira, não posso fazer nada, apenas protes
to contra a retirada. Mas, na verdade, creio que o 
que deve ser votado aqui é o projeto de lei da Câ
mara, de a!Jtoria do Ministro da Justiça. Nós o. vota
mos, ele vai à sanção, e o Presidente da República 
toma a decisão cabível. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 416, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2•, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requeri mente n• 1 .183, de 1995. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Ro
berto Requião. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo 
a palavra ao Senador Elcio Alvares, pela ordem. 

· O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisã9 do orador.) - Sr. Presidente, emi
nentes Colegas, o Senador Roberto Requião acabou 
de formalizar a retirada do Requerimento n• 1.183, 
de 1995. Esse requ-erimento, solicitando o sobres
lamento da matéria, foi feito para que possamos, 
principalmente os Senadores que são autores de 
propostas idênticas • e há vários -, sob a Presidên
cia de V. Ex•, buscar em caráter definitivo o texto do 
projeto que iria disciplinar o uso das medidas provi
sórias. 

Neste instante, Sr. Presidente, esta Casa tem o 
mesmo pensamento. Não acredito que qualquer Se
nador venha a discrepar do pensamento comum. 
Precisamos disciplinar as medidas provisórias, mas 
não pOdemos, em hipótese nenhuma, cercear a 
ação de Governo quando se volta para o interesse 
comum, quando objetiva os mais elevados interes
ses do País. 

Em relação à fala do Senador Pedro Simon, 
por quem tenho grande admiração, penso que S. 
Ex" não teve oportunidade de participar de uma pe
quena reunião que tivemos há pouco, que contou 
com a presença de vários Líderes, inclusive da Opo
sição, onde tudo isso ficou claro. 

Faço este registro em homenagem ao Senador 
Roberto Requião, cuja posição, reiteradamente con
trária ao Governo, é conhecida desta Casa. S. Ex', 
num gesto que o engrandece como· Representante 
do Paraná, não hesitou em acolher o pedido, saben
do que o objetivo maior é encontrar um denominador 
comum que atenda aos interesses do Congresso e 
do próprio Executivo. 

Não há aqui, neste momento, qualquer sentido 
de procrastinação, não há aqui qualquer sentido de 
engodo; há, sim, a realidade de Senadores que es
tão inteiramente afinados com o processo legislativo 
brasileiro, buscando uma solução, buscando, sob a 
égide de V. Ex', Sr. Presidente, não tenho dúvida 
nenhuma, encontrar o denominador comum que to
dos nós almejamos. 
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Como Uder do Governo, dou uma satisfação 
de público aos meus Colegas, que têm sido pruden
tes e cautelosos em votar matérias da mais alta im
portância. Essa matéria relativa à edição de medidas 
provisórias é tão importante para o Congresso quan
to o é para o Executivo. E só poderíamos nos para
benizar e nos congratular ao verificarmos que há um 
diálogo comum quando se trata de votar matérias do 
mais alto interesse nacional. 

Neste registro, qu~ faço com satisfação, louvo 
a atitude correta, sincera e patriótica do Senador Ro
berto Requião, Quero dizer a todos os Companhei
ros que iríamos acompanhar o entendimento do Se
nador Roberto Requião, fazendo com que seu re
querimento fosse sobrestado, e, a partir daí, sob a 
Presidência do eminente Senador José Samey, te
ríamos um desfecho definitivo para um assunto que, 
na verdade, vem-se delongando sem que se encon
tre uma solução definitiva. 

Logo, Sr. Presidente, como Líder do Governo, 
é do meu dever realçar a atitude de nobreza do Se
nador Roberto Requião, a compreensão do Senador 
Nabor Júnior, o espírito de convicção dos eminentes 
Senadores José Eduardo Outra e Eduardo Suplicy, a 
quem expusemos com clareza o que ficou acordado. 

Essa conversa resultou de uma iniciativa de V. 
EX', que, ao conhecer o problema, tomou todas as 
posições cautelares de um Presidente que tem hon
rado esta Casa, e contou também com a interve
niência valiosa do Senador Jader Barbalho. Acredi
to, Sr. Presidente, que se trata de um conversa 
construtiva, que engrandece esta Casa. 

Dessa maneira, pediria aos eminentes Cole
gas que acompanhassem o pedido do Senador 
Roberto Requião, permitindo-nos, então, sob a 
Presidência de V. Ex", Sr. Presidente, realizar um 
trabalho que ficará inscrito definitivamente nos 
Anais desta Casa. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço·a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra a V. Ex", embora possa, na forma regi
mental, encaminhar o requerimento. O Regimento 
permite que o autor e um orador por partido encami
nhem o requerimento. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" 
tem a palavra, pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O art. 315 do Regi
mento Interno do Senado diz: 

"Art. 315. O adiamento da votação obe
decerá aos mesmos princípios estabelecidos 
para o adiamento da discussão (art. 279)." 

O art. 279 diz: 

"Art. 279. A discussão, salvo nos proje
tes em regime de urgência e o disposto no 
art. 349, poderá ser adiada, mediante deli
beração do Plenário, a ·requerimento de 
qualquer Senador ou comissão, para os se-
guintes fins:" · 

Vêm, depois, os itens para os quais se pode 
permitir adiamento. Mas, diz o§ 1° do art. 279: 

"§ 1° O adiamento previsto na alínea c 
não poderá ser superior a trif!ta dias, só po
dendo ser renovado uma vez, por prazo não 
superior ao primeiro, não podendo ultrapas
sar o período da sessão legislativa." 

Sr. Presidente, esse requerimento já foi objeto 
de adiamento de votação em 07 de novembro de 
1995. Pela segunda vez, em 28 de novembro de 
1995. Regimentalmente, de acordo com o §'_ 1• do 
art. 279, não poderíamos ter um outro adiamento de 
votação do requerimento, para que seja incluído na 
Ordem do Dia o Projeto de Lei da Câmara n• "1.391, 
do ex-Deputado Nelson Jobim, que estabelece crité
rios, segundo os quais, o Poder Executivo poderá 
editar medidas provisórias. 

Sr. Presidente, proponho um entendimento 
com o mesmo espírito colocado pelos Senadores El
cio Alvares, Roberto Requião e Jader Barbalho, que 
é o seguinte: na medida em que esse requerimento 
é para que seja incluído na Ordem do Dia referido 
projeto, poderemos ter o entendimento de que, apro
vado o requerimento hoje, V. Ex•, como Presidente, 
em consenso com as Lideranças e todos os Srs. Se
nadores, definirá, para daqui a trinta dias, a inclusão 
do projeto na Ordem do Dia. 

Não temos nenhuma objeção a que se faça 
isso, ou seja, ao invés de ser definida a inclusão 
para daqui a 10 ou 15 dias, que seja definida a inclu
são do projeto na Ordem do Dia para daqui a 30 
dias, com tempo suficiente para que Senadores, 
como o Senador Elcio Alvares, o Senador Josaphat 
Marinho e todos os que têm-se debruçado sobre a 
matéria, possam aperfeiçoar a proposta que se quer 
votar. 

No entanto, Sr. Presidente, é muito importante 
que não venhamos a adiar por muito mais tempo a 
inclusão na Ordem do Dia. Ainda nesta semana, na 
revista Veja, o Ministro Celso de Mello, do Supremo 
Tribunal Federal, manifesta que enquanto o projeto 
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de lei é a expressão do debate democrático, as me
didas provisórias têm um componente autoritário. "É 
a manifestação unilateral ditada exclusivamente pelo 
Presidente e com eficácia imediata. Ela nada mais é 
do que a expressão individual do príncipe." 

Apenas levando em conta os dados de 1996, é 
estarrecedor constatar que só neste ano o Presiden
te da República já editou 165 medidas provisórias: O 
Congresso Nacional só instalou oito comissões mis
tas para apreciá-las e <11Jenas quatro foram convert
idas em lei. No Governo Fernando Henrique Cardo
so já toram editadas 582 medidas provisórias e 44 
foram convertidas em lei. 

Ora, Sr. Presidente, o Poder Legislativo não 
pode senão dar um paradeiro nesse uso abusivo de 
medidas provisórias. 

Assim, Sr. Presidente, pondero que não pode
mos continuar no Brasil com a utilização daquilo 
que, na opinião do Ministro Celso de Mello, é "a ex
pressão individual da vontade do príncipe". 

Assim, no espírito do que propôs o Senador El
cio Alvares, com o que concordaram os Senadores 
Jader Barbalho e Roberto Requião, a nós5a proposi
ção é, diante do impedimento regimental de se ter 
novo adiamento de requerimento sobre a inclusão 
na Ordem do Dia, aprovarmos a matéria com o en
tendimento de que caberá a V. Ex", Sr. Presidente, 
em consenso, definir a data da apreciação e votação 
para daqui a trinta dias. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - V. Ex" 
tem a palavra, para encaminhar, em nome do 
PMDB. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.} - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, apresentamos a nossa 
manifestação de solidariedade ao requerimento do 
Senador Roberto Requião, que recebeu o apelo do 
Líder do Governo nesta Casa no sentido de se bus
car, em caráter definitivo, uma solução ·para esse 
problema. 

Sr. Presidente, esse assunto foi um dos primei
ros em pauta nesta Legislatura. Isto é, no dia 16 de 
abril de 1995, discutimos neste Plenário a questão 
relativa ao proje.to de lei complementar, de autoria 
do Deputado Nelson Jobim, com aprovação pela Câ
mara. 

Vários Srs. Senadores apresentaram projetes 
de emenda constitucional: o Senador Esperidião 
Amin, o Senador Roberto Requião, o Senador Ney 
Suassuna, o Senador Epitacio Cafeteira e o Senador 

Nabor Júnior; portanto, várias emendas à Constitui
ção foram propc:Jas visando encontrar uma fórmula 
para coibir o abuso da utilização da medida provisória. 

Está claro, Sr. Pr!!sidente, que, na aluai estru
tura da Constituição, é impossível ao Congresso Na
cional a apreciação de medida provisória. Impossível 
pelo prazo, já que a Resolução n• 01 do Congresso 
Nacional, que estabelece a tramitação de medidas 
provisórias, fixa o prazo de apenas cinco dias para a 
admissibilidade por parte da comissão. Consideran
do que as lideranças dos partidos indicam repre
sentantes, escolhem presidente, escolhem relator, 
como é possível ao Congresso, em cinco dias, apre
ciar a àdmissibilidade de medida provisória? 

Está claro, Sr. Presidente, que há que se en
contrar uma solução. O ilustre Líder do Governo 
nos informou que o Presidente da República, em 
conversa com V. Ex", Sr. Presidente, na presença 
de diversos Senadores desta Casa, admitiu a ne
cessidade de se alterar o instituto da medida pro
visória. Em contrapartida, reivindicou instrumento 
capaz de dar resposta rápida às iniciativas do Exe
cutivo. Ficou, -então, acertado que a Presidência 
do Congresso Nacional tomaria a iniciativa dessa 
medida. 

Portanto, Sr. Presidente, há todo um ambiente 
propício neste momento, sob a Liderança de V. Ex", 
como Presidente do Congresso, com o concurso dos 
autores das emendas e das Lideranças das duas 
Casas do Congresso, no sentido de que se equacio
ne esse problema que aí está. 

Quero reconhecer que a indignação do Sena
dor Pedro Simon tem procedência, é a indignação 
de todos nesta Casa, porque, na verdade, hoje não 
há processo legislativo; o que há é um decreto do 
Presidente da República quase impossível de o 
Congresso Nacional apreciar. 

Mas, Sr. Presidente, se há um gesto do Gover
no, neste momento, no sentido de que possamos 
encontrar, Legislativo e Executivo, uma solução erri 
relação à edição de medidas provisórias, não pode
mos perder essa oportunidade. 

Em razão disso, manifesto minha solidariedade 
ao gesto do Senador Roberto Requião na expectati
va de que, sob a Liderança de V. Ex", seja possível 
encontrar uma solução para esse impasse. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Com a 
palavra o Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar a votação.} - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, o assunto medida provisória foi objeto 
de um discurso meu nesta Casa há cinco anos. 
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Na realidade em nosso entendimento, faltou ao 
Presidente do Congresso c que na época não era V. 
Ex" - a tomada de uma posição para fazer cumprir a 
Constituição. A Constituição não deixa margeris 
para dúvidas, é meridianamente clara. O Parágrafo 
único do art. 62 diz: 

'Art. 62. . ............................................. .. 
Parágrafo único. As medidas provisó

rias perderão a eficácia, desde a edição, se 
não forem con~ertidas em lei no prazo de 
trinta dias, a partir de sua publicação, de· 
vendo o Congresso Nacional disciplinar as 
relações jurídica7 delas decorrentes." 

Ou seja, se em trinta dias não for transformada 
em lei, a medida provisória inexiste, perde a sua efi· ~ 
cá c ia: 

Ora, Sr. Presidente, aqui nesta Casa existem 
inúmeros Congressistas que já o eram durante a Re
volução. Na Revolução, a regra era exatamente o 
oposto: o decreto-lei que não fosse rejeitado passa· 
va a ser lei. A medida provisória que não for trans· 
fonnada em lei perde a eficácia. ~ 

Ora, se somannos a isso o fato de que uma 
medida não pode ser submetida ao Congresso, se já 
foi uma vez examinada, então, não tenho dúvida de 
que o Governo Federal, o Presidente da República 
abusa do direito de emitir medidas provisórias, modi
ficando ou não - e o Senador Roberto Freire, com 
certeza, concorda comigo - alguma coisa da medida 
provisória. 

O abuso é tratado nas várias emendas, e tam
bém assim entende o nobre Senador Pedro Simon
e noto que ali há uma concorrência de pessoas que 
comigo estão, no momento, a trãfar do assunto. 

O que acontece, na realidade, é que há medi
das que pennitem a reedição. Por que se coloca, 
como na emenda do Senador Ney Suassuna a ree
dição? Porque a falta do direito de publicar a reedi
ção transforma a reedição num ato de arbítrio: Não 
tenho dúvida de que se o Congresso bater às portas 
do Judiciário contra a reedição de medida provisória 
terá guarida. · · 

Estranhei hoje, Sr. Presidente, que nesse elen· 
co de emendas constitucionais referentes a medidas 
provisórias, a primeira é do nobre Senador Esperi
dião Amin; a segunda, do nobre Senador Ney Suas
suna; e a terceira é a minha, quem faz o requeri
mento é o Senador Roberto Requião. S. Ex" faz o 
requerimento, abre mão dele, e tudo volta à estaca 
zero. 

Sr. Presidente, não é difícil o Poder Legislativo 
se manter. É possível, por exemplo, recorrer ao Su-

premo Tribunal Federal para saber se, com o texto 
atual da Constnuição, há possibilidade de fazer da 
medida pçovisória um hábito permanente, o que des
figuraria o Poder Legislativo. 

Assistimos a reedições sucessivas de medidas 
provisórias. Passarei aos nobres COlegas desta Le
gislatura pronunciamento que fiz anteriormente, em 
que digo que reedição de medida provisória é in
constitucional. Quando fiz isso o Presidente da Re
pública não era o Sr, Fernando tfenrique Cardoso. 

Temos que observar a Constituição, ou abrire
mos mão do direito que temos e concordaremos 
com tudo. Se a medida provisória não for transfor
mada em lei em 30 dias, a mesma estará rejeitada. 
Nesse caso, o Congresso disciplinará o que fazer 
com seu funcionamento durante esse período. 

Mas, Sr. Presidente, penso que essá decisão 
está em suas mãos: V. Ex" e o Presidente do Con
gresso, o Presidente do Poder Legislativo. V. __ l::x" 
pode concordar com o que está sendo feito. Ama
nhã, se V. Ex" quiser tomar uma posição diferente, 
dirão que, quando Presidente da República, V. Ex• 
reeditou medida provisória. Isso é verda®, mas 
esse-fato não modificou o que está escrito na Cons-
tituição. éo 

Hoje se pretende estabelecer a reedição de 
medida provisória por duas vezes. Em caso de me
dida provisória não caberia nenhuma reedição. 

O que propus foi que houvesse uma dilatação 
desse prazo da medida provisória. Ao invés de ser 
de trinta dias, poderia ser de sessenta ou noventa 
dias, mas o Congresso teria de resolver se aprova 
ou rejeita. Não aprovando no tempo regulamentar, 
está rejeitada a medida provisória. E rejeitada, mes
mo sem ser votada, o Governo não pode reeditar, 
porque a medida foi considerada derrotada na Ses
são Legislativa. 

Não poderia deixar de calcar essas palavras 
aqui, Sr. Presidente, no momento em que se busca 
um acordo para continuar a funcionar um biombo, 
como se este Congresso pudesse continuar a ser 
um elástico nas mãos do Governo. Essa situação 
não pode perdurar, a não ser que nos ajoelhemos 
para dar bênçãos a tudo aquilo que propõe o Gover
no Federal. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 

_ ~palavra o Senador Roberto Freire. ~ ~ 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
gostaria de fazer duas ponderações. 

Primeiro, a questão da medida provisória não 
pode ser tratada como se fosse uma disputa entre 
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Governo e Oposição. Ela é algo que significa rela
ção entre os Poderes Legislativo e Executivo. Por
tanto, não pode estar nos separando, até porque 
amanhã pretendemos ser Governo, e alguns dos 
que sempre são Governo podem um dia ser Oposição. 
Devemos tratar a questão de forma instttucional. 

Segundo, como se trata de matéria constitucio
nal, para tratá-la de forma institucional, é preciso 
buscar consensos mínimos, porque senão não apro
varemos coisa alguma. 'Daí a importância do adia
mento com prazo determinado para que se volte a dis
cutir para se saber se pode haver algum consenso. 

Gostaria de fazer outra observação. Preocupa
me muito o que ocorre não apenas neste plenário, 
mas também em todo o Brasil. Refiro-me ao fato de 
alguma pessoas, ao analisarem medida provisória, 
gestos do Presidente da l'!ej:Jública, posições do 
Presidente da Câmara e fatos que acontecem no 
Brasil, dizerem que hoje está pior do que na época 
da ditadura. Isso, evidentemente, não é só uma falá
cia; isso atenta-·contra ó senso comum. Nós não re
gulamentamos medida provisória porque não quere
mos. Na época da ditadura o Congresso não era um 
Poder, não regulamentava nada. Se pretendesse fa
zer alguma coisa era fechado. Vamos tratar a ques
tão com seriedade. Se nós não estamos regulamen
tando não é porque está pior do que na época da di
tadura, é porque nós queremos esta democracia que 
aí está. Na época da ditadura sonhávamos com a li
berdade que hoje temos e que conquistamos. Va
mos discutir as questões com seriedade - reptto. 
Quem diz isso talvez tenha saudade da ditadura, 
porque era feliz e não sabia. 

Não podemos fazer essa confusão. O Con
gresso Nacional é um Poder. Ele pode não querer 
exercer seu poder. Alguns setores da Oposição gos
tam de pedir ao Supremo que diga o que nós deve
mos fazer e ainda pensam que é isso uma grande 
conquista. Não o é; é Um<i subordinªçãº~ é _llrn-ª di
minuição da sua capacidade de diferir. É algo que 
está envolvendo o Supremo para dizer o que vamos 
fazer. 

No entanto, podemos fazer isso, podemos até 
sofrer essa diminuição. Na época da ditadura, não tí· 
nhamos diminuição, porque não existíamos como 
Poder. Portanto, são situações distintas .. 

Seria bom que não tivéssemos apenas esse· --
prazo de 30 dias e que a responsabilidade não fosse 
exclusivamente de V. Ex". A responsabilidade é de 
todos. Seria importante que fosse constituída, desde 
logo, uma comissão que tratasse desSe assunto, 
para que, em 30 dias, este Poder, dentro da demo-

cracia que temos, que em nada é pior, muito ao con
trário, do que a da época da ditadura. Afirmemos 
plenamente o nosso Poder. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

--O SR. HUGO .NAPOJ..EÃO (PFL-PI. Para en
caminhar.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
estamos diante dos [tens 1, 2 e 1 da Ordem do Dia. 

Do Item 1, consta requerimento do Senador 
Roberto Requião, objetivando a inclusão em Ordem 
do Dia .da Proposta de Emenda à Constituição n• 20, 
de 1995, que tramita em conjunto com as Propostas 
de Emenda à Constituição n•s 1, 4 e 11, de 1995. 

Do Item 2, consta requerimento do Senador 
Eduardo Suplicy, também objetivando a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar n• 
223 de 1990, que dispõe sobre a edição e o proces
so legislativo das Medidas Provisórias. 

Do Item 4, consta requerimento do Senador 
Nabor Júnior, objetivando a tramitação conjunta das 
Propostas de Emenda à Constituição n•s 1, 4, 11, 
20, já requerida pelo Senador Roberto Requião, e 
mais a de n• 65. 

Como já foi dito aqui, todos chegaram à con
clusão de que deve ser encontrada uma fórmula que 
venha, de uma vez por todas, pôr termo a essa si
tuação difícil e embaraçosa. Por isso apresentaram 
requerimentos de urgência. 

O Senador Elcio Alvares trouxe à consideração 
dos seus Pares a possibilidade de amplo entendi
-mento em tomo do assunto. Nós também do PFL te
mos uma proposta sobre o assunto, apresentada 
pelo nobre Senador Josaphat Marinho. Eu gostaria 
que, neste caso, passasse igualmente a ser contem
plada pela comissão que vai examinar a matéria, 
tudo, evidentemente, sob a coordenação de V. Ex". 

Queria mencionar apenas três pontos. O pri
meiro deles refere-se aos decretos-leis. Editado um 
decreto-lei, se o Congresso Nacional não o exami
nasse no prazo de 30 dias, entrava em vigor. Para 
substituir os decretos-leis, na nova Constituiçã9-. de 
1988 foi criada a figura da medida provisória que, 
em determinados casos, em casos extremamente 
excepcionais, pode ser da maior utilidade para resol
ver determinado problema. Todavia, sua exagerada 
aplicação está causando estupefação junto à opinião 
pública, à imprensa, pois reduz os poderes do Con
gresso Nacional e exagera os poderes do ·Executivo. 

Tudo isso, Sr. Presidente, ainda traz ônus para 
o erário, porque o Poder Executivo não pode baixar 
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medida provisória enquanto está o Congresso Na
cional em recesso. Então para que possa editar ou 
reeditar alguma medida tem, necessariamente, de 
convocar o Congresso Nacional. Isso importa em ónus 
para o Tesouro da República Federativa do BrasiL 

É a hora de realmente encararmos de maneira 
definitiva o problema e procurarmos o caminho da 
democratização do instituto, sem o seu exaurimento 
ou a sua extinção, porque, em momentos especiais, 
pode ser necessário, rpas a sua democratização, 
para que o Congresso Nacional possa continuar a 
ter ampliadas as suas atribuições legislativas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, para encami-
nhar pelo PSDB. -

O SR- LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ainda hoje, por 
ocasião da sessão solene comemorativa do 1702 

aniversário do Senado Federal, ao fazer um esboço 
da história da instituição, eu (alava sobre o momento 
que estamos vivendo, como o instituto da medida 
provisória tem perturbado as relações· entre o Exe
cutivo e o Legislativo, criando, inclusive, insegurança 
jurídica, uma vez que as medidas são- editadas e 
reeditadas sem serem aprovadas, trazendo, conse
qüentemente, um grande caos à ordem legal do 
País e ao próprio processo legislativo. 

Sou autor de um voto em separado, que não 
consta do avulso distribuído, à Emenda Constitucio
nal n• 1, capitaneada pelo Senador Esperidião Amin, 
e que está tramitando na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e tenho, desde o início dos tra
balhos desta legislatura, clamado por uma disciplina 
em relação às medidas provisórias, inclusive fazen
do coro com o Senador Roberto Freire, porque não 
se trata de negar ao Poder Executivo instrumentos 
ágeis, expeditos, que permitam ao Estado moderno 
agir com prontidão em circunstâncias bem definidas, 
mas, sim, de impedir não só que essas medidas, 
editadas e reeditadas com exagero, com abuso, 
congestionem o Congresso Nacional, mas também 
tomem praticamente impossível o decurso normal 
do processo legislativo, numa verdadeira usurpação 
de uma função que é nossa, e cabe ao Corigresso 
Nacional zelar pela sua observância. · 

Todavia, Sr. Presidente, quero dizer que não 
se trata de .marcar apenas um posicionamento, mas 
de construir uma solução que seja justa e razoável, 
que consulte aos interesses do País e das instituiçõ
es políticas que estão envolvidas com o problema. 

Por isso mesmo, quero encaminhar favoravel
mente ao requerimento do Senador Roberto Requião, 
a essa comissão-- que séria presidida por V. Ex' -, 
para que, no prazo de 30 dias, apresente uma propos-

ta que harmonize os superiores e diferentes interes
ses da Nação e do povo brasileiro que estão em 
jogo. -

Este é o nosso objetivo, é isto que estamos 
querendo. Só não queremos - e tenho certeza que 
isto não vai acontecer, até porque a presidência de 
V. Ex• nessa comissão será uma garantia disso· -
que este seja mais um instrumento de proctastina
ção, de adiamento de um assunto que incomoda o 
Senado, o Congresso Nacional e, como disse, tem 
perturbado as relaçi5Ejs harmôniC?S que devem vigorar 
entre os dois Poderes, e até o Poder Judiciário, porque 
muitos inconformados, membros de uma Casa ou de 
outra, .terminam batendo à porta do Judiciário paia tra
tar de matéria que cabe ao Legislativo decidir. 

Estou tranqüilo porque a ascensão de V. Ex' à 
Presidência dessa comissão será a garantia de que 
não estamos diante de mais um problema como este. 

Por isso, Sr. Presidente, em nome do PSDB, 
encaminho favoravelmente ao requerimento do Se
nador Roberto Requião. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao Senador Sebastião Rocha, pari.enca-
minhar o requerimento. - - · 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Senadores, temos observado no Se
nado· da República, com referência a esta matéria, 
medida provisória, uma das maiores contradições do 
Plenário. É-se ágil na crítica, mas se é omisso na 
análise do mérito da matéria. Enquanto isso, o Presi
dente continua a edita.r medidas provisórias de for
ma abusiva, chegando ao absurdo de, nessa última 
medida provisória, de n• 1.415, do salário mínimo, 
incluir no seu texto matéria rejeitada pela Câmara 
dos Deputados em janeiro deste ano - a contribuição 
dos servidores públicos inativos à Previdência Social. 
Todos sabemos que essa matéria foi votada e rejefta
da por ampla maioria na Câmara dos Deputados, e o 
Presidente da República, agora, inclui no texto da me
dida provisória este mesmo assunto, este mesmo 
dispositivo que prevê o pagamento da contribuição 
pelos servidores !nativos à Previdência Social. 

Isso dá uma margem mutto grande para que, da
qui para a frente, qualquer decisão, da Câmara, do Se
nado ou do Congresso Nacional, séja revogada pelo 
Presidente da República por meio de medida provisó
ria. Pode-se aprovar aqui ·uma lei e, amanhã, o Presi
dente da República, por medida provisória, incluir um 
dispositivo contrário à lei aprovada ou, oomo já aconte
ceu, rejeitar-se uma matéria e o Presidente da Repúbli
ca reeditar a matéria no texto de urna medida provisória. 

Acredito que nós todos somos responsáveis 
por isso, como disse muito bem o Senador Pedro 
Simon. É urna questão do. Parlamento. Mas o Par-
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lamento tem que decidir: quer que continue como 
está? Então vota uma lei, um projeto ou uma emen
da constitucional e rejeita as propostas que aí estão 
e deixa a coisa como está, mas que se posicione. O 
Parlamento assume para si a responsabilidade de 
ter analisado a matéria e ter preferido deixar como 
está. Agora, realmente, não pode continuar com 
esses discursos e mais discursos contrários ao 
sistema aluai. O Senador Epitacio Cafeteira infor
mou-nos que, há cinco anos, posiciona-se contra 
esse dispositivo constit'ucional sobre medica provi
sória, e até agora nenhuma medida concret? foi to
mada pelo Congresso Nacional - se bem que a Câ
mara já se posicionou, e resta agora ao Senado da 
República votar favorável ou não ao projeto que aí 
está, como disse o Senador Pedro Simon, do Ministro 
da Justiça Nelson Jobim. Por que não votar o projeto 
do Ministro da Justiça? Acredito que é possível. Só 
porque agora ele está no cargo de Ministro da Justiça 
do Governo de Fernando Henrique Cardoso não se 
pode mais votar o seu projeto? 

É este o apelo que fazemos em nome da Ban
cada do PDT: nós temos de sair do discurso e ir 
para a prática, acabar de uma vez por todas com 
essa retórica, com discursos e mais discursos a res
peito de medida provisória e nenhuma medida se 
toma na prática. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Quero 
esclarecer à Casa que estamos votando o requeri
mento para inclusão na Ordem do Dia das emendas 
constitucionais que estão em tramitação na Casa. 
Não estamos ainda discutindo as emendas. Se esse 
requerimento fosse aprovado, imediatamente a 
Mesa teria que incluí-las na Ordem do Dia. Foi pedi
da a retirada do requerimento, mas, por um acordo 
de Lideranças, a Presidência pode, já hoje, determi
nar, de ofício, que dentro de 30 dias essas emendas 
constitucionais estejam na Ordem do Dia. 

Essa é a explicação que eu queria transmitir à 
Casa, submetendo a voto o requerimento do Sena
dor Roberto Requião que retira o requerimento de in
clusão das emendas constitucionais na Ordem do Dia. 

.Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com o voto contrário do Senador 
Pedro Simon. 

A Mesa, em face do acordo de Lideranças, de
termina, de ofício, nos termos do art. 358, a inclusão 
na Ordem do Dia, dentro de 30 dias, das emendas 
constitucionais referidas no requerimento do Sena
dor Roberto Requião. 

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

REQUERIMENTO N2 1.193, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 1.193, de 1995, do Senador Eduar-

do Suplicy, solicitando, nos tenros do art. 
172, incn:> I, do Regimento Interno, a inclu
são em Ordem ·do Dia do Projeto de Lei da 
Câmara n• 13, de 1991 - Complementar (n° 
223/90 - Complementar, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a edição e o proces
so legislativo das medidas provisórias pre
vistas no art 62 àa Cons!Huição Federal, e 
dá outras providências. 

Sobre a mesa~ requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 417, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2°, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento n° i .193, de 1995. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. -
Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro-
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. ·· 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 

peço a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra a V. Ex". 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-5P. Pela or

dem.) - Sr. Presidente, quero apenas registrar que a 
retirada deste requerimento dá-se em função da de
terminação de V. Ex" de que, em trinta dias, será vo
tada a referida matéria 

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

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 41, de 1996, da Senadora Júnia 
Marise, solicitando, nos termos regimen
tais, seja convocado o Ministro da Admi
nistração Federal e Reforma do Estado, 
Luiz Carlos Bresser Pereira, para prestar 
esclarecimentos sobre a política de reajus
te salarial dos servidores públicos civis e 
militares. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência tomará as providência neces

sárias. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 326, de 1996, do Senador Nabor 
Júnior, solicitando, nos termos regimentais, 
tramitação conjunta das Propostas de 
Emenda à Constituição n• 1, 4, 11, 20 e 65, 
de 1995, por tratarem de matérias que ver- · 
sam sobre o mesmo assunto. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 418, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2°, a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requeri menta n° 326 de 1996. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Nabor 
Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro-
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação de Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 96, de 1994 (n• 
3.643193, na Casa de origem), que altera a 
Lei n• 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que 
regula o Programa do Seguro-Desemprego, 
o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador - FAT, e dá outras providên
cias, tendo 

Parecer sob n• 903, de 1995, da Co
missão 

-de Assuntos Sociais, favorável, nos 
termos do substitutivo que oferece. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 419, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara n• 96/94, a fim de ser feita na ses
são de 12 de junho de 1996. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Hugo 
Napoleão - Élcio Álvares - Epitácio Cafeteira - Sér
gio Machado- Valmir Campelo- Jader Baribalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A decisão do Plenário será cumprida. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 6: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 204, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, 
nos termos do Requerimento 

n• 1.525, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n• 204, de 1995, de autoria do 
Senador Emandes Amorim, que autoriza o Po
der Executivo a criar a Escola Técnica Federal 
de Ariquemes, no Estado de Rondônia, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plená
rio, Relator: Senador Ademir Andrade, em 
substituição à Comissão de Educação. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussão.. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Emvotação. . 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam, permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a Re

dação Final. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 206, DE 1995 

(lnclufdo em Ordem do Dia, 
nos termos do Requerimento 

n° 215, de 1996) 

-- De autoria do Senador Humberto Luce
na, que dispõe sobre a alocação, em depó
sitos especiais remunerados de recursos da 
disponibilidade financeira do Fundo de Am
paro ao Trabalhador- FAT, na Caixa Econó
mica Federal, e dá outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Económicos) 

Nos termos do art. 140, letra b, do Regimento 
I ntemo, designo o Senador Totó Cavalcante para 
proferir em plenário o parecer pela Comissão de As-
suntos Económicos. · 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB- TO, para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, é submetido à apreciação desta Comissão de As
suntos Económicos, em regime de decisão terminati-
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va, o Projeto de Lei do Senado n• 206, de 1995, que 
estabelece normas para a utilização, temporária, de 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, 
visando o financiamento, de investimentos e capi1al de 
giro associado, das microempresas e das empresas de 
pequeno porte, e a aquisição de automóveis para utili
zação no transporte autónomo de passageiros. 

Para t;;tnto, define que recursos do FAT, em 
montante equivalente õt R$1.000.000,00, sejam õtloca
dos na Caixa Económica Federal sob õt formõt de de
pósttos especiais remunérados pela Taxa de Juros de 
Longo Prazo -TJLP, e por essa instttuição õtplicados 
nas modalidades de crédito mencionadõts, em condiçõ
es finõtnceiras por ela fixadas, respeitado o prazo máxi
mo de õtmortizõtção do empréstimo em até 36 meses. 

Ao justificar sua: ,iniciõttiva, o autor da proposi
ção alega: 

"O presente Projeto de Lei tem por ob
jetivo atender às prementes necessidõtdes 
enfrentadõts pelos condutores autónomos de 
automóveis de transporte de passõtgeiros, 
conhecido como taxistas, categoria que con
grega aproximadamente cento e cinqüenta 
mil trabalhadores autónomos, como tam
bém, atender os microempresários e empre
sas de pequeno porte, favorecendo a políti
ca de geração de emprego-do governo, atra
vés do aumento da oferta e facilitação do 
acesso ao crédito, mediante abertura de cré
dito fixo, a projetes de investimento e capi1al 
de giro associado, utilizando-se de mecanis
mos capazes de proporcionar a alocação 
pulverizada de recursos e uma melhor distri
buição de renda em nosso País. • 

Como se sabe, as micro e pequenas empresas 
encontram-se dispersas pelos diferentes selares de 
atividade económica, cOntribuindo de maneira signi
ficativa para a formação do produto e para geração 
de empregos na economia brasileira. Mais ainda, 
esse segmento produtivo opera com padrões tecno
lógicos adequados a disponibilidades nacionais de 
recursos, apresentando coeficientes de absorção de 
mão-de-obra superiores aos prevalecentes nas 
grandes empresas. Ademais, aluando em mercados 
concorrenciais, elas não têm poder de fixação de 
preços e de determinação de margens de lucros, o 
que tende a beneficiar a própria distribuição da renda. 

A despeito de sua importância, esse universo 
económico enfrenta toda uma série de problemas de 
ordem financeira, técnico-gerencial e administrati
vos, que restringem, ou mesmo obstaculizam, a ex
pansão e consolidação desse segmento económico. 

Dentre esses fatores restritivos, a dificuldade 
de acesso ao crédito se mostra particularmente rele
vante. As exigências indiscriminadas de garantias, 
pouco "adequadas às próprias características dos 
empreendimentos típicos dessas empresas, tomam 
praticamente impossível seu acesso ao crédito, so
bretudo em situações de indefinição institucional da 
política de crédito, mesmo as relativas às instituiçõ-

. es financeiras públiCas, como ocorre atualmente na 
economia brasileira. 

Adicione-se, afnda, que as exigências de com
pensações indevidas, os tradicionais mecanismos 
de reciprocidade constantes dessas operações de 
crédito, as elevadas taxas cartoriais e a excessiva 
burocratização para o acesso ao crédito fazem com 
que as microempresas e as empresas de pequeno 
porte incorram na absorção de custos financeiros 
efetivos, muttas vezes superiores aos pagos pelas 
empresas de grande porte. 

Nesse contexto, faz-se mister utilizar medidas 
como as propugnadas pelo presente projeto que, em 
última instância, visam a demarcar um;3. linha de cré
dito específica a essas empresas que, mesmo em 
caráter temporário, contribui para atenuar todo esse 
conjunto de distorções que dificulta a operação das 
microempresas e das empresas de pequeno porte. 
Acredttamos que, corTI a instttuição dessa linha de 
crédtto nos moldes propostos, passará esse seg
mento económico a contar com importante instru
mento de financiamento capaz de assegurar a essas 
empresas aperte financeiro indispensável ao enfren
tamento das restrições atualmente impostas ao cré
dito na economia brasileira. 

Por seu turno, não menos substantivo é o fi
nanciamento aos taxistas que, conforme menciona
do na justificação do autor, não dispõem de modali· 
dades específicas e adequadas de financiamento 
desde 1992, o que contribui para o envelhecimento 
da frota nacional. As altas taxas de juros e os curtos · 
prazos dos financiamentos disponíveis tendem a 
piorar as condições de operação dos taxistas. Agre
gam-se ainda os impactos positivos na indústria au
tomobilística, com repercussões favoráveis na renda 
e no emprego. 

Ressalte-se que a modalidade operacional de 
crédito definida por esse Projeto de Lei encontra-se 
plenamente de acordo com as disposições legais 
que tratam do FAT, não acarretando qualquer prejuí-

. zo ao seu património. 
Por se tratar de iniciativa de alocação seletiva 

de créditos, com repercussões favoráveis no empre
go e na renda, baseada em fontes de financiame.nto 
não-inflacionários, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado n• 206, de 1995. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O pare
cer é favorável. 

O parecer projeto será publicado e em seguida 
a matéria ficará sobre a mesa durante cinco dias 
úteis a fim de receber emendas nos termos do art. 
235, 11, d, do Regimento Interno. Ao fim desse prazo 
será despachado à Comissão Competente. 

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

MensageT n• 221, de 1991 (n• 453/91, 
na origem), que encaminha proposta do Se
nhor Presidente da República, solicitando 
seja autorizada a celebração dos aditivos 
contratuais de assunção das obrigações ex
temas existentes de responsabilidade da SI
DERBRÁS, no montante equivalente a dois 
bilhões, oitocentos e cfnqüenta milhões de 
dólares norte-americanos. 

A Presidência, nos termos do Ofício n• 51, de 
1995, do Presidente da Comissão .de Assuntos Eco
nómicos, declara prejudicada a Mensagem n• 221, 
de 1991. 

A matéria vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 9: 

Mensagem n• 18, de 1994 (n• 2194, na 
origem), que encaminha proposta do Senhor 
Presidente da República, solicitando seja 
autorizada a celebração de operação de cré
dito externo para assunção pela União de 
parcela da dívida contraída pela EMBRAER 
- Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. no 
valor de cento e setenta e dois milhões de 
dólares norte-americanos. 

A Presidência, nos termos do Ofício 50, do 
Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, 
declara prejudicada a Mensagem n• 18, de 1994. 

A matéria vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotada 

a matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen

to n• 413, de 1996, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmara n•s 13, de 1996, e 
1 02, de 1993, que tramitam em conjunto. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prejudicado o Requerimento n• 414, de 

1996. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da 29 sessão ordinária subsequente. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Tem V. 
Ex" a palavra, pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
gostaria de fazer apenas um esclarecimento sobre o 
requerimento de urgência que acaba de ser votado. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Trata-se 
do Projeto de Lei da Câmara n• 13, que altera o art. 
9° do Decreto-Lei n• 1.001, de 21 de outubro de 
1969, do Código Penal Militar. · 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
se me permite, eu gostaria apenas de prestar um es
clarecimento. Trata-se do projeto do Deputado Hélio 
Bicudo, que· prevê que os crimes praticados por poli
ciais militares, no exercício de suas funções, ve
nham a ser julgados pela Justiça comum. 

Gostaria apenas de ressaltar a importância do 
projeto, diante de situações como o episódio de El
dorado dos Carajás. E que venha a Justiça comum 
ser a responsável pelo julgamento de situações ... 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Se11ador 
Eduardo Suplicy, estamos votando a urgência. A 
matéria será discutida na sessão de quinta-feira 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu gostaria ape
nas de ressaltar a importância da urgência· para vo
tar o projeto do Deputado Hélio Bicudo, relevante 
para os objetivos de não haver mais abusos por par
te da Pot ícia Militar nas suas funções. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa
se, agora, à apreciação do Requerimento n• 415, de 
1996, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício
S n• 25, de 1996. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da 2• sessão ordinária subseqüente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 

mesa, redação final de proposição aprovada na Or
dem do Dia da presente sessão e que, nos termos 
do parágrafo único do art. 320 do Regimento Inter
no, se não houver objeção do Plenário, vai ser lida 

·pelo Sr. 1• Secretário, Senador Odacir Soares. 
É lida a seguinte: 

PARECER NO 221, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do projeto de Lei do 
Senado n• 204, de 1995. 
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A Comissão Diretora apresenta a redação do 
Projeto de Lei do Senado n• 204, de 1995, que auto
riza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Fe
deral de Ariquemes, no Estado de Rondônia. 

Sala das Reuniões da Comissão, 7 de maio de 
1996.- José Sarney, Presidente- Odacir Soares, 
Relator- Levy Dias- Antônio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N2 221, DE 1996 

Autoriza e Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Ariq!Jemes, no 
Estado de Rondônia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a criar a 

Escola Técnica Federal de Ariquemes, no Estado de 
Rondônia. 

Art. 22 A Escola Técnica Federal de Ariquemes 
manterá cursos de nível médio e profissionalizante, 
a serem definidos pelo Ministério da Educação, des· 
tinados à formação de técnicos de nível médio em 
beneficiamento de minérios, lapidação e classifica· 
ção de pedras preciosas, semipreciosas e gemas. 

Art. 32 A instalação do estabelecimento de en
sino de que trata esta Lei subordina-se à prévia con
signação, no Orçamento da União, das dotações ne
cessárias, assim como à criação dos cargos, funçõ
es e empregos indispensáveis ao seu funcionamen
to, por iniciativa exclusiva do Presidente da Repúbli
ca. 

Art. 42 O Poder Executivo, ouvido o Ministério 
da Educação e as Secretarias de Educação Esta
dual e Municipal, regulamentará estaLei no_ prazo 
de noventa dias, contado a partir de sua vigência. 

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação:· 

Art. 62 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1' Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 420, 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 do Senado n2 204, de 1995, de autoria do Sena
dor Emandes Amorim, que autoriza o Poder Executi
vo a criar a Escola Técnica Federal de Ariquemes, 
no Estado de Rond6nia. 

Sala das Sessões, 07 de maio de 1996. - Se
nador Totó Cavalcante 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimenio, 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 e Senadoras que a apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 

mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Se
nado r Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO N2 P -129/96 -CMPOPF 

Brasília, 7 de março de 1996 
Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista 

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ve
nho solicitar a Vossa Excelência que seja submelida 
à decisão do Plenário do Congresso Nacional a pre
sente solicitação, no sentido de ser prorrogado, até 
o dia 9-5-96, o prazo para apresentação de Emen
das ao Projeto de Lei n2 1, de 1996-CN, que Dispõe 
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orça
mentária para o exercício de 1 997, e dá outras provi
dências (LD0/97). 

Na oporiunidade;- renovo a Vossa Excelência 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
'- Deputado Sarney Filho, Presidente da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O ofício 
lido vai à publicação. 

Continua a lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta

ra, por cessão do Senador Bello Parga. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 

peço que me inscreva como Líder, em seguida ao 
Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex' 
está inscrito. 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta-
ra. 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que me 
traz hoje ao plenário do Senado são as notícias vei
culadas pela imprensa de diferentes jornais nacio
nais, nos últimos dias, a propósito da propalada ope
ração de compra da Acesita, de participação do 
Banco Bozano Simonsen e outras instituições ban
cárias na Companhia Siderúrgiea de Tubarão, na 
Usiminas, empresas q~ foram privatizadas há pou
co tempo, mediante aquisição da participação· aéio
nária do Governo Federal com títulos conhecidos 
como moedas podres. Agora anuncia-se que os fun
dos de pensão ou alguns deles, à frente b Fundo de 
Pensão do Banco do Brasil, o Previ-BB, deverá ad
quirir a participação acionária desses bancos que 
compraram parte dessas empresas, que eram con
troladas pelo Governo Federal, com as chamadas 
moedas podres. Pois bem, o Previ-BB e outros fun
dos de pensão vão adquirir a participação desses 
bancos pagando com moeda boa, sadia, de boa 
qualidade. 

É de estranhar-se essa operação, justamente 
pelo fato de que ela tem alguns aspectos que susci
tam dúvidas e muitos debates. Em primeiro lugar, 
está o fato de que uma empresa que recentemente 
adquiriu essa· siderúrgica de propriedade do Gover
no Federal com moeda podre vai vender sua parti

.cipação, pouco tempo depois, em moeda boa, de 
qualidade, justamente através desses fundos de 
pensão. Há, portanto, um lucro que se estima, da 
ordem de 500 milhões, dessas instituições bancá
rias. Alguém poderia dizer que se trata de uma 
operação comum, normal, feita entre instituições 
que não pertencem ao Governo e, portanto, regi
das pelas leis de mercado. A esses eu faria a pon
deração de que os fundos de pensão, Previ-BB, 
que é o maior deles, e outros são instituições, no· 
mínimo, paragovemamentaís. Por que digo isso? 
Porque seu património é constituído de recursos· 
do patrocinador, no caso do Previ-BB, o Banco do 
Brasil, e recursos dos empregados do Banco do 
Brasil, que são filiados a esse fundo, na proporção 
de dois para um. O presidente da Previ-BB é no
rneado pelo Presidente do Banco do Brasil, que 
por sua vez é nomeado pelo Presidente da Repú
blica, que representa a União, que é a acionísta 
majoritária do Banco do Brasil; o diretor técnico 
desses fundos é nomeado pelo presidente ou pela 
díretoria dessas empresas controladas pela União, 
tipo Banco Central: Avalia, Real Grandeza, Sistel, 
outros fundos, e assim por diante. 

Ora, e mais, quando esses fundos têm proble
mas, como já aconteceu, quando eles têm um gran
de déficit é o Governo que cobre esse déficit e colo
ca recursos para sanear esses fundos. Então, o Go
verno tem o direito, senão de tutelar ou interferir di
retamente, de influir nessas operações realizadas 
por esses fundos, principalmente quando elas são 
feitas com empresas recentemente privatizadas. De 
alguma maneira poderíamos, exagerando no nosso 
argumento, até dizer que ê Uma espécie de reestati
zação, porque se esses fundos de pensão não são 
instituições do Governo, são instituições onde o G~ 
vemo, por meio das empresas patrocinadoras dos 
fundos, tem grande influência e participação. Por 
isso mesmo os jornais noticiam que o Governo, que 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso não está 
de acordo com essas operações. Chegou-se, inclu
sive, a noticiar que tim dos dirigentes desSes fundos 
teria dito que a siderurgia é assunto nacional estra
tégico, como se coubesse a esses dirigentes de 
Fundo anunciar que determinado setor da economia 
nacional é estratégico.-

Está havendo um oligopólio, a formação -de um 
cartel, em que poucos grupos estão controlando a 
Siderurgia Nacional. Tanto isso é verdade- não é a 
primeira vez qUe trato deste assunto aqui -, que, no 
CADE, há 14 processos de acusação de oligópólio 
ou de monopólio em decorrência de processos de 
privatização. Quase todos esses processos estão re
lacionados à siderurgia; alguns estão relacionados à 
indústria petroquímica. Percebemos que há um risco 
enorme na maneira como está sendo conduzido 
esse processo de privatização no Brasil. 

Quero solidarizar-me com essa disposição de o 
Governo impedir que essas operações se concreti
zem, porque elas contrariam e, de certa maneira, até 
enfraquecem essa política de privatização do Gover
no, uma vez que há apenas uma forma de vender 
com moedas podres e, logo em seguida, de comprar 
via Fundo de Pensão, pagando moeda sadia que 
tem liquidez. Portanto, esse é um grande negócio 
para os que compram e venâem dessa forma. 

Se essa operação se desse exclusivamente 
entre empresas privadas e se não houvesse a inter
ferência de fundos, que, de uma maneira ou de ou
tra têm uma relação murro próxima com o Governo, 
isso seria pêrleiiamente noimal e aceitável. Mas o 
Gove·mo está conduzindo o processo de privátiia
ção, sendo muitas vezes questionado. Muitas vezes 
suscitam-se dúvidas que nos deixam perplexos. Per
guntamo-nos se essa é a melhor forma de modern
izar a nossa economia. Às yezes, muitos de nós, vo-
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!amos essas matérias sem uma convicção muito se
gura de que esse é o melhor caminho, e, ao nos de
pararmos com um processo como esse, ficamos 
pelo menos com o direito de aumentarmos nossa 
dúvida em relação a essa política de privatização, ao 
processo de privatização tal como ele está sendo 
conduzido. 

Vou ler uma nota que foi publicada no jornal O 
Estado de S. Paulo, para não tomar muito tempo 
dos Senhores e concluir meu pronunciamento, por
que ela é muito simples e sugestiva, do jomali$.ta 
Hélio Gaspari. Ele tem uma coluna que se chama 
"Eremildo, o idiota", em que ele deu o seguinte título: 

"Uberalismo com farofa deu em reesta
tização". 

Eremildo é um idiota. Está procurando 
a baronesa Thatcher para informá-la de que 
começou no Brasil um criativo processo. de 
reestatização. O idiota acredita que se a ex
primeira-ministra inglesa o ouvir"fará nova 
revolução intelectual na Inglaterra. 

Ele percebeu que a Caraíba Metais, 
desestatizada no governo Sarney, é hoje 
parte de um conglomerado onde se junta
ram outras três mineradoras: Paranapane
ma, Eluma e Paraibuna - outra operação pa
trocinada por fundo de pensão, realizada em 
dezembro do ano passado. As quatro são 
controladas por fundos de pensão de esta
tais. Assim, onde havia uma empresa com a 
chave do cofre do Estado, há agora quatro. 

Na semana passada, Eremildo soube 
que o Banco Bozano vendeu sua participa
ção na Usiminas para a Acesita, controlada 
por outro consórcio de fundos de pensão de 
estatais. O banco ficou sem os seus papéis 
podres, e os fundos ficarão com uma empre
sa saneada. 

Eremildo acha que a baronesa precisa 
saber que um dos maiores agentes de capi
talização do mercado brasileiro é o fundo de 
pensão Previ, que agrupa os funcionários de 
uma casa quebrada, o Banco do Brasil. A 
Sr" Thatcher acha que fez muito privatizan
do 60% das estatais do setor industrial in
glês e transformando 25% da população ein 
acionistas das novas companhias. Fez tudo 
isso, mas não teve a idéia~ do caminho de 
volta. 

O idiota crê que a baronesa teria uma 
boa plataforma para retonar à política, se 
conhecesse a reestatiz<>.ção brasileira. As 

estatais saem do Estado, algumas são leva
das pele • novos donos ao BNDES, tomam 
um banho, e voltam para baixo da anágua 
da viúva por meio dos fundos de pensão de 
estatais, entidades paracapitalistas inque
bráveis, porque, ao fim, mandam a conta 
para BrasOia." 

Era este, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, o assunto que eu queria trazer para o conheci
mento, o debate e a·discussão do Senado. 

Queria também dizer que faz muito bem o Go
verno, o Presidente Fernando Henrique, se determinar 
o cancelamento dessas operações, porque elas desa
creditam, elas trazem a desconfiança sobre a natureza 
e a lógica do processo de privatização no Brasil. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân
tara, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
eadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Odacir Soares, 12 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra, como líder, ao Senador Adem ir Andra
de. S. Ex" dispõe de 20 minutos para proferir o seu 
discurso. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, o jornal O Globo e a revista Veja publi
caram a notícia de que o empreiteiro Ceemo do 
Rego Almeida, proprietário da Construtora C. R. Al
meida, adquiriu, no sul do Estado do Pará, uma vas
tíssima área de cinqüenta mil quilómetros quadrados 
de terra - cinco milhões de hectares - e pretende ad
quirir mais quarenta mil quilómetros quadrados para 
completar a área necessária à implantação de um 
megaprojeto ecológico. 

Além da perplexidade que uma notfcia dessas 
pode causar, em decorrência do tamanho da área ad
quirida, algumas outras preocupações ela provoca. 

A primeira, é simplesmente inadmissível não 
haver no Brasil qualquer restrição legal que limite a 
área de terras que uma pessoa ou uma empresa 
possa possuir. A segunda, não é tolerável que uma 
única pessoa ou empresa possa explorar uma área 
tão grande, ainda que seja com projetas ecológicos. 
Somente a área já adquirida pelo empresário corres
ponde a 4% de todo o vasto Estado do Pará, a mais 

~ de duas vezes o território de Sergipe, constituindo-
se assim num estado dentro de outro Estado. 

Além disso, uma outra preocupação salta de 
imediato aos olhos: como manter a vigilãncia sobre 
esse imenso território? 
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Conhecendo a fama desse empresário e a sua 
já declarada disposição de resolver com homens ar
mados qualquer problema com posseiros ou decor
rente de ocupações, só se pode concluir que esse 
será mais um foco de conflitos na já conturbada re
gião, pois para manter a guarda de um territórío tão 
vasto, terá ele que contratar um verdadeiro exército 
particular. 

Com isso, o Sr. Ceemo do Rego Almeida não 
está só afrontando a lef e colocando-se acima dela, 
mas também indispondo-se com pessoas que já mo
ram na área - e elas não são poucas - e armando 
um outro foco de conflito com indígenas, pois cerca 
de uma quarta parte da área pretensamente adquiri
da pertence à tribo dos Caiapós. 

Por esta razão; faço um veemente alerta às 
nossas autoridades para que aquilatem devidamente 
a gravidade dessa afirmação que mais soa como 
ameaça. Fazer oUvidos de mercador ou não perce
ber adequadamente a sua gravidade será caso de 
omissão, será agir de forma relapsa, deixando que a 
casa seja arrombada para depois cuidar da sua se
gurança. 

O Sr. Ceemo do Rego Almeida foi claro e enfá
tico, quando se referiu à questão de ocupações e de 
posseiros: nisso, eu resolvo com homens armados~~. 

Uma afirmação dessas - aliada aos inúmeros 
massacres de sem-terra ou de sindicalistas, pela po
lícia ou por jagünços fortemente armados, no próprio 
Estado do Pará - parece querer demonstrar que esta 
é uma terra sem lei e sem Justiça, em que impera a 
vontade do mais forte ou daquele que tem mais di
nheiro. 

As intenções desse empresário não parecem 
boas nem sensatas, pois, ao efetuar o negócio, esta-· 
va ele plenamente ciente de que a área não tem do
cumentação robusta e certa, registrada em cartório, 
de que engloba uma reserva indígena que ocupa 
uma parte considerável de seu território, de que há 
muito mais moradores habitando especialmente às 
margens de seus 28 rios. Mesmo assim, ou talvez 
por isso, adquimFapor um "preço de banana", pelo 
mísero valor de R$1 ,50 o hectare. 

Por que a megalomania, Sr. Presidente? Por 
que um desejo de grandeza tão exacerbado e tão 
exagerado? Essa aquisição toma-se ainda mais re
voltante e condenável ao ser divulgada pela impren
sa ao mesmo tempo em que o País ainda vive a 
consternação do massacre, ocorrido também no 
Pará, no Município de Eldorado; "de trabalhadores 
sem-terra que queriam unicamente alguns hectares 
para plantar. 

Estou convencido de que a aquisição efetuado 
pelo dono da Construtora C. R. Almeida é uma ver
dadeira provocação às pessoas de bom senso do 
nosso País. 

Sei que as nossas leis são falhas ao não indi
carem qualquer limite máximo para o tamanho de 
uma propriedade rural em nosso País. Entretanto, 
até que essas barreiras sejam criadas, é preciso 
usar de todos os meios possíveis para conter o ape
tite desse e de outros empreiteiros. 

Os empreiteirÓs todos têm terras no Pará: Ca
margo Corrêa, Cetenco Engenharia, Queiroz Gal
vão. Também as têm os banqueiros: Bamerindus, 
Bradesco, ltaú, Denasa de Investimentos e outros. 

Permitir que esse empreiteiro se aposse sem 
documentação correta de um latifúndio tão grande é 
o mesmo que permitir que se atice fogo em mais um 
estopim social no já sublevado Estado do Pará. 

A Sr• Marina Silva - Senador Ademir Andrade, 
V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Com muita satis
fação, Senadora Marina Silva. 

--- · A Sr! Marina Silva - No dia 9 do mês passado, 
quando tivemos aqui a oportunidade de uma audiên
cia pública com a física, ecologista e feminista Van
dana Shiva, informei os presentes de que os emprei
teiros da famnia Almeida estariam comprando 5 mi
lhões de hectares de terra na Amazônia, para faze
rem ali uma reserva particular. As informações que 
obtive foram de que essa reserva era para fazer es
peculação dos recursos genéticos com laboratórios 
norte-americanos, principalmente na área de pesqui
sa farmacológica. V. Ex" - fiquei sabendo que o Se
nador Sebastião Rocha já mencionou esse assunto -
com muita propriedade, está considerando o fato 
uma afronta. É uma afronta, porque essas pessoas 
sempre tiveram a visão de que a floresta Amazóni
ca, do jeito que é, constituía um atraso e de que era 
preciso derrubá-la para plantar capim, criar gado, fa
zer qualquer outra coisa e não preservá-la como flo
resta. Agora, a nova revolução tecnológica, com os 

. vários recursos da biogenética, bioengenharia e tudo 
o que possa ser cientificamente explorado, superva
lori_za a floresta pelo seu ecossistema, pelos seus re
cursos naturais e seus microorganismos. Aliás, a 
nossa Lei de Patentes, aprovada no Senado, libera
va tudo isso para patenteamento, desde que altera
do, tal como encontrado na natureza. Tenho a infor
mação de que querem essa área para atender aos 
anseios especulativos de laboratórios norte-america
no. A monstruosidade ~-além do tamanho da área, 
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que é uma afronta ao movimento dos sem-terra e ao 
massacre ocorrido - é que Chico Mendes foi assas
sinado porque acreditava que a riqueza estava na 
floresta em pé. Agora que descobriram ser nossas 
teses corretas e lucrativas, desejam • armados até 
os dentes - tirar os índios, os caboclos e os pesca
dores e colocá-los no meio do capim para pegar mi
cuins - um bichinho bem pequeno da nossa região -
para ficarem com os recursos genéticos, pelos quais 
muitos deram a própiía vida. O Governo brasileiro 
não pode permitir isso. Sinto-me indignada. Minha 
indignação é positiva, tal como a de V. Ex" e a do 
Senador Sebastião. Rocha, contra essas pessoas fa
zendo esse tipo de especulação, comprando essas 
áreas tão grandes para, mais uma vez, fazer garim
pagem e rapinagem nas riquezas da Amazônia, em 
detrimento do seu povo, do crescimento económico 
da região, preservação do meio ambiente e justiça 
social. Sem esses três elementos, não estaremos 
contribuindo com o futuro deste País. Entendo que o 
Governo brasileiro deva ser preSsionado a não per
mitir esse tipo de abuso. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço o apar
te de V. Ex", Senadora Marina Silva, e as suas infor
mações. Hoje, inclusive, já foi lido pela Mesa um pe
dido de informações que, oficialmente, foi encami
nh.ado ao Ministério, a respeito da legalidade da 
operação, do seu objetivo, entre outros. 

A nossa Amazônia ainda é uma grande confu
são, pois a situação se inverteu. No entanto, não 
penso que eles queiram colocar os sem-terra no ca
pim, com o micuim. Na verdade, eles não querem 
colocar os sem-tenra em lugar algum, a não ser em
baixo da terra. E, apesar de já terem descoberto o 
valor das nossas matas, Senadora Marina Silva, 
neste momento, matas estão sendo demubadas. 
Existem áreas onde as matas são demubadas e sim
plesmente queimadas, porque não há como aprovei
tá-las economicamente, não há como tirar a madeira 
sequer para fazer o aproveiiamento económico, para 
vender, para produzir para o nosso povo, para ex
portar, seja lá para o que for. Na nossa região, no 
Estado do Pará, até hoje, são feitas derrubadas que 
são simplesmente queimadas por completo, sem .. 
aproveitamento económico algum da própria madei
ra e sem nenhuma fiscalização. Evidentemente, o 
lbama não tem condições de chegar até os locais 
para fiscalizar. Além disso, essa política de destrui
ção continua existindo com muita força, principal
mente pelo médio e grande proprietário. 

Há muita derrubada sem nenhum aproveita
mento económico, o que é pior, porque demubar 

dentro do limite, para a roça, o nosso colono, o nos
so caboclo também demuba, mas ele, pelo menos, 
faz o aproveitamento económico. Agora, o grande 
está derrubando sem que isso exista. De qualquer 
forma, o que estamos denunciando é um acinte, um 
desaforo, que o Brasil não pode aceitar. 

O Sr. Sebastião Rocha - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço V. Ex' com 
satisfação. 

O Sr. Sebastião Roçha - Senador Ademir An
drade, quero me associar, na íntegra, ao seu discur-. 
so e ao aparte oportuno da Senadora Marina Silva e 
dizer que não tenho nenhuma dúvida de que o obje
tivo básico da compra dessa área no sul do Pará é a 
especulação. V. Ex", como todos nós, sabe que ali é 
uma área de conflito e que, provavelmente, está si
tuada em uma região onde poderá ocorrer uma inva
são pelos sem-terra e daí surgir a negociação para 
desapropriação. Sabe muito bem V. Ex" que as fa
zendas que estão sendo desapropriadas para as
sentamentos estão sofrendo uma supervalorização. 
O próprio Governador Almir Gabriel, em audiência 
com a Comissão Especial do Senado em Belém, ar
gumentou que o valor que o Governo Federal, por 
meio do Incra, ia pagar pela Fazenda Macaxeira, era 
praticamente 3 ou 4 vezes o valor real, mas que não 
havia outra forma de desaproptiá-la. E ainda mais: 
essa área adquirida pelo empresário Ceemo do 
Rego Almeida tem um quarto da sua totalidade des
tinada a uma reserva, como citou V. Ex", dos índios 
caiapós. Isso levará também a um conflito com os 
índios. Tanto poderá levar a um conflito direto, físico, 
como também à questão do contraditório, como é 
admitido hoje pelo Decreto n• 1 . 775, da Presidência 
da República. Então; no meu entendimento, o objeti
vo é a especulação no sentido da supervalorização 
dessa área. Além do que salientou a própria Sena
dora Marina Silva a respeito da biodiversidade da 
floresta local, ao se pagar um preço pífio de um real 
por hectare, essa fazenda irá-se valorizar e possível-

. -mente, mais tarde, poderá passar para b Incra ou 
mesmo requerer da União uma indenização para 
que esse quarto de tenra volte às mãos dos índios. O 
objetivo é simplesmente financeiro. Nãc:f acredito que 
o megaempresário terá condições de explorar, de 
forma produtiva, esse latifúndio que acaba de adquirir. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sim, mas o nosso 
País, infelizmente, é o país dos absurdos. E aqui 
nós ouvimos hoje o Senador Lúcio Alcântara apontar 
a questão da compra de empresas estatais com títu
los podres. Hoje, inclusive, os títulos da dívida agrá-
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ria estão sendo ostensivamente procurados. Quem 
· tem títulos da dívida agrária pode vendê-los por um 
preço melhor, porque com esses títulos pretende-se 
comprar empresas estatais neste nosso País. E o 
enriquecimento é imediato, é inierisci. A pessoa 
cornpra a empresa estatal com o valor de 30% do 
seu valor nominal e, um mês depois, vende-a pelo 
valor real, obtendo um lucro absurdo, estupendo. 
Coisas que só acontecem no no5so-País. 

É até admissível <que um cidadão-como esse 
tenha a ousadia e a petulância de ir à iQlprensa dizer 
que está comprando essa área e que vai usar pisto
leiros e guardas armados para defender o seu direi
to. É lamentável que isso ocorra. 

Permitir que se aposse, sem documentação 
correta, de um latifúndio tão grande é o mesmo que 
permitir que se atice fogo em mais-um estopim so
cial no já sublevado Estado do Pará. -

Da minha parte, já encaminhei expediente ao 
Incra e ao lterpa, solicitando informações que funda
mentem as minhas ações futuras. O que espero, po
rém, é que as autoridades competentes antecipem
se e, ao impedirem a concretização desse negócio, · 
usem essas terras em projetes de reforma agrária 
na nossa região. 

Quero confirmar aqui, Senador Sebastião Ro
cha, que o preço que está sendo pago pelo l1:1cra é 
muito acima do normal, e o que é interessante - vale 
mostrar ao Senado - é o valor que foi pago pela Fa- · 
zenda Rio Branco, da famma Lunardelli. Esses mes
mos sem-terra que foram assassinados no Estado 
do Pará, primeiramente, ócuparam a Fazenda Rio 
Branco e, depois, pretenderam ocupar a Fazenda 
Macaxeira. A Fazenda Rio Branco foi comprada por 
8 milhões de reais, e ela não villia riem 2 milhões. 
Agora, o interessante foi o processo de cálculo de 
preço - vi a planilha na sede do Incra, ao participar 
da negociação: o Banco da Amazônia dava um pre
ço pelo hectare de capim, a Emater dava outro e o 
Banco do Brasil, um terceiro. O maior preço do hec
tare de pasto apresentado por essas três instituições 
oficiais-do Pais chegava a 300 reais. Havia a coluna 
relativa ao preço dos proprietários, da Fiepa, que era 
de 1 mil e 400 reais. O Incra somou os quatros e di
vidiu por quatro. Evidentemente, um hectare saiu por 
400 reais· e um pouco mais, o que se to-mou um ver
dadeiro absurdo. 

Denunciamos esse fato, e o Presidente à épo
ca, o Sr. Francisco Graziano, prometeu corrigir, mas 
afirmou que não poderia reduzir muito porque essa 
era a forma possível de se fazer a negociação com o 
proprietário. 

Este é o País dos absurdos, e estamos trazen
do esta denúncia, aguardando do Ministro Extraordi
nário da Reforma Agrária as respostas às nossas in
dagações para, a partir daí, buscamnos uma forma 
de agir e impedir esse absurdo que estamos dela
tando. 

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

Durante o "discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Odacir Soares, tg Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Levy Dias, ~Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo 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, a economia 
brasileira, onde vicejam grandes indústrias e em
preendimentos de vulto, é, no entanto, movida basi
camente pelas pequenas empresas, que, juntas, so
mam 98% dos estabelecimentos existentes nas 
áreas industrial, comercial e de serviÇos. As peque
nas empresas oferecem 60% das oportunidades de 
emprego no Brasil. Ao todo, somam cerca de quatro 
milhões de entidades, espalhadas por todo o territó
~o nacional. Elas representam o que há de melhor 
na vontade do brasileiro de crescer, criar e desen
volver o seu País. 

A pequena empresa, normalmente, pertence 
ao empresário de poucos recursos, que se estabele-

·ce em um ramo deteiminado com o auxmo da famí
lia ou de amigos. São negócios pequenos, que ofe
recem empregos e atendem aos brasileiros de norte 
a sul, de leste a oeste. As pequenas empresas estão 
presentes em praticamente todos os ramos da ativi
dade económica. As grandes fábricas, o comércio 
de elevado porte e até as empresas de serviço com 
maior capacidade utilizam os serviços dos peque
nos, que são ágeis e têm elevado nível de eficiência. 

O Governo brasileiro, contudo, não concede 
nenhum estimulo aos pequenos empresários. Ao 
contrário, contra eles, que são de ine-llor porte, de
samparados frente aos grandes e mínimos diante do 
poder do Estado, levqntam-se todas as barreiras. 
Não há apoio, incentivo, nem atenção governamen
tal. E, paradoxalmente, é esse segmento da econO
mia que tem garantido algum tipo de crescimento 
económico, por sua audácia, baixíssimo endivida
mento e criatividade permanente. 

Em relação às pequenas empresas, o Governo 
tem feito pouco ou nada. A Constituição de 1988 
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agasalha, em dois de seus dispositivos, os arts. 170 
e 179, a possibilidade de amparo às pequenas em
presas. A norma constitucional determina que a 
União, os Estados e os municípios dispensarão às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, 
assim definidas por lei, tratamento jurídico diferen
ciado, visando a incentivá-las pela simplificação de 
suas obrigações administrativas, tributárias, previ
denciárias e credilícias, ou pela eliminação ou redu
ção dessas por meio d~lei. 

O texto é bonito e demonstra a preocupação 
do Constituinte em auxiliar as pequenas empresas. 
No entanto, desde 1988 até hoje, nenhum diploma 
legal regulamentou o art. 179 da Carta Magna. Para 
ser verdadeiro, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, é necessário dizer que houve uma tentativa de 
regulamentar o texto constitucional, que resultou na 
Lei n° 8.864, de 1994. 

No entanto, o texto aprovado foi inteiramente 
descaracterizado em relação à proposta original. A 
desfiguração ocorreu por intermédio de alterações 
promovidas na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, por vetos presidenciais e regulamentações 
duvidosas. O que seria a regulamentação de um as
sunto transformou-o em verdadeiro monstrengo, de 
eficácia nula, que conseguiu o prodígio de aca!Jar 
com as poucas conquistas antes obtidas pelas micro 
e pequenas empresas. Um desastre total. 

Em 1984, ainda sob a égide da Constituição 
anterior, foi editada a Lei n° 7.256, definindo micro
empresa e atribuindo a ela um número de incenti
vos. Na ocasião, o legislador optou por definir a mi
croempresa pelo critério de faturamento. Microem
presa passou, assim, a ser qualquer empresa, seja 
industrial, comercial ou prestadora de serviços, que 
!aturasse anualmente até 10 mil ORTN. Esse valor 
corresponde, hoje, a cerca de 40 mil reais. 

Em 1991, esse valor foi elevado para 96 mil 
URR. Lei mais recente, a de n• 8.864, de 1994, re
definiu a microempresa como aquela que fatura 
anualmente o máximo de 250 mil UFIR. Na prática, 
atualmente, a situação é outra: microempresa é 
aquela cuja receita bruta anual não ultrapassa 250 
mil UFIR. Mas para fins de isenção de Imposto de 
Renda, tudo o que ultrapassar 96 mil UFIR será tri
butado. Essa é, portanto, a verdadeira dimensão da 
microempresa. É a empresa cuja rei::eita não ultra
passa 8 mil UFIR por mês. Ou seja, é um empreendi
mento de 6 mil e 600 reais de receita bruta mensal. 

Qualquer padaria da esquina possui uma recei
ta maior do que essa. Ao fixar um valor extrema
mente baixo; o Governo Federal, na verdade, aca-

bou com a microempresa. Ela não se distingue de · 
nenhuma outra. ;:: mais: uma pequena empresa que 
!ature 7 mil reais por mês recebe um tratamento .tri
butário, administrativo, trabalhista e previdenciário 
semelhante àquele dispensado a empresas de gran
de porte. Diante do Governo brasileiro, a padaria da 
esquina e a Volkswagen do Brasil têm a mesma di
mensão, as mesmas obrigações e as mesmas res' 
ponsabilidades. 

As diferenças .de tamanho, de recursos e de 
possibilidades de uma e de outra não figuram nas 
preocupações governamentais. Naturalmente, o sis
tema financeiro faz a diferença. Os grandes conse
guem créditos, em função· de sua importânCia; os 
pequenos não têm qualquer possibilidade de levan
tar recursos junto aos bancos. A eles resta, apenas, 
a possibilidade de contar com o auxflío dos amigos, 
dos familiares ou dos agiotas. 

Essa falsa igualdade é um absurdo completo, 
uma lógica irresponsável, que termina empurrando 
os pequenos para a informalidade. Diante das enor
mes dificuldades de sobrevivência mim regime tão 
desigual, o pequeno empresário consegue sobrevi
ver melhor sem declarar a sua existência. O Gover
no fica, então, no pior dos mundos. Ao tentar igualar 
os desiguais, ele termina não recebendo· os impos
tos devidos, em razão de sua extrema rigidez. 

Todos nós sabemos, Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, que o mundo está passando por 
uma revolução tecnológica profunda. A informatiza
ção e a automação estão modificando profundamen
te o perfil das fábricas e da indústria como um todo. 
A Ford do Brasil acaba de inaugurar uma nova uni
dade produtiva em São Paulo que não ofereceu um 
único emprego novo. A Honda anunciou na semana 
passada a decisão de produzi( carros no Brasil 
numa fábrica moderníssima, a ser instalada em Su
maré, São Paulo, com apenas 500 empregados. 

.. . 

Poderia citar outros exemplos das fábricas de 
última geração que estão chegando ao Brasil. Até os 
anos 70, os Governos comemoravam a instalação 
de fábricas de automóveis porque elas significavam 
mais empregos. 1-loje, não. Elas geram riqueza, im
postos, consumo, mas não oferecem novas oportu
nidades para o trabalhador. Desenvolvimento econô
mico deixou de ser sinónimo de maior número de 
empregos. 

O trabalhador, que não tem mais oportunidades 
nas grandes empresas, terá que se voltar para o pe
queno e médio empresário. Esse, oor sua vez, é mas
sacrado pelo Governo e se refugia na inforrnalidac' 
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Precisamos, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, criar condições básicas para que o pequeno e 
o médio empresários possam desenvolver o seu tra
balho. Já vimos que as micro e pequenas empresas 
oferecem 60% das vagas existentes no mercado de 
trabalho. 

A tendência é a de que esse índice aumente, 
porque o grande capital, aquele capaz de investir na 
alta tecnologia, vai empregar cada vez menos. As 
fábricas começam a sel'dominadas pelos robôs, pe
los computadores, pelas máquinas que fazem má
quinas. O homem terá emprego nas empresas de, 
pesquisa ou no setor de serviços, este dominado, 
amplamente, pelas pequenas e médias empresas. 

Antes, a discussão sobre incentivos aos pe
quenos empresários decorria da necessidade de dar 
a eles uma condição de sobrevida, diante da impie
dosa concorrência com os grandes. Agora, além 
desse motivo justo, trata-se de dar emprego aos bra
sileiros, que estão perdendo suas vagas para as má
quinas. Esse não é um fenômeno apenas brasileiro, 
é universal. Mas nós, aqui no Senado da República, 
temos a obrigação de zelar pelo mercado de traba
lho do cidadão deste País. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a defe
sa da micro e da pequena empresa deixou de ser 
um recurso retórico, passou a ser uma necessidade 
de sobrevivência para milhares de brasileiros. É pre
ciso, com urgência, dar ao pequeno empresário 
chances efetivas de desenvolver as suas atividades 
e, assim fazendo, oferecer os empregqs que agora 
estão sendo negados - mais do que isso, estão sen
do extintos - nos grandes estabelecimentos indus
triais. É hora de defender o trabalhador, o emprego 
e, como parte dessa batalha, de criar mecanismos 
de incentivos às micro e pequenas empresas. 

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

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
landa, o Sr. Levy Dias, 3• Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Fogaça . 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBAS:riÃo ROCHA (PDT-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não tive 
oportunidade de participar do início da sessão, da 
hora do Expediente, destinada a homenagear o tra
balhador pelo Dia do Trabalho, transcorrido em 1° de 
maio. Tampouco poderia deixar de vir à tribuna hoje, 
Sr. Presidente, para saudar os trabalhadores doBra-

sil e do mundo inteiro e solidarizar-me com eles pe
las grandes dificuldades com que vêm enfrentando o 
dia-a-dia de suas vidas. 

Há cinco anos, fui trabalhador assalariado até 
exercer mandato par1amentar. Sei muito bem o que 
é depender de um salário mensal para o sustento da 
família. Como também sei o que é viver com um sa
lário-mínimo. Embora, pessoalmente, nunca tenha 
passado por essa situação, há, em minha famma, 
muitas pessoas que dependem do salário-mínimo 
para sobreviver. · · 

Entendo como vergonhoso esse índice pffio 
que o Presidente da República concedeu ao salário 
mínimo no dia 1° de maio, revogando praticamente 
um dispositivo histórico da Nação brasileira, que é a 
concesSão do INPC integral aos trabalhadores que 
vivem de salário mínimo. E o Presidente, em vez do 
INPC, decidiu adotar o IGPDI, que é um índice que 
envolve preço de combustível, como se o povo 
brasiieiro comesse combustível. Até os combustí
veis tiveram agora reajuste supPrior ao que foi 
dado ao salário mínimo: 13%, 14% em algumas lo
calidades. Os transportes coletivos em Brasília au
mentaram 32%; os ferroviários, 18%; os õnlbus, 
32%; no meu Estado, na capital do Amapá, recen
temente o preço da passagem de ônibus subiu 
50% e, na linha interurbana, que liga as duas prin
cipais cidades da região, o preço subiu 1 00% em 
menos de um ano. 

É lamentável que o Presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, esteja praticamente 
abdicando de uma biografia construída a duras pe
nas, um homem voltado para o social, preocupado 
com a questão social do Brasil, um homem com for
mação ideológica de socialdemocrata, que pratica
mente anula, revoga dire~os trabalhistas consolida
dos pelo dia-a-dia da Nação desde principalmente a 
era Getúlio Vargas e oferece esse índice miserável 
de 12% aos trabalhadores que vivem do salário mí
nimo. E ainda mais, como já me manifestei hoje a 
respeito desse a5sunto, injeta no contexto de uma 
medida provisória uma matéria rejeitada pela Câma
ra dos Deputados, matéria esta que impõe o paga
mento de contribuição à Previdência Social pelos 
inativos; muitos desses inativos vivem também com 
um salário mínimo. · 

Pertenci ao Partido do Presidente da República 
Em 1990, no começo da minha carreira pohlica, fui in
tegrante do PSDB, quando acreditava ainda que a ala 
progressista desse partido pudesse encaminhar solu
ções para os grandes problemas da Nação. Hoje, per
cebo que tomei a atitude correta, quando, em 1993, 
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antes do pleito para o qual concorri a Senador, tro
quei o PSDB pelo PDT. 

Portanto, hoje, sinto-me muito à vontade para 
contestar a política social do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que mandou apagar tudo o que 
escreveu, mas que não pode tirar da memória, so
bretudo das pessoas que com Sua Excelência convi

. veram mais de perto, a sua história de vida, a sua 
história política. Sua Excelência sempre esteve a fa
vor do social e ao lado ~o trabalhador. 

Sei que é difícil governar. Nunca fui governador 
e nem prefeito, mas pude acompanhar as dificulda
des, os dissabores do exercício de um mandato exe
cutivo. Mas não acredito,que o Presidente da Repú
blica esteja agindo de forma criteriosa, concedendo 
esse reajuste como se fosse o possível. Penso que 
seria possível o Presidente da República conceder 
um reajuste digno e justo aos trabalhadores que vi
vem do salário mínimo. Não poderia, como disse, 
deixar de vir hoje a esta tribuna lamentar esse episó
dio. 

E se falar dos servidores federais, então, a 
quem o Presidente da República até hoje não con
cedeu reajuste nenhum, deixando de reconhecer, 
dos servidores públicos em geral, o mês de janeiro 
como data base, também coisa inédita no nosso 
País?! 

Então, infelizmente, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, embora eleito por um partido so
cialdemocrata, abdicou de todos os ensinamentos 
que possa ter aprendido na socialdemocracia e tor
na-se, a cada dia que passa, um liberal convicto. 
Essa história de denominar esse programa de neo-li
beral - socialdemocrata nem pensar, pois o Presi
dente abdicou totalmente da questão social aluai
mente no nosso País - é uma fantasia, é uma enro
lação que se tenta passar para a população rio sen
tido de que é um novo método de governar. Na ver
dade, a cada dia o governo do Presidente ingressa 
mais no caminho do liberalismo pleno e convicto, e 
isso temos a lamentar, como disse, pela história de 
vida e de luta do Presidente Fernando Henrique Car
doso. 

É provável que forças superiores ao desejo do 
Presidente o estejam empurrando nessa direção, 
mas isso não nos impede de lamentar e de contestar 
o que vem acontecendo. A saída de Betinho, por 
exemplo, do Comunidade Solidária, e de outros rep
resentantes das organizações não-governamentais 
sustentam essa tese do abandono total da área so
cial pelo aluai Governo. E o Presidente, a cada mi
nuto que fala, tenta passar à Nação uma imagem di-

ferente, de que está buscando, renovando esforços 
no sentido de resolver questões sociais. 

Se não fosse a morte dos 19 trabalhadores ru
rais no mUnicípio de Eldorado dos Carajás a própria 
reforma agrária, essencial para que o País saia des
sa diferenciação econômica brutal existente, não es
iaria sendo discutida, debatida no Congresso Nacio
nal. Esperamos que o Presidente da República e o 
Congresso Nacional assumam essa responsabilida
de_ Vemos, como relação à questão da reforma 
agrária, que a Câmara dos Deputados adia a cada 
dia a votação, a análise do projeto do rito sumário na 
Comissão de Constituição, Justiça e de Redação da 
Câmara. Hoje ficamos sabendo que mais uma vez 
foi adiada a apreciação desse projeto na Câmara 
dos Deputados, o que é lamentável, porque depois 
de muito debate se poderia ou não ser apresentada 
em medida provisória, parece-me que está claro que 
não pode, por se tratar de lei complementar. De pro
pósito alguns parlamentares estão retardando a vo
tação do rito sumário na Câmara dos Deputados. 

Outros temas que estão dentro dessa tese da 
necessidade da reforma agrária, o Presidente __ muito 
bem poderia fazê-lo através de medida provisória, 
que poderia ser justificada. Várias bancadas, várias 
lideranças de partidos políticos aqui no Senado da 
República já confirmaram o seu apoio a que o Presi
dente pudesse nessas matérias legislar por medida 
provisória. É o caso das questões da não-concessão 
de liminar para a desocupação coletiva de eventuais 
áreas -iiwadidas, do julgamento dos crimes contra a 
pessoa humana pela Justiça Federal e do julgamen
to dos policiais militares que cometem crimes abusi
vos, crimes hediondos, como foi o caso de Eldorado 
dos carajás, porque vários dos sem-terra foram tor
turados antes de serem mortos. Assim pode ser 
classificado como crime hediondo e, dessa forma, 
poderiam ser julgados pela Justiça Comum e não 
pela Justiça Militar. 

Então, Sr. Presidente, Sr's e Srs- Senadores, 
em meu nome e em nome do PDT, faço votos de 
que o Presidente da República possa retornar ao 
seu caminho original por onde se .inseriu na política 
nacional, defendendo os direitos sociais, os direitos 
dos trabalhadores, porque hoje o seu governo infe
lizmente está voltado apenas para a área econômi
ca, tentando provar que resolvendo as questões 
econômicas, os problemas sociais também serão re
solvidos. 

No entanto, essa tese -toma-se é:ada vez ~is 
impossível de se consolidar, haja vista os agrava
mentos que estão acontecendo na área social. 
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O Presidente, infelizmente, com o seu governo, 
contribui para o agravamento dessa situação, quan
do concede aos trabalhadores que vivem do salário 
mínimo um reajuste de apenas 12%, algo inaceitá
vel, que deve ser, portanto, contestado_ por todos 
nós. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma coml.micação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) -Concedo 

a palavra a V. Ex", por cinco minutos. 
V. Ex" tem a permissão para falar sentada, se 

o desejar. · 
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma co

municação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, procurarei ser breve. 

Quero fazer aqui uma Saudação, ainda que a 
data já tenha passado, porque esta é a sessão desti
nada às homenagens ao Dia do Trabalhador. 

O Dia do Trabalhador ocorreu num momento 
em que os empregos, segundo os dados do IBGE, 
estão cada vez mais difíceis, em-que o nosso País 
atravessa uma situação bastante delicada no que se 
refere à questão social, principalmente. 

Tehho buscado, na minha ação parlamentar, 
c6mo cidadã, como indivíduo, enfim, em todos os 
momentos da minha vida, ter uma ação afirmativa, -
mesmo quando tento negar algumas coisas que não
são boas para o País, para o meu Estado ou para os 
indivíduos. As ações afirmativas requerem que pos' 
samos acenar realmente com atitudes que também 
sejam afirmativas. 

Com muita tristeza, Sr. Presidente, quero aqui 
dizer que os trabalhadores ou aqueles que não têm 
trabalho, os excluídos, os desempregados deste 
País estão numa situação cada vez mais difícil. 

Se formos observar a recente crise - não vou 
<mtrar no mérito ainda desta questão - do Programa 
Comunidade Solidária, podemos chegar à conclusão 
de que o Governo brasileiro teve uma oportunidade 
ímpar de dar urria resposta à questão social, ace
nando com atitudes concretas, no sentido de di mi-
nuir o sofrimento dos excluídos do Brasil. 

Ele contou com uma concepção, em que pese 
a existência de alguns problemas, e com uma visão 
descentralizada de como executar as políticas so
ciais de gove mo através de um Programa, o Comu
nidade Solidária, envolvendo uma parceria entre as 
instituições, desde prefeituras, Governos de Estado, 
o Governo Federal, com a sociedade e as várias en
tidades · uma concepção interessante. Conseguiu 

juntar três elementos fundamentais para se fazer um 
bom programa social - tenho dito isso não só porque 
está em crise o Programa Comunidade Solidária, já 
o disse isso em outros momentos, em outras oportu
nidades -: a Dr' Ruth Cardoso, que é competente e 
que possui sensibilidade social, e a Dr" Ana Maria 
Peliano - também dotada dos mesmos atributos -
auxiliadas, provavelmente, pelos melhores conse
lheiros que um governo poderia ter para assuntos 
dessa natureza. 

Se isso não Ócorreu - cóm todos esses ele
mentos e com uma concépção acertada. que é a de 
descentralizar e buscar respostas na parceria de 
pessoas conhecedoras do assunto, com a participa
ção, inclusive, da sociedade, através de conselhos
é por nãô ter havido uma determinação do Executi-
v o. 

Uma política social séria não se faz com a 
ação de indivíduos, por mais bem intencionados que 
sejam. Ela é uma atitude governamental que deveria 
estar em cada ministério,em cada ação de governo. 
Com certeza, os caiimbos de prioridades não esta
riam tão facilmente disponíveis em diferentes minis
térios, principalmente naqueles ligados à área eco
nômica. 

Não é à toa que tivemos as saídas do soCiólo
go Herlbert de Souza, do artista Renato Aragão e a 
do Sr. Jorge Salvador, fundador d'l várias assoCia
ções não-governamentais. O momento é de crise e 
dificuldades. 

Lendo os jornais, fiquei mais entristecida, pois 
o jornal O Globo, na pág. 9, do seu primeiro cader
no, diz: "Papa vai cobrar explicações do Governo so
bre o massacre dos sem-terra no Pará. • Mais à fren
te, o Governo diz que há uma dívida social a ser 
paga. 

O jornal Folha de S.Paulo, no Caderno 1, diz o 
seguinte: "Dívida social deve ser paga, afirma Fer
nançio Henrique Cardoso." 

Ainda no jornal O Globo, o Governo diz que re
conhece que houve erros na área social. Entretanto, 
na matéria ·que trata da indagação do Papa em rela
ção à reforma agrária e aos problemas sociais, diz 
que o Ministro Luiz Felipe Lampreia está sendo 
orientado para relatar ao Papa os esforços que es
tão sendo feitos para que essas questões sejam re
solvidas. No mesmo jornal, vê-se uma contradição 
enorme: o Governo assumindo que há problemas, 
pedindo ajuda e que não o deixem - não é essa a 
frase, porque essa é do outro Presidente -, a de Sua 
Excelência é para que não o abandonem. Então, pe
dindo para os conselheiros, para todos, que o aju-
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dem, e, no mesmo jornal, dizendo que o Ministro já 
está devidamente orientado a dizer ao Papa um 
monte de coisas, que não sei se são verdadeiras. 

Já ouvi muitos ditos populares, Sr. Presidente, 
inclusive um re~erindo a "coisas para inglês ver". Tal
vez existam algumas "coisas para o Papa ver". Mas 
é preciso fundamentalmente que o Brasil comece a 
dizer e fazer coisas para que os brasileiros possam 
ouvir, ver e sentir. É disso que estamos precisando. 

Fico preocupada hJUitas vezes com soluções 
do ponto de vista burocrático, que não resolvem pro
blemas. Por exemplo, acontecem problemas com os 
ianomãmis e, aí, cria-se o Ministério da Amazônia 
Legal; há problemás com os sem-terra, e lá vem o 
Ministério da Reforma Agrária. Não estou entrando 
no mérito de este M inistérto ser bom ou não. 

É fundamental que se recrie o Ministério da 
Reforma Agrária se ela vier a ser feita. Não é para 
dar uma resposta às pressões, às denúncias, ao es
cândalo nacional e internacional do massacre no 
Pará, o nosso segundo maior massacre, porque já ti
vemos um em Corumbiara. 

As nossas consciências Í)ão ficarão tranqüilas 
apenas com as satisfações dadas à sociedade para 
que esta pare de reclamar, de criticar, de se indig
nar. Ainda conseguimos, Sr. Presidente, ficar indig
nados com os massacres de Corumbiara, do· Pará, 
da Candelária, ·mas, a ·continuar dessa forma; isso·· 
fará parte do nosso cotidiano. Não quero que as 
nossas mentes, a nossa ética, o nosso posiciona
mento comece a se acostumar com esse tipo de 
acontecimentos e com respostas meramente buro-
crática à mídia. _ 

Considero-me uma mulher de boa vo;otade e 
tenho procurado ter boa vontade em vários temas 
mas boa vontade tem limite. É necessário que c;; 
mecem a acontecer também boas ações. Lendo es
ses jornais, comparando o que o Ministro vai dizer 
ao Papa e os problemas que estamos relatando, es
pero que não se crie mais uma fr~se de coisas para 
o Papa ver ou para o Papa ouvir. E preciso fazer coi
sas para os brasileiros sentirem que está havendo 
reforma agrária, aumentando o número de empre
gos, e que é possível viver melhor neste País, com 
saúde, com educação. 

Sr. Presidente, com a minha modesta contribui
ção, tenho buscado fazer isso. Agora, é muito difícil. 
Com tristeza, repito, quero dizer que o Brasil teve a 
oportunidade de fazer um belo programa na área so
cial. E digo até com uma certa tristeza, o Presidente, 
o Governo brasileiro, o Governo do Sr. Fernando 
Henrique Cardoso, com todas as qualidades que já 
foram ditas anteriormente pelo Senador Sebastião 
Rocha, não tinha o direito de queimar cartuchos tão 
respeitados da sociedade brasileira, como está ta-

zendo com a D~ Ruth Cardoso, com a D~ Anna Ma
ria Peliano, com as pessoas que estavam à frente 
desse Programa e que tinham, acima de tudo, uma 
concepção, que era· de fazer política social sem a 
c~ntrali~ção, sem o balcão, onde o que prevalece 
sao os Interesses cartoriais e clientelistas. 

. Co_m tristeza, .qu!:ro · dizer que espero que o 
~ras11. de as respostas q!-le ~ sociedade espera, e aí 
s1m va ao Papa confessar nao o mea culpa, mas di
zer que já estamos começando a purgar, na prática, 
os pecados sociais que cometemos. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (José Fogaça} - O próxi

mo orador inscrito é o Senador Osmar Dias, a quem 
concedemos a palavra. (Pausa.} 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda
ner. (Pausa.} 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra. 
(Pausa.} 

Os Srs. Senadores Gilberto Miranda, Esperi
dião Amin, Odacir Soares, Carlos Wilson, José lgná
cio Ferreira e Lúcio Alcântara enviaram discursos 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.Pres1dente, Sr"s e Srs. Senadores, o Século XXI 
que· se avizinha, poderá passar à história da humani: 
dade como o "século do desemprego". Meses atrás, 
por ocasião de mais uma rodada do Fórum Econô
mico Internacional de Davos, na Suíça, a opinião pú
blica internacional tomou conhecimento de que o nú
mero de desempregados ao redor do planeta já su
pera a marca dos 800 milhões, o equivalente a 1 O 
vezes a população economicamente ativa do Brasil. 

Por aqui, os números recentes delineiam um 
panorama cada vez mais preocupante. Tomemos as 
estatísticas de emprego I desemprego industrial coli
gidas e divulgadas pela Fiesp, principal termômetro 
da atividade econômica do País. De acordo com o 
Dr. Horácio Lafer Piva, diretor do Departamento de 
Pesq!JiSa (Depea} daquela entidade, somente nos 
dois primeiros meses deste ano, a indústria paulista 
de transformação demitiu 53.743 trabalhadores, o 
equivalente a quase 30% do total de dispensas efe
tuadas ao longo de todo o ano passado (179.87 4 de
missões}. 

Sempre segundo o diretor da Fiesp, em feve
reiro, as indústrias demitiram menos do que em ja
neiro (24.901 trabalhadores perderam o emprego 
contra 28.842 no mês anterior). Contudo, caiu o nú
mero de setores que vinham contratando e aumen
tou o daqueles com comportamento-estável. 

Os dados mostram que há cada vez menos es
paço para criar empregos e, de certa forma, o agra-
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vamento de uma situação difícil, marcada por 
253.321 demissões na indústria de São Paulo nos 
últimos 12 meses. 

No restante do Brasil, Sr. Presidente, nos de
paramos com um quadro agravado pelos desequilí
brios, as descontinuidades e as assincronias típicos 
daquela "terra de contrastes", que tanto surpreendeu 
o sociólogo francês Roger Bastide. Assim, o novo 
desemprego tecnológico, que avança na esteira da 
informatização, da robotização, da terceirização, do 
downsizing, convive lado-a-lado com o desemprego 
sazonal, can:icterfstico das áreas de economia mo
nocultura, economicamente arcaica e socialmente 
injusta.· Para ficar apenas em um éxêmplo, no ano 
passado, o desemprego na região açucareira de 
Alagoas, onde várias grandes usinas foram fecha
das, atingiu cerca de 60 mil pessoas. · · 

De fato, as peculiaridades da condição brasilei
ra impõem um desafio adicional à capacidade analí
tica e à imaginação criadora de nossos pesquisado
res e formuladores de políticas públicas. Isso por
que, entre nós, o desemprego estrutural se conjuga 
a determinantes de natureza conjuntural, derivados 
da política económico-financeira em vigor, e ambos · 
acabam sendo magnificados pelos efeitos perversos 
de certas práticas institucionais de nossa cultura jurí
dico-política. Um círculo vicioso que precisa ser rom
pido caso queiramos ajudar a criar o milhão e meio 
de postos de trabalho a mais, necessários para aca
bar com o desemprego que hoje vítima 5% de nossa 
força de trabalho. Caso contrário, O fracasso de nos
sa geração nessa área significará a contração do 
mercado consumidor, o desmantelamento de sela
res cruciais de nosso parque industrial e o acirra
mento da marginalidade e da violência, que, na 
maioria de nossas grandes cidades, já atingiu níveis 
explosivos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 
Permitam-me discutir, de forma necessaria

mente sucinta, os termos dessa angustiante equa
ção. Nos dias que correm, sua componente mais vi
sível, no Brasil e no mundo, é, sem dúvida, a tecnO:: 
lógica. Em poucas palavras, a terceira fase da Re
volução Industrial, capitaneada pela informática, a 
robótica e a biotecnologia, parece ter cortado, em 
definitivo, o vínculo entre crescimento económico e 
aumento da produtividade, de um lado, e expansão 
do emprego, de outro, presente nas suas duas pri
meiras etapas (a da máquina a vapor, centrada na 
produção de bens de consumo não duráveis - como 
os têxteis -, e a do motor a explosão, protagonizada 
pelos trustes, cartéis e oligopólios da mecânica e da 
química pesadas). Um grupo crescente de econo
mistas e tecnólogos_vai chegando ao sombrio con
senso de que os ganhos de produtividade trazidos 
pelas novas tecnologias poupadoras de mão-de
obra são de molde a excluir um aumento significati-

vo dos empregos nos ciclos de expansão do futuro 
p revisivel. · 

O exemplo da Volkswagen é definitivo nesse 
sentido. Recentemente, a montadora dobrou sua 
produção de veículos e, ao mesmo tempo, reduziu a 
força de trabalho de 43 mil para 26 mil empregados. 

No caso brasileiro, esse desemprego tecnológi
co assume, adicionalmente, uma dimensão "friccio
nai", na linguagem da indústria. Ela está ligada à fal
ta de preparo da mão-de-obra disponível. Na falta de 
profissionais adequados, surgem vagas que não são 
preenchidas, mesmo com o imenso e cada vez 
maior contingente de trabalhadores· disponíveis. É 
ai, Sr"s e Srs., que o longo abandono a que foi rele
gada a educação· básica e vocacional em nosso 
Pais manifesta-se em seus efeitos mais danosos .. O 
trabalhador brasileiro tem uma escolaridade média 
de 3,6 anos contra 12 dos empregados do Primeiro 
Mundo. Em que pese a positiva e substancial contri
buição do Senai, requalificando e treinando 1 ,4 mi
lhão de pessoas só no ano passado, muito mais pre
cisa ser feito para que a tão propalada "prioridade à 
Educação" decole das pranchetas dos planejadores 
pedagógicos rumo às salas de aula, bibliotecas, la
boratórios e comunidades deste imenso Brasil. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 
Na rubrica das causas institucionais e legais 

do desemprego brasileiro, destaca-se a pesada he
rança da legislação trabalhista e sindical elaborada 
no Estado Novo e consolidada na CL T. Um legado 
de rigidez detalhista e hiper-regulamentação, cujo 
impacto negativo sobre a criação de empregos foi 
reforçado, mais recentemente, pela Constituição de 
1988. 

Cito, de imediato, dois indicadores eloqüentes 
dessa sinergia negativa: de um lado, os custos dos 
encargos trabalhista e previdenciários, equivalem 
102% do salário do trabalhador; de outro -em con
sequência direta disso -- 55% da força de trabalho 
submergem no mercado infonmal (eram 44% antes 
da Carta de 88), completamente à margem de quais-
· quer bemifícios e garantias, o que também priva o 
Estado de substancial fonte de arrecadação. Isso 
não é surpresa para quem eStá familiarizando com a 
curva de Laffer, segundo a qual o volume de impos
tos efetivamente recolhido é inversamente propor
cional à gula fiscalista do governo. Em outras pala
vras, a taxação excessiva estimula a criatividade dos 
sonegadores. Infelizmente, esta parece ser uma li
ção jamais compreendida por nossas autoridades tri-
butáiíás... · 

Enquanto prevalecer o equivoco de que essas 
amarras constitucionais, legais e regulatórias são 
"conquistas sociais", e não obstáculos perversos à 
conquista do emprego (principalmente do primeiro 
emprego de jovens recém-chegados ao mercado de 
trabalho), os problemas de desemprego, do subem-
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prego e da informalidade continuarão impermeáveis 
a um tratamento eficaz. 

As parcelas mais conscientes e esclarecidas 
do operariado brasileiro já despertaram para essa 
realidade. Assim, o Sindicado dos Metalúrgicos de 
São Paulo, presidido por Paulo Pereira da Silva, o 
Paulinho, no início deste ano, tomou a corajosa ini
ciativa de propor a flexibilização da jornada de traba
lho, a partir de negociações setoriais e coletivas com 
o empresariado. ~ 

Este, por sua vez, 'também se esforça cada vez 
mais para compreender e desempenhar o papel que, 
a sociedade dele espera para o encaminhamento da 
questão. Há menos de urr. mês, a Academia Interna
cional de Direito e Economia e o Instituto Roberto Si
monsen promoveram na sede da Fiesp o seminário 
"Desemprego no Brasil: a questão tem solução?" Di
vidido em painéis que contaram com a presença de 
alguns dos mais expressivos representantes da vida 
empresarial, sindical, polftica e acadêmica do Pafs, 
o evento proporcionou uma radiografia minuciosa da 
parafernália de legislação, encargos, regulamentos e 
burocracia que encarecem o custo da mão-de-obra 
no Brasil e .impedem a revitalização do mercado de 
trabalho. 

Como de hábito, o deputado federal, ex-sena
dor e ex-ministro do Planejamento Roberto Campos 
pôs o dedo na ferida, lembrando que "o desemprego 
é a praga deste fim de século" e que os ingredientes 
principais do problema, em nível mundial, estão na 
explosão tecnológica e no inchaço do welfare state. 
No Primeiro Mundo e particulanmente .na Europa, 
onde a tradição intervencionista na economia e nas 
relações capital-trabalho sempre foi mais forte do 
que nos Estados Unidos, o inchaço do Estado-previ
dência acabou encarecendo os custos e provocando 
um "ímpeto adicional de robotização e automat
ização, além do que seria natural em decorrência da 
evolução tecnológico'. Nessa conexão, Campos ci
tou o exemplo da Holanda, país onde a superprote
ção do Estado passou a ser convidativa ao desem
prego. 

No Brasil, assinalou o deputado, arcamos, por 
contraste, com os custos económicos, sóc1ais e hu
manos de décadas de um assistencialismo paterna- · 
lista, corrupto e ineficaz, sem, por isso mesmo, usu
fruir dos benefícios da um welfare state moderno. 

Como fonma de minimizar o problema do de
semprego no Brasil de hoje, o deputado sugeriu o 
que fizera antes como ministro do Planejamento do 
governo do marechal Castello Branco: ênfase na 
agricultura, como grande empregadora de mão-de
obra; tratamento preferencial, para a construção ci
vil; ênfase nas exportações, que além de ocupar a 
mão-de-obra, exigem produção eficiente à altura da 
acirrada concorrência do mercado internacional; a eli
minação dos monopólios estatais; a aceleração das 

privatizações; e a abertura ao capital estrangeiro 
produtivo, a fim de incorporar poupança externa à in
terna. 

· Em outra exposição, o colega de Campos na 
Câmara, deputado Eduardo Mascarenhas (PSDB
RJ), aluai presidente da Comissão de Seguridade 
Social e Família, discutiu a Previdência Social. De 
acordo com· esse parlamentar, "ela movimenta no 
País cerca de R$90 bilhões por ano, dos quais cerca 
de metade é consumida com trabalhadores do setor 
privado e a outra metade com funcionários públicos". 
O deputado comparou nossa situação com a dos 
Estados Unidos, que reúnem uma poupança de U$$ 
4,5 trilhões, o que equivale a dez vezes o PIB brasi
leiro. 

"Esses recursos arrecadados para a previdên
cia", comentou o deputado Mascarenhas, "estão dis
poníveis para a ativação de mercado de capitais e fi
nanciamentos de longo prazo". Nessa linha, ele elo
giou o modelo chileno, que acumula 50% do PIB sob 
a forma de poupança, enquanto no Brasil esse per
centual cai para 1 0%. Se o Brasil adotasse esse mo
delo de capitalização no contexto de uma previdên
cia privatizada, abandonando o falido esquema de 
repartição com seguridade social estatizada, tería
mos já na virada do século, cerca de R$ 200 bilhões 
para financiar projetes agrícolas, habitacionais e ou
tros de longo prazo de maturação. "Porque, esse é 
um dinheiro que entra hoje e só sai daqui a décadas 
e a juros baixos•, avaliou Mascarenhas. 

O jurista Hamilton Dias De Souza, por sua vez, 
sugeriu a transferência das contribuições fiscais e 
parafiscais explicando que isso é possível, com base 
no artigo 175 da Constituição Federal. Em suas pró
prias palavras, 'a contribuição sobre o faturamento, 
a exemplo do que já se faz com relação ao PISe à 
Confins, penmitirá mecanismos de desoneração por 
ocasião das exportações, contrariamente ao que ocorre 
quando incide sobre a folha de pagamento". 

Outra intervenção muito aplaudida no mesmo 
evento foi a do cientista político, sociólogo e espe
cialista em relações industriais Amaury de Souza. 
Ele defendeu como ponto fundamental a ser consi
derado no plano de refonma das relações trabalhis
tas, a limitação ou supressão da competência de 
Justiça do Trabalho para julgar conflitos entre em
pregados e empregadores. Segundo o professor 
Amaury, 'é necessário que a peça fundamental des
se sistema seja desmontada, obrigando as partes a 
aprenderem a negociar no interior das empresas". 
Para ele, a estrutura das relações de trabalho no 
Brasil é arcaica e precisa ser refonmulada, pois apre
senta "um grau exagerado de rigidez, alcança parce
las cada vez menores da força de trabalho, restringe 
a liberdade de empresas, empregados e sindicatos 
no ajuste de seus interesses e cria mais entraves 
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para que haja um ajuste mais harmonioso entre as 
partes•. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 
Na medida em que me aproximo da conclusão 

deste pronunciamento, cumpre-me dizer algumas 
palavras acerca do fator conjuntural do desempre
go brasileiro. 

Ora, sabemos que o Plano Real, dentre seus 
muitos méritos, teve o de suscitar, pela primeira vez 
em muitos anos, um deklate sério sobre os custos da 
mão-de-obra e da geração de empregos, cuja per
cepção esteve até pouco tempo- atrás embotada 
pela ciranda da inflação indexada. Hoje, passado o 
efeito anestesiante de três décadas durante as quais 
as receitas financeiras das empresas superavam em 
muito suas receitas operacionais, os despendfcios 
derivados da exação fiscal, burocrática e previden
ciária do Estado sobre o setor privado. (particular
mente as firmas de pequeno porte) revelam-se insu
portáveis. 

Isto posto, Sr. Presidente, forçoso é , para uma 
análise justa e equilibrada do momento presente, re
conhecer os efeitos negativos do real no agrava
mento do desemprego. É por isso que, do alto de 
sua lucidez e vasta experiência, o deputado e ex-mi
nistro da Fazenda e do Planejamento Delfim Netto 
(PPB-SPj tem criticado a gestão e a "dosagem" do 
aperto monetário e da valorização cambial ministra
dos pelas aluais autoridades económicas. De acordo 
com esse diagnóstico, "grande parte do desemprego 
é produto do combate à inflação". Em 1995, assinala 
Delfim, "o País estava crescendo a taxas de 6%; 
após se mexer nas taxas de cêmbio, o crescimento 
reduziu-se para 4%. Com isso, deixamos de produzir 
US$ 1 O bilhões, sendo que deste valor 40% repre
sentam salários. Ora, cada 2% negativos no PIB sig
nificam menos 800 mil empregos. Na agricuHura, 
cortou-se 2,3% da área plantada. Só aí foram para a 
rua mais de 400 mil trabalhadores", calcula Delfim 
Netto. 

Essa crítica é endossada pelo tributarista lves 
Gandra Martins, titular da Faculdade de Direito da 
Universidade Mackenzie, segundo o qual o desem
prego no Brasil tem uma componente basicamente 
conjuntural, provocada pelo Plano Real. A defasa
gem cambial, os juros elevados e a carga tributária 
são fatores definidos pelo professor Gandra como 
um "protecionismo às avessas, que impede as em
presas nacionais de gerar empregos". 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 
A meu ver o maior prejuízo que os anos 80, a 

"década perdida " de recente e triste memória, infligi-

ram ao Pafs tenha sido o de transformar-nos em 
uma nação exportadora de mão-de-obra. Naquele 
perfodo, mais de 2,5 milhões de compatriotas brasi
leiros emigraram à procura dos empregos que não 
con~uiam encontrar por aqui. Com isso, desperdi
çamos talento, criatividade, energia empreendedora 
e, acima de tudo, esperança no futuro. Hoje essa es
perança renasce com o despertar dos trabalhadores, 
empresários e formadores de opinião em geral para 
o duplo imperativo pe enxugar. custos e multiplicar 
empregos. Tenho certeza de que o Congresso Na
cional , representante de uma sociedade politica
mente cada vez mais ativa, contribuirá de forma de
cisiva para esse desiderato, repercutindo o debate e 
apontando soluções , num verdadeiro "círculo virtuo
so• de reformulação constitucional e produção legis
lativa. Nesse sentido, os nobres colegas sabem que 
poderão contar com minha ativa colaboração , tal 
como manifestei-a recentemente através de projeto 
de lei que elimina a figura do juiz classista. Eis aí 
uma herança obsoleta do corporativismo varguista e _ 
um entrave a mais a que empregados e empregado
res assumam plena responsabilidade ~a livre. nego
ciação das condições salariais e de trabalho, dentro 
do contexto inovador do contrato coletivo. Na tarde 
de hoje, tomo a manifestar essa disposição renova
dora submetendo o pronunciamento que ora encerro 
ao debate esclarecido de Vossas Excelências. 

Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, todos nós sabemos 
que, em nosso Pafs, as neoplasias malignas, mais 
conhecidas como cênceres, são um problema de 
saúde pública e uma das maiores causas de morte 
de nossa população. 

As estatísticas indicam que os tratamentos de 
câncer têm um grande impacto económico nas des
pesas públicas da área de saúde, sendo urgente a 
adoção de medidas eficazes para o controle dessa 
terrível doença. 

Devido às constantes e intensas pesquisas 
para combater esse terrível mal que atinge milhões 
de pessoas em todo o mundo, a oncologia, especia
lidade médica que trata dos vários tipo de cêncer, foi 
o campo da medicina que apresentou os maiores 
avanços, nas últimas décadas. 

Os dados estatísticos revelam que os casos 
detectados precocemente e com acesso a tratamen
tos especializados têm grande chance de cura. Inú
meros estudos realizados levaram a Organização 
Mundial da Saúde - OMS a considerar_que algumas 
medidas de prevenção simples podem evitar ou cu-
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rar um elevado número de casos de câncer, sendo 
recomendadas políticas públicas de prevenção da 
doença. 

S r"s e Srs. Senadores, no Brasil, são cada vez 
mais numerosos os profissionais médicos que se de
dicam à prevenção, ao controle a ao combate desse 
terrível mal. Com a finalidade de promover o pro
gresso dessa especialidade em nosso País foi cria
da, há quatorze anos, a Sociedade Brasileira de On- . 
cologia Clínica- SBOÇ. entidade médica ·que con
grega e representa os principais nomes da oncologia 
clínica nacional. 

· ·oesde então, a SBOC tem tido uma atuação 
bastante diversificada e um papel de extrema rele
vância, sobretudo em um país como o nosso, onde a 
oncologia está ausente do currículo na grande maio
ria das escolas médicas. Como principais iniciativas 
da entidade, cumpre destacar a promoção de cursos 
de especialização e congressos sobre oncologia, o 
desenvolvimento de projetas educacionais de forma
ção e atualização profissional, a d.ifusão dos mais r~ 
centes avanços na área oncológica em todo o terri
tório nacional, a realização de palestras de esclare
cimento ao público e campanhas de prevenção e 
diagnóstico precoce do câncer. 

Sem dúvida, Se"s e Srs. Senadores, a SBOC 
oc;:upa um lugar ímpar como fonte de referência so
bre o câncer em nosso País, não só para os profis
sionais médicos, mas também para toda a socieda
de brasileira. 

Na certeza de que os dados estatísticos apon
tam para a enorme possibilidade de prevenção das 
neoplasias malignas e para os excelentes resultados 
obtidos com tratamentos em fases precoces da 
doença, a SBOC vem defendendo veementemente Ó 
desenvolvimento de campanhas públicas de preven
ção e diagnóstico precoce de cânceres. 

A SBOC vem lutando, também, para reduzir o 
alto custo dos medicamentos utilizados nos trata

. mentos de câncer. Esse custo, com freqüência, tem 
sido um sério obstáculo ao tratamento das doenças 
malignas no Brasil. 

Com o objetivo de tomar menos onerosa e 
mais acessível a aquisição das drogas anticancerí
genas, a SBOC IEjVOU, recentemente, às autoridades 
econômicas de diversos Estados da Federação e ao 
Governo Federal uma proposta de grande interesse 
para toda a sociedade brasileira: a isenção de ICMS 
para medicamentos de uso oncológico. Em dois im
portantes Estados da Federação, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul, a população já está sendo bene
ficiada com a medida, sem maiores prejuízos para a 
arrecadação dos respectivos fiscos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero 
parabenizar a direção da Sociedade Brasileira de 
Oncologia Clínica por sua luta constante e por sua 
ação efetiva no combale ao câncer em nosso País. 

Em outubro do ano passado, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso reconheceu a Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica como entidade de 
utilidade pública federal. 

Nada mais justo do que esse reconhecimento. 
Em um país tão carente de recursos como o nosso, 
o fato de ser considerada de utilidade pública permi
tirá que a SBOC receba doações de pessoas físicas 
e jurídicas e possa, assim, ampliar sua importante 
atuação em todo o território nacional. 

Sr. Presidente, ao concluir este breve pronun
ciamento, quero manifestar publicamente meu apoio 
à importante iniciativa da SBOC e fazer um veemen
te apelo aos governos estaduais para que retirem o 
iCMS de todos os medicamentos empregados nos 
tratamentos de combale ao câncer. Milhares de bra
sileiros serão beneficiados com essa medida. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO.) - Sr: Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste pronuncia
mento pretendo abordar uma questão de vital impor
tância para a Nação brasileira. Na verdade, desejo 
fazer um apelo. Trata-se da antecipação do envio da 
proposta orçamen~ria ao Congresso. Somente este 
ano, diversas proposições foram apresentadas vi
sando atterar os prazos constitucionais de encami
nhamento das leis de iniciativa do Poder Executivo 
.sobre finanças públicas, pois os atualmente vigentes 
resultaram ineficazes, principalmente em relação ao 
orçamento. Os constantes atrasos para se ultimar a 
apreciação da proposta orçamentária corroboram a 
assertiva anterior. 

Sob a égide da nova Carta Política, o processo 
orçamentário tem-se, ano a ano, aperfeiçoado. A re
demócratização do orçamento devolveu ao Congres
so prerrogativas anuladas pelo regime militar, com o 
conseqüente recrudescimento da participação popu
lar na alocação dos recursos públicos. 

O atual Governo, respaldado por esmagadora 
vitória em primeiro turno, consolidou o Plano Real, 
espancando a inflação galopante e devolveu a 
confiança na nova moeda com a estabilização 
da economia. Este cenário modificou a visãó de 
curtíssimo prazo a que eram submetidos os gas
tos públicos. Com efeito, a inflação deteriorou os sis
temas de planejamento e orçamento tão profícuos 
na década de 70. 
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Hoje isso não mais ocorre. A estabilização da 
moeda permite pensar no longo prazo. Não há mon
vos para um planejamento ineficiente, principalmen
te em matéria orçamentária que, antes de ser uma 
simples autorizayão de despesas, é em sua essên
cia um programa de governo. Desse modo, con
soante o clamor social de maior transparência nos 
gastos públicos, há total possibilidade de o Executi
vo antecipar a entrega do projeto em tela. Isso de
monstraria, também, o 'domínio das contas públicas 
pelo aluai Governo, além de ratificar os Instrumentos 
de planejamento consagrados no texto constitucio
nal. 

As mais relevantes teorias polnico-administrati
vas do Estado Democrático consideram o orçamento 
como o mais importante instrumento de planejamen
to, o qual deve espelhar os planos e prioridades da 
sociedade. Chega a ser um retrato de corpo inteiro, 
onde se pode vislumbrar as intenções de crescimen-. 
to e desenvolvimento, as políticas económicas e so
ciais e, até mesmo, a própria filosofia de atuação do 
Governo. - - --- -

O orçamento é o verdadeiro instrumento em 
que a sociedade, através de seus representantes, 
define objetiva e substantivamente as suas diretrizes 
e· prioridades em termos de alocação dos reéurscs 
oriundos dos impostos pagos pelos contribuintes: 

A Carta Magna aprovada em 5 de outubro de· 
1988 modificou significativamente as normas que re
gem o planejamento e o orçamento do setor público 
no Brasil. A dimensão da importância dada a essas 
matérias, pela Assembléia Nacional Constituinte, é 
concretizada na dedicação de um capitulo exclusiva
mente às "Rnanças Públicas", sem precedentes na 
tradição constitucional brasileira e internacional. 

Como princípios norteadores, constantes do 
dispositivo retromencionado, o Parlamento definiu: 

a) a modernização dos instrumentos orçamen
tários, especialmente objetivando integrar as ativida
des d: planejamento com as de orçamento, ou seja, 
as v•soes de longo e médio prazos com as de curto 
prazo; 

b) a recuperação, e de modo ordenado, da par
ticipação do Poder Legislativo no processo decisó
rio; 

c) maior transparência das ações governamen
tais e a definição de restrições e regras, visando 
aperfeiçoar a fiscalização da alocação dós recu rscs 
públicos. 

Um grande número de dispositivos foi introdu
zido no novo Texto Constitucional com o desiderato 
de atender a. esses princípios gerais. No entanto, a 

aplicação plena das novas regras vem sendo frustra
da basicamente pela ausência de regulamentação, a 
ser estabelecida pela legislação complementar e or
dinária cujo projeto, apresentaremos a esta Casa no 
futuro próximo. 

Como conseqüência, o Poder Executivo segui
damente tem burlado o processo orçamentário nor
mal, descaracterizando õ orçamento, inclusive usan
do procedimentos juridicámente duvidosos, como a 
edição de medidas provisórias alterando dispositivos 
da lei de diretrizes orçamentáriãs. Em relação ao or
çamento, a ausência da lei complementar prevista 
no artigo 166, § 9° da Lei Maior, auxiliou aquele Po
der em utilizar expedientes protelatórios até a pro
posta orçamentária de 1995, alicerçado no § 52 do 
artigo 166 que dispõe: 

"Ar!. 166 ···········-··-·--···-·--·--···----· 
§ 5° O Presidente da República poderá 

enviar mensagem ao Congresso Nacional 
para propor modificação nos projetas a· que 
se refere este artigo enquanto não iniciada a 
votação, na Comissão Mista, da parte:cuja 
alteração é proposta." . 

Este mandamento constitucional fundamentou 
situações como a de 1993, quando a Lei Orçamen
tália foi aprovada após decorridos um terço do exer
cício financeiro, e a de 1994, cuja aprovação ocorreu 
há pouco mais de um mês para o encerramento da 
sessão legislativa(09.11.94). Aliás, nesta década, o 
País não iniciou o ano oivil com o orçamento aprova
do. A exceção tem-se constituído em regra. Tal si
tuação é amenizada pelo fato de existir ordenamen
to na lei de diretrizes, de cada exercfcio, autorizando 
a execução orçamentária mesmo sem a aprovação 
e sanção da lei de orçamentos, são os famosos duo
décimos. Esse procedimento tem respaldado diver
sos articulistas ao afirmarem ser o orçamento uma 
peça de ficção. Pior, ·além de ficção, uma ficção ine
xiste~te, pois a execução orçamentária por duodéci
mos é feita em relação a proposta do Executivo. 
Ora, proposta não é lei. lnexiste autorização le~isla
tiva prévia para os gastos públicos em relação a 
uma proposta. A autorização legislativa é consubs
tanciada em lei, e no caSo. dó orçamento, lei de orça
mento. 

Visando inibir parte da discricionaridade, usada 
de forma abusiva pelo Executivo, o Congresso regu
lamentou através da Resolução n° 2, de 1995-CN 
aquele mandamento constitucional, permitindo modi
ficações na proposta origina 'r-até o início da votação, 
na Comissão Mista, do parecer preliminar. Assim 
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mesmo, a lei Orçamentária de 1996 somente foi 
aprovada este ano. 

Tudo isso comprova que o prazo ínsito no arti
go 35, das Disposições Constitucionais Transitórias, 
autorizando ao Presidente encaminhar até 31 de 
agosto o projeto de lei de orçamento, é insuficiente 
para o Congresso ultime a votação dessa importante 
matéria. A seriedade com que foi conduzido os de
bates na Comissão Mista, sob a Presidência do Ilus
tre Senador Renan Calfleiros, alicerça o exíguo pra
zo destinad.o ao Parlamento para deliberar &obre a 
lei de Meios. .. 

Portanto, Sr. Presidente, são estes os motivos 
pelos quais proponho ao Poder Executivo o encami
nhamento antecipado do projeto de lei orçamentária 
para, no máximo 30 de julho deste ano. Já fiz esta 
proposta ao Ministro José Serra, na Comissão Mista 
de Orçamento, que não a contraditou. Creio ser me
dida de alto alcance público. Em relação ao Con
gresso restou demonstrado que três meses e meio 
para apreciar com serenidade os destinos da aloca
ção dos recursos públicos é muito pouco. Em refe
rência ao Poder Iniciador das leis sobre finanças pú
blicas, a estabilidade económica permite um planeja
mento eficiente colimando a pretendida solicitação. 

Sr. Presidente, ao terminar este pronunciamen
to desejo expressar meu apoio e confiança na con
dução dos destinos da Nação, ciente que ã consoli
dação da estabilidade na economia é corolário bási
co para a construção de um estado moderno e efi
ciente. O Orçamento Público é parte integrante des
te cenário. Nossa solicitação visa resgatá-lo a curto 
prazo, seja na sua dimensão política - como tradu
ção das prioridades sociais e instrumento de prote
ção à cidadania, pela transparente e correta aplica
ção dos recursos públicos -, seja na sua dimensão 
programática,comoinstrumento da ação planejada 
de Governo. 

E;ra o que tinha a dizer. 
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE.) - Sr. 

Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é com satisfa
ção que ocupo a Tribuna do Senado Federal, neste 
momento, para, registrando a passagem de mais um 
Primeiro de Maio, saudar a todos os trabalhadores 
brasileiros. 

O Dia Internacional do Trabalho é uma das 
poucas datas universalmente comemoradas e, com 
certeza, homenageia o fundamento e a base de sus
tentação da civilização contemporânea: Com efeito, 
desde meados do século dezoito, quando a Revolu
ção Industrial deu origem à moderna economia, con
solidou-se a concepção de que o trabalho é a matriz 

da qual deriva a riqueza, a autêntica origem da pros
peridade econõmlca. -· 

Os quase três séculos de industrialização da 
pioneira Inglaterra dos anos setecentos a quase 
todo o planeta, em nossos dias comprovaram a for
ça extraordinária do trabalho como propulsor do de
senvolvimento e das transformações sociais. 

Penso, no entanto, que as comemorações do 
Primeiro de Maio na atualidade, seja no Brasil ou em 
qualquer outra parte· do mundo, devem também ser
vir para reflexão ení tomo das feições que a econo
mia vem adquirindo neste final de século. A globali
zação dos mercados, subvertendo a idéia clássica 
de fronteiras nacionais, aó lado de resuttados clara
mente positivos também sugere a existência de pro-
blemas altamente preocupantes. . . 

Refiro-me, por exemplo, ao desemprego. O fe
nômeno, em si mesmo terrível, parece envolver, em 
nosso tempo, dimensão bem mais aguda que uma 
crise conjuntural pode supor. Sua crescente mani
festação em todas as partes, não distinguindo paí
ses e economias de primeira grandeza daqueles 
bem menos desenvolvidos, alerta-nos para o fato de 
que as aparências de um processo económico em 
franca· expansão podem estar encobrindo agudas 
fragilidades estruturais. 

Assim, numa época em que muitos sacralizam 
o mercado e advogam a existência de um Esiado 
absolutamente reduzido, talvez seja o momento 
mais propício a que o Poder estatal, reorientado em 
sua forma de ser e de agir, alue vigorosamente no 
sentido de estabelecer as regras que, possibilitando 
a prosperidade económica, não permitam ó adensa
menta das crises sociais. 

Creio, Sr. Presidente, ser esse o sentido maior 
a ser conferido ao Primeiro de Maio no tempo pre
sente: reafirmar nossa crença na força do trabalho, 
como ponto de partida e razão principal do processo 
produtivo. Reconhecer que, da Revolução Neolítica 
quando a humanidade aprendeu a praticar a agricul
tura, descobrindo as potencialidades da terra à Re
volução Industrial que descortinou os horizontes do 
mundo contemporâneo , a História foi sempre um 
processo de construção da vida, cotidianamente ali
mentado pelo trabalho. 

Não há, pois, movimento de modernização 
económica que se justifique se não contemplar o tra
balho como um dever e um direito, um caminho pélo 
qual os homens possam experimentar a perene ca
minhada em busca de sua plena humanização. 

Muito obrigado! 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSOB-ES) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
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Ennneados de 1988 o Presidente José Samey, hoje 

à frente dos destinos do Senado Federal, nuril gesto de -ara 

sensibilidade administrativa, assinou decreto que permitia a 

implantação no Brasil das Zonas de Processamento de Exportação, as 

ZPE. A iniciatíVa: do Presidente Samey, primoroso instrumento para 

revitalização de nossa economia, infelizmente, só começaria a 

apresentar resultados práticos em 1994, no Governo Itamar Franco, 

quando as ZPE efetivamente Sf"iram do papel. 

Até o presente instante o Governo Federal concedeu 

autorizações para instalação de ZPE em dezoito diferentes Estados da 

Federação. Desse total quatro já se encontram com obras de infra

estrutura em andamento, acreditando--se que as quatorze restantes 

iniciarão o processo de instalação definitiva ainda no decorrer deste · 

ano. As ZPE mais adiantadas são as do Rio Grande, Rio Urand~ 
Sul, Imbituba. em Santa Catarina. Teófilo Otoni, em Minas Gerais e 

Araguaina, em Tocantins. 

É evidente que o programa vem se desenvolvendo 

em ritmo lento, não compatível com o significado económico queo ele 

representa. São várias as explicações, a começar pela posição 

ambígua do Governo Federal, que em alguns momentos admite os 

efeitos benéficos -da iniciativa para em outros se colocar num campo 

de franca oposição ao projeto. Nesse quadro de in~ezas é claro que 

o investidor privado se sente inseguro quanto à aplicaçlo de seus 

recursos. 

Em segundo lugar, a legislaçao sobre ZPE é 

reconhecidamente restritiVa. incorporando em seu texto dispositivos 

inexistentes em p3ises que utilizam o mesmo mecanismo. O caráter 

restritivo da legislação brasileira é reflex~ da época anterior à 

abertura econômica. constituindo-se em compliCadOr adicional. ~ 

capacidade das ZPE em atrair investidoreS internos e externos. 

Em., terceito lugar. pela legislaçao, o Governo 

Federal está :proibi~o de alocar recursos orçamentários para a 

construção da infra--estrutura das áreas onde as ZPE serao iÕstaJadas. 

Estranhamente. embora não exista nenhum impedimento ·legal, 

também o BNDES tem se recusado a financíãi- tais Projetas. ~ 
de o apoio ao desenvolvimento da infra-estrutura ser parte integf.mte 

das anunciadas prioridades operacionais do banco. 

Por último, como derradeiro fator detenninante para 

as dificuldades enfrentadas pelas i:PE. devemos levar ·em 

consideração a grave situaça.o financeira dos governos estaduais. que, 
às voltas com terriveis problemas de caixa, esmo com sua capacidade 

de investimento irremediavelmente comprometida. Por isso, é de se 

lamentar que as ZPE, que hoje se constituem em importante 

instrumento para promover investimentos, criar empregos e corrigir 

desequilíbrios regionais, continuem a caminhar em ritmo lento. 

A importância das ZPE, como formadoras de noVos 

~ ólos de desenvolvimento, exige do Govemó Federál mafor rapidez 

em suas decisões. As nações que ofereceram àquele mecanismo 

tratamento privilegiado já estão colhendo os efeitos de sua 

perseverança. 
Podemos citar, como exemplos, os Estados Unidos, 

cujas 250 "foreign trade zones" empregam cerca de 200 mil 

trabalhadores~ o México, onde mais de 2 mil empresas 

"maquiladoras", localizadas em 90 parques índustriais, empregam 

650 mil pessoas; a China Comunista., cujas 14 "zonas eConómicas 

especiais". em grande parte responsáveis pelo extraordiná.Jji6J 
crescimento económico daquele pais, abrigam uma população 

equivalente à do Brasil inteiro; Taiwan, onde três ZPE dão emprego a 

60 mil trabalhadores e a Coréia do Sul, cujas duas ZPE oferecem 

cerca de 40 mil empregos diretos·. 

Existem ainda zonas francas na Europa Ocidental. 

Europa Oriental, Oriente Médio, África, América-Central e nos países 

do Pacto Andino e do MERCOSUL. A Argentina. além das quatro 

ZPE já existentes. está criando mais 24, uma em cada província. No 

Uruguai foram ins~ladas nove zonas francas, sendo duas públicas e 

sete priVadaS, das c)uais cinco já se acham em franco funcion3I!lento. 

Portanto, Senhor Presidente, Senhores Senadores c 

Senhoras Senadoras, não estamos 4iante de um fenômeno puramente 

domésti~. mas mundial, 'càm um histórico de sucesso sem 

precedentes nas realizações económicas e que ni!o pode ser ignorado 

por aquetes que detem: parcela de responsabilidade no Processo 

desenVolvimentista do nosso Pais. 

É imprescindivel deixar registrado neste momento 

que as ZPE, além de bem recomendadas pela experiência 

internacional •. n~ i~pl!cm:tt em gastos o~entários para o Governo 

Fed~ ao contrário do que afinnam os seus desinfonn~ 

opositores. 7/h 
Com base nesse raciocínio. impOe~se a questão: 

como é que um mecanismo amplamente apoiado e aprovado pela 

experiência internacional. que não requer recursos do Tesouro, não é 

conflitante com as demais poUticas econõmicas e que contribui para a 

geração de novas riquezas e de novos en\pregos, continua sendo 

encarado com resistência por detenninadosl; escalões superiores da 

Administração Federal? 

A ~rgunta continua sem resposta., mesmo porque 

não existe uma argumentaÇão válida que justifique a antipatia 

alimentada pela burocracia estatal contra as ZPE. Além do mais, é 

conveniente lembrar que a lei que regula a matéria foi aprovada pelo 

Congresso Nacional e devidamente sancionada pelo Presidente da 
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RepUblica Ao Executivo, por tanto, cabe aplicar a lei e não a 

questionar ou obstrui-la seguidamente na parte administrativa--

Ainda recentemente o GovernO do meu Estado, o 

Espfrito Santo, solicitou., na fonna da legislação em vigor, a 

relocalização da ZPE de Vila Velha para um local mais adequado, 

dentro do mesmo Municipio. Sob a alegação pffia de que se esgotara 

o prazo de um ano, estabelecido pela Lei, para que se iniciass;m as 

obras de infra-estrutura da ZO(la, o Conselho Nacional de Zonas A.e 
Processamento de Exportação, estranhamente, ofereceu parecer 

negativo à reivindicação capixaba. 

Tal decisão carece de fundamento legal, agride o 

bom senso e estabelece um tratamento discriminatório contra o 

Espírito Santo. 

De fato, segundo o Decreto 1679, de 18 de outubro 

de 1995, a declaração de caducidade de uma ZPE se dá através de um 

decreto presidencial~ à vista de um processo administrativo~ cujas 

etapas e prazos foram disciplinados pelo mencionado Decre'to. Não se 

declara caducidade de ZPE mediante um simp-les aviso ministerial, 

como se tentou fazer no caso. 

Além disso, ainda que fossem adotados os 

procedimentos corretos, uma vez que o prazo para o iilício das obras 

d~ ZPE de Vila Velha esgotou-se em 25 de ~bril de 1995, caberia, 

naquela data, o início de alguma ação com vi~tas ao cancelamento da 

concessão. No entanto, para estupefação dos capixabas, o C~nselho 

Nacional de Zonas de ~sarnento de Exportação seguiu 

analisando · a solícitação de relocalização da ZPE e pedindo 

infonnaçõeS adicionais ao -longo dos- meses-seguintes. ~ soment~
no dia 7 de novembro anunciar que não a~deria o pleito em virtu~ 

de ter experirado o prazo. · " 

Acrescente-se ainda qUe simplésrrlente não fazia 

sentido pretender que o Governo do Estado iniciasse as obras de 

infra-estrutura numa área diferente daquela em que efetivamente·vai 

implantar a ZPE. Afinal, o Governo estava solicitando exatamente a 

mudança da área E não ê dificil entender que as cercas, aterros etc, 

uma vez realizados numa área, nâo sao transferiveis para uma outra. 

É elementar, nestas circunstâncias, qur o Governo -do Estado deveria 

esperar a confirmação da mudança da área para programar tais obras. 

Há. por último. o fato de que idêntico pleito já foi 

formulado (e atendido) pelos Estados do Pará, Maranhão e Sergipe -

sendo que este último teve seu pedido aceito por duas vezes. Dessa 

fonna. a negativa à solicitação do Espírito Santo configurà umã

discriminação contra o Estado, absolutamente inaceitável por parte de 

seu povo e de suas lideranças pÕHticas. 

Não interessam à bancada capixaba as motivações, 

válidas ou não, dos funcionários que encaminharam a decisão 

administrativa -ao Governo do Espírito Santo. Atê porque. --de 

antemão, as reputo como Jastreadas numa concepÇão ultrapassada das 

opções estratégicas de industrialização. na desconsideração da 

heterogeneidade do nosso território e doS de5llíveis de ren~ e nugj{;. 
visão comprometida com os inte~esses hegemónicos de dete~inad~ 
Unidades da Federação sobre as regiõ_es menos desenvolvidas de 

nosso País. 

Trata-se, no fundo, de um prOblema que não-dlz 

respeito exclusivamente ao Governo e ao povo capixaba. Este é um 

caso tipíco de tratamento duplamente preconceituoso. Contra um 

mecanismo moderno de desenvolvimento industrial - as ZPE - e 

. .contra um ·Estado que não pertence à elite do nosso PIB industrial, 

mas que tem potencialidades e a finne decisão de ascender ao 

primeiro escalão do desenvolvimento industrial brasileiro. 

E esta Casa é o foro adequado para a COlocação e 

discussão desta questão. Proponho qué a linha de ação a ser seguida 

seja a de um entendimento direto com o Presidente da República, 

que, estou certo, terá o discernimento necessário para tomar uma 

decisão lúcida e politicamente sensata. E que determinará a seus 

escalões operacionais as providências e os procedimentos aco~ 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE)- S(. ~residente, S~s'e Sr~ 
Senadores. 

Tenho a satisfação de ocupar a Tribuna do Senado Federal, 

neste momento, para saudar a passagem, no Ultimo 28 de abril, do dia 
consagrado a Educação. Ao reg is~ _tão significativa data, __ g_ostaria que 

minhas Primeiras palavras fossem de efusiva homenagem a todos os 

profissionais qu·e;· ~ ~-~is.'distintas tare~~ e funções. dedicam-se â diflcil 

e insubstituível missão de. p_roduzir e transmitir o conq~imento. A todos 

os educadores. pois, nosso respeito, reconhecimento e gratidão. 

No entanto, todas as homenagens que possam ser prestadas 

aos que se dedicam ao exercfcio profrssional da edu~ não estariam 

completas, nem seriam satisfatórias. se tamberit nllo incluíssem uma 

reflexão em tomo do sistema educacional vigente em nósso Pais. Creio ser 

essa a forma mais adequada de oferecer nossa contribuiçlo ao grande 

debate que, envolvendo Estado e Sociedade.. procura encontrar os meios 

ne<:essários à superação do Quadro critico da educação brasileira C' 

Nos dias ~~ hoje, em t?do o mundo, há uma generalizada 

consciência de que a ed~cação, alêm de instrumento indispensável ao 

exercício da cidadania, é votor de desenvolvimento. A esse respeito, pode

se afirmar Categoricamente_que a história contemporânea não registra um 

único caso de pais que tenha alcançado elevado grau de desenvolvimento 

económico sem que tiveSse montado um sistema educacional -"sobretudo 

público- unive~lizado e de qualidade. 
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Nesse ponto, Senhor Presidente, reside, com certeza. uma 

de nossas mazelas mais graves. As con1ingências históricas deste final de 

século - caracterizadas por uma economia globalizada, com crescente 

sofisticação tecnológica, e pela notável ampliação' da demanda por bens e 

serviços sociais- apenas exacerbaram a tradicional incapacidade de nosso 

sistema de ensi~o de atender às necessidades da maioria da população. 

Na verdade, as raizes mais profundas da fragilidade da 

educação pública em nosso Pais foram fOOldas pelo modelo de 

colonização que nos foi impost6. Escravismo, monocultura e latifúndio 

formaram a base trfplice da exploração colonial. moldada pelas exigências 

de um mercantilismo predatório, pelo qual a colOnia existia apenas para 

produzir o que o mercado externo requeria no momento~ pelo regime 

absolutista, cuja natureza era incompatfvel com a difusão do saber entre 

os súditos; pelo fundamentalismo religíoso, a combater a livre circulação 

de idéias. 
Em tais condiç_O_es. não e dit1cil emender que, ao longo do 

periodo colonial. tenhamos ççmhecido um número tão reduzido de escolas 

e que. ao contrario do ocorrido até mesmo na América hispãnica, 

prevalecesse. a rígida proibiçao de cursos superiores. O pavor de que as 

idéias libertárias ganhassem adeptos na c-olónia. sobretudo ao longo do 

sécuJo dezoito, levou ao recrudescimento dos mecanismos de conttole 

ideológico da populaçao. N!o nos esqueçamos que uma das nlaís fortes 

peças de acusação aos inconfidentes de Vila Rica foi a comprovação de 

que tinham acesso às "infames., obras iluministas! 

Infelizmente, a Independência n!o alterou substantivamente 

esse quadro. O ato formal que fez da antiga colOnia um Estado Nacional 

nao foi capaz de prOtnoVer a ruptura histórica Assim, permaneceram 

intactas, na essc!:ncia., as estrutums básicas que sustentaram e nortearam 

tr!s séculos de dominação metropolitana e das elites locais. 

De igual modo, e atestante, uma vez mais, a prodigiosa 

tendência à conciliação na história brasileira. a proclamação da República 

tampouco significou transformações radicais. Nessa perspectiva. os 

padrões educacionais vigentes -presCrVariun o caráter elitista que 

tradicionalmente existiu. 

O quadro da educaç!o brasileira adquiriU feiçõeS maíS 

trágicas a partir do momento em que, acompanhando uma tendencia 

mundial, nosso Pais começou a modific3r sUa - base ec!)Jlõmi~ 

expandindo sua capacidade de produçllo industrial Esse fato, ocorrido a 
pamr da S<!gunda Gu!!rra Mund1al. t~z-se acompanhar de um outro 

!'i:nômcno a urbanização da s~iedade. 

O velho País. essencialmente agrário e de estrururas tão 

arcaicas quanto injustas. foi cedendo lugar a uma nova realidade. Além de 

profundas, tais transformações ocorreram com extrema celeridade. Para se 

ter idéia de quão rápido foi o processo do migração das populaÇões rurais 

para os centros urbanos, basta lembrar que o censo demográfico de 1950 

apontava cerca de vinte e cinco por cento da populaçã9 vivendo em 

cidades~ três décadas depois - repito, apenas trinta anos mais tarde -, o 

quadro simplesmente se inverteu: algo em tomo de setenta e cinco por 

cento morando em áreas urbanas. 

Conjugadas, industrial~ e urbanimção desvelaram a 

total inadequação do sistema educacional brasileiro às exipcias do 

desenvolvimento e da nova e extraordinariamente ampliada demanda pela 

educação. Assim. a partir dos anos sessenta, mas sobretudo nas duas 

últimas décadas~ a procura por uma educaçio pUblica de qualidade 

transformou·se em verdadeiro clamor nacional. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores: 

Algumas vitórias expressivas já foram alcançadas. Cito, em 

primeiro lugar, a questão do acesso ao ensino fundamental. Hoje, 

segwamente, mais de noventa por cento das crianças em idade escolar 
conseguem ser matriculadas. Outro ponto altamente positivo diz respeito 

ao repasse dos recursos federais, absolutamente fundamentais para o 

financiamento da educaçao básica. O processo de descentralização, em 

andamento, tem prOpiciado a entrega do dinheiro aos Estados e 

Municípios em tempo hábil, e, o que é mais deciSivo,· diietamente às 

escolas pUblicas. Esse procedimento significa, na prática, mais agilidade e 

menor possibilidade de desvio. 

Há muito o -que fazer ainda. A questão _central a ser 

enfrentada é a da qualidade do ensino. Evasao e repetencia, espeCialmente 

a repet!tK::ia, em niveis absurdos como os que temos. refletem à existência 

de uma escola desqualificada para a sua misslo. Nllo é posslvel, n!o é 

admissivel que apenas dezesseis por cento dos alunos matriculados na 

primeira série do ensino fundamental consigam chegar ao segundo grau. 

Outro aspecto de magna importância que o Brasil n!o pode 

mais tangenciar refere-se ao montante de recursos investidos na educaçao. 

Relatório recentemente produzido peta UNESCO informa que o nosso 

Pafs aplicou na educação, em 1995, cerca de tres virgula sete por cento do 

ProdÕio Interno Bruto, o que nos colocou num constrangedor octogésimo 

lugai no ranlcing mundial. 

Claro que o dinheiro pUblico voltado ! parã a educaçao 

precisa ser bem aplicado. Entretanto, os númerds parecem estar 

demonstrando que também o montante carece de razoável.ampliação. 

Não ha outro 1:aft11nho p<:~.ra o d!!sen\lolvtmi.'nto t.-conómtco e 
~ ~ 

para a plena ctdadama. A educação c!. Simultaneamente. me:1o e Jim para a 

construção de uma socied3de mtegrada ao seu tempo, capaz de oferecer 

aos seus_ membros a oportumdade de uma vida digna. 

É com esse espirita que satido o Dia da Educação. 

E Com a certeza de ser a educação a grande prioridade 

nacional que confio no futuro do Brasil. 

Mutto obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Não há 
mais oradores inscritos. · 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, designando para a Ordem do 
Dia da sessão deliberativa extraordinária a realizar
se hoje, às 18h30min, anteriormente convocada, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 
,1-

REQUERIMENTO N° 367, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
367, _de 1996, do Senador Waldeck Omellas e ou
tros senhores Senadores, solicitando, nos termos re
gimentais, a criação de comissão especial constituí
da por onze titulares e igual número de suplentes, 
para até 15 de dezembro de 1996, promover discus
sões e estudos que resultem em propostas de aper
feiçoamento das políticas governamentais para a 
Região Nordeste, inclusive seu acompanhamento e 
avaliação. 

-2-
REQUERIMENTO N2 373, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
373, de 1996, do Senador João França, solicitando, 
nos termos .regimentais, a retirada do Projeto de Lei 
do Senado n• 63, de 1996, de sua autoria, que dis-

põe sobre a remissão de créditos tributários federais 
de pequeno vale· I 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 12, DE 1996 

Discussão, em tu mo único," do Projeto de Re
solução n• 12, de 1996, de autoria do Senador Leo
mar Quintanilha, que acrescenta dispositivo à Reso
lução n• 5, de 1996 •. excluindo dos limites de opera
ções de crédito do Estado de Tocantins a garantia 
prestada no art. 12, íendo · 

Parecer favorável, sob n• 207, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Econômlcos. 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 37, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 37, de 1996 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n• 206, de 1996), que autoriza o Estado de 
Minas Gerais a contratar operação de crédito junto à 
Financiadora de Estudos e Projetes - FINEP, no va
lor de nove milhões, novecentos e dez mil, cinqüenta 
e cinco reais e setenta centavos. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h22min.) 

Ata da 59ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 7 de maio de 1996 

2ª sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência da Sra. Emitia Fernandes 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Ma
galhães - Antônio Carlos Valladares - Ar
lindo Porto -Artur da Távola- BeiJo Parga
- Benedita da Silva - Beni Veras -
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jor
ge -. Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Él-

cio Álvares - Emília Fernant;les - Epitácio 
Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião 
Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira 
- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson 
Camata - Gilberto Miranda- Gilvaní Bor
ges - Guilherme Palmeira - Hugo Napo-· 
leão - Jader Barbalho - Jefferson Peres 
- João França·-' João Rocha·- ·Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat 
Marinho - José Agripino - José Alves -
José Bianco - José Bonifácio - José 
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Eduardo Outra - José Eduardo Vieira -
José Fogaça·- José lgnácio Ferreira -José 
Roberto Arruda- José Sarney -Júlio Cam
pos - Júnia Marise - Laura Campos - Levy 
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara -
Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce Pin
to - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Odacir 
Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias -
Pedro Piva- - Pedro Simon - Ramez Tebet -
Roberto Freire- RobRrto Requião - Romero 
Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima 
- Sebastião Rocha - Sérgio Machado 
Teotónio .Vilela Filho - Totó Cavalcarlte -
Valmir Campelo - Waldeck Ornelas. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de . 74 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, de
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balho$. 

A Sr' 1• Secretária em exercício, Senadora Be
nedita da Silva, proce~rá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República . 

NOME: 
Fli.IAÇÃO: 

NATI.lRAL DE: 
ENDEREÇOS: 

1964 

1970 
1971 

1mns 
1971 

CURRICULUM VITAE 

LOURENÇO FERREIJtA DO PRADO 
O;rivio Fenm. do Prado t 
G:novew. P~ lã Silva 
Buritis,. Ullli (MG). casciclo aos 10.011.39 
Rm.; SQSl14,Bioco"J'", Apt. 301 
Td.: (061) 245-5264 c 245-7916 
CEP.: _703SJ-100 • BRASiuA - DF 
Ttab.: Praça dos Tnbuc:ais Superion:s- E4. Sl!de 
Gabinete, 14113 • t• AllcW 
Te!,; (061) 216-4515- FAX: (061) 226-7463 
CEP.: 70097·900- Bll.ASii.IA- DF 

E§ÇQLABWAQJ: 

Curso !1!miço Cocubilidadc,. CEMEB Ee&mc Brmoo. B~ 
(DF) 
Curso de Dlmto.. UIIB • Uoiveoidadc de Bruilia, Btui& (DF) 
Cuno Adminim'ldorcs Silldicm, FU!Idlç:io GetUSo Vqu. Rio de 
Janc:iro(RJ) 
Divenln CUI'$0S de ~·,izaçlo Direito de Trlb&lbo 
Mestrado =n DIREITO DE ESTADO, Ulliw:rsid&dc: de Bruilia 
UnB. Bruilia,. (DF} 

Submetendo à deliberação do Senado 
Federal nomes indicados para cargos cujo 
provimento depende de sua prévia aquies
cência: 

MENSAGEM N" 164, DE 1996 
(N" 371/96, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal 

Nos termos do § 1•, in fine, do artigo 111 da 
Constituição, tenho ·a honra de submeter à aprova
ção .de Vossas Excelências a recondução de Lou
renço Ferreira Do Prado, para compor o Tribunal Su
perior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista 
Temporário, representante dos trabalhadores, no 
triénio de 1996 a 1999. 

Os mérltos do indicado, que me induziram a 
escolhê-lo para o d~empenho desse elevado cargo, 
constam do anex(),curriculum vitae. 

Brasma - DF, 7 de maio de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

''''"' 
197li7S 

1975193 

"""" 1,..,., 
'"""' 1993196 
1993196 

,,., 
,,.,. 
"" ..... 
'"' ""' 

Comu!tor Juridico. Din:ror' 5ea'eUrio e V".ce-Pre!idaa do 
Sindicco dos Banci:rio:l de Bru& (DF) 
Membro d& Comb.do do Eoquammc:mo SilldicaKES, Miailtt:rio 
doT ....... 
Juiz C1amso reprexmmte dos 1nballlaclora a r JUDll. de 
ConC:iliaçlo e Julgammta de BJUilia (DF) 
~ Scm:tírio, Sccmirio de Rdaç&s ~ e 
~dem:e daCONIEC 
Membro 4o Cooadbo Nlcioa:al de Imormíâea c Aulotnlçlo
CONIN 
Membro do Conxlbo CW'Idor do FGTS, Brasi!ia (DF) 
Membro elo _Co~ Monetario Nac:ioa&L Brui.lia (DF) 
MiMuo Clauim. do Tribunal Superior do Tnb.lbo 
Pteaidente dl CONIEC 

CONGR(;SSQS NO PAiS f: MISSÕES AO pm:sroB 

A partir deste ano passou a paniciplr de lodos os evcmos ela 
CONTEC -=- - - . 

XIX Cong=.w Mlmdilll di: FtET, cm eu.eu(V~) 
:xn C~ Mlmd.ial d& CIOSL. Oslo (Noruep) 
~ Tb::Dico da. T~ do a~ jumo a 
Coaf'=incia OIT, em ~ (Suiç:a) 
Tesouteiro d& Ccmnl Gerá dos Trabalhldores CGT 
Chefe ~eg:aç~o T rabalbadores do Braii. orr em GCIXbn (Sulç:a) 
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19119/92 
1991 

1991 

1992 

"'' 
1994 

"" 
1991 

"" 
1993 

"'' 

1961 
1963 

1969 

1910/7< 

~Vice-Pn:!idemed&Co~Gcnldo-.T~CGT 
XXII Coqresso Mlmdial. da fiEl', Sm Frmcixo. CaliflJmia 
(USA) 
Membro Efeãvo do Excattivu Muodial d& FIET. V'a-Ptaidmla 
da IRO-FIEi e Sotmirio-Gcra1 da CABS Canf"ukraçlo Pm 
~ de Bux:irios c ScJcuriUrios (S.IOIC., Coaa Ric:a) 
XV Ccmgre:110 MUDdial da CIOSL, em C:uacu (Vcncmdl.) 
LXIII Rculliio do coame ~ Muaclial. u FIET (Allmm:l.a 
-"""") 
SemDWio 50ixe "'FUDdos e ~ • E.xperiéaçia do Chilo" 
(Sa=iaso • Cbile) 

Orde!n do Mérito Judiei&rio do Tnbllbo, gJllll de Comcodldor pdo 
TST-TribuDIJ Superior do Trabalho 
Medalha Joio Cilldido de Olivrira Nee:o, TR.T fi R.egilo • Ro:iiê 
(PE) 
Ordem do MUito de Dom Botco, pu de <irmdG 05cial, 
outorgada pelo TR.T ·Ir!' Rt(Pio. Brui!i:& {DF) 

Ordo= do Mbito JudtciiricJ do Tnbalbo. grm de Gtu~~ 
ouuxpd& pào Tribunal Sl.lpCI'ior do Trab&iho (TSn 
Ofdcl:a do Mérito Jwliciirio do Tnbalho, grm de Gran~rw:,. 
OUiocpda pdo TRT lf!' Regilo, Brasilia(DF) 

fXPEBTÊNCU. PBQEl$TONA.J 

Bancino. empregzdo do BA."'<ESP ...... por CQilC\lnll pUbliCQ, 
SoliciucSor · AcadCmico, OAB-DF, ~am es_ugio profi:ssiocal 

"'""""'-
Prolbsor de ConWillidade Bmcari&.. ColCgio do !'i'Uelco 
Bmdcinme, DF 
Membro da Comísslo do Enquadnmemo Sindical • CES. MTPS, 
Brasilia (DF) 
Excn::ido PrclWiocat da Adv~ m. U'C:I. ~ eo1110 
ck:f=lor de cmpreg:adol c :a.ssessc;Jria ~ rdcM t 
im6vCs. • 
Pvtiap.çio ativa como expositor e/ou debuedor em dM:ncs 
~ :1impó:!ios e OUIIO$ evmtos relativos ao Dir'mo 
Coasàtudcma1, do Tr1b.Jbo. Pfmdcnciirio, Civil. Comercial. 
TriJ:IuWio e Penal. em Bruilia (DF) e outrU Capltlis. Aluou 
~ DU clixu.u6a tra\'adU dunmt I A.ssembiéi& Nac:ioml 
Constiruinlc e o proces.so misional de 1993194, &trtro das 
~ COIIIU:sõcs TCD:Wicu. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cíáadania) 

MENSAGEM No 165, DE 1996 
(N• 372196, na origem) 

:E;xcelent;lssimos Senhores Metcl:lros do SenaCo Fel:!.eral 

Noa ter=oa do S lll, in fine, do "-::"tigo lll <ia 
constituiçÃo, teaho .a honro~~. de submeter i at>rovl!ç:io de Vos11a1J 
EXcelinci.aa o n01M do Jos:! l"IllHO, p•:-a comõ>Or o Tribunal Superior do 
Traba!bo, no caro;o de Suplente .:1• Miz:!.istro Cla~sis:ta Temporãrio~ 
repro!l•ntante doa t::r:abalh4d.or••• no triinio de 19'36 a 19~9. 

Oa =iritos do indicado, que rrte induziram a 
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Brasílía-DF. 7 de maio de 1996. 
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tl dt. jll1Úu1, P'tO'u.4d.!t pe!D V1t, AluLi.b4l. ~WW!·' 
du, azi.vaga® Upt~ tnt Pltt~t~SG~. 

Po11tU.dpou. da s~ dt c~ ~· 
p.WLo~ pdA. F!TIU, Ft~ I~~.al.' 
dg~ Tltdb4lit4doi!.U JJ~-~.eo:r.1, Jt~IJ ~o S-i.!!_ 
~ ~ .l!~.ieo4 dt -Ow.zil.w,- IIII dia. /4 • 

dt ~de /99,, 

Enco~ 0:0111 o ~ d4_ f~vu;l.:r;, !);t._ 11ocbvu: • 

~. tto á4D. 1- dc J~a. na~ do':.· 
.ll~.ic:o.l, dE $W, I'«U!c, 40""C 11 P.fArw ~ai.. 

l'~tt~6Wu. Pdle.u:u .&oblr.t Abu.tu.u. Eo:aiiÔ~ t &!• 

J"tgo, .or.lt4U::W 110 l'a.ú.ei.o do iu.bo~.Uu:11~. do Sut· 

~ ~· .11~"" dt Sio ?.zu.tq, 

Etr %9 df. a.go.~o,t:, dt /994, """"'" paut"" S4n.d4u
.ro do.a loi~.U:O.& d~ C.UU:c..~A.a, U4umindo o e4::: 
go de. Vtttg41ia no Co.u.dho da. Fed.~.i4 do4 .1!~ 

~«.a4 do S4Ud.o de Sio P.;w.tQ, ><a ~ 1<111: 

.u.t4d4 I(C .. d.c.4& u c ts dt rtOSA.Q/94. 

f99of •.••••.••• ~············ e .. a1 de. .u.:~M. 5a .. u.t.i.WD P~tu.i.c!tAU r/J1. F~- __ 

.wtd.e.ic de-lo Me.t4ti.tg4Co4 <il;r E4.ucdo dt Sã.a PIW.i.a,' 

,NM." ;tlt..i.ê.:4u de 12 dt Jll.nWtD de nq~ .:~.r r d~
jl1ll(,t.ILQ dt 1991, 

rns ..................... ~. P~a das~ - l'll.gpo~.t.:r. .u T.t.:UU6a!UIQ;· 

tio Eca~-s~ f!M4. ~ &o~.ouo..:.t; I!.UL:.zurill r.a 
d.i4. J 4 de ôt.OJV!.c.iM, 1<4 u:dc d.it. ESAF • E&eaL: 4 
~.t.or.ac.ia Fo:z~, E.&.tM.da. d.t.- trll44_ 1:111 4 • 

B~. ts r. eOll! 4 pu.enc.~ 4 v4.W .. loliA.i.&.ttQ" c o -
furo. Stt. P>lu.(.d(ll.tc. d.llk~, Fwwulol H~ 
qttt Cuu:Jc~oo. • 

P~u. d.1 RUUI.i.io ~ di1 FmU • Fc.dt.u· 

çao I~n.ctt dD4 T.Wa.!h.:tdo.ow. IW IndiY-' 
~ lof~.i=.l., u e.<d4át dt V411C.11a.v~. c~
r:G: t o~ II.WII.i.ÕU ~ e.<.dadu dt. Nova: Yoi!.k t • 

lu-.i. • E.t..t4c!o.~o UI!.ÚÚI4. 

P~o11 do I CONSIG - J Co,.~u dA. ~

o:&U.I.IIO' Gl.obla, Jt~ '"" rt.Uu 1 t ' dt jUI!h4 
.ttlldo c:.- .CUI!l< lof~.~ou.L, ~~~ Co- Eu.Qpw., 

Zo1111.1 f1141tc:.«4 t Na,.r.a.. 
~U. drJ tf CDII!Ju.f.4Q dA FU.T'UI, ~ob.o.t <1. Rit!, 

i~ In.tqJUI.CÃq, U.....:d.zdt t So~ -~ 

IWIIM~, t.r.w.dD a: tGc.i.tq tal Su.UICI~ A.«u, M· 

gt.n.eina, 11D p~ rir. 25 ~ t1 de iu.!J:419S. 

&.pau«do s~ dd. Ft~tCMÇ4o ~-Aro!W,ea.

""' do• r~ 1144 IrtdÜ.t..t.Wu. .ll~.ic44' 
~~~ ,- AíUIW~" • FLATUI, ll.e.ptU~ o • 
~ 11D d.UI, f1.,.95, UI 5u.EM4 Mlf.u • A.tg~ 
~. 

P~ dQ .tq Congu....:.o ~1<11/. dr. t:lt!i!gadG4' 

~-UJ4 pch .IIQII.U.CI'ta '<.:te40114.t diz. U1!./.JJJzJU ~ 
IPICI'.tll..i.l: - w.u ~Mdr. • SW.l".l., -~~ 110~ ~ 

H t. f9 dt. jcdho, ta~ &wto~ A..<.ll.t6 • Mgcn.t.i.M.. 

Em <IU..:..io 4Dl.tnf, 11.1t'!Lu:wi:r. tft 30 dt Ju.thD, ll.tcf· 

bw.. o TZ:u.to dt Ci.dl:uJiin IIM~(I.UMt, OU.:O>tgadG pWJ. 
~ ~ dt S=to1 ~ ti'Out.-:. 

(À Comissão de-Constituição. Justiça e Cidcidaniaf 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O 
expediente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu a Mensagem n• 163, de 
1996 (n• 369/96, na origem), de 6 do corrente, refe
rente ao demonstrativo das emissões do real relati
vas ao trimestre janeiro-março de 1996, as razões 

delas determinantes e a posição das reservas inter
nacionais a elas "'nculadas: 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pela Sr" 11 · 

Secretária em exercício, Senadora Bene<lita da Sil
va. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 92, DE 1996 

"Institui a meia-entrada para estu
dantes e idosos em espetáculos artísti~ 
cos, culturais e esportivos e dá outras 
providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica assegurado aos estudantes regu

larmente matriculados em estabelecimentos de ensi
no público ou particular, nos níveis fundamental, mé
dio e superior, bem como aos idosos, a redução de 
50% (cinqüenta por cento) nos preços efetivamente 
cobrados para o ingresso nas casas de diversão e 
espetáculo, casas de cultura, museus, praças espor
tivas e similares de todo o território nacional, nos ter
mos desta Lei. 

§ 1• Para os efeitos desta Lei entende-se por 
idoso a pessoa com idade igual ou superior a 65 
(sessenta e cinco) anos. 

§ 2• A redução estipulada no caput deste arti
go não incidirá sobre eventuais preços promocionais 
temporários que sejam iguais ou superiores aos 
50% (cinqüenta por cento) de desconto sobre o pre
ço normal praticado pelo estabelecimento. 

Art. 2° Para usufruir do desconto estabelecido 
por esta Lei, serão exigidas as seguintes provas de 
identificação: -

1 - Para os estudantes, a carteira de identidade 
estudantil expedida por sua respectiva Associação 
ou pelo estabelecimento de ensino onde o aluno for 
matriculado, desde que o aludido estabelecimento 
possa emiti-la de acordo com as especificações a 
ser determinadas pelo Governo dos Estados e- do 
Distrito Federal. 

11 - Para os idosos, o do_cumento de identidade 
padrão emitido pelos órgãos competentes. 
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Art. 3' As carteiras de identidade estudantil se· 
rão válidas em todo o território nacional nos primei· 
ros 60 (sessenta) dias do ano subseqüente ao da 
sua expedição. 

Art. 4' Caberá às administrações das esferas 
estadual e municipal, por intermédio dos seus órgã· 
os setoriais, regulamentar e estabelecer formas de 
fiscalização do cumprimento desta Lei, definindo as 
sanções cabíveis a ser impostas aos estabelecimen· 
tos que infringirem o esiipulado pelo presente instru
mento legal. 

Art. 5° Excetuam-se da obrigatoriedade defini· 
da pelo art. 1• da presente Lei, os estabele_cimentos 
que, em obediência à legislação estadual ou munici· 
pai especifica, estejam concedendo descontos, aos 
estudantes ou aos idosos superiores a 50% (cin· 
qüenta por cento) do preço total. 

Art. 6• O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no _prazo de 90 (noventa) dias da data de sua pu
blicação. 

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Art. s• Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificação 

O propósito fundamental do presente Projeto 
de Lei é claramente expresso em seu texto: permitir 
- ianto aos estudantes, quanto aos idosos - maiores 
facilidades para freqüência aos eventos e aos espe-
táC::ulos culturais e de lazer, aos museus e às casas 
de cultura, materializados em um desconto de 50% 
(cinqüenta por cento) no preço dos ingressos, a co· 
nhecida meia-entrada. 

A Constituição Federal é bem específica sobre 
a questão, seja quanto aos direitos sociais do cida· 
dão (art. 6°) seja, quanto aos deveres do Estado em 
relação à garantia do pleno exercício dos direitos 
culturais de todo cidadão e ao acesso às fontes da 
cultura nacional (art. 215). 

Relativamente à concessão da meia-entrada 
aos estudantes, parece pacifico o entendimento 
quanto ao mérito da iniciativa. 

Importantes estudos especializados têm apon· 
lado para o imperativo de o processo educacional 
formal interagir de modo abrangente com as mani· 
!estações artísticas e culturais do contexto social. 

Este aperte recente demonstra que a escola 
não é o único agente educacional e, nesse sentido, 
as manifestações culturais, enquanto repre
sentações dinâmicas da sociedade, geram situações
de aprendizado de insubstituível importância. 

Dessa forma, a concessão do desconto para o 
ingresso em espetáculos e eventos de lazer e cultu-

ra só viria contribuir para ampliar significativamente 
o repertório de conhecimento dos nossos estudan· 
tes, enriquecendo sua qualificação profissional. 

Além do mais, o desoonto funcionaria como um 
inequfvoco incentivo, especialmente para os estudan· 
tes mais carentes, no sentido de lhes facultar os meios 
de acesso a um desejável aprimoramento cultural. 

Quanto aos idosos, nada mais justo e meritó
rio. Trata-se, normalmente, de um período da vida 
em que o cidadão, E?m geral apgsentado, merece re
ceber da sociedade todo tipo de atenção e suporte. 
Proporcionar-lhes o ingresso com desconto para as 
atividades de lazer e cultura seria, sem dúvida, uma 
forma de o Poder Público propiciar um beneficio jus
to para uma expressiva camada da população brasi· 
!eira, muitaB vezes dnerada com graves problemas . 
inerentes à idade e à condição social. 

Certos, pois, da importância da presente inicia~ 
tiva, contamos com o seu acolhimento por parte dos 
ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Sena· 
dera Marina Silva. -

(À Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) 

A SRA. PRESIDENTE (EmirJa Fernandes) -O pro
jeto será publicado e remetido à comissão ~ente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pela 
Sr" 1• Secretaria em exercício, Senadora Benedlla Silva 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 421, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

b, do Regimento Interno, para o OF. S n• 21, de 
1996, através do qual o Governo do Estado do Paraná 
solicita autorização para que possa contratar operação 
de crédito exlemo junto ao Banco lnteramericano de De
senvolvimento - BID, no valor de US$249,000,000.00, 
equivalente a R$242, 152,500.00, cujos recursos serão 
destinados a implementação do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano e Melhorias de lnfra-estrutu· 
ra Municipal - Paraná Urbano. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Os· 
mar Dias - Epitácio Cafeteira - Roberto Requião 
- Gerson Camata - Francelina Pereira - Júnia 
Marise- Valmir Campelo. 

REQUERIMENTO N° 422, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, 
para o Oficio n• S 27/96, do Banco Central do Brasil, 
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que encaminha solicitação do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul sobre a concessão de garantia a 
ser prestada da União nas operações de crédito a 
ser realizadas com a finalidade de criar mecanismos 
de ajudá .imediata aos pequenos produtores rurais, 
contando com o apoio do Governo Federal, que es
tendeu ao Estado do Rio Grande do Sul o Crédito 
Rural Emergértciai a Produtores da Região Sul, no 
âmbHo do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF), no valor de vinte e 
quatro milhões de reais. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996.- Emí
lia Fernandes - Sebastião Rocha - Pedro Simon 
- José Eduardo Outra - Valmir Campelo - Fran
celina Pereira- Adem ir Andrade - Ramez Tebet. 

A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) -
Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem 
do Dia, na forma do disposto no art. 340, 11, do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Sr' 1• Secretária em exercício, Senadora Benedita 
da Silva. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N• 422, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, 
para o Ofício n• S 27/96, do Banco Central do Brasil, 
que encaminha solicitação do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul sobre a concessão de garantia a 
ser prestada da União nas operações de crédito a 
ser realizadas com a finalidade de criar mecanismos 
de ajuda imediata aos pequenos produtores rurais, 
contando com o apoio do Governo Federal, que es
tendeu ao Estado do Rio Grande do Sul o Créd:to 
Rural Emergencial a Produtores da Região Sul, no 
âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF), no valor de vinte e 
quatro milhõesde reais. . 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - Emí
lia Fernandes - Sebastião Rocha - Pedro Simon 
- José Eduardo Outra - Valmir Campelo - Fran
celina Pereira- Adem ir Andrade - Ramez Tebet. 

A SRA. PRESIDENTE (Emnia Fernandes) -
Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem 
do Dia, na forma do disposto no ar!. 340, 11, do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Sr" 1• Secretária em exercício, Senadora Benedita 
da Silva. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 423, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 255, 11, c, 12, do Regimento 

Interno, requeiro que, sobre o Projeto de Lei do Se
nado n• 206, de 1995, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam
bém, a de ASsuntos Sociais. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996: - Sena
dor Waldeck Ornelas •. · 

A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) • O 
requerimento lido será oportunamente incluído em 
Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 255, 
inciso 11, alínea c, item 12, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pela Sr" 11 

Secretária em exercício, Senadora Benedita da Sil
va. 

É lido o seguinte: 

OF. PSD8/JIN2 875/96 

Bra:..nia, .1 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição do Deputado José Aní
bal pelo Deputado Nelson Otoch, como membro titu
lar, e do Deputado Unbiratan Aguiar pelo Deputado 
lldemar Kussler, como membro suplente, para inte
grarem a Comissão Mista destinada à analisar a Me
dida Provisória n• 1.415196. -José Anibal- Lfder 
do PSDB. 

A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) • 
Serão feitas as substituições solicHadas. 

A SRA. PRESIDENTE (Emitia Fernandes) • 
Presentes na Casa 7 4 Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 367, de 1996, do Senador Wa~
deck Omelas e outros Srs. Senadores, soli
citando nos termos regimentais, a criação, de 
comissão especial constituída por onze t1tu: 
tares e igual número de suplentes, para ate 
15 de dezembro de 1996, promover discus
sões e estudos que resultem em propostas 
de aperfeiçoamento das políticas ~ove":la· 
mentais para a Região Nordeste, 1ncluswe 
seu acompanhamento e avaliação. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Será cumprida a deliberação do Plenário. 
A matéria aguardará na Secretaria-Geral da 

Mesa as indicações pelas lideranças partidárias de 
membros para a referida comissão. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Item n" 2: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 373, de "1996, do Senador João 
França, solicitando, nos tennos regimentais, 
a retirada do Projeto de Lei do Senado n• 
63, de 1996, de sua autoria, que dispõe so
bre a remissão de créd~os tributários fede
rais de pequeno valor. 

Votação do requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 63, de 1996, vai 

definitivamente ao Arquivo. 
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -

Item n• 3: 
Discussão, em turno único, do P-rojeto 

de Resolução n• 12, de 1996, de autoria do 
Senador Leomar Quintanilha, que acrescen
ta dispositivo à Resolução n• 5, de 1996, ex
cluindo dos limites de operações de crédito 
do Estado de Tocantins a garantia prestada 
no art. 12 , tendo 

Parecer favorável, sob n• 207, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Econômlcos. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 

tennos do art. 235, 11, alínea d, do Regimento Inter
no. 

Passa-se à discussão do projeto em turno úni-
co. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discu.ssão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -

Item n"4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 37, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n•- 206, de 

1996), que autoriza o Estado de Minas Ge
rais a contratar operação de crédito junto à 
Rnanciadora de Estudos _e Projetes - FI
NEP, no valor de nove milhões, novecentos 
e dez mil, cinqüer\ta é cinco reais e setenta 
centavos. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
tennos do art. 235, item 11, alínea f, do Regimento ln
temo. 

Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -

Esgotada a matéria cónstante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, redações finais que, nos termos 

do art. 320 do Regimento Interno, se não houver ob
jeção do Plenáno, serão lidas pela Sr" 1• Secretária 
em exercício, Senadora Bened~ da Silva. 

Sãó lidas as seguintes: 

PARECER NO 222, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 12, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 12, de 1996, que acres
centa dispositivo à Resolução n• 5, de 1996, do Se
nado Federal, excluindO dos lim~s de operações de 
crédito do Estado de Tocantins a garantia prestada 
no art. 1•. 

Sala de Reuniões da Comissão, · 7 de maio de 
1996.- José Sarney, Presidente- Levy Dias, Re
lator- Ney Suassuna- Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N• 222, DE 1996. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28, do 
Regimento tntemo, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Acrescenta dispositivo à Resolução 
n• 5, de 1996, do Senado Federal, excluin
do dos limites de operações de crédito 
do estado de Tocantins a garantia presta
da no art. 12• 
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O Senado Federal resolve: 
Artigo único. O art. 1• da Resolução n• 5, de 

1996, do Senado Federal, passa a vigorar com o se
guinte parágrafo único: 

"Art. 1° ...•..•...•••..•...•.••••••.••••...............•..• 
Parágrafo único. A garantia de que tra

ta este artigo n&9 será computada para efei
to dos limites das operações de crédito, de 
conformidade com o art. 8" da Resoi!Jção n• 
69, de 1995, do 'senado Federal. 

PARECER N!' 223, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu· 
ção n" 37, de 1996. 

A Comissão"Diretora apresenta a redação final 
do projeto de Resolução n• 37 de 1996, que autoriza 
o Estado de Minas Gerais a contratar operação de 
crédito junto à Rnanciadora de Estudos de Projetes 
- FINEP, no valor de R$9.91 0.055,70 (nove milhões, 
novecentos e dez mil cinqüenta e cinco reais e se
tenta centavos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de · 
1996. José Sarney, Presidente - Levy Dias, Rela
tor- Ney Suassuna -

ANEXO AO PARECER N° 223, 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 de Minas Gerais a 
contratar operação de crédito junto à Fi
nanciadora de Estudos de Projetos - FI· 
NEP, no valor de R$9.910.055,70 (nove 
milhões, novecentos e dez mil, cinqüenta 
e cinco reais e setenta centavos). 

·O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Estado de Minas Gerais autorizado 

a contratar operação de crédito junto à Financiadora 
de Estudos e Projetes - FINEP, no valor de 
R$9.910.055,70 (nove milhões, novecentos e dez 
mil, cinqüenta e cinco reais e setenta centavos). 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste 
artigo serão destinados ao financiamento do Progra
ma de Modernização Administrativa do Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 2• A operação de crédito referida no artigo . 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor pretendido: R$9.91 0.055, 70; 

b) encargos: taxa de juros de longo prazo 
T JLP, acrescid<: tio spred de 6% a.a. (seis por cento 
ano), como remuneração básica do valor financiado; 

-taxa de 1% (um por cento) do valor de cada 
parcela do financiamento para atender despesas de 
inspeção e supervisão geral da FINEP; 

c) destinação dos recursos: apoiar o Programa 
de Modernização Administrativa do Estado de Minas 
Gerais; 

d) condições cJ.e pagamento: 
- do principal: em trinta e seis prestações men

sais após carência de vinte e quatro meses; 
- dos juros, trimestralmente na carência e 

mensalmente na amortização; 
e) garantia: cotas do Fundo de Participação 

dos Estados. 
Art. 32 A autorização deverá ser exercida no 

prazo máximo de duzentos e setenta dias, contados 
da data de sua publicação. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Os pareceres lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Sr" 1 ª Secretária em exercício, Senadora Benedita 
da Silva. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 424, 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 
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 ga
rantia prestada no art. 1° 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - José 
Bonifácio- Totó Cavalcante. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) • 
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. · 

Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro

mulgação. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sr" 
11 Secretária em exercício, Senadora Benedita da 
Silva. 

É lido o seguinte: 
REQUERIMENTO N• 425, 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 
Resolução n• 37, de 1996, que autoriza o Estado de 
Minas Gerais a contratar operação de crédito junto à 
Rnanciadora de Estudos e Projetes - FINEP, no va
lor de nove milhões, novecentos e dez mil, cinqüenta 
e cinco reais e setenta centavos. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1996. - José 
Bonifácio- Totó Cavalcante. · 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Em votação o reqUerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro

mulgação. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 
421, de 1996, de urgência, lido no Expediente, para 
o Ofício S n• 21, de i 996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 1 

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. 42 da Resolução n• 37, de 1995. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
Presidência designa para a sessão deliberativa or

. · dinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 161, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Re
querimento n• 1.403, de 1995) . 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n• 161, de 1 995, de autoria do Senador 
José Eduardo Outra, que altera a Lei n• 8.031, de 12 
de abril de 1990, e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 443, de 1995, da Co
missão 

- de Assuntos Económicos, vencidos os Se
nadores Jonas Pinheiro e Vilson Kleinübing. 

. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do 
Requerimento n• 1.149/95, de audiência) 

-2-

EMENDA DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 4, DE 1992 

Discussão, em tu mo único, da Emenda da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n• 4, de 1992 (n• 
3.314/92, naquela Casa), de autoria do Senador 
Maurício Corrêa, que acrescenta um § 2• ao art. 
1.031 do Código de Processo Civil, transformando o 
atual parágrafo único ein § 1°, tendo 

Parecer contrário, sob n• 182, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 74, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 7 4, de 1995 (n• 3.838/93, na Casa de 
origem), que inclui no Plano Nacional de Viação o 
trecho que menciona, no Estado de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 148, de 1996, da Co
n1issã0 

- de Serviços de Infra-Estrutura. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 76, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 76, de 1995 (n• 4.228/93, na Casa de 
origem), que altera a redação do art. 2° da Lei n• 
5.698, de 31 de agosto de 1971, que dispõe sobre 
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as prestações devidas a ex-combatente segurado da 
previdência social e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n2 159, de 1996, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 227, DE 1995 

{Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Re
querimento n• 1.364, de í 995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 227, de 1 995, de autoria da Senadora 
Benedita da Silva, que inscreve o nome de Zumbi 
dos Palmares no Livro dos Heróis da Pátria, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Gerson Camata, em substituição à Co
missão de Educação. 

-6-

PROJETO DE-LEI DO SENADO N2 281, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Re
querimento n• 1.551, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei 
do Senado n• 281, de 1995, de autoria do Senador 
Júlio Campos, que dispõe sobre a leitura de jornais 
e revistas como atividade curricular, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator. Sena
dor João França, em substituição à Comissão de 
Educação, favorável, nos termos de substitutivo que 
oferece. 

-?-

PROJETO DE LEI1)0 SENADO N2 21, DE 1995 

(incluído em Ordem do Dia nos termos do Re
querimento n2 260, de 1 996) 

De autoria ·do Senadora Benedita da Silva, que 
institui Programa de Educação para a Preservação 
do Património Ecológico. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) • 
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a ses
são. 

(Levanta-se a sessão às 18h45min.) 

Ata da 60ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 8 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Sarriey, Teotónio Vilela Filho, Júlio Campos 

Odacir Soares, Renan Calheiros, Levy Dias, Emília Fernandes e Ramez Tebet 

ÀS t4 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães 
- Antônio-Carlos Valiadares - Artur dá Távola -
Belio Parga - Benedita da Silva - Beni Veras -
Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson 
- Casildo Maidaner - Coutinho Jorge - Darcy 
Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - El
cio Alvares - Emnia Fernandes - Epitácio Cafetei
ra - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fer
nando Bezerra - Flaviano Melo - Francelino Pe
reira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson 
Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges -
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Íris Re-

zende - Jader Barbalho - Jefferson Peres -
João França - João Rocha - Joel de Hollanda 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Bonifácio - 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 - Lúcio Alcãntara 
- Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto 
- Mauro Miranda - Nabor Júnior - Odacir Soa-
res - Onofre Quinan - · Osmar Dias - Pedro 
Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina 
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire 
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- Roberto Requião Romero Jucá - Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Ro
cha - Sérgio Machado - Teotonio Vilela Filho -
Totó Cavalcante - Valmir Campelo - Waldeck 
Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 78 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. ' . 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Na
bor Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

SGM!P372 

Brasma, 2 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia que o Bloco Parlamentar PPB!PL indicou o De
putado Fetter Júnior, como suplente, para integrar a 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul (Se
ção Brasileira), em substituição ao Deputado Augus
tinho Freitas. 

Na oportunidade, solicito tomar sem efeito o 
SGM!P 76, de 31 de janeiro do corrente. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de apreço. - Luís Eduardo, Presidente. 

OF.P!N° 97196 

Brasma, 6 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Cumprimentando-o cordialmente, gostaria de 

comunicar a Vossa Excelência que a Comissão Par
lamentar Conjunta do Mercosul realizará uma Reu
nião da Mesa Diretora nos dias 9 e 1 O do corrente, 
em Buenos Aires. 

Solicito que Vossa Excelência autorize a via
gem do Senador Lúdio Coelho, Secretário-Geral da 
Seção Brasileira da referida Comissão e da Dr" Ma
ria Cláudia Drummond, Consultora Legislativa, com 
ônus para essa Casa (passagens e diárias), bem 
como abono das faltas durante o período mencionado. 

Respeitosamente, Deputado Paulo Bornhau
sen, Presidente. 

OFÍCIO N° 266/96 

Brasma, 18 de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco PPB!PL, o Deputado Fetter Júnior, como 
suplente, em substituição ao Deputádo Augustinho 
Freitas, para integrar a Comissão Parlamentar Con
junta do Mercosul (Seção Brasileira). Na oportunida
de solicito tomar sem efeito a indicação anteriormen
te feita através do ofício n• 48/96, de 17 de janeiro 
de 1996. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPB!PL. 

OFÍCIO N°369/96 

Brasília, 26 de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Execelência 

pelo Bloco PPBIPL, o Deputado Basmo Vilani para 
ingtegrar, como titular a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1412, 
de 25 de abril de 1996 (Convalida a MP n• 1369/96) 
que dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sis
tema Financeiro Nacional e dá outras providências, 
em substituição ao anteriormente indicado. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco PPBIPL. 

OF. 26/96-LPSDB 

Brasma, 24 de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos ter

mos regimentais e em substituição ao Senador 
Teotonio Vilela Filho, indicar os nobres Senadores 
Lúcio Alcântara e Pedro Piva, na qualidade de titu
lar e suplente, respectivamente, representarem o 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), na 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, Líder do PSDB. 

OF. GLPMDB N° 332/96 

Brasília, 7 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia a substituição do Senador Fernando Bezerra, na 
qualidade de titular para suplente, e o Senador Car
los Bezerra na qualidade de suplente para titular, 
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como membros representantes do PMDB na Comis
são Mista incumbida de examinar a Medida Provisó
ria n• 1.415 de 29 de abril de 1996, que dispõe sobre 
o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da 
Previdência Social, altera alíquotas de contribuição 
para a Seguridade Social e institui contribuição para 
os servidores i nativos da União, ficando a mesma 
assim constituída: 

Titulares 
Senador Carlos Be.zerra 
Senador Humberto Lucena 

Suplentes 
Senador Ney Suassuna 
Senador Fernando Bezerra 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelência protestos de alta estima e consideração. 
- Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 

OFÍCIO N° 508-L-BL.PARU96 

Brasma, 8 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Exa. que os Deputados Inocên

cio Oliveira, Pedrinho Abrão, José Canos Aleluia e 
Abelardo Lupion deixam de fazer parte da Comissão 
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória 
n°1.415, de 30 de abril de 1996, que Dispõe sobre o 
reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Pre
vidência Social, altera alíquotas de contribuição para 
a Seguridade Social e institui contribuição para os 
servidores inativos da União. 

Indico para as referidas vagas os Deputados 
José Carlos Aleluia, João Mellão Neto, Vil mar Rocha 
e Saulo Queiroz, respectivamente~. 

Atenciosamente, Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do Bloco Parlamentar. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Os ofí
cios lidos vão à publicação e serão feitas as substi
tuições solicitadas. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Nabor Júnior. 

É lida a seguinte: 

COMUNICAÇÃO 

Comunico que nos dias 9 e 10 de maio deste 
ano estarei ausente do País, participando da Reu
nião da Mesa Diretora da Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul, que terá vez em Buenos Ai
res- Argentina. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1996. - Sena
dor Lúdio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - A comu
nicação vai à publicação, na forma do Regimento ln
temo. 

O Senhor Presidente da República editou a 
Medida Provisória n• 1.4:18, de 06 de maio de 1996, 
que 'autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamen
to Fiscal da União, em favor de Encargos Financei
ros da União - Recursos sob Supervisão do Ministé
rio da Fazenda, crédito extraordinário até o limite de 
R$ 8.000.000.000,00, para os fins que especifica'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMOB 

1.Nabor Júnior 
Ronaldo Cunha Lima 

José Fogaça 
Maliuce Pinto 

PFL 
Bello Parga 
Francelina Pereira 

Lúdio Coelho 

Joel de Hollanda 
Hugo Napoleão 

PSOB 
José lgnácio Ferreira 

PT 
José Eduardo Outra Benedita da Silva 

Valmir Campelo 
PTB 

Emilia Fernandes 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco (PFL -PTB) 
Lima Netto Paulo Cordeiro 
Saulo Queiroz Samey R lho 

Bloco (PMOBIPSO/PSUPSC/PMN) 
António do V alie Oscar Goldoni 

Bloco (PPBIPL) 
Roberto Balestra Carlos Airton 

PSOB 
Veda Cnusius Zé Gerardo 

Inácio Arruda 
PCdoB 

Sérgio Miranda 
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 8-5-96 - designação da Comissão Mista; 
O ia 9-5-96 - instalação da Comissão Mista; 
Até 11-5-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade; 
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Até 20-5-96 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 4-6-96 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) ·Será fei

ta a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) • Conce

do a palavra a V. Ex• por 05 minutos. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela 

ordem. Sem revisão do<orador.) - Sr. Presidente, V. 
Ex" sabe que tem sido assunto muito polémico a de
marcação das terras indígenas. E agora é aberto um 
prazo para contestação; na realidade, esse assunto 
tem sido muito debatido neste Senado. 

Sr. Presidente, tenho em mãos a Revista do 
Clube Militar, que reproduz artigo publicado no jor
nal Tribuna da Imprensa. E o meu requerimento de 
infonnações diz o seguinte: 

Na Tribuna da Imprensa, de 12 de 
outubro de 1995, o. Diplomata Joaquim de 
Almeida Serra publioou artigo, reproduzido 
com destaque pela Revista do Clube Mili
tar de novembro/dezembro de 1995, sob o 
tftulo "Apelo aó Ministro do Exército", criti
cando severamente a demarcação das ter
ras indfgenas, notadamente a Yanomami, por 
ele considerada como "crime de lesa-pátria". 

Dizendo ter mais de 50 anos de servi
ço público, "dos quais 35 no ltamaraty•, 
onde desempenhou todas as funções diplo
máticas, o autor, entre outros argumentos, 
afirma - e afirma categoricamente: 

"Como se sabe, o grande jurista Clóvis 
Ramalhete, pouco antes de morrer, advertiu 
o Governo brasileiro de que a ONU resol
veu, na reunião de Bruxelas, que as reser
vas indfgenas brasileiras serão inde
pendentes, a partir de 1996. Se até 31 de 
dezembro de 1995 não tomarmos juridica
mente anuladas as demarcações das reser
vas, elas serão declaradas independentes e, 
pouco depois, territórios sob a proteção dos 
Estados Unidos da América. Logo após, co
lónias norte-americanas." 

O fato de a denúncia ser subscrita por 
um diplomata de carreira de extenso currfcu
lo na Casa de Rio Branco aumenta-lhe a 
gravidade, pelo que, requeiro nos termos do 
art. 50, § 2•, da Constituição Federal, combi
nado com o art. 216 do Regimento Interno, 
que se digne o Exm" Sr. Ministro das Rela
ções Exteriores a informar: 

a) qual a "reunião de Bnixelas• da 
ONU a que se referiu o respeitado jurista 
Clóvis Ramalhete, citado pelo Diplomata 
Joaquim de Almeida Serra; 

b) qual o texto da referida resolução; 
c) qual terá sido o voto do repre

sentante brasileiro nessa alegada resolução 
da ONU; 

d) se o ltamaraty, no caso de ser a de
núncia conqreta e confirmada, tomou algu
ma providência no sentido recomendado 
pelo Embaixador Joaquim de Almeida Serra, 
para evitar que as tenras indfgenas - não 
apenas a Yanomami - já demarcadas, po& 
sam ser tomadas independentes, constituin
do-se em nações; 

e) finalmente, se na Comissão de Di
reitos Humanos e na Subcomissão de Mino
rias da ONU tramita alguma proposta para 
tomar as terras indígenas independentes. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1996. 

Esse é o pedido de informações que encami
. nho à Mesa, para que se possa aferir se é verdade 

ou não tão grave denúncia publicada na Revista do 
Clube do Exército. . 

O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet) • Senador 
Epitacio Cafeteira, a Mesa aguarda o requerimento 
de V. Ex". 

Passa-se à lista de oradores. . 
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 

Campos, primeiro orador inscrito. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 

Bezerra. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 

Jucá. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro-

berto Arruda. (Pausa.) . 
Concedo a palavra ao nobre Senador Adem1r 

Andrade. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 

Suplicy. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Bo

nifácio. 
S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro

nunciamento. 
O SR. JOSÉ BONIFÁCIO (PPB-TO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) • Sr. 
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, o Estado do!~· 
cantins recebeu, na semana passada, uma not1c1~ 
alvissareira que trago a esta tribuna para conheci
mento dos meus Pares e para conferir ao fato o me
recido destaque. 
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Trata-se da garantia, fornecida no segundo dia 
do corrente mês ao Governador Siqueira Campos, 
pelo Ministro das Minas e Energia, Dr. Raimundo 
Brito, de que o processo Iicitatório para a construção 
da Usina Hidrelétrica de Lageado, em nosso rio To
cantins, será aberto assim que o Departamento Na
cional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE receber 
o estudo de viabilidade técnica e económica do pro
jeto. 

Temos nesse episódio, Sr. Presidente, a de
monstração do dinamismo da mais nova Unidade da 
Federação, pois a construção da Usina de Lageado 
é um dos primeiros projetas de geração de energia 
elétrica a receber autorização do Governo para en
trar em fase de estudo de viabilidade após a recente 
reestruturação do setor. 

De fato, seguindo a diretriz descentralizadora 
da nova política energética, a usina será construída 
e explorada por um consórcio de que fazem parte 
empresas privadas e estatais, incluindo a Compa
nhia de Energia Elétrica do Tocantins - CEL TINS, a 
empresa Chilgener S.A. do Chile, a Companhia Pau
lista de Energia Elétrica, a Companhia de Eletricida
de de Portugal S.A., a companhia americana Central 
South West do Texas e a Companhia de Eletricidade 
de Brasma - CEB. Esse interesse por parte de com
panhias elétricas de outros Estados e de empresas 
estrangeiras constitui demonstração irrefutável da 
importância e da oportunidade da obra, e também s: 
constitui na certeza de que essa obra será conclUI
da, não se tomando mais uma obra inacabada neste 
País. 

A realização dos estudos de viabilidade foram 
confiados em setembro do ano passado pelo Gover
no do Estado à empresa Themag Engenharia, que 
procedeu ao levantamento topográfico da área sem 
o uso de explosivos por exigência da Celtins, fato 
que demonstra a preocupação do governo e da em
presa com a preservação ambiental. Estudadas as 
opções levantadas no anteprojeto, os técnicos da 
Tlhemag apontaram como melhor solução em termos 
económicos, energéticos e ambientais a localização 
da barragem pouco acima da foz do rio Lageado. A 
capacidade de geração da usina, escolhida essa op
ção, será de 1.020 megawatts. 

Os estudos de impacto ambiental estão sendo 
feitos pela Tlhemag, em colaboração com repre
sentantes dos municípios da área de abrangência do 
lago a ser formado e com uma equipe de professo
res e alunos da Universidade do Tocantins - UNI
TINS, e se prevê, para o final deste mês de maio, a 
conclusão do Relatório de Impacto sobre o Meio 

Ambiente - RIMA, última condição imposta pelo Go
verno Federal para o início do processo de licitação. 

Os benefícios imediatos da energia a ser pro
duzida pela usina não se limitam ao Tocantins, que 
poderá exercer plenamente sua vocação para o 
agribusiness com a possibilidade de beneficiamen
to de sua produção rural. Muito mais que isso: a po
sição estratégica da usina, situada no coração do 

.. País, permitirá a exportação da energia para os sis
temas energéticos do Sul-sudeste ou do Norte-Nor
deste, suprindo assim as eventuais sobrecargas 
nessas redes. Com efeito, inicialmente, o Tocantins 

só consumirá um quarto da energia produzida pela 
usina, disponibilizando três quartos para o resto do 
País. 

Um outro dado de grande relevo é o custo final 
do megawatt a ser produzido em Lageado, uns dos 
mais atrativos do Brasil. Dependendo também de 
entrar em operação a Usina de Tupiratins, o custo 
do quilowatt de Lageado foi orçado entre 24, 34, 25 
e 48 dólares norte-americanos. 

Segundo o Presidente da Celtins, Jorge Quei
roz de Morais Júnior, o consórcio já viabilizou a ob
tenção de cerca de oitenta por cento do valor total 
da usina, podendo iniciar a obra tão logo vença a Ii
citação. 

Esse consórcio formado por empresas públicas 
e privadas, nacionais e estrangeiras, já têm inclusive 
o orçamento da obra que custará por volta de R$ 
1.200 milhões, sendo que a Celtins arcará com 30% 
do valor total da usina, caso o grupo venha a vencer 
a licitação; a empresa chilena com a participação de 
25% no empreendimento; a Companhia Energética 
de Brasma com 16%; a Companhia Paulista de 
Energia Elétrica com 9%; a Companhia de Eletrici
dade de Portugal S/A com 10% e a Central South 
West do Estado do Texas, nos Estados Unidos, com 
10%. Essas empresas foram representadas por 
seus di retores no úttimo dia 02 de maio, em Palmas, 
por ocasião da assinatura do convênio. 

o Sr. Totó Cavalcante - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Concedo o aparte ao 
nobre Senador Totó Cavalcante, com muito prazer. 

o Sr. Totó Cavalcante- Nobre Senador José 
Bonifácio associo-me ao seu pronunciamento, mas 
vale lembrar ao Senado que toda a área a ser inun
dada já está resolvida porque as empresas, i~~lu
sive, adquiriram dos fazendeiros, dos propnetanos 
daquelas terras toda a área, de um m_?do geral, 
sem nenhum trauma de desapropnaçao, o que 
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vem na realidade mostrar ao Brasil a competência 
do Estado do Tocantins na solução dos negócios 
atinentes à desapropriação para a implantação de 
grande obra. 

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO- Agradeço ao nobre 
Senador Totó Cavalcante, pelo seu aparte. 

Concluindo, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena
dores. gostaria de encerrar este breve pronuncia
mento com elogio ao povo e ao Governo do Estado 
do Tocantins, pela det'erminação e coragem que 
vêm demonstrando na construção da riqueza de um 
Estado que, outro dia, nascia pobre. Ou, antes, nas
cia com a única riqueza constituída por sua gente. 

O Tocantins precisa muito pouco do Brasil para 
se viabilizar. O Tocantins necessita tão-somente que 
o Governo Federal, que a União, lhe dê o que é seu 
de diretto, ou seja, aquilo que está previsto n~ Cons
tituição de 1988. A Nação brasileira deve, hoJe, US$ 
800 milhões ao Tocántins, o que já daria para cons
truir essa hidrelétrica, caso fosse construída com di
nheiro público. Mas o Tocantins, sem receber aquilo 
que lhe é devido, espera que o Governo Federal não 
o atrapalhe; ao contrário, deixe-o desenvolver as suas 
ações com a sabedoria e a postura do estadista José 
WHson Siqueira Campos. O Tocantins pode, embora 
com dificuldade, caminhar com os próprios pés. 

A barragem da Usina de Lageado nos dará a 
oportunidade de ter um grande lago que servirá para 
os esportes náuticos e mais de 1 00 quilômetros de 
praias artificiais. 

A Usina de Lageado não será feita apenas 
para gerar energia. Em função dela, muitos outros 
empreendimentos aparecerão no· Tocantins, desde 
que o Governo Federal não atrapalhe esse Estado 
que tanto precisa da União, mas que nada tem !ece
bido. 

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

Durante o discurso do Sr. José Bonifá
cio, o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeira da 
presidencia, que é ocupada pelo Sr. Júlio 
Campos, 2" Vice-Presidente. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação de lide
rança. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira, 
como Lfder, por 05 minutos. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. 
Como líder.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
o ex-Partido Democrata Cristão, posteriormente fun
dido ao Partido Democrata Social, originou o PPR. 
Por um processo de fusão com o PP, transformado 

· em PPB, teve sempre um secretário da maior com
petência, homem que se dedicou ao serviço do nos
so Partido, Rosalvo Freire Azevedo, que foi secretá
rio em todas as suas fases. Falecido ontem e sepul
tado hoje, aqui em Brasma, terra que adotou para vi-
ver o resto de seus dias. · 

Nosso Partido está enlutado com o falecimento 
de Rosa Ivo. Não era parlamentar, nunca o foi, mas 
isso não diminuía o amor que tinha pelo Partido; em 
momento algum isso se constituiu em empecilho para 
que ele fosse um de seus pilares de sustentação. 

Sr. Presidente, como Líder do Partido, estou di
zendo do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa 
angústia por perder um companheiro tão notável, 
dedicado, que em nenhum momento faltou ao Parti
do, como em nenhum momento o Partido lhe faltou. 

Faço este registro consternado. Hoje, em seu 
sepultamento, tive oportunidade de estar presente e 
de cumprimentar a famflia, a viúva, os dois filhos 
que ele deixou, dizendo-lhes que com Rosalvo não 
morre apenas um pedaço do Partido, todo ele fica 
de luto, embora tenha que continuar sua luta, luta 
que foi, no final da vida de Rosalvo, a razão de súa 
existência. 

Muito obrigado. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra a V. Ex". 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, o nobre Senador Epitacio Cafeteira 
já falou pelo Partido e me cabe apenas, com a bene
volência de V. Ex', secundar-lhe as palavras, regis
trando, em nome da nossa Legenda, o pesar que to
dos sentimos pela perda do companheiro Rosalvo, 
secretário de nosso Partido. Deixo assimilada como 
uma das marcas indeléveis do seu caráter, e que há 
de se imprimir definitivamente como um sinal do 
nosso Partido, a marca da lealdade. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esta 
Presidência também presta solidariedade ao Partido 
Progressista Brasileiro - PPB - pela perda do seu 
grande servidor, o secretário Rosalvo Freire de Aze-
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vedo, pessoa a quem conheci ainda quando inte
grante dessa gloriosa Legenda, antigo PDS e hoje 
PPB, onde prestou relevantes serviços à causa pol í
tica brasileira e à legislação eleitoral deste País. Era 
um grande homem que trabalhou por um grande Parti
do. A nossa solidariedade ao PPB por essa perda. 

O SR. FLAVIANO MELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ·A Mesa 
prorroga a Hora do Expediente por 05 minutos. 

Concedo a palavra a V. Ex". 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB·AC. Para 

uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, eu gostaria de 
comunicar a esta Casa que tenho recebido notfcias 
de meu Estado, exatamente da região fronteiriça en
tre Acre e Rondônia, de duas comunidades que 
existem ali: Nova Califórnia e Extrema. 

As notícias que chegam dão conta de que os 
moradores dessas duas vilas, mais uma vez, estão 
propensos a interromper o tráfego da rodovia que 
liga Porto Velho a Rio Branco, no sentido de alertar, 
novamente, as autoridades, tanto estaduais quanto 
federais para o problema daquele litígio que lá existe 
há mais de 1 O anos. 

Quando Governador do Estado, entrei com 
uma ação no Supremo Tribunal Federal, tentando 
resolver de vez essa disputa, mas, infelizmente, até 
hoje, não tivemos o julgamento dessa ação. Nem a 
classe política, nem os Governadores, nem os De
putados e Senadores conseguiram até agora chegar 
a bom termo, e quem está sofrendo com isso são 
essas comunidades. 

Para informação desta Casa, nessas duas lo
calidades, que distam uma da outra cerca de 30 km, 
não existe serviço público estadual do Governo do 
Acre e nem do Governo de Rondônia; muito menos 
do Governo Federal. 

Quero solicitar, mais uma vez, ao Ministro da 
Justiça que assuma o papel de mediador e convo
que todas as forças políticas desses dois Estados, a 
fim de encontrarmos solução para aquela popula
ção. Realmente, é triste vermos os brasileiros da
quelas duas localidades sem saúde, sem educação, 
sem infra-estrutura urbana, sem absolutamente um 
serviço público; esse é um direito que eles têm, pois 
pagam seus impostos. Existe nessa localidade inclu
sive um posto fiscal que delimita os dois Estados, 
mas beneffcio, que é bom, essa população não re
cebe. 

Por isso, apelo desta tribuna para que o Minis
tro da Justiça tome providências no sentido de cha
mar a classe política, os Governadores, os Deputa
dos e Senadores, para tentar resolver essa penden
ga jurfdica que realmente faz com que aquelas po
pulações sofram muito pela falta de assistência go
vernamental. 

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

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva. 

S. Ex" disporá de 20 minutos para seu pronun
ciamento. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ontem, 
tivemos a oportunidade de discutir um pouco a res
peito de medidas provisórias. Estamos lutando por 
essa regulamentação, prevista em nossa Constitui
ção. Sabemos que não podemos limitar a edição em 
número, já que este Congresso - Senado e Câmara 
dos Deputados - tem o papel de respaldar as iniciati
vas do Governo na discussão de temas de interesse 
do povo brasileiro. Entendemos, todavia, que algu
mas medidas provisórias têm atropelado o processo 
democrático de discussão e debate de matérias de 
relevância e de interesse nacional que nós, Senado
res da República, gostaríamos de abordar. 

Hoje, trago a esta Casa, para algumas consi
derações, o debate a respeito da Medida Provisória 
n• 1.415, recentemente editada pelo Governo. En
tendo que ela fere frontalmente a Constituição brasi
leira e a regra do processo legislativo. Refiro-me a 
um de seus artigos que estabelece o desconto . de 
8% a 12% para a Previdência nos vencimentos dos 
funcionários inativos da União. No mês de janeiro 
deste ano, a Câmara dos Deputados reuniu-se para 
votar essa mesma proposta, que foi rejeitada por 
306 votos contra 134 a favor. 

A Constituição, no seu art. 60, § s•. diz o se
guinte: 

Matéria constante de proposta de 
emenda rejeitada ou havida por prejudicada 
não pode ser objeto de nova proposta na 
mesma sessão legislativa. 

O Palácio do Planalto, ao encaminhar matéria 
vencida e rejeitada pela Câmara na mesma sessão 
legislativa, vai descumprir a Constituição e o Poder 
constttucionalmente soberano, que se já havia mani
festado com relação à matéria de forma inequívoca. 
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A matéria é igualmente inconstitucional porque 
·a Lei Maior, em seu art. 7", Inciso VI, prevê "irreduti
bilidade do salário, salvo o disposto em convenção 
ou acordo coletivo". o desconto, obviamente, reduz 
os vencimentos dos inativos. 

Nesse sentido, além da flagrante inconstitucio
nalidade da proposta, fica difícil entender a ação do 
Executivo, quando o Governo Federal recentemente 
manifestou a intenção de retomar, como prioridade, 
as políticas sociais - àfé,;já se discute um pacote de 
ações afirmativas na área social. 

Sabemos do desgastante insucesso que tem 
sido o Programa Comunidade Solidária. Não pode
mos incluir, ainda nesse pacote, mais esta respon
sabilidade: transferir parte do ónus do rombo da Pre
vidência para uma classe até hoje condenada a so
breviver no limite da dignidade humana, o que está 
aumentando as fronteiras das injustiças sociais. Co
nhecemos os baixíssimos proventos percebidos per 
essa população. 

Além dos vícios insanáveis de inconstitucionali
dade na ocasião a Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania concluiu que a cobrança dessa con
tribuição alterava as condições contratuais estabele
cklas pelo Estado para a concessão do seguro so
cial, depois de o segurado ter cumprido a sua parte. 
Pár que isso? Porque o princípio universal de Direito 
reza que os contratos devem ser cumpridos. 

O Estado está assumindo uma postura que, na 
minha avaliação, não é honrosa com os compromis
sos - para não dizer irresponsável, irregular e passí
vel de contendas judiciais. · 

Ainda tecendo minhas considerações, eu gos
taria de dizer que é fundamental atentarmos para a 
questão das medidas provisórias. Associo-me àque
les que verdadeiramente têm denunciado o seu abu
so. Twemos oportunidade de discutir a matéria e, 
oportunamente, teremos condições de limitá-las. A 
medida provisória é um instrumento cór\stitucional, 
está previsto, mas deve ser usado em caso de rele
vância ou urgência, conforme o art. 62 da nossa 
Carta. 

Estamos verificando - e é por isso que chamo a 
atenção do Plenário - que as medias provisórias es
tão caindo na vala comum. Certamente estamos 
criando uma balbúrdia jurídica, porque, a qualquer 
instante, por qualquer motivo, esse instrúmerito está 
sendo utilizado, subvertendo, sem dúvida alguma, a 
ordem constitucional, atropelando o Poder Legislati
vo, a quem cabe o direito de legislar e de onde ema
na o princípio democrático na elaboração das leis. 
Essa é a nossa preocupação. · 

A medida provisória, da forma e com a insis
tência que tem sido utilizada, está caracterizando 
uin poder político autoritário e unilateral, que conhe
cemos muito bem e que o tempo se encarregou de 
jogar na lata do lixo da história. 

É com essa preocupação que manifesto a mi
nha perplexidade, na medida em que temos todos 
os instrumentos democráticos para que, vivendo em 
um estado de direito, possamos dar à nossa Lei 
Maior toda a sustentação e gar<!.nti-la em seu art. 78, 
qúe diz: "o Presidente e o Vice-Presidente da Repú
blica tomarão posse em sessão do Congresso Na
cional, prestando o compromisso de manter, defen
der e cumprir a Constituição". 

É essa Constituição que garantiu e gararif~ o 
Presidente e o Vice-Presidente da República. E o 
Congresso Nacional, evidentemente, que acata a 
determinação do povo brasileiro, através da sua 
Constituição, por ser o representante dos seus interes
ses no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. 

Hoje, a população está perplexa, pois, embora, 
o Governo tenha sido eleito democraticamente, não 
temos tido a devida oportunidade de debater a ques-

. tão das medidas provisórias. Espero que esta Casa 
possa limitá-las, a fim de que sejam utilizadas pelo 

Presidente da República segundo os preceitos da 
nossa Constituição, em caso de urgência e numa 
necessidade premente, o que não tem ocorrido com 
as que até então têm chegado a esta Casa. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao Senador Pedro Simon. 
S. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu pro

nunciamento. 

O SR: PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, vamos discutir, daqui a 
pouco, a questão do Senador José Eduardo Outra, 
referente à Companhia Vale do Rio Doce. Ontem, 
nesta Casa, retirou-se de votação a matéria relativa 
às medidas provisórias. 

São duas questões que envolvem profundamen
te o Congresso Nacional e a nossa responsabilidade. 

Não sabia que tinha havido ontem um acordo, 
um grande entendimento, pois cheguei na hora de 
votar. Como o Senador, pelo Paraná, Roberto Re
quião, falou-me que iria colocar em votação o ~eu 
requerimento, para que fossem discutidas as medi
das provisórias, e·stranhei a sua retirada, mas, ago
ra, entendo a razão. 
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Foi um acordo de Lideranças, com o Líder do 
Governo, que falou em seu nome, e com o Presiden
te do Senado, a fim de que fosse designada uma co
missão para, no prazo de 30 dias, se encontrar uma 
solução. -

Creio que está correto, Sr. Presidente, mas 
também creio que a solução deve vir. 

Volto a repetir: ontem, durante o pronuncia
mento do Senador Roberto Freire - como fui um dos 
poucos contra o adiam~nto -, S. Ex" disse que as 
pessoas estavam falando que a edição de medidas 
provisórias nos fazia lembrar da ditadura. Esclareço 
meu posicionamento: rião estou com Sa.udades da 
ditadura. Creio que a democracia vai muito bem, ob
rigado. Acho que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso é uma pessoa que merece respeito, é um 
democrata. Digo é que a medida provisória transfor
mou-se em um instrumento mais grave que o decre
to-lei. E a culpa não é nem do Senhor Fernando 
Henrique, nem do Executivo, mas d6 conjunto geral, 
principalmente nossa, do Congresso Na.cional. 

Houve um lamentável equívoco: a medida pro
visória foi adotada na Constituinte, porqüe se pres
supunha que vencesse o sistema parlamentarista de 
governo; nesse caso, o instrumento da medida pro-
visória seria perfeito. -

O que é a medida provisória? O primeiro-minis· 
tro faz editar a medida, que entra-em vigor imediata
mente. O Congresso tem 30 dias para decidir. Deci
diu favoravelmente? Tudo bem, está aprovada! Re
jeitou? Cai o gabinete. Sim, cai o gabinete! Só que, 
no nosso caso, surpreendentemente, caiu o parla
mentarismo e manteve-se a medida provisória. Não 
há lógica. 

Muito mais grave, no· enianto, é o seguinte: a 
Constituição, em primeiro lugar, limita a possibilida
de de uso da medida provisória - prevê a edição em 
casos excepcionais e em determinadas questões; 
em segundo lugar, nãci fala em reedição. Na minha 
opinião, o artigo da Constituição que dispõe sobre o 
assunto é claríssimo: medida provisória só uma vez, 
como aliás deveria acontecer, porque, como disse, 
previa-se o parlamentarismo. 

Quando se pretendeu adotar o instrumento da 
medida provisória na Constituição, pensava-se que · 
repito - teríamos o parlamentarismo. Nesse caso, 
caindo a medida provisória, caí o Gabinete. Então, 
não haveria reedição. Não foi o que aconteceu; és
tão usando e abusando da medida provisória .. 

Outro dia, li um discurso - a imprensa publicou 
agora - do então jíder do Governo, Senador Fernan
do Henrique Cardoso. Por intermédio desse discur
so, o Senhor Fernando Henrique protestava contra 
medida provisória do ex-Presidente Collor que deci
dia sobre um novo carro para o Vice-Presidente da 
República. Abusaram no conteúdo e abusaram nas 

. reedições: uma, duas, três, quatro, dez, quinze, vin
te, vinte e cinco. Abusaram! E é por esta razão que 
digo que ela é mais cruel que o decreto-lei: cada 
medida provisória modifica a anterior. É uma coisa
fantástica. Para que Congresso Nacional? Eéíta-se 
uma medida provisória hoje, daqui a 30 dias faz-se 
uma modificação; daqui a 60 dias, outra modifica
ção. Para que Congresso? Repito: a medida provi
sória é mais grave do que o decreto-lei. O decreto· 
lei vinha para esta Casa, que dispunha de 30 dias 
para apreciá-lo. O Congresso não o votava - e não 
votava nunca -, e o decreto entrava em vigor. Mas 
não se mudava mais o decreto-lei. V. Exªs não vêem 
na Casa decreto-lei mudando decreto-lei. Agora, 
não: Agora é medida provisória mudando medida 
provisória sobre determinado assunto, como aconte
ceu com a questão da Educação, em relação à qual 
há 30 medidas provisórias. 

Espero ql.le, no momento em que ó Senador 
José Samey assumiu a responsabilidade de presidir 
uma Comissão de Líderes, daqui a 30 dias esse as

. sunto venha a Plenáiio. 

E o mais grave: a meu ver, o Congresso Brasi
leiro está em uma posição humilhante em nível mun
dial. Acredito que não exista nó mundo Congresso 
que esteja na situação grosseira, vulgar em que se 
encontra o nosso Congresso. Na verdade, estames 
legislando de mentirinha. O Congresso Nacional 
está legislando de mentirinha, porque estamos sen
do governados por medida provisória ~ o que não é 
culpa do Governo. 

Duvido que qualquer Senador que esteja ocu
pando a Presidência da República, ou que seja auxi
liar direto do Presidente, podendo editar medida pro
visória que sairá no Diário Oficial no dia seguinte, vá 
perder tempo em falar com Senadores e Deputados, 
submeter-se a uma tramitação longa e demorada, que 
é a votação de um projeto no Congresso Nacional. 

Existem muitas pessoas que acham isto mes
mo: que democracia é uma chatice, que é complica
da, que é ridícula e que o bom é medida provisória, 
exatamente aquela -que não sofre fiscalização. No 
entanto, deixem-nos ser governados durante um ano 
por r:nedida provisória para verem como termina. 
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Manifesto minha pos1çao pessoal, Sr. Presi
dente: eu, Pedro Simon, fui relator da medida provi
sória, o primeiro relator, quando a proposta veio da 
Câmara. O autor era o Deputado Nelson Jobim. S. 
Ex" realizou um estudo profundo do projeto, que foi 
aprovado na Câmara e veio para esta Casa. V. Ex"s 
podem verificar que na proposta há meu parecer. 
Estudei-o longamente e fiz modificações. Hoje, na 
hora de votar, não vou fazer modificação alguma. 
Acho que deveríamos votar o projeto de lei do Depu
tado Nelson Jobim como veio da Câmara, porque 
hoje S. Ex" é Ministro da Justiça. Nesse caso, cabe
ria ao Poder Executivo tomar a decisão. Quer vetar? 
Vete. Quer alterar? Altere. Assim, pelo menos, mu
daríamos o denominador: o responsável passa a ser 
o Presidente da República, e não o Congresso Na
cional. 

Sr. Presidente, com relação à Vale do Rio 
Doce, manifesto que acho estranho. Há um projeto a 
ser votado, em relação ao qual, segundo dizem, há 
maioria para que saia do Plenário vá para uma Co
missão Técnica. Ora, Sr. Presidente, esse projeto de 
lei do Senador José Eduardo Outra vem sendo de
batido há longo período. Com relação a essa maté
ria, teríamos que ter a hombridade de dizer o que 
pensamos, e votar de acordo com o que pensamos. 
Quem acha que se deve privatizar a Vale do Rio 
Doce deve votar contra o requerimento. O qüe esta
mos querendo? Estamos quere-ndo que, com rela
ção a Vale do Rio Doce, seja aprovado um projeto 

que diga o seguinte: ·A privatização da Vale do Rio 
Doce depende de votação do Congresso Nacional. • 

Queremos tirar a Vale do Rio Doce da vala co
mum das privatizações. Trata-se - repito - de um dos 
maiores escândalos que conheci: o Sr. Fernando 
Collor de Mello, no auge do seu prestígio, quando o 
Congresso Nacional estava em fim de mandato, 
completamente ridicularizado, ganhou a eleição, foi 
eleito Presidente da República. Elegeu-se, desmora
lizando os Partidos e a classe política. Eleito, lançou 
o Plano Collor, fez o confisco, pareceu o grande sal
vador. Em meio a esse prestígio mandou Urn-projeto 
através do qual se dava autorização para o Presi
dente da República privatizar todas as estatais. Pen
so que foi um dos maiores erros cometidos pelo 
Congresso brasileiro ao longo da sua História, por
que se as estatais foram criadas lei após lei tinham 
que ser privatizadàs lei após lei. Se tivemos uma lei 
que criou a Petrobrás, temos que ter uma lei que a 
privatize; se tivemos uma lei que criou a Vale, temos 
que ter uma lei que a privatize. 

O que quer o Líder do PT? Quer que, com rela
ção à Vale, o assunto venha ao Plenário para que o 
Senado e a Câmara possam decidir se querem; ou 
não, privatfzá-Ja. · 

O que está acontecendo, Sr. Presidente? Não 
fica bem. O que está acontecendo é que o Senado, 
o Congresso, o Governo não nos deixam votar no 
plenário a proposta do Senador José Eduardo Outra. 
Enquanto isso, o Governo está correndo com o pro
cesso de privatiza~o da Vale. 

Acredito até que é correto, Sr. Presidente. Se o 
Governo pedisse ao Senador José Eduardo Outra 
ou ao Senado para que não se votasse -o -projeto 
porque a matéria está em discussão, o assunto fica
ria parado. Mas não é o que está acontecendo:o 
Governo está dando celeridade às empresas que 
estão fazendo a privatização da Vale. Isso vai aca
bar na Justiça. As informações que-tenho é d!Hjue 
empresas que estão trabalhando para firmar o capi
tal da Vale estiveram no Banco Nacional e no Banco 
Econômico: Vai haver muita discussão. 

Seria melhor decidirmos primeiro do que espe
rarmos trinta dias. O Senado quer fazer a votação 
para privatizar ou não a Vale. Ouvi a declaração do 
Presidente do BNOES, ontem, numa comissão, que 
está publicada no jornal de hoje, no sentido de já se 
trazer para esta Casa, para o Congresso, a questão 
consumada. Isso parece-me muito negativo. 

Com relação à Vale, manifesto novamente o 
meu ponto de vista. É um absurdo contra a sobera
.':lia nacional privatizar-se a Vale. Se a Vale é hoje 

um complexo de quarenta empresas, sou a favor de 
que se privatize o porto do Espírito Santo, a Ferrovia 
do Aço ou alguma reserva mineral já existente, cada 
um desses setores, vendendo-o a uma determinada 
empresa. 

Privatizar-se a Vale e ter-se uma multinacional 
com o seu tamanho é quase que privatizar-se o sub
solo brasileiro. Tenho posição clara: o núcleo da 
Vale, os técnicos, as plantas, aquilo que é a profun
didade da história, da biografia, do pensamento da 
Vale, que é somente o que temos -em nível de sub
solo no Brasil, isso deve continuar nosso. Não preci
samos ter uma empresa do tamanho da Vale, po
dem-se até privatizar algumas partes, mas devem 
ser mantidos o núcleo, as escrituías. Volto a dizer 
que não se deve privatizar a Vale como está. 

Gostaria que os Srs. Senadores prestassem 
atenção no que vou falar: digamos que a privatiza
ção fosse o maior sucesso do mundo e que, privati
zada a Vale, a nova Vale, a multinacional, passasse 
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a explorar centenas de jazidas que ela descobriria 
no Brasil. Já imaginaram o poder dessa empresa? 
Já imaginaram o poder dessa Vale privatizada, nas 
mãos do capital externo, com 300, 400 jazidas no
vas que ela descobriria?! Perdoem-me a sincerida
de; mas não me passa pela cabeça que o Senhor 
Fernando Henrique. Cardoso tenha uma idéia como 
essa! 

Tenho um ponto de vista claro. Não devemos 
retirar o projeto da pa~a de hoje, remetendo-o a 
uma comissão, para esperarmos mais trinta dias. 
Daqui a pouco, estaremos no recesso de julho. 
Quanto ao Governo acelerar a privatização, isso não 
fica bem para quem votar aqui e nem para os ho
mens do Governo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Júlio Campos, 2• Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Odacir Soares, 1• Secretário. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
por gentileza, peço a V. Ex" que me inscreva p~ra 
fazer uma comunicação inadiável, após o térm1no 
dos oradores inscritos. 

· O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Nos 
termos do § 2" do art. 158 do Regimento Interno, V. 
Ex' está automaticamente inscrito para usar da pala
vra, para uma comunicação inadiável, na prorrogação 
da Hora do Expediente, pelo prazo de 5 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Tendo 
em vista a vacância do cargo de Suplente de Secre
tário, até então ocupado pelo ex-Senador Luiz Alber
to de Oliveira, a Presidência comunica aos Srs. Se
nadores que procederá, a partir deste mome:nto, à 
eleição, nos termos do art. 59, § 1°, do Reg1mento 
Interno, para preenchimento da referida vaga, que 
terá curso ao longo de toda a presente sessão. 

De acordo com a proporcionalidade partidária, 
foi indicada para concorrer à vaga a nobre Senadora 
Emília Fernandes, integrante do Partido Trabalhista 
Brasileiro. 

A Presidência informa, ainda, que as cédulas 
para a votação encontram-se à disposição dos Srs. 
Senadores na cabina indevassável, ao lado da cabi
ne telefõnica localizada neste plenário. 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma, por cessão do Senador Antonio Carlos Vala· 
dares. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, agradeço a conces
são do Senador Antonio Carlos Valadares, sempre 
gentil, um cavalheiro e um grande Senador. _ 

Não poderia deixar de usar a palavra neste dia 
oito de maio. Ao celebrarmos, hoje, o quinquagési
mo primeiro aniversário do término da Segunda 
Guerra Mundial, mais que comemoração - em tudo e 
por tudo justa -, SOf!K>S convida,dos a refletir sobre o 
significado do conflito. É o que tentaremos fazer, 
ressaltando a brilhante e heróica participação brasi
leira no teatro das operações. 

Foram múltiplas razões que fizeram da Segun
da Guerra Mundial um acontecimento efetivamente 
singular. A extensão do tenitório t1anstorrnado em 
cenário de luta, a quantidade e a inovação tecnológi
ca dos armamentos utilizados, o número de comba
tentes envolvidos, foram alguns dos aspectos que 
identificaram e individualizaram a Segunda Guerra. 

Mas, acima de tudo, a Guerra iniciada em 1939 
teve a defini-la o grande confronto que, por sua in
trínseca dramaticidade, colocou a Humanidade ante 
seu mais incontornável dilema: Civilização ou Barbárie. 

Creio residir nesse ponto o fulcro da reflexão 
que a data ora comemorada nos impele a fazer. 
Mesmo porque, como nos lembra Eduardo Galeno, 
•a História é um profeta com o olhar voltado para 
trás." Assim, ao desvendar o que foi, prenuncia o 
que virá. Compreendendo os sinais emitidos pelo 
passado, entendemos com mais nitidez o presente 
que vivemos e aprendemos a balizar com mais con
sistência e segurança o futuro que haveremos de 
construir. 

Por sua singularidade, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, a Segunda Guerra não se confunde 
com nenhuma outra que a precedeu. mesmo no 
mundo contemporâneo. Conquanto os diversos fato
res que determinaram o início das hostilidades te
nham estado presentes em conflitos anteriores, algo 
de absolutamente novo veio caracterizar a Segul)da 
Guerra, de forma inquestionável: mais que um jogo 
de potências ou mero confronto de interesses nacio
nais localizados, estava em marcha, naquele mo
mento, um vigoroso projeto expansionista, alicerça
do ideologicamente na frontal repulsa aos valores li
berais e ·democráticos. Tratava-se do totalitarismo 
nazi-fascista. 

O aspecto mais estarrecedor dos regimes tota
litários é o fato de que, neles, a ausência de liberda- . 
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de, a opressão institucionalizada, a prática banaliza
da do terror, a educação dirigida e o cerceamento da 
opinião conjugam-se e subordinam-se a um projeto 
maior de Estado que aniquila a Cidadania. É o todo 
anulando as partes. 

Foi exatamente para impedir o desenvolvimen
to desse tipo de barbarismo politico que se levanta
ram governos e nações, num esforço coletivo. 

Foi exatamente ·para fazer prevalecer os mais 
elevados principies da Givilizaçãó que a: Humanida
de aceitou pagar o pesado tributo imposto pela guer
ra: mobilização de cerca de noventa milhões de 
combatentes, entre 1939 e 1945; a morte de cin
qüenta e cinco milhões de pessoas, metade das 
quais civis, em grande parte sacrificadas nos cam
pos de concentração e extermínio nazistas; milhões · 
de mutilados; imensas áreas agrícolas arrasadas; 
milhares de cidades destruídas. 

Para orgulho de todos nós, o Brasil não se omi
tiu, sobretudo pela emocionada e consciente ação 
de seus cidadãos. Tendo uma exala percepção do 
cenário internacional - tomada mais aguda com a 
agressão do Eixo ao País, materializada pelo afun
damento de navios brasileiros em nosso litoral -, a 
população fez das ruas o palco de comícios perma
nentes e empurrou o Governo Vargas a tomar a úni
ca atitude que dele se esperava: comprovados os 
aios de guerra contra a soberania nacional, reconhe
ceu-se, a 22 de agosto de 1942, "a situação de beli
gerância entre o Brasil e as nações agressoras -
Alemanha e Itália •. 

Em verdade, a sociedade brasileira, em sua 
quase totalidade, desde o inicio do conflito, ficou fla
grantemente ao lado da causa aliada. O jornalista e 
escritor Joel Silveira, testemunha viva daquele perío
do, inclusive nos campos da Itália, confirma: "De 
fato, desde o dia 1° de setembro de 1939, quando 
Adolf Hitler, invadindo a Polónia, desencadeou o que 
viria a ser a Segunda Guerra Mundial, o povo brasi
leiro em sua grande maioria tomava o partido das 
nações brutalmente agredidas pelo nazi-fascismo. 
Logo nos primeiros dias da guerra, essa tomada de 
posição era demonstrada nos vários e incandescen
tes comícios improvisados pela massa popular nas 
várias regiões do País, particularmente no Rio e em 
São Paulo". · 

Aliás, deve-se lembrar que, quatro dias antes 
de o Governo anunciar o estado de beligerância en
tre o Brasil e as potências européias do Eixo, estu
dantes cariocas, liderados pela recém-criada União 
Nacional dos Estudantes, apoderaram-se do prédio 

número 132 da Praia do Flamengo, sede do Clube 
Germânia e local de reunião da elite da colõnia ale
mã na então Capttal, lá instalando o "Quartel-General 
dos Estudantes" contra a "quinta-coluna' no Brasil. 

Único país latino-americano a enviar contin
gentes militares para lutar ao lado dos aliados contra 
o nazi-fascismo, o Brasil prestou expressiva contri
buição para o término da Segunda Guerra. Sob o 
comando do General Mascarenhas de Moraes, a 
Força Expedicionária Brasileira contou, no campo de 
batalha, com o heroismo e a bràvura de vinte e cin
co mil, quatrocentos e quarenta e cinco combaten
tes. De igual modo, há que se ressaltar o desempe
nho de nossa Marinha no patrulhamento do AHãntico 
Sul e do grupo de caça da Força Aérea que, aluan
do na área do Mediterrâneo, completou quatrocen
tos e quarenta e cinco missões com pleno êxito. 

A atuação brasileira no conflito, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, nos orgulha profundamente. En
frentando as mais adversas condições, souberam 
nossos soldados multiplicar suas forças na defesa 
de uma nobre causa. Seguindo uma tradição advin-

. da do período colonial, "nossos guerreiros, destemi
dos, com intrépida bravura, foram sempre valorosos 
combatentes", como bem salientou o General Darcy 
Lázaro. 

Ao final da guerra, a Força Expedicionária Bra
sileira contabilizava o aprisionamento de dois gene
rais, oitocentos e noventa e dois oficiais, dezenove 
mil seiscentos e oitenta e nove praças, num tola' de 
vinte mil, quinhentos e oitenta e três inimigos; ade
mais, apreendeu oitenta canhões, cinco mil viaturas 
militares, além de muito material bélico. 

Sofremos mil novecentos e sete baixas durante 
a guerra, das quais novecentos e setenta e uma de 
passageiros e tripulantes dos trinlaíl) um navios mer
cantes afundados pelos submarinos inimigos. 

Quem viu de perto o conflito soube reconhecer 
o valor da atuação brasileira. Há exatos cinqüenta e 
um anos, no momento da capitulação alemã, o go
verno britânico, em mensagem assinada pelo Rei 
Jorge VI, congratulava-se com o Presidente Getúlio 
Vargas, destacando: ·o Brasil pode reivindicar para 
si uma parte digna na vitória das Nações Unidas. 
Seus filhos deram ainda mais brilho às armas brasi
leiras, em brava camaradagem de armas com as for
ças aliadas na Itália e puseram à disposição dos 
aliados recursos indispensáveis, de toda a espécie, 
para o esforço de guerra comum". 
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Pode-se dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, que a Força Expedicionária Brasileira, no 
campo de luta, cumprindo com seu o dever, fez ain
da mais: representou um momento de afirmação na
cional, sintetizando a alma de toda a Nação. 

Compondo a coalizão antinazi-fascista, o Brasil 
juntou seus esforços ao de todos aqueles que com
preendiam o enorme perigo que o totalttarisnno repre
sentava para o mundo. Esse verdadeiro sentimento 
moral esteve sempre presente, em todos os momen
tos, em nossa participação no confltto. Não foi por ou
tra razão que, ao cessarem as hostilidades em territó
rio italiano, o Comandante da FEB tinha dirigido men
sagem ao Presidente Vargas, no seguinte diapasão: 
'Cumprida nossa árdua missão, estamos liberados 
para regressar à Pátria, com a consciência tranqüila 
por tê-la bem servido, atraindo para seu nome glorioso a 
estima e o respetto dos povos que amam a liberdade'. 

Ao reverenciarmos nossos heróis de cinqüenta 
e um anos atrás, devemos emprestar às nossas pa
lavras a correspondência concreta da ação. 

o Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Pois não, Senador. 

O Sr. Ramez Tebet - Com a permissão de V. 
Ex", gostaria de trazer a minha modesta homena
gem à Força Expedicionária Brasileira, à luta que o 
mundo inteiro travou e o Brasil dela fez parte através 
da FEB, lutando bravamente nos campos da Itália 
em uma luta que se travou entre o totalitarismo e a 
democracia. O seu triunfo, que veio repercutir aqui, 
no Brasil, fez cair o regime de força que então vigo
rava em 1945, restabelecendo, a partir de 1946, a 
democracia no Brasil. Lembro-me, Senador Romeu 
Tuma, que nessa ocasião, eu ainda cursava o então 
curso primário, era escoteiro e fazia parte da banda 
da escola primária, onde estudei no meu torrão na
tal, e foi com muita emoção - estou retrocedendo no 
tempo - que então comparecíamos à estrada de fer
ro Noroeste do Brasil para receber nossos heróis de 
guerra. Quero cumprimentar V. Ex" pela lembrança 
que teve e está tendo, como Senador da República, 
faze)ldo com que esta casa se recorde - e não só se 
recorde - e preste reverência à memória daqueles 
que, nos campos de batalha, lutaram para defender 
o regime da liberdade no mundo. Cumprimento V. 

Ex' e peço sua permissão para que a minha voz se 
junte à sua; as r~nhas palavras em nada acrescen
tam às suas, mas, sem dúvida, refletem o meu esta
do de espírito, o meu estado de alma neste momen
to, num justo preito de reconhecimento à memória 
de tantos quantos tombaram nos campos de batalha 
em defesa da liberdade e da democracia. Os meus 
cumprimentos ao brilhante pronunciamento de V. Ex". 

O SR. ROMEU TUMA- Senador Ramez Tebet, 
agradeço e incorporo ao meu discurso as honrosas 
palavras de V. Ex', no momento em que rememora
mos fatos heróicos da nossa história. 

Ao reverenciar os nossos heróis de cinqüenta e 
um anos atrás, devemos emprestar às nossas pala
vras a correspondência concreta da ação. Que as li
ções da guerra nos ensinem o caminho da paz, da 
prosperidade e da reconciliação internacional. Neste 
momento em que o pranto se transmuta em canto, 
em que a dor e o desalento cedem lugar à esperan-

-ça, é necessário que reafirmemos nossa crença nos 
mesmos elevados valores que nos fizeram pegar em 
armas. Lembrar sempre que a liberdade é o único 
caminho para integrar a humanização da sociedade. 

Ao agradecermos, num misto de gratidão e 
respeito, aos que combateram o bom combate, é 
justo que reassumamos nossos compromissos de 
não permitir que a intolerância e a discriminação en
contre terreno fértil na su·a propagação. Esse é o 
nosso dever. Sejamos dignos do legado que recebe
mos de quem, no momento certo, cumpriu sua missão. 

Era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Romeu 
Tuma, o Sr. Odacir Soares, t• Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Júlio Campos, 2" VICe-Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Romeu 
Tuma, o Sr. Júlio Campos, 2" Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encón
tra-se na Casa a Sr" Regina Maria DAssumpção, su
plente convocada da representação do Estado de 
Minas Gerais, em virtude de afastamento do titular, 
Senador Arlindo Porto. 

S. Ex" encaminhou à Mesa, na forma regimen
tal, o Diploma e demais documentos exigidos. 

É o seguinte o Diplama encaminhado: 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Designo 
comissão formada pelos Senadores Valmir Campe
lo, Emma Fernandes e Francelina Pereira para con
duzir S. Ex" ao plenário, a fim de prest<;~r o compro
misso regimental. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A St4 
Regina Maria DAssumpção já se encontra à Mesa 
para prestar o seu compromisso constitucional. 

Peço a todos os Srs. Senadores que fiquem de pé. 
A SRA. REGINA. MARIA DASSUMPÇÃO -

Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do 
País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de 
senadora que o povo me conferiu e sustenlar a união, 
a integridade e a independência do Brasil. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Declaro 
empossada como Senadora da República a nobre 
Sr" Regina Maria D'Assumpção, que integrará, no Se
nado, a representação do Estado de Minas Gerais. 

A parti r deste momento S. Ex" passará a parti
cipar dos trabalhos da Casa. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passare
mos à leitura do Expediente e, em seguida, conce
derei a palavra a V. Ex'. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. 1° Secretário Senador Odacir Soares. 

É lida a seguinte: 

Sala das Sessões, 8 de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia, em conformidade com o art. 7" do Regimento ln
temo, que assumindo nesla data a representação do 
Estado Minas Gerais, adotarei o nome parlamentar 
abaixo consignado e integrarei do PTB. 

Atenciosamente, Regina Assumpção. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A comu
nicação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 93, DE 1996 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnlca.Federal de Rondonópolls, 
no Estado de Mõfto Grosso. 

O Congresso Nacional decrela: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado ·a 

criar a Escola Técnica Federal de Rondonópolis, no 
Estado de Mato Grosso. 

Art. 2° A Escola Técnica Federal de Rondonó
polis será uma instituição de educação profissional, 
destinada a formar técnicos de nível médio. 

Art. 3° A inslalação do eslabelecimento de en
sino de que trata esla Lei subordina-se à prévia con
signação, no Orçamento da União, das dotações ne
cessárias, assim como à criação dos cargos, funçõ
es e empregos indispensáveis ao seu fúncionamen
to, por iniciativa exclusiva do Presidente da República. 

Art. 42 O Poder Executivo, ouvido o Ministério 
da Educação e do Desporto e ·as Secrelarias Esla
duais e Municipais de Educação, regulamentará esta 
Lei no prazo de 90 dias, conlados a partir de sua vi
gência. 

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

Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Rondonópolis é hoje a segunda maior cidade 
do Estado de Mato Grosso. Sua população é de 126 
mil habitantes, ocupando uma área geográfica privi
legiada no Estado e na região Centrei-Oeste. Está si
tuada no sul do Estado, a 212 Km de Cuiabá, rum 
entroncamento de rodovias oriundas de Goi;í.nia, 
Campo Grande e Cuiabá. É a principal via de aces
so rodoviário para o oeste da região amazõnica. 
Além disso, tem-se constituído em lugar de conver
gência de fluxos migratórios do Nordeste, do Sul e 
do Sudeste. 

A economia do município está baseada na ati
vidade agrícola, mas é complementada de forma 
sempre crescente com o desempenho do setor se
cundário. Seu distrito industrial é o segundo do Esta
do, conlando, atualmente, com 286 unidades indus
triais. No sistema agropecuário é expressivo o au
mento da produção de soja, milho, cana-de-açúcar e al
godão é importante a atividade de criação de bovinos. 

No que tange à educação, Rondonópolis tem 
ampliado a oferta de ensino em todos os níveis, con
tudo as estatísticas ainda mostram indicadores edu
cacionais preocupantes. Esse é um dado importan
te, entretanto aloja-se perfeitamente no contexto da 
educação nacional. No nível de 3° grau, o Município 
conta com o Centro Pedagógico de Rondonópolis, 
integrado à Universidade Federal de Mato Grosso, 
cuja função precípua tem sido a formação de profes
sores para o ensino de 1• e 2" graus. 

Os dados acima nos dão apenas os elementos 
básicos da identidade do Município de Rondonópo
lis. O mais importante, porém, é que além deles e da 
especificidade de seu clima e nível pluviométrico, da 
qualidade de seu solo e de seus recursos naturais, 
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Rondonópolis destaca-se pela garra de suas lideran
ças e de seu povo, todos conscientes de que na 
conjuntura atual, caracterizada especialmente pela 
escassez de recursos em nível não só nacional, mas 
também rl]Undial, a única via de acesso ao cresci
mento com qualidade e com eqüidade é o esforço 
conjunto, é o comprometimento de todos. 

A situação de crise é geral e tem apresentado 
dimensões mais graves nos países· em desenvolvi
mento e, nestes, nos es;tados mais pobres. Aqui se 
reconhece que as transformações têm que ser pro
fundas e têm que passar, antes de tudo, por refor
mas nas estruturas governamentais. A gestão da 
coisa pública com eficiência toma-se agora uma 
questão de sobrevivência. 

Rondonópolis está desperta para essa realida
de, tendo sido citada por pesquisadores do IPEA -
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - como 
exemplo de experiência de sucesso em termos de 
organização pública. 

Um grande fórum de debates sobre o desen
volvimento de Rondonópolis foi realizado em 1994 e, 
a partir dele, foram elaborados um diagnóstico da si
tuação do Município e um plano estratégico de longo 
prazo. 

Na base dos objetivos foram colocadas, priori
tariamente, a consolidação de Rondonópolis como 
um grande pólo económico, social e polftico e a 
reestruturação urbana e de serviços, visando a me
lhoria da qualidade de vida de sua população. 

A história não termina ar. Vários eixos de ação 
foram definidos e muitas etapas já foram cumpridas. 
É possível dizermos que, apesar das dificuldades 
encontradas, resultados positivos podem ser perce
bidos nas áreas da educação, desenvolvimento ur
bano, transportes, etc. Segundo documento do 
IPEA, Rondonópolis está situada entre as 12 melho
res cidades do Brasil em segurança de trânsito 

Rondonópolis está fazendo a sua parte e de
monstra que já se encontra remando no mesmo sen
tido da correnteza definida pelos novos padrões de 
desenvolvimento exigidos ou exibidos pela terceira 
revolução tecnológica que vivemos. É fundamental 
que o Governo Federal faça também a sua parte, o 
que pode ser iniciado com a criação da Escola Téc
nica Federal de Rondonópolis. 

Essa escola será um ponto de apoio dos mais 
importantes para o desenvolvimento económico e 
social da região. O diagnóstico elaborado no fórum 
de debates, acima citado, acusou a baixa qualidade 
da mão-de-obra e a insuficiência de quadros como 
g rendes entraves a serem superados. Como o Muni-

cípio poderá enfrentá-los? Qualificando e requalifi
cando seus jovens e adultos, aperteiçoando e atuali
zando seus trabalhadores. Enfim, investindo na edu
cação profissional de sua população através do de
sempenho de sua escola técnica. 

Por sua vez, a distribuição de escolas técnicas 
federais no país é desigual, favorecendo os estados 
mais ricos como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. Mato Grosso é um grande estado que se de
senvolve economiC?mente e, para tanto, requer o 
apoio do governo federal aos seus municípios mais 
dinâmicos, como é o caso de Rondonópolis. 

O potencial de crescimento do Município, alia
do à qualidade da administração de suas lideranças, 
são garantias de que a Escola Técnica Federal de 
Rondonópolis será um centro de referência para o 
Estado de Mato Grosso e para toda a região Centro
Oeste. Podemos até extrapolar e plagiar a equipe de 
pesquisa do lpea, dizendo que ela será um centro 
de excelência na formação de profissionais de nível 
médio. 

Pelo exposto, esperamos contar corn o apoio 
de nossos pares para a aprovação desse prôjeto. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1996,- Sena-
dor Carlos Bezerra. ·' 

(A Comissão de Educação - Decisão 
tenninativa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O proje
to será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimentos· que serão lidos 
pelo Sr. 1• Secretário, Senador Odacir Soares. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO NO 426, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Na Tribuna da Imprensa, de 12 de outubro de 

1995 o diplomata Joaquim de Almeida Serra publi· 
cou artigo, reproduzido com destaque pela Revista 
do Clube Militar de novembro/dezembro de 1995, 
sob o tftulo Apelo ao Ministro do Exército, criticando 
severamente a demarcação das terras indígenas, 
notadamente a Yanomami, por ele considerada 
como crime de lesa-pátria. 

Dizendo ter mais de 50 anos de serviço público 
dos quais 35 no ltamaraty, onde desempenhou to
das as funções diplomáticas, o autor, entre outros 
argumentos afirma: 

"Como se sabe, o grande jurista Clóvis 
Ramalhete,. pouco antes de morrer, advertiu 
o governo brasileiro de que a ONU resolveu, 
na reunião de Bruxelas, que as reservas in-
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dígenas brasileiras serão independentes, a 
partir de 1996. Se até 31 de dezembro de 
1 995 não tomarmos juridicamente anuladas 
as demarcações das reservas elas serão 
declaradas independentes e, pouco depois, 
territórios sob a proteção dos Estados Uni
dos da América. Logo após, colônias norte
americanas." 

O fato de a denúncia ser subscrita por um di
plomata de carreira de ~xtenso currículo na Casa de 
Rio Branco aumenta-lhe a gravidade, pelo que, re
queiro nos termos do artigo 50, § 2" da Constituição 
Federal, combinado-ao artigo 216 do Regimento ln
temo, que se digne-.o Exm" Sr. Ministro das Relaçõ
es Exteriores a informar: 

a - qual a reunião de Bruxelas da ONU a que 
se referiu o respeitado jurista Clóvis Ramalhete, cita
do pelo diplomata Joaquim de Almeida Serra; 

b - qual o texto da referida resolução; 
c - qual terá sido o voto do representante bra

sileiro nessa alegada resolução da ONU; 
d - se o ltamaraty, no caso de ser a denúncia 

concreta e confirmada, tomou alguma providência 
no sentido recomendado pelo embaixador Joaquim 
de Almeida Serra, para evitar que as terras indíge
nas -não apenas a Yanomiimi -já demarcadas, 
possam ser tomadas independentes, constituindo-se 
em nações; 

e - finalmente, se na Comissão de Direitos Hu
manos e na Subcomissão de Minorias da ONU tra
mita alguma proposta para tomar as terras indíge
nas independentes. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1996. - Sena
dor Epltáclo cafeteira. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N• 427, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no disposto no ar!. 50, § 22 , 

da Constituição Federal e, com base no art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, solicito de 
Vossa Excelência o encaminhamento ao Presidente 
do BNDES, por intermédio do Senhor Ministro do 
Planejamento e Orçamento de pedido de informaçõ
es sobre as seguintes questões: 

1} Existe algum contrato de financiamento fir
mado pelo BNDES em favor da_ Nacional Energética, 
para construção da Usina de Serra ·aa mesa no esta
do de Goiás? 

2} Em caso positivo, qual o montante des5e fi
nanciamento e o valor das parcelas e datas em que 
foram liberadas? 

Justificação 

Trata-se de um financiamento para a realiza
ção de uma obra da maior importância para o dese
volvimento da Região Centro-Oeste, interessa por
tanto ao Senado Federal saber até que ponto o Go
verno, através do BNDES, participa de tal empreen
dimento; inclusive tomar conhecimento de sua viabi
lidade econômica-financeira e às repercussões que 
advirão com a sua conclusão. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1996. - Sena
dor Antonio Carlos Valadares. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso 11, do art. 216, do Re
gimento Interno. 

Nos termos da decisão tomada ontem pela 
Casa, no sentido de designar uma comissão com
posta de Senadores para examinar as emendas 
constitucionais relativas às medidas provisórias, a 
Mesa propõe ao Plenário, se não houver objeção, 
uma comissão que será composta por todos os au
tores das emendas constitucionais: Senadores Jo
saphat Marinho, Nabor Júnior, Roberto Requiãci, Es
peridião Amin, Ney Suassuna e Epitacio Cafeteira, e 
mais os Senadores José Eduardo Outra, Bernardo 
Cabral, Roberto Freire, Edison Lobão e Antonio Canos 
Valadares, para assegurar a presença dos Partidos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN --Sr. Presidente, 
gostaria que V. Ex" esclarecesse como será a coor
denação dessa Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - O Presi
dente da Comissão, segundo decisao do Plenário, 
será o Presidente da Casa. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Concedo 
a palavra a V. Ex•, pela ordem. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, 
ouvi V. Ex" anunciar os nomes e o critério que foi 
adotado. Apenas para efeito de avaliação por parte 
de V. Ex", desejo informar que sou autor de um voto 
em separado à Emenda n• 1 , de autoria do Senador 
Esperidião Amin, por ocasião da tramitação da mesma 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Assim sendo, dando essa informação a V. Ex", de~ 
xo a seu arbítrio aâecisão deTncluir ou não meu nome. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - A partici
pação de V. Ex", como membro, somente honrará a 
Comissão. - - -
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador Antonio Carlos 
Valadares. 

A SRA. JUNIA MARISE - Sr. Presidente, eu 
havia solicitado a palavra anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - SenadO-' 
ra Júnia Marise, V. Ex" está inscrita parã fazer uma 
comunicação inadiável 6orno Lfder, mas pediu a pa
lavra antes de V. Ex", no mesmo sentido, o Senador· 
Sebastião Rocha. 

Vou prorrogar a Hora do Expediente por quinze 
minutos e concederei, em seguida, a palavra a V. 
Ex" pela ordem. 

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Vala
dares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, gostaria de saber da Mesa se, pelo crité
rio da proporcionalidade, tendo em vista a importân
cia dessa Comissão, que envolve o interesse do Per 
der Legislativo como um todo, o nosso Partido - o 
Partido Socialista Brasileiro - irá integrá-la, pois te
ríamos muito prazer em fazer parte da mesma, já 
que o nosso Partido luta pela valorização do Con
gresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - No crité
rio adotado pela Mesa, os pequenos partidos esta
riam representados na figura do Senador Roberto 
Freire, mas se V. Ex• desejar fazer parte da Comis
são e o Plenário não fizer objeção, V. Ex" também 
fará parte da Comissão. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, está assim 
constituída a Comissão, que será presidida pelo Pre
sidente do Senado Federal. 

A Presidência indaga do Senador Sebastião 
Rocha se S. Ex" ainda deseja fazer uso da palavra 
ou se cede a sua vez à sua colega de Bancada, Se
nadora Júnia Marise? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
posso permutar, mas, em seguida, desejo usar da 
palavra também. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador, 
para uma comunicação inadiável não é possível per
muta. 

Dessa forma, V. Ex• tem a palavra. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste 
momento, quero manifestar profunda consternação 
e pesar, em meu nome - sei que é também o senti-

mento do Presidente da Casa, Senador José Satn..~ 
e do Senador Gilvam Borges do Amapá-, pelo trági
co acidente que aconteceu ontem em Macapá. 

Dois helicópteros do I COMAR - Comando Aé
reo Regional, com sede no Pará, em treinamento na 
área de Macapá, chocaram-se, vitimando seis ofi
ciais da Aeronáutica, cinco tenentes e um sargento. 

Portanto, em meu nome pessoal e em nome do 
povo do Amapá, quero registrar esse sentimento de 
consternação que n9s envolve por essa perda lasti
mável dos oficiais da Aeronáutica. 

Aproveito a oportunidade para fazer uma ccr 
municação, Sr. Presidente. 

Estou coletando assinaturas para uma Emenda 
Constitucional que já conta com 12 aSSinaturas, fi
xando o dia 21 de abril de 1998 para a realização, 

. em todo o Jerritório nacional, de um plebiscito, por 
meio do qual o eleitorado decidirá pela manutenção 
ou extinção da obrigatoriedade do voto e pelo acolhi
mento ou não da reeleição para Presidente da Re
pública, Governadores e Prefeitos, eleitos a partir da 
data de realização do referido plebiscito. 

Estou encaminhando esse tema por meio de 
emenda constitucional, haja vista que a Constitui
ção, no seu art. 14, exige lei complementar para re
gulamentar plebiscitos e referendos, já que se refere 
ao assunto dizendo •nos termos da lei". 

Após consultas à Assessoria Jurídica da Casa, 
constatei que a única possibilidade de se discutir 
esse tema, neste momento, no Senado da Repúbli
ca e no Congresso Nacional, seria por meio de 
emenda constitucional. Caberá certamente à Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado 
analisar se a emenda pode ou não tramitar normal
mente na Casa. 

Peço, portanto, aos Srs. Senadores e às Sr"s 
Senadoras, que coloquem nesta emenda sua assi
natura para que ela possa, então, ser apresentada à 
Casa, na forma da leitura que fiz, prevendo, por con
seguinte, o plebiscito em 21 de abril de 1998 para 
voto obrigatório ou facultativo e reeleição para Presi
dente da República, Governadores e Prefeitos, elei
tos a partir da data de realização do plebiscito. 

Era essa a comunicação que eu gostaria de fa
zer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O regis
tro de V. Ex", no que se rEitere ao acidente trágico de 
Macapá, penso que expressa o sentimento de toda 
a Bancada bem como o do povo do nosso Estado. 

Quero comunicar também que, pela manhã, 
apresentei ao Sr. Ministro da Aeronáutica nossos 
sentimentos de pesar pelo trágico acontecimento. 
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A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
apalavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tivemos, hoje, a 
posse do novo Ministro da Agricultura, nosso colega 
Senador Arlindo Porto. Quero manifestar minha con
fiança em S. Ex" no sentido de que possa efetivamen
te vencer as dfficuldades da agricultura brasileira. 

Estamos diante de grandes desafios para a 
correção de rumos em relação ao problema agrfcola 
do nosso País. Lamentavelmente, os resultados ob
tidos com a quebra da safra agrícola brasileira mos
trou-nos que. esse Governo não colocou a agricultu
ra como prioridade nacional. No ano passado, as cri
ses obtidas nessa área alcançaram os nossos pro
dutores, sobretudo os nossos pecuaristas; as altas 
taxas de juros, a falta de apoio e fomento, inclusive 
ao programa de reforma agrária abriu, sem dúvida 
alguma, uma grande ferida neste País, cujos resulta
dos estamos, hoje, assistindo com a quebra qrutal 
da safra e da produção de grãos. 

Sr. Presidente, mineira e amiga pessoal do Se
nador Arlindo Porto, estive em sua posse no Palácio 
do Planalto e na transmissão de cargo no Ministério 
da Agricultura. Portanto, renovo, aqui, a minha ex
pectativa e a minha confiança de que, desta vez, 
esse Governo terá vontade política para reagir dian
te das dificuldades e das neoessidades da agricultu
ra brasileira. O que não pode continuar acontecendo 
- repito - é exatamente a omissão e a falta de vonta
de política desse Governo, não só no que se refere 
à questão social, mas também no que se retere à 
questão da agricultura do nosso Pafs. No ano pas
sado, os agricultores penmaneoeraril durante mais 
de uma semana, em Brasília, levantando a bandeira 
das suas reivindicações para que esse Governo 
atendesse aos seus reclamos. Agora, estamos dian
te de um novo Ministro. Trata-se de um homem 
identificado com o campo. Temos nele a confiança e 
a esperança de que vá atender a este desafio para 
resgatar a agricultura do nosso País. 

Quero, ainda, manifestar aqui, Sr. Presidente, 
Si% e Srs. Senadores, a minha satisfação de ver ao 
meu lado a nossa conterrânea mineira, Sr" Senado
ra Regina Assumpção. S. Ex" é uma mulher do tra
balho. Veio, efetivamente, alçada na condição de 
Primeira Suplente do Senador Arlindo Porto. Mas te
nho a certeza de que S. Ex•, com a sua inteligência 
e competência, dará a sua efetiva contribuição aos 

trabalhos desta Casa, bem como saberá decidir pelo 
voto e pelas su'IS ações parlamentares quanto aos 
interesses maiores de Minas Gerais e aos do nosso 
País. 

Sr. Presidente, Si% e Srs. Senadores, desejo 
saudar aqui a presença da nossa nova Senadora 
Regina Assumpção. S. Ex" integra o Senado da Re
pública neste momento e, s~m dúvida alguma, con
tribui para aumentar também a representação da 
bancada feminina no Senado Federal. 

Ao saudar a nossa colega, Senadora Regina 
Assumpção, quero d(zer que, quando cheguei, pela 
primeira vez, ao Senado Federal, também manifestei 
que vinha exatamente em nome do povo de Minas 
Gerais, em nome da tradição do nosso Estado, que 
sempre se pautou pela liberdade e pela democracia. 

Tenho a certeza de que vamos continuar fa
zendo história, mas a história da liberdade e da de
mocracia. E-a nossa colega Regina Assumpção tam
bém o fará, neste plenário do Senado Federal, alça
da agora à condição de Senadora da República, no 
exercício das funções que acaba de assumir, com o 
compromisso maior de devotar a sua causa aos inte
resses de Minas e aos interesses do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 161, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento n• 1.403, de 1995) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n• 161 , de 1995, de autoria 
do Senador José Eduardo Outra, que altera 
a Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá 
outras providências, tendo 

Pareoer favorável, sob n• 443, de 
1995, da Comissão 

- de Assuntos Econômicos, venci
dos os Senadores Jonas Pinheiro e Vilson 
Kleinübing. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, nos 
termos do Requerimento n• 1 . 149/95, de au
diência.) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Ronaldo Cunha Lima 
para proferir parecer sobre a matéria, em substitui-
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ção à Comissão âe Constituição, Justiça e Cidada
nia, e na ausência do Senador Ney Suassuna. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Projeto de Lei 
do Senado n2 161/95, de autoria do eminente Sena
dor José Eduardo Outra, após receber parecer da 
Comissão de Assuntos Económicos, que analisou o 
seu mérito, foi encaminhado à Comissão de Consti
tuição, Justiça e cidadhnia, em razão de decisão 
deste Plenário, cabendo a essa Comissão analisar a 
sua juridicidade e constitucionalidade. 

Na ausência do eminente Senador Ney Suas
suna, e reportando-me ao próprio parecer já mani
festado na Comissão de Assuntos Económicos, em 
que as razões de mérito são elencadas para aprova
ção da matéria, permito-me apenas dizer que há, em 
relação à Companhia Vale do Rio Doce, uma contra
dição evidente em matéria de sua administração: de 
um lado, gerencialmente a empresa se submete aos 
princípios gerais do Direito privado e, ao mesmo 
tempo, está obrigada a cumprir regras de Direito pú
blico, restritas a sociedades comerciais cujo controle 
acionário pertence ao Estado. 

Ainda aduzindo as razões de mérito renovadas 
na Comissão de Assuntos Económicos, destacamos 
que, por imposição do que dispõe o ãrt:"48, IV e VI, 
da Constituição Federal, cabe ao Congresso Nacio
nal dispor, juntamente corri o- Executivo, sobre as 
matérias ali elencadas, e entre elas se insere tam
bém as matérias objeto do aluai projeto de lei. 

Portanto, cercar o processo das salva-guardas 
constitucionalmente disponíveis é antes de tudo um 
direito, um dever do Congresso democrático, posto 
que está em jogo um vultosa poupança interna na
cional e um potencial de poupança futura sem pre
cedentes na história do País. 

Na justificação, o autor da iniciativa, Senador 
José Eduardo Outra, expressa sua preocupação 
com o fato de que, pela sua complexidade, a deses
tatização, objeto do parecer, cumpre observar que a 
CVRD é concessionária de jazidas e recursos mine
rais que não lhe pertencem, mas à União, nos ter
mos dos arts. 20, IX, e 176, caput, da Constituição 
Federal. Torna-se assim imperiosa aaúlorização le
gislativa sobre bens de domínio da União, conforme 
disposto no art. 48, V, do texto constitucional. 

Assim, considerando que, no mérito, o projeto de 
lei er. pauta já- rnereceu o acolhimento da- comissão 
competente e que não há reparo a fazer-lhe no que 
concerne aos aspectos de juridicidade e constituciona
lidade, somos pela aprovação do PLS 161/95. 

É o seguinte o parecer na íntegra: 

Em atendimento ao Requerimento n• 1.149, de 
1995, aprovado em 29 de agosto do corrente, vem a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
nos termos do art. 315, combinado com a alínea a 
do art. 279, do Regimento Interno do Senado Fede
ral, para reexame, Projeto de Lei do Senado n• 161 
que altera a Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, e 
dá outras providências. 

Vale lembrar que a Comissão competente para 
apreciar o-mérito dÇJ. proposiçãp é a Comissão. de 
Assuntos Económicos, onde mereceu do Relator, 
Parecer Favorável, aprovado pela maioria dos seus 
membros. 

Assim, a matéria vem à esta Comissão para 
ser apreciada apenas nó tocante à juridicidade e à 
constitucionaldiade. 

2. O referido projeto de lei tem por escopo de
terminar que qualquer modalidade operacional de 
desestatização, prevista na Lei n• 8.031/90, sujeita
se à prévia autorização do Congresso Nacional, 
quando referir-se à Companhia Vale do Rio Doce, a 
suas subsidiárias e coligadas. 

3. Todavia, mesmo sem pretender avançar em 
considerações de mérito, julgamos importante-regis
trar algumas considerações básicas à clarificação 
das decisões que ora se impõem. 

4. A Companhia Vale do Rio Doce experimenta 
uma contradição difícil de se administrar após deter
minado estágio de crescimento: gerencialmente sub
mete-se aos princípios gerais do direito privado mas 
está legalmente obrigada a cumprir regras de direito 
público, restritas às sociedades comerciais cujo con
trole acionário pertence ao Estado. 

Essa contradição aponta claramente para os li
mites do modelo na medida em que cria restrições 
objetivas que findam por frustrar o seu potencial de 
crescimento/faturamento: reStrições para contrata
ção de recursos humanos, de serviços de terceiros, 
para aquisição de equipamentos e de suprimentos e, 
principalmente, parà converter em recursos para no
vos investimentos a sua excepcional capacidade de 
endividamento. 

5. A Vale disputa um mercado internacional ex
tremamente competitivo. Seus concorrentes são 
grandes empresas privadas altamente capitalizadas 
e reconhecidamente ágeis, uma vez que nenhuma 
delas experimenta a contradição registrada nos pa
rágrafos aiifeiiores, cuja âecorrênCía São entraves 
administrativos verificados apenas em empresa con
troladas pelo Estado. 

Apesar de ter celebrado em 1991 um contrato 
de gestão com o Governo Federal, tendo em vista a 
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sua exclusão de parte do menu de normas aplicá
veis às sociedades de economia mista, a realidade 
tem mostrado que foi impossível conferir-lhe autono
mia no tocante às decisões relativas ao orçamento, 
novas associações, polfticas de investimento e cap
tação, que continuam dependentes do Governo, de 
Órgãos Públicos, do Congresso Nacional e sujeitas 
aos rigorosos limites da Ses!. 

6. Outra consideração de ordem primordial diz 
respeito ao património< mineral. A Constituição da 
República Federativa do Brasil, nos termos dos arts. 
20, inciso IX, e 176, caput, estabelece que a pro
priedade do subsolo pertence à União e que a pes
quisa e lavra de bens minerais são objetos de con
cessão por parte do Poder Público. 

Ao incluir a Vale no Programa de Desestatiza
ção, não se está derrogando ou infringindo tais dis
positivos constitucionais. Privatizá-la significa exclu
sivamente a venda de ações de uma empresa que 
detém tais concessões. As concessões são outorga
das a empresas de mineração desde que cumpram 
a legislação vigente no que tange a questões técni
cas e ambientais, dentre outras. A União pode cas
sar os direitos minerários concedidos, caso se ob
serve descumprimento das normas legais. 

O património mineral e imobiliário da CVRD en
volve dire~os e expectativas de direitos, numa ativi
dade, a pesquisa geológica, de elevado risco empre
sarial. Segundos dados da própria Vale, de um 
modo geral num universo de cem áreas de pesqui
sa, verifica-se entre três a cinco ocorrências mine
rais, sendo que apenas uma se transforma em jazi
da. Ainda segundo literatura especializada a jazida, 
per se, é tão-somente um depós~o mineral cujo va
lor económico decorre das características da reserva 
e também do empreendimento existente ou passível 
de implantação, em face da tecnologia, dos recursos 
financeiros, da infra-estrutura e dos mercados dispo
níveis. O valor económico só se materializa quando 
todos os investimentos necessários à abertura da mina 
estiverem concluídos e sua produção for iniciada. 

7. Face aos elementos expandidos ao longo da 
fundamentação, é incontestável a complexidade da 
matéria em discussão. 

Resta ao Congresso Nacional o dever de, no 
legítimo exercício de sua competência constitucional 
(art. 48, incisos IV e V, e art. 49, inciso X), participar 
juntamente com o Executivo âessa que, com certe
za, será a privatização do século na América Latina. 

Cercar o processo das salvaguardas constitu
cionalmente disponíveis é, antes de um direito, um 
dever do Congresso democrático, posto estar em 

jogo uma vultosa poupança interna nacional e um 
potencial de poupança futura sem precedentes na 
história económica do País. 

Na JustHicação, o autor da iniciativa e>(pres5a a 
sua preocupação com o fato de que, pela sua com
plexidade, na desestatização objeto deste Parecer, 
cumpre observar que a CVRD é concessionária de 
jazidas e recursos minerais que não lhe pertencem, 
mas à União, nos termos do arts. 20, inciso IX e 176, 
caput da Constituição Federal. Assim, toma-se im
periosa a autorização legislativa sobre bens de do
mínio da União, conforme disposto no art. 48, inciso 
V, do Texto Constitucional. 

Assim, considerando que no mérito o projeto 
de lei em pauta mereceu o acolhimento da Comis
são competente e que não há reparo a fazer-lhe no 
que concerne aos aspectos de juridicidade e const~u
cionalidade, somos pela aprovação do PLS 161/95. 

É o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare

cer conclui favoravelmente ao projeto. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 428, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 315 do Regimento Interno, 

requeiro o adiamento da votação do Projeto de Lei do 
Senado n" 161, de 1995, a fim de que sobre o mesmo 
seja ouvida a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

Justificação 

A anunciada desestatização da Companhia 
Vale do Rio Doce, por sua complexidade, não pode
ria ser objeto de deliberação pelos Senhores Sena
dores, sem que seja ouvida a Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura que, pelas atribuições que lhes 
são conferidas pelo Regimento Interno, em seu arti
go 1 04, compete opinar sobre todos os assuntos 
pertinentes a minas e recursos geológicos, principais 
áreas de atuação da CVRD. 

Diante do exposto e, com o intuito de oferecer 
aos Senhores Senadores maiores informações so
bre o assunto, resolvemos solicitar o competente pa
recer desta Comissão técnica da Casa. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1996. - Luci
dia Portella -Onofre Quinan - Joel de Holanda -
Mauro Miranda -José l!lnácio- José Agripino
Élcio Alvares - José Roberto Arruda - Pedro Si
mon - Romeu Tuma - Gerson Camata - Marluce 
Pinto - Fernando Bezerra - Ramez Tebet - Frei
tas Neto - Lúdio Coelho. 
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O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Como o 
requerimento não terá discussão, poderão usar da 
palavra o seu autor e um representante de cada Par· 
tido. 

Concedo a palavra ao autor do requerimento, 
Senador José Agripino, para encaminhar a votação. 

O SR~ JOSÉ AGRIPINO {PFL·RN. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pfe
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, o art. 1 04 do Regi
mento Interno do Senado Federal estabelece: 

• À Comissão de Serviços de Infra-Es
trutura compete opinar sobre matérias perti
nentes a: 

I - Transporte de terra, mar e ar, obras 
públicas em geral, minas, recursos geológicos 
e hídricos e serviços de telecomunicações; 

11 - Outros assuntos correlates." 

Tendo em vista o que preceitua o Regimento 
Interno do Senado Federal, tomei a iniciativa de en
caminhar à Mesa o requerimento que ar está posto, 
assinado por 16 dos 23 Srs. Senadores integrantes 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, do Se
nado Federal, que não entenderam o rito processual 
do encaminhamento desse projeto de lei. 

Quero me referir a maio de 1995, quando, ini
ciado o processo de discussão das privatizações do 
País, por iniciativa do Senador José Eduardo Outra, 
ocorreu uma reunião conjunta da Comissão de As
suntos Económicos e da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura para ouvir o Presidente do BNDES e 
o Presidente da Companhia Vale do Rio Doce sobre 
a perspectiva de privatização dessa Companhia, 
uma reunião que deixou mais dúvidas do que con
clusões e antecedeu o próprio projeto de lei remeti
do pelo Governo Federal, objetivando exatamente a 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. 

Decorrido esse tempo todo, os projetes de lei 
vêm ao Senado, tramitam pela Comissão de Assun
tos Económicos e de Constituição, Justiça e Cidada
nia e não tramitam pela única comissão técnica para 
o assunto no Senado que é a Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura. O Regimento Interno determina à 
Comissão a competência de opinar sobre essas ma
térias. 

Julgo, portanto, Sr. Presidente, que não é um 
direito meu ou dos integrantes da Comissão de Ser
viços de Infra-Estrutura, mas uma obrigação nossa 
solicitar a audiência de seus membros em relação 
aos termos do projeto de lei ora em discussão. 

Por essa razão, encaminho o meu requerimen
to, para o qual solicito a atenção e aprovação dos 
Srs. membros do Senado Federal. Muito obrigado. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {PT-SE) - Sr. 
Presidente, pela ordem. Gostaria de fazer uma re
clamação. Não sei se o problema é com o som, mas 
não consegui ouvir quase nada do que disse o Se
nador José Agripino. E posso observar que a Mesa 
confirma que não está conseguindo ouvir o que es
tou falando. Portanto, peço que se tomem previdên
cias no sentido de melhorar o som do plenário. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Peço a 
atenção dos Srs. Senadores. 

Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise 
para encaminhar a votação. S. Ex" dispõe de cinco 
minutos para o seu pronunciamento. 

A SRA. JÚNIA MARISE {PDT-MG. Para enca
minhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esse requerimen
to é, mais uma vez, um procedimento para postergar 
a aprovação do projeto. Essa- inéltéria passou pela 
Comissão de Assuntos Económicos, foi debatida e 
exaustivamente analisada, com a participação de to
dos os Senadores membros da Comissão. TIVemos 
a oportunidade inclusive de aprovar o parecer do 
eminente Senador Ney Suassuna, .do PMDB, que 
exarou um relatório da mais alta competência, de
monstrando a importância da aprovação desse projeto 
de lei, e por isso ele foi aprovado, também por unani
midade, pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

Posteriormente, esse projeto veio ao plenário, 
e, mais uma vez, o Governo, na tentativa de protelar 
a aprovação da matéria, pediu a audiência da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Pois bem, Sr. Presidente, o projeto foi a essa 
Comissão. Lá se debateram as questões regimen
tais e jurídicas, a bóa técnica legislativa e a oportuni
dade da aprovação dessa matéria. TIVemos agora o 
parecer do nobre Relator Ronaldo Cunha Uma favo
rável à sua aprovação. 

Esse requerimento é mais uma manobra, Sr. 
Presidente, é mais uma tentativa de protelar e poster
gar a aprovação desse projeto. Não entendo por que, 
e gostaria que as razões fossem declinadas por parte 
do Governo, da sua preocupação com a aprovação de 
um projeto que vai trazer o debate da questão da pri
vatização da Vale do Rio Doce para o Senado Federal. 

Esta Casa - e o próprio Presidente o disse 
hoje, na posse do Ministro Arlindo Porto - é a Casa 
do diálógo, é a Casa que tem tido um debate de alto 
nível sobre as questões que dizem respeito aos inte
resses nacionais. É com essa respopsabilidade que 
estamos debatendo essa matéria. 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL omn 

Queremos, Sr. Presidente, apenas e exclusiva· 
mente • e é assim que trata o projeto· do nobre Sena· 
dor José Eduardo Outra ·, que o Plenário do Senado 
Federal, que esta Casa possa debater, possa ser 
ouvida, possa discutir a questão da privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce. Entendemos que 
esse requerimento talvez seja inédito na história do 
Senado Federal, porque já ouvimos duas Comissões· 
a de Assuntos Económicos e a de Constituição, Justj.. 
ça e Cidadania ·, e agóra querem ouvir a Comissão 
de Serviços de Infra-Estrutura, Sr. Presidente. Não é 
possível! Creio que é um lato inédito na história do 
Senado Federal. 

Será que os Senadores e as Senadoras, que 
exercem um cargo da mais alta responsabilidade, 
com a legitimidade do mandato que lhes foi outorga
do pelo povo brasileiro, não têm condições nem 
competência para discutir a privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce? 

O que quer este Governo? Quer privatizar uma 
companhia, um património nacional, sem discutir 
com a sociedade e com o Senado Federal. O que 
quer este Governo, Sr. Presidente, quando determi
na, por exemplo • e é importante que se diga isso ·, 
que as firmas Lehman Brothers, Salomon Brothers, 
Morgan Stanley e CS First Boston é que estão en
carregadas de lazer a avaliação do patrimônio da 
Companhia Vale do Rio Doce? 

Ora, quando temos um património nacional do 
porte da Companhia Vale do Rio Doce, e sabemos 
que essas empresas têm interesses internacionais e, 
certaniente, contatos mutto eficientes com grupos es
trangeiros que querem comprá-la, certamente ocorre 
uma dúvida com relação àquilo que poderá acontecer. 

Tenho certeza de que o Presidente da Repúbli· 
ca não deseja que os procedimentos de privatização 
ou de venda do património nacional sejam inspira· 
dos na ilegalidade ou em práticas pouco éticas; te
nho certeza de que não é assim que pensa o Presi· 
dente da República; tenho certeza também de que 
Sua Excelência certamente não faz nenhuma obje
ção a que o Senado Federal debata e discuta os pa
râmetros e todos os procedimentos relativos à Com
panhia Vale do Rio Doce. 

Na verdade, estamos assistindo hoje, mais 
uma vez, a uma forma de postergar a aprovação de 
um projeto que, certamente, não é inibidor, não cer· 
ceia a privatização da Companhia. É um projeto que 
traz para o Senado Federal o debate e a análise so
bre os seus procedimentos. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs .. Senado
res, não vejo ·por que esta Casa não aprovar o proje-

to hoje, nesta sessão. Também não vejo razão para 
aprovarmos esê i' requerimento protelatórlo de enca
minhar esse projeto à Comissão de Serviços de ln· 
Ira-Estrutura. 

Dessa forma, em nome da Liderança do PDT e 
da nossa Bancada, encaminhamos contrariamente à 
aprovação desse requerimento. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Comuni· 

co ao Plenário que_ se está pf9C95sando a votação 
do nome da Senadora Emilia Fernandes para Su
plente da Mesa. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares, por cinco minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o PSB, aqui representado pelos Se
nadores Ademir Andrade e Antonio Carlos Valada· 
res, posiciona-se contra esse requerimento de adia
mento, uma vez que essa proposição não encontra 
qualquer justificativa que possa ter nosso apoio. 

O projeto, de autoria do Senador José Eduardo 
Outra, muito embora com a aprovação da Co-missão 
de Assuntos Económicos e agora da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, teve uma tramita· 
ção enviesada, cheia de dHiculdades, com pedras no 
caminho • não por parte da Mesa do Senado, que se 
portou com a maior dignidade em todos os momen· 
tos, mas por uma pressão do Executivo, que, não sei 
por que cargas d'água, não deseja que o projeto seja 
submetido a votos no plenário do Senado Federal. 

O Governo tem maioria e já demonstrou que, 
quando quer, ganha. Vários episódios demonstram 
isso. Há poucos dias, mesmo contra a opinião públi· 
ca nacional, o Governo conseguiu sepultar uma CPI, 
a CPI dos Bancos. 

Não vejo motivo, Sr. Presidente, pelo menos 
apàrentemente, para que o Governo crie mais um 
caso e venha a apresentar uma proposta de adia· 
mente, quando sabemos que tem como principal otr 
jetivo retardar a votação do projeto. E para qual ccr 
missão, Sr. Presidente? Perdoem-me os seus inte
grantes, mas para uma comissão que, neste ano de 
1996, não realizou uma única reunião ordinária; ape
nas recebeu uma matéria e nem sequer a distribuiu 
para que fosse relatada. É uma prova evidente de 
que essa comissão só existe nos momentos em que 
é manipulada pelo Governo. Por isso é que está 
sendo solicitada a intervenção da Comissão de Ser
viços de Infra-Estrutura nesse caso. 

Quantos e quantos projetes, Sr. Presidente, já 
passaram· por esta Casa, envolvendo problemas de 
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infra-estrutura, sem que essa Comissão; em ne
nhum momento, tenha sido requisitada? 

Em relação ao Projeto Sivam, que envolve 
U$1 ,4 bilhão, pergunto: em algum momento falou-se 
em convocar a Comissão de Serviços de Infra-Estru
tura para opinar sobre o andamento desse Projeto, 
que causou tanta discussão neste País? Certamen
te, na reunião plenária que será realizada para decidir ... 

Sr. Presidente, não estou conseguindo falar. 
Primeiro, porque o micr6lfone está ruim ... 

O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo 
soar a campainha.) - Sr. Senadores, peço a atenção 
de V. Ex"s por;:tue os nossos trabalhos estão se de
teriorando e precisamos manter o mesmo ritmo que 
mantivemos até hoje. Há um orador na tribuna e eu 
pediria aos Srs. Senadores que o respeitassem, 
uma vez que não é permitido aparte em encaminha
mento de votação. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, já que o Governo está preocupado em 
ativar o funcionamento de uma Comissão c;omo a de 
Serviços de Infra-Estrutura, na reunião plenáiia para 
a decisão do Projeto Sivam, vamos também entrar 
com um requerimento para que a Comissão de Serv~ 
ços de Infra-Estrutura se pronuncie sobre esse Projeto. 

Sr. Presidente, concluindo, digo que a Comis
são de Assuntos Económicos, que discutiu o mérito, 
já foi ouvida; a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que admitiu a sua constitucionalidade e 
juridicidade, já foi ouvida Ouvir, a esta altura dos 
acontecimentos, a Comissão de Serviços de Infra
Estrutura é, antes de tudo - não sei se a palavra é 
forte, Sr. Presidente, perdoem-me aqueles que pro
puseram o adiamento -, uma traição ao Poder Legis
lativo, que deixará de dar a sua opinião sobre a ven
da de uma companhia que é orgulho do Brasil. Os 
tecnocratas, em seus gabinetes, no ar condicionado, 
terão a possibilidade de estudar detidamente a ven
da da Vale sem a participação do Legislativo. 

Por essa razão, Sr. Presidente, o meu voto e o 
do Senador Ademir Andrade, do PSB, são contrários 
a esse requerimento, que visa, antes de tudo, a se
pultar as atribuições do Congresso Nacional, do Se
nado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Freire, por per
muta com o Senador José Eduardo Outra. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, serei até um pouco~ 
mais rápido, pois o Senador José Eduardo Outra é o 
autor da proposição. 

Talvez fosse interessante a Casa atentar para 
o que pretende o Senador José Eduardo Outra. O 
projeto de lei de S. Ex" não pretende discutir se ha
verá ou não a desestatização; apenas determina 
que se o Governo, por intermédio do Poder Executi
vo, desejar privatizar a Companhia Vale do Rio 
Doce, deverá manifestar ao Poder Legislativo, Câ
mara dos Deputados e Senado Federal, como irá 
proceder e deverá solicitar autorização para tanto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pude perceber 
quase unanimidade em relação ao fato de que se 
deve recuperar~um mínimo do poder do Legislativo 
frente ao Executivo. Pois bem, a proposição do Se
nador José Eduardo Outra é no sentido de se colo
car o Poder Legislativo como árbttro de um procedi
mento que implica venda do património público, rep
resentado pela Vale do Rio Doce. Não proíbe a pri
vatização. 

Poderia o Sr. Senador José Eduardo Outra reti
rar, tal como retirados estão, a Petrobrás e o Banco 
do Brasil do Programa Nacional de Desestatização, 
proposto pelo Sr. Fernando Collor quando Presiden
te da República? Poderia. E, nesse caso, estaría
mos decidindo se queremos ou não a privatização 
da Vale do Rio Doce. Mas não estamos decidindo 
isso. Estamos decidindo se o Congresso será ouvido 
caso o Poder Executivo queira privatizar a Vale e 
através de que modalidade o fará. 

Por que tanto medo? Por que protelar? Talvez 
para que alguns líderes de regiões ou de Estados 
possam dizer que são contrários à privatização da 
Vale do Rio Doce, para, depois, deixarem que o 
Executivo a concretize, sem que se manifestem, a 
fim de que possam sempre pontificar que são contra 
a privatização, mas que ela acontece à revelia deles. 
Para termos tranqüilidade de continuar dizendo que 
a Vale é um património nacional, que é uma empre
sa que dá lucro, que presta grandes serviços so
ciais, mas, quando se nos oferece a oportunidade de 
decidir, não decidimos nada. Dessa forma, amanhã 
poderemos dizer: "Fui contra, mas se o Executivo 
fez, o que eu poderia ter feito?". Poderia. Poderia, 
pelo menos, dizer como iria se fazer. 

É isso o que está propondo o PT. Não está 
sendo nada radical, não está sendo xitta nem sectá
rio; está apenas querendo dizer que, se o Executivo 
quiser privatizar, o Congresso deve definir se quer 
essa privatização e se concorda com os moldes e 
procedimentos que o Executivo pretende adotar. 

É apenas isso, Sr. Presidente. Seria importante 
que esta Casa decidisse pelo menos que pretende 
participar dos processos de privatização. Não serfa ~ 
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nem proibindo, mas apenas participando, o que é o 
mínimo. 

Eu gostaria de estar votando um projeto de lei 
que retirasse a Vale do Rio Doce do Programa de 
Privatização, e digo por quê. Não que eu seja con
trário à privatização, até porque deixei de ser estati
zante há algum tempo. Propunha a estatização da 
economia na época do extinto Partido Comunista 
Brasileiro, e continuo- perSeguindo o socialismo, 
mas, eVidentemente, di~utindo questões de merca
do e, portanto, de empresa privada. Estou aberto a 
discutir privatizações - inclusive aprovamos algumas 
-, mas entendo que, no que se refere ao processo 
de globalização da economia, à integração económi
ca em mercados regionais, à disputa de mercados, o 
Brasil precisa ter suas multinacionais, suas grandes 
empresas, para disputar com as grandes de outros 
países, de outros blocos regionais. E a Vale do Rio 
Doce é uma empresa que pode competir na disputa 
de mercados internacionais a favor dos interesses 
nacionais, não porque seja património público, não 
porque seja estatal, mas porque é uma grande em
presa e não tem por que o povo brasileiro dela se 
desfazer. 

Defendo essa posição. No entanto, o que aqui 
se propõe não é discutir privatização, mas apenas 
dizer que o Congresso exerça um mínimo da sua 
competência e atribuição, participando do processo. 
Por isso, votamos contra essa procrastinação, vota
mos favoravelmente ao projeto do Senador do PT. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pode causar es
pécie o fato de eu estar usando esta tribuna; é que 
noto que hoje a sessão está muito mais voltada para 
a posse de mais uma mulher no Senado, a nobre Se
nadora Regina Assumpção. A festa, portanto, aconte
ce muito mais para recepcionar a nova Senadora do 
que realmente para examinar o que se está votando. 

Muitos oradores me precederam. Foram ouvi
dos? Não. Cada um manifestou o seu ponto de vis-
ta; no entanto, as conversas paralelas eram muito 
maiores, a ponto de o Presidente da Casa ter solici
tado a atenção dos Srs. Senadores, ter alertado 
para o fato de que havia um orador na tribuna. Não 
pode haver maior desfeita para um Parlamentar do 
que o Presidente da Casa pedir a atenção para seu 
pronunciamento. Significa que os Senadores não 
querem ouvi-lo. 

O que estamos votando, Sr. Presidente? O re-
- querimento para que seja ouVida a Comissão de 

Serviços de Infra-Estrutura. Não estamos discutindo 
se devemos ou se não devemos vender a Vale do 
Rio Doce. Se fosse o caso, aí sim, a Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura deveria opinar. Mas não 
é isso que vamos votar; vamos votar para saber se 
devemos ou não - eu não diria nem usar a nossa 
prerrogativa - cumprir o nosso dever de apreciar ma
térias de interesse do Brasil. 

o Senador JoSé Eduardo· Outra, Por faier a
proposta segundo a qual o Legislativo deve ser ouvi
do, será o criminoso? Trata-se até de uma salva
guarda para o Presidente da República, porque 
amanhã, na hora em que for questionada uma priva
tização provável ou que venha a acontecer, Sua Ex
celência poderá dizer que foi autorizado pelo Poder 
Legislativo. 

No entanto, será que o Presidente da Repúbli· 
ca quer privatizar os bens deste País, ouvindo ape
nas funcionários nomeados pelo próprio Poder Ex~ 
cutivo? Será que a D. Elena Landau tem mais crédi
to do que cada um dos Senadores? 

Não, Sr. Presidente, eu não abro mão, não do 
direito, mas da obrigação que me foi outorgada pelo 
povo do Maranhão, onde a Companhia Vale do Rio 
Doce presta serviços. Que crime cometeu a Compa
nhia Vale do Rio Doce? Estar hoje de posse do direi
to de explorar os nossos minérios, do direito de ex
plorar inclusive ouro encontrado. Enquanto não se 
consegue vender a Ught, está ar o Brasil cercado de 
pessoas interessadas em ficar com a Companhia 
Vale do Rio Doce. 

Não quero discutir, Sr. Presidente, algo impor
tante que ninguém pode negar: a Companhia Vale 
do Rio Doce até hoje não deu prejuízo, pelo contrá
rio, ela representa a potencialidade brasileira, no 
que diz respeito ao minério de ferro, no que diz res
peito ao seu trabalho nesta terra. E por que vamos 
vendê-la? Para dizer que estamos privatizando? 

Todavia, não é isso exatamente o que discuto, 
Sr. Presidente. Quero deixar claro a esta Casa o 
pensamento do Partido Progressista Brasileiro, que 
vai votar consciente da sua obrigação: o nossó Parti
do não abre mão do direito de opinar sobre vender 
ou não a Companhia Vale do Rio Doce. O Partido 
Progressista Brasileiro não abre mão de suas obri
gações. Esta é a nossa posição na votação de mais 
um requerimento protelatório. 

Quero agradecer aos Srs. Senadores que 
acompanham o meu pronunciamento e, ao ines-mo 
tempo, quero dizer que devemos ouvir, a partir de 
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agora, a voz da razão e os argumentos de cada Sr. 
Senador. 

Permito-me divergir do nobre Senador José 
Agripino porque não estamos opinando sobre a ven
da, razão pela qual não há necessidade de se recor
rer à Comissão de Infra-Estrutura; estamos opinan
do, sim, sobre se devemos ou não continuar com as 
nossas prerrogativas, isto é, se vamos nos acocorar 
para que haja mais medidas provisórias; se vamos 
ficar calados, enquanto estão vendendo o património 
do Pafs; se somos ou não representantes do nosso 
Es.tado; se somos ou não representantes do povo 
brasileiro; se temos ou não obrigações para com o 
povo que nos mandou para cá. 

É o que vamos votar na tarde hoje, e o nosso 
voto será para dizer não à protelação. Queremos as
sumir as nossas responsabilidades. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. JÚUO CAMPOS - Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Para enca

minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, realmente a Companhia Vale 
do Rio Doce é um orgulho nacional. Não há nesta 
Casa do Congresso Nacional nenhum Senador que 
conteste esse orgulho nacional, como bem disse o 
eminente Senador, Lfder do PTB, Epitacio Cafeteira. 

Nesse instante não queremos discutir os rele
vantes serviços que essa grande empresa prestou 
ao Pafs, ao desenvolvimento do Norte, Nordeste e 
do Centro-Oeste do Brasil. 

Realmente, a Companhia Vale do Rio· Doce, 
por ser uma empresa que expressa o orgulho de to
dos nós por ter relevantes serviços prestados à Na
ção brasileira de Norte a Sul, de Leste a Oeste, de
mocraticamente, vejo muito mérito no pedido do Pre
sidente da Comissão de Infra-estrutura, Senador 
José Agripino Maia, no sentido de que esse assunto, 
tão importante para o Brasil, tão importante para o 
Congresso Nacional, deva ser discutido pela Comis
são de Serviços e Infra-Estrutura desta Casa. 

Não queremos discutir se devemos privatizar 
ou não a Companhia Vale do Rio Doce; não quere
mos discutir, neste instante, se o Congresso Nacio
nal deve, por meio do Projeto de Lei n• 161, de auto
ria do eminente Senador José Eduardo Outra, parti
cipar ou não dessa medida operacional porque que
remos lembrar que, por uma lei aprovada pelo pró
prio Congresso Nacional, o Presidente da República 
tem delegado poderes para se fazer a privatização 

de várias empresas, de várias estatais deste Pafs, 
dentre elas a Companhia Vale do Rio Doce. 

Não se pode, neste instante, negar à comissão 
técnica especializada desta Casa, à comissão que 
analisa os problemas da infra-estrutura do Pafs a 
oportunidade de discutir esse importante projeto. 
Tanto isso é verdade que o próprio autor do Projeto 
n• 161 , Senador José Eduardo Outra, assinou reque
rimento anteriormente, pedindo que a Comissão de 
Infra-Estrutura fosse ouvida tecnicamente quando se 
discutisse a privatiíação das éstatais, em especial 
da Companhia Vale do Rio Doce. 

Acredito que esse projeto tem mérito especial. 
Por isso, tem que ser bem discutido, e é na Comis
são de Infra-Estrutura que estão os Senadores que 
tecnicamente entendem de infra-estrutura neste Pafs. 

Como Presidente da Comissão de Infra-Estru
tura, na gestão de 91/92, quero parabenizar não só 
o Presidente dessa comissão, o nobre Senador José 
Agripino, como todos os 16 membros daquela co
missão, que assinaram um requerimento exigindo 
que a comissão possa opinar. Não· é justo que te
nhamos, nesta Casa, comissões de primeira catego
ria, como a Comissão de Constituição, Justiçá e Ci
dadania e a Comissão de Assuntos Económicos; e 
comissões de quinta categoria, como a Comissão de 
Infra-Estrutura, que nunca é ouvida nos projetes de 
infra-estrutura do Pafs. 

Sr. Presidente, por ocasião da elaboração da 
Lei dos Portos, também não queriam que a Comis
são de Infra-Estrutura participasse do processo. 
Passaram por cima de sua autoridade e mandaram 
a matéria para a Comissão de Assuntos Económicos 
e para a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. Nós, naquela oportunidade, como Presidente 
da Comissão, não só conseguimos levar aquele pro
jeto para ser discutido lá, como também fomos o Re
lator da matéria no Congresso Nacional. 

Portanto, acredito que todos os Senadores em 
sã consciência, ao discutirem um projeto importan
tfssimo como a privatização da Companhia Vale do 
Rio Doce, não podem negar aos membros da Co
missão de Infra-Estrutura o dire~o de discutir a ma
téria, de dar sua sugestão, de fazer com que aquela 
comissão técnica, que fica relegada lá no final do 
corredor da Ala Nilo Coelho, seja também ouvida, dê 
o seu ponto de vista. E que até nós Senadores que 
não entendemos muito sobre a Companhia Vale do 
Rio Doce possamos receber subsfdios técnicos 
competentes para discutirmos, com a consciência 
tranqüila, a privatização ou não da Vale do Rio 
Doce. 
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Quero, nesta oportunidade, parabenizar o Pre
sidente daquela comissão, José Agripino Maia, e to
dos os demais integrantes de terem oferecido, em 
hora oportuna, requerimento no sentido de que 
aquela comissão seja ouvida. 

E, neste instante, faço um apelo a todos os Srs. 
Senadores para que dêem também essa oportunidade 
de discussão da matéria à Comissão de Infra-Estrutu
ra. Nesta. Casa só tem valor a Comissão de Assuntos 
Económicos e a Comissão de Constituição e Justiça. É 
hora de se valorizar a Comissão de Infra-Estrutura. 

Parabéns, nobre Presidente . José Agripino 
Maia. Não se trata de postergar a apreciação de 
uma matéria; meu caro e querido Senador Antonio 
Carlos Valadares , ninguém está traindo o Brasil. 
Nós queremos apenas a opinião de uma comissão 
técnica em um assunto importante como é este da 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• 
tem a palavra·, para encaminhar a votação. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr's Sena~oras, Srs. Senadores, a Liderança do 
PMDB deixa em aberto esta questão. Estamos dian
te; de fato, de um projeto da maior importância e, ao 
mesmo tempo, estamos diante de um apelo do Pre
sidente da Comissão de Infra-Estrutura da Casa, 
que tem o direito de apelar para que sua comissão 
possa ser ouvida. 

Há pouco, o Senador Ronaldo Cunha Lima, 
que integra a Liderança do PMDB na Casa·, emitiu 
parecer favorável ao projeto do Senador José 
Eduardo Outra. 

Ontem, Sr. Presidente, tive a oportunidade, 
juntamente com outros Senadores, de ouvir exposi
ção feita pelo Presidente do BNDES e confesso, Sr. 
Presidente, que não fui convencido pelas autorida
des do Governo do acerto .da privatização da Com
panhia Vale do Rio Doce. No seio do próprio BNDES 
há dúvidas em relação a isso. 

Em primeiro lugar, não há, ainda, definição da 
forma como essa empresa poderá ser privatizada, 
se no todo ou em parte. 

Em segundo lugar, não se sabe qual é, efetiva
mente, o valor da Companhia Vale do Rio Doce. 

Na verdade, o encontro, ontem, com o Presi
dente do BNDES foi apenas para levantar idéias e 
pedir tempo para que o Governo possa apresentar 
ao Congresso e à sociedade brasileira as linhas da 
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. · 

Por isso, Sr. Presídente, quero deixar claro 
desde já a minha posição e dizer que não estou con
vencido de que a privatização da Vale seja a medida 
mais acertada, mesmo porque nem o Governo, en
tendo eu, definiu as linhas dessa privatização. Não 
posso, como Uder de Partido, deixar de receber um 
apelo, porque seria uma descortesia. 

Ouvi dizer aqui que a Comissão de Infra-Estru
tura não funciona. Se ela não funciona, é responsa
bilidade do Senado; se não funciona, é responsabili
dade dos integranteS da Comissão; se não funciona 
e o Senado concorda com isso, deve exclui-la do 
Regimento. 

Por isso, Sr. Presidente, a Bancada está libera
da para tomar posição, mas não me sinto à vontade, 
como Líder do PMDB, para rejeitar o apelo do Presi
dente da Comissão de Infra-Estrutura. E mais, Sr. 
Presidente, não acredito. que esta Casa não possa 
esperar mais uma ou duas semanas para se ter uma 
definição clara a respeito deste assunto. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) • Sr. Presiden
te, Sr's e Srs. Senadores, sinto-me muito à.vontade 
para me manifestar sobre esta matéria, porque, ao 
contrário da maioria, inclino-me hoje pela privatiza
ção da Companhia Vale do Rio Doce. 

Há muito tempo este tema deixou de ser tabu 
para mim. Com origem na esquerda, hoje não vejo a 
desestatização como problema ideológico e sim 
pragmático. Se eu realmente me convencer de que 
a privatização da Vale será feita mais ou menos nos 
tenmos expostos ontem pelo Presidente do BNDES, 
com garantias, como Golden Share, Fundo de De
senvolvimento, e a de que não será vendida a clien
tes ou concorrentes estrangeiros, poderemos pensar 
na privatização da Vale. 

Sr. Presidente, a Vale é importante demais 
para ser privatizada graças a uma lei genérica que 
delega esse poder ao EXecutivo. É necessário, sim, 
autorização espeCífica do Congresso. Penso que a 
discussão não pode ser sonegada ao Parlamento 
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Srs. Se
nadores, há um orador na tribuna! 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Prefiro acreditar 
que não existe propósito procrastinatório no requeri
mento do ilustre Senador José Agripino. Até ouso fa
zer uma sugestão: se existe boa-fé e boa vontade 
dos dois lados, como acredito, e sendo esta uma 
Casa de entendimento, de diálogo, por que não se 
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fazer, em torno desse requerimento, um acordo de 
Lideranças semelhante ao feito ontem a respeito da 
regulamentação das medidas provisórias? Se real
mente há boa-fé, por que os Líderes da Casa, com o 
aval de seu Presidente, não assumem o compromis
so no sentido de que, findo o prazo de 15 dias • esse 
prazo pode até ser dilatado para 30 dias -, e não 
tendo a Comissão de Infra-estrutura apreciado a ma
téria, esta seja obrigatória e automaticamente inseri
da na pauta do plenário\;> Se houver esse acordo, Sr. 
Presidente, votarei a favor do adiamento. 

Encararei o silêncio das Lideranças como uma 
;ecusa e serei obrigado a votar contra o requerimen
to, para que a matéria seja apreciada por este Ple
nário hoje. 

O SR. JADER BARBALHO • Estou de acordo 
com V. Ex•, Senador Jefferson Péres. 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Senador 
Sérgio Machado, já falou pelo PSDB o Senador Jef
ferson Péres, de maneira que, infelizmente, não pos
so conceder-lhe a palavra. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como Lí
der do Governo, V. Ex" tem a palavra e disporá de 
cinco minutos. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Lí
der. S~m revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o requerimento do Senador José 
Agripino, embasado regimentalmente, trouxe à dis
cussão o mérito da privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce. Trouxe a discussão do mérito dentro 
de uma linha que absolutamente não é aquela que 
nós todos queremos. 

Participamos ontem de reunião presidida pelo 
eminente Senador José lgnácio Ferreira - lamento 
que poucos Senadores estivessem presentes -, 
quando pudemos ouvir a palavra do Presidente do 
BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, que res-
90ndeu a todas as perguntas que lhe foram feitas e 
distribuiu um trabalho que, nesta data, a Liderança 
do Governo está encaminhando a cada um dos Srs. 
Senadores. Eu diria que esse trabalho foi feito com a 
mais absoluta seriedade, com conhecimento técnico, 
que quero realçar nesta oportunidade, e acima de 
tudo, deixando claro que o Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, na questão da privati
zação, não quer que nada fique de maneira nenhu
ma embaçado, para que não possamos dizer, plena
mente, da necessidade da privatização. 

Logicamente, este assunto envolve muitos Es
tados, mas antes de se votar qualquer matéria de 
afogadilho, Sr. Presidente, é uma tradição desta 
Casa debater a matéria em questão. O requerimento 
que está sendo apresentado, liderado pela assinatu
ra do Senador José Agripino, é assinado por 17 inte
grantes da Comissão de Infra-Estrutura. 

A ninguém que tenha vontade de resolver o 
problema da Companhia Vale do Rio Doce, com 
toda a isenção; seria lícito impedir que os elementos 
do Governo que têm autoridade sobre o assunto pu
dessem expô-lo, como ontem o fez o Presidente do 
BNDES. 

Portanto, Sr. Presidente, fica claro que esse re
querimento espelha uma reivindicação legítima da 
Comissão de Infra-Estrutura. Esse requerimento não 
é isolado, não foi assinado apenas pelo Presidente: 
acompanham-no 17 integrantes da Comissão de In
fra-Estrutura, que é constituída por 23 membros. 

Portanto, que se discuta o mérito na ocasião 
oportuna. Isso faz parte do debate legítimo, do con
traditório. Afinal de contas, esse é- um direito que as
siste a todos os Srs. Senadores. Vamos coicear a 
discussão dentro do que é regimental. Estamqs vo
tando um requerimento embasado regimentalmente; 
isso é da tradição desta Casa. Não tenho dúvida al
guma de que esse requerimento permitirá que os 
que são contrários tenham, até certo ponto, um ple
nário maior para exporem os seus pontos de vista e 
discutirem o assunto. 

Portanto, em nome da Liderança do Governo, 
peço aos eminentes Senadores, principalmente aos 
que compõem os Partídos que integram a base de 
sustentação, que permitam que a Comissão de In
fra-Estrutura exerça o seu direito legítimo de se pro
nunciar sobre o assunto e permitam, mais uma vez, 
que aqui venham os elementos encarregados do se
ter ê:ie privatização - a Dr" Helena_ Landau, o Presi
dente do BNDES e o Presidente da Companhia Vale 
do Rio Doce -, porque a discussão é legítima. 

Já que todos exaltam a importância da Compa
nhia Vale do Rio Doce, deve-se discutir um pouco 
mais o assunto. Isso é profundamente salutar. 

Fica o nossa apelo aos Srs. Senadores, no 
sentido de que acolham o requerimento legítimo do 
Senador José Agripino, remetendo a matéria, dentro 
dos prazos regimentais, à Comissão de Infra-Estru
tura. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Antes, 
vou conceder a palavra ao Senador Sérgio Macha-
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do, porque adotei o critério de ccnceder a palavra 
como líder ao líder do Governo. Assim, darei a pala
vra a S. Ex", como líder do PSDB. Em seguida, darei 
a palavra a V. Ex". 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, requerimento do Senador José Agripino, 
no sentido de que seja ouvida a Comissão de Infra
Estrutura, é mais do gue necessário para que se 
possa fazer uma discukão ampla sobre a privatiza
ção da Vale. 

A Comissão de Infra-Estrutura cabe cuidar da 
questão de minas, de transporte, e é o que está en
volvido nessa negociação, nessa venda da Vale. En
tão, não vejo por que não passar pela Comissão de 
Infra-Estrutura, mesmo que demore; mas para que 
possamos discutir esse assunto tão importante. 

Ainda ontem, tivemos oportuniOade de partici
par de uma grande discussão com ó Presidente da 
Vale e com o Presidente do BNDES, que colocaram 
seus argumentos e a razão pela qual o Governo 
está discutindo a questão da privatização da Vale. O 
Governo quer fazer tudo de forma transparente e de 
forma que todos possam participar do proc~sso. 
Com a privàti:Záção, a Vale não vai deixar de existir 
nos Estados onde ela hoje funciona. Ninguém leva 
mina e fábrica nas costas. A Vale vai continuar exis
tindo. Hoje há outras prioridades quanto à participa
ção do Estado, e a Vale vai poder ccntinuar cum
prindo seu papel. Não vejo por que esse processo 
não deva ir à Comissão de Infra-Estrutura. 

O PSDB recomenda o voto a favor do requeri
mento do Senador José Agripino. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex". 

O SR. AD EMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem para prestar um esclarecimen
to, que julgo extremamente importante, a este Ple
nário. Os Senadores que estiveram presentes à reu
nião com o Presidente da Vale do Rio Doce e o Pre
sidente do BNDES ontem e que aqui se pronuncia· 
ram, esqueceram de dar uma informação extrema
mente importante, Sr. Presidente: a de que o Presi
dente do BNDES afirmou ontem na Comissão que a 
proposta de privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce estaria pronta num prazo de 30 a 40 dias. 

Ora, veja V. Ex", a proposta de privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce estará pronta no máxi~ 
mo em 30 ou 40 dias. Quero dizer aos meus Pares 

do Senado que este projeto necessita ser aprovado 
hoje porque, saindo daqui, ainda vai à Câmara dos 
Deputados. Isso não é definttivo. Apenas vamos 
aprovar no Senado ..• 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Solicito 
aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares, por
que a nossa sessão está de certo modo tumultuada. 
Há um orador na tribuna. 

O SR. ADEMIR ANDRADE · Ir para a Comis
são de Infra-Estrutura, Sr.' Presidente, significa votá
lo no Senado praticamente· coincidindo com o prazo 
de proposta concreta e definitiva de privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

É preciso que os Srs. Senadores ponderem a 
afirmação do Presidente do BNDES e do Presidente 
da Companhia Vale do Rio Doce. Se procrastinar
mos essa decisão, não haverá mais tempo de o 
Congresso Nacional definir-se sobre esta matéria. 

Mutto obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo 

a palavra ao Senador José Eduardo Outra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, S~s e Srs. Senadores, ouvi atentamente 
o debate promovido nesta Casa hoje. Alguns, Sena
dores entraram no mérito da privatização da Vale do 
Rio Doce, outros não. O que estamos querendo é 
que o debate não se encerre aqui no dia de hoje. 
Estamos querendo debater no mérito a privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce com aqueles que 
têm autoridade para isso. 

Ouvi atentamente as palavras do líder do Go
verno, Senador Elcio Alvares, e do líder do PSDB, 
Senador Sérgio Machado. Primeiro, eu gostaria de 
estranhar o zelo da Comissão de Infra-Estrutura, 
que faz questão de debater um projeto que não en
tra no mémo, se se deve privatizar ou não, quando 
esse mesmo zelo ela não teve no momento em que 
discutíamos o projeto de cisão da Light. Aí, sim, era 
um tema que a Comissão técnica devia debater. 
Mas aquele projeto de privatização da Light passou 
apenas pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. 

"Não devemos discutir matéria de afogadilho', 
diz o Senador Elcio Alvares. 'Devemos discutir um 
pouco mais", diz o Senador Sérgio Machado. 

Na sessão do Senado Federal do dia 29 de 
agosto de 1995, data em que o Governo apresentou 
um requerimento de adiamento da votação desse 
mesmo projeto, para que fosse à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, o Senador Esperi
dião Amin disse o seguinte: "Concordarei com esse 
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requerimento, que, na prática, significa uma adia
mento, se tal requerimento não contiver o desejo de 
mera procrastinação. E para mim é suficiente a pala
vra do líder do Governo. Se S. Ex" confirmar isso, eu 
voto a favor." 

Responde o líder do Governo, Senador El
cio Alvares: "Quero esclarecer, dentro da linha 
do meu primeiro pronunciamento, que a intenção 
da liderança do Governo é exatamente a do diá
logo. E no momento 'em que o Senador Esperi
dião Amin coloca um prazo, quero ser mais regi
mental ainda - e acompanho, nessa trilha, a orien
tação de- V. Ex", e estou perante o Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - e 
dizer que cumpriremos rigorosamente o prazo." 
Prazo de 20 dias, que seria contado a partir de 29 
de agosto de 1995. 

O que disse, naquela ocasião, o Senador Sér
gio Machado, líder do PSDB? "Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, a Vale do Rio Doce é uma estatal 
importante. O Governo, de forma alguma, quer fugir 
à discussão. O que se está buscando, com a con
cessão de mais 20 dias, é a possibilidade de se 
ap~ofundar a discussão... Não se está pedindo o 
adiamento de seis meses ou um ano, mas apenas 
20dias." 

Isso ocorreu no dia 29 de agosto de 1995. 
Ouvimos agora o mesmo discurso: não pode

mos votar de afogadilho, não podemos tomar uma 
decisão tão importante sem o diálogo. 

No entanto, não foi só isso. No dia 15 de de
zembro de 1995, essa matéria estava na pauta da 
sessão do Senado. Não havia quorum, mas havia 
matérias de interesse do Governo. Eu poderia ter 
derrubado a sessão. Não o fiz porque, no plenário, a 
liderança do Governo assumiu o compromisso de 
trazer o Ministro José Serra, de trazer o Dr. Mendon
ça de Barros, de trazer a Dr" Eliana Landau, para 
debaterem, no plenário do Senado, durante a convo
cação extraordinária. Finda a convocação, não foi 
cumprido o acordo. 

Estou aberto ao acordo proposto pelo Senador 
Jefferson Péres, mas esses exemplos demonstram 
que, infelizmente, a liderança do Governo não os 
cumpre. 

Ontem o Governo, que passou este tempo todo 
sem trazer o assunto ao debate, trouxe, numa reu
nião com a presença de 1 O Senadores, o Dr. Men
donça de Barros. A alegação do Governo para que a 
matéria não seja votada agora é que o relatório da 
comissão que está avaliando a Companhia.Vale do 
Rio Doce ficará pronto dentro de 30 ou 40 dias. 

Pergunto aos Srs. Senadores: quantos dos se
nhores têm oonhecimento do contrato que foi assi
nado entre o BNDES e os consórcios? Perguntei on
tem ao Dr. Mendonça de Barros quanto estava sen
do pago aos dois consórcios para avaliar a Compa
nhia Vale do Rio Doce. Ele respondeu que era muito 
pouco, um preço abaixo do de mercado. Insisti: 
quanto? Depois mandamos a resposta. 

Tenho aqui os valores, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores. V .. Ex"s vão avaliar se é pouco ou 
muito o que está sendo pago a esses dois consór
cios que estão responsáveis pela avaliação. Existe o 
Modelo 8, de modelagem, R$9.980 milhões; o outro, 
R$2.898 milhões, o que sorria em tomo de R$12 mi
lhões. ~ pouco. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, solici
taria a V. Ex" que suspenda a sessão por 15 minu
tos, para que as conversas paralelas fiquem em dia. 
Como está hoje, nunca vi! Está virando anarquia! 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Pedro Simon, a Mesa tem procurado chamar a aten
ção de S. Ex"s, mas não estamos numa escola pri
mária, onde tenhamos a necessidade de um mestre
escola para os Srs. Senadores. Compete-ll)e ape
nas, pelo Regimento, chamar a atenção da Casa. 

Continua com a palavra o nobre Senador José 
Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, pedi que a Assessoria Técnica do Senado fi
zesse uma análise do edital do BNDES que esco
lheu as empresas para a avaliação do contrato que 
foi assinado. E veio lima nota técnica interessante. 
O edital diz que o preço fixo a ser pago para esse 
serviço de R$10 milhões seria abatido da comissão 
que a empresa vai receber para colocar as ações da 
Vale do Rio Doce na Bolsa. Mas o contrato assinado 
diz que será pago à empresa, ao Consórcio B, os 
R$10 milhões mais a comissão. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, poderão 
dizer que são apenas R$1 O milhões, que estamos 
acostumados com rombos maiores e, que, portanto, 
essa soma pode sair sem nenhuma preocupação. 
Mas não é só isso. Em todas as privatizações feitas 
até agora, é pago um preço fixo para a avaliação. 
Não sei por que cargas d'água a Companhia Vale do 
Rio Doce, que é uma Blue-Chips, ou seja, uma 
ação que todos querem, vai pagar uma comissão de 
2%, para as empresas colocarem as suas ações na 
Bolsa de Valores. 

Fazendo-se uma aritmética rápida, consideran
do-se que se espera receber da Vale do Rio Doce 
R$6 bilhões, esse consõrclo rec:êberá R$120 milhõ-
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es; mais os R$10 milhões, são R$130; mais os R$3 
milhões, R$133. São R$133 milhões, que o Dr. Men
donça de Barros disse ser pouco, porque não será o 
Banco Matrix que pagará o banco do qual era Presi
dente antes de ir para o BNDES. 

Cento e trinta e tês milhões de reais serão pa
gos a um consórcio, num País que destina de seu 
Orçamento R$13 milhões para a reforma agrária no 
Estado do Pará, R$4 milhões para a reforma agrária 
no Estado do Paraná, i"'l$13 milhões para a reforma 
agrária no Estado do Mato Grosso, nobre Senador 
Júlio Campos. 

E quem vai receber esses R$133 milhões? O 
consórcio. Quem faz parte dele? Projeta Consultaria 
Financeira S.C. Lida, Merril Lynch, Pierce, Fenner & 
Smith INC, NM Rolha Child & Sons Ltd1 , Banco Bra
desco S.A., Banco Graphus S.A., Engevix Engenha
ria S.A. Ltd1 e KPMG Peat Marwick Consultores. A 
KPMG, velha conhecida dos membros da Comissão 
de Assuntos Económicos, aquela que foi incapaz de 
detectar um balanço fictício no Banco Nacional, 
aquela cujo Presidente foi sabatinado na Comissão 
de Assuntos Económicos, quando foi demonstrado 
que não tinha competência nem para auditar o Ban
co Nacional, é que receberá os R$120 milhões, 
como comissão, para vender a Vale do Rio Doce. 

· A Dr" Helena Landau ontem disse que a KPMG 
não vai fazer muita cóisa, mas apenas integrar os 
dados. Aliás, segundo o Jornal do Brasil, a Dr' He
lena Landau tem, pelo menos, uma qualidade: é bo
tafoguense como eu. 

A Sr" Marina Silva - É por isso que bota fogo 
na Vale! 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos 
Srs. Senadores que não interrompam porque não 
são perm~idos apartes. de acordo com o Regimento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, este Senado, se se fi
zesse respeitar, não iria simplesmente querer discu
tir a privatização da Vale do Rio Doce; teria que to
mar providências quanto a esse contrato que, se
gundo nota técnica do próprio Senado, está irregu
lar. O contrato só foi possível porque esse projeto 
não foi aprovado nesta Casa em agosto do ano pas
sado, tendo sido adiado mais de uma vez. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, com 
este projeto, o Congresso Nacional poderia retomar 
uma prerrogativa que entregou para o Executivo em 
abril de 1 990, no mesmo caldo de cultura que, na 
época, também aprovou o confisco da poupança. 
Hoje, todos dizem que o confisco da caderneta de 
poupança e conta corrente foi um absurdo, mas to-

dos se esquecem de que o Presidente Fernando 
Collor teve o aval deste Congresso, o mesmo Con
gresso acovardado em final de mandato, que votou 
esse Programa Nacional de Estatização. Estamos 
propondo a sua modificação em relação à questão 
da Companhia Vale do Rio Doce. 

Esperamos que o Senado Federal retome essa 
prerrogativa. Estranhamos o fato de todos os meios 
de comunicação anunciarem que o projeto não seria 
votado hoje, como .se a deliberação deste Plenário 
não fosse tomada pelo voto dos Srs. Senadores, 
mas pela vontade do Executivo ou pela vontade dos 
funcionários do segundo escalão do BNDES. 

O Senador Jefferson Péres faz uma proposta. 
Até em nome da real politique, eu aceitaria um 
acordo no seguinte sentido: a Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura tem 15 dias para votar o projeto. E 
eu quero que participe desse acordo não apenas os 
líderes, mas o Presidente José Samey. Se o Presi
dente José Samey disser que, independentemente 
do parecer da Comissão de Serviços de Infra-Estru
tura, S.Ex" ex officio - e tem poderes para isso - co
locar o projeto em pauta, como pode, nós concorda
ríamos com o adiamento. Caso contrário, são 15 
dias, porque 20 dias só a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania; as outras Comissões têm ape
nas 15 dias. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O tempo 
de V. Ex' está es9otado. 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA- Se o acordo 
incluir que o Presidente José Samey vai colocar o 
projeto em pauta, ex officio, nós concordaremos. 
Se for só de lideranças, em função dos anteceden
tes que já apresentamos aqui, vamos votar o reque
rimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Srs. Se

nadores, como o assunto envolve a imagem da 
Casa, pois o procedimento pode parecer protelató
rio, quero continuar como sempre fiz desde o princí
pio, valendo-me do Regimento Interno. De acordo 
com o art. 118 do Regimento da Casa, as comissões 
têm prazo para emitir parecer sobre as proposições. 

Diz o art. 118 sobre os prazos: 

a) vinte dias para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; 

b) quinze dias para as demais comissões. 

Assim, a Presidência .. stará cumprindo o Regi
mento do Senado. 

Esse prazo pode, ainda, ser prorrogado por 
mais quinze dias, se o Presidente da Comissão ofi
ciar ao Plenário, comunicando que precisa de um 
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prazo maior. Posterior prorrogação só poderá ser 
concedida mediante deliberação do Plenário. A Pre
sidência compromete-se, pois, a cumprir o Regimen
to, nos termos do art. 118, sem poder avançar mais 
do que nele existe. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra a V. Ex'. • 

O SR. JADER BARBALHO (PMOB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
em face do. apelo feito pelo Senador Jefferson Pé
res e da ma.nifestação favorável do autor do Proje
to, Senador José Eduardo Outra, quero registrar, 
na condição de líder do PMOB, integral solidarie
dade à manifestação de V. Ex•, em acordo com a 
proposta do Senador Jefferson Péres e do autor do 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presi
dência está, como sempre fez, cumprindo o Regi
mento. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex'. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Entendo, Sr. Presi
dente, que V. Ex' tem cumprido sempre o Regimen
to, e externa agora o seu ponto de vista. Mas quero 
registrar também que, em nenhum momento, a lide
rança do Governo não pediu outra coisa que não 
fosse o cumprimento do dispositivo regimental. Falei 
aqui com ênfase e vou continuar a falar. Não quero, 
de maneira alguma, saltar os contrafortes do Regi
mento, e o requerimento do Senador José Agripino, 
embasado em texto regimental, está profundamen
te dentro dos limites do que dispõe o nosso Regi
mento Interno. Fica claro que, neste momento, 
com todo o acatamento, que V. Ex• apenas reitera 
aquilo que tem sido a sua tradição na Casa. V. Ex• 
cumpre o Regimento Interno, mas também o líder 
do Governo tem a obrigação de acatar o dispositi
vo regimental. Folgo em saber que mais uma vez 
V. Ex• vai cumprir o Regimento, o que também é o 
nosso desiderato. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• 
deve ter entendido que não tenho poderes para in· 
cluir ex officio matéria não instruída, mas o prazo 
regimental é de quinze dias prorrogáveis por mais 

-
quinze dias, por solicitação do Sr. Presidente da co
missão. A partir deste momento, para haver novo 
adiamento, somente com a aprovação pelo Plenário 
de um requerimento de qualquer dos Srs. Senadores. 

Assim reza o Regimento Interno, e é assim que 
a Mesa está esclarecendo o nosso procedimento, 
como sempre temos feito. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
Ex' a palavra. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSOB-CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
nobre Senador José Eduardo Outra fez uma propos
ta secundando aquela que já havia sido feita pelo 
Senador Jefferson Péres; aceita-se o prazo de quin
ze dias, curva-se às determinações do Regimento 
Interno, mas me parece que há uma questão que 
somente poderia ser resolvida pela manifestação do 
Presidente da Comissão de Serviço de Infra-Estrutu
ra, isto é, se irá ou não se utilizar dessa possibilida-

. de regiméntal de solicitar o adiamento por mais quin
ze dias. 

Essa me parece que é a questão que está 
posta para que possamos deliberar. Sugiro que se 
ouça o Presidente da Comissão de Serviço de Infra
Estrutura. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Elcio Alvares, pergunto a V. Ex', como líder do Go
verno, e ao Senador José Agripino se concordam 
com a proposta do Senador Jefferson Péres. Se as
sim for feito, solicito ao Senador José Eduardo Outra 
que retire o seu requerimento. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como U
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
mos falando em nome do Regimento Interno. Há um 
Presidente da Comissão de Serviço de Infra-Estrutu
ra, Senador de larga tradição nesta Casa. S. Ex' e a 
Comissão, estão examinando a matéria. Estamos 
antecipando. Não vou admitir que isso seja prática 
protelatória. Portanto, não vou fazer esse acordo. 
Tenho a minha dignidade de líder. 

Penso que compete ao Senador José Agripino, 
a quem temos o maior respeito, e aos membros da 
Comissão entender se devemos prorrogar ou não. 
Se fizéssemos acordo a esta altura, Sr. Presidente, 
tacitamenle estaríamos· admitindo uma medida pro
telatória. Portanto, recuso-me, não em nome de uma 
posição até certo ponto firmemente det;larada, mas 
recuso-me como cumpridor do Regimento, também, 
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de respeitar o alvedrio do Presidente da Comissão e 
de seus membros integrantes. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foi nes
se sentido que a Presidência invocou V. ExB e o Pre
sidente da Comissão de Serviço de Infra-Estrutura. 
No entanto, como V. Ex" mantém essa posição, va
mos proceder à votação. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. < 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
ExB a palavra. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
penso que esta Casa sempre cumpriu o Regimen
to. Presido a Comissão de Serviço de Infra-Estru
tura que se reuniu no ano passado como nunca 
nos últimos anos. A Comissão vem cumprindo to
das as suas obrigações, reúne-se sistematicamen
te e tem uma pauta praticamente zerada, porque a 
conduzo com responsabilidade e porque entendo 
que ela tem importância. 

E é só por esta razão que apresentei um re
querimento; por entender que a Comissão de Ser
viço de Infra-Estrutura, uma das sete comissões 
permanentes desta Casa, não é Comissão de se
gunda categoria. Quero, ainda, declarar a V. ExB 
que, cumprindo o Regimento, usaremos o tempo 
de 15 dias e a Comissão, se for cumprida a pauta, 
decidirá soberanamente se pleiteará ou não a 
prorrogação desse prazo. Tudo mediante o Regi
mento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. ExB 
tem a palavra, pela ordem. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acre
dito que está havendo uma confusão desnecessária. 
Ninguém aqui está discutindo se aplica o Regimento 
ou não. Claro que é pressuposto, o Regimento tem 
que ser aplicado. 

O que ocorreu foi uma proposta de acordo. A 
proposta não é de ser contra ou a favor do Regi
mento; é se os líderes admitem 15 dias, retirado o 
requerimento, para que a Comissão se pronuncie. 
E dentro do prazo de 15 dias, improrrogáveis, ten
do ou não o parecer da Comissão de Serviço de 
Infra-Estrutura, retorna à Ordem do Dia. Esse é o 

acordo. Não é discutindo o Regimento. Nada impede, 
do ponto de vis<á regimental, mas não é cumprimento 
de Regimento, é de um acordo, acordo de liderança. 

Isso é o que me parece que foi proposto pelo Se
nador Jefferson Péres e aceito pelo Senador José 
Eduardo Outra. Eu aceitaria também como acordo. 
Questão regimental, af vamos estar aqui lutando se 
tem 15 dias, se depois poderemos prorrogar, se a Co
missão de Assuntos Sociais, uma vez que a Vale trata 
muitas vezes de assuntos sociais, deve ser ouvida 
também. Ou seja, nós podemos continuar com a bri
ga indefinida. Se não há acordo, que se vote agora. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex' 
tem a palavra, pela ordem. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
apenas para dizer que o PFL concorda com os ter
mos do que foi afirmado pelo Senador Júlio Cam
pos, que falou por delegação do líder, e ratifica in-

-tegralmente os termos do requerimento qo Sena
dor José Agripino Maia, com a ratificação que aca
ba de fazer. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 
proceder à votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Tem a 
palavra V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
9ente, quero apenas registrar que fiz uma propos
ta na mesma direção da que foi levantada pelo Se
nador Jefferson Péres, e se é uma proposta de 
acordo, dever-se-ia envolver todos os líderes e 
também os membros da comissão, até porque, 
como o requerimento foi assinado por 16 Senado
res, suponho que estão ávidos para discutir essa 
questão. Portanto, 15 dias seria muito mais do que 
o necessário. 

Agora, se não há acordo, vai a voto, e cumpra
se o Regimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N2 429, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, 

requeiro votação nominal para o Requerimento n2 

428/96. 
Sala das Sessões, 8 de maio de 1996. - Anto

nio Carlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento de Õotação nominal. 

O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR; PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, creio, com toda sinceridade, que estamos 
vivendo uma sessão muito delicada. Felicito V. Ex" 
pela firmeza na condução, mas é impossível, Sr. 
Presidente, que a sessão mais tumultuada, desde 
que me lembro e que estou no Senado, a mais anár
quica que estejamos assistindo, seja a que :Se está 
discutindo a privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce. 

Está certo que, lá pelas tantas, um orador está 
falando, o debate é isso, é aquilo, é um assunto re
gional, e ficamos na festa. Mas neste momento esta
mos discutindo um assunto que é da maior impor
tância, que é a privatização da Vale do Rio Doce, e 
V. Ex", com todo esforço - e faço justiça - não está 
conseguindo conduzir o trabalho. . · 

Ponto número dois, Sr. Presidente. Penso que 
o nobre líder do PT discutiu essa matéria com clare
za. Vamos dizer, no fundo dos olhos, uns para os 
outros. Se em agosto do ano passado o nobre líder 
do Governo disse que eram 20 dias, se o Senador 
Espéridião Amin cobrou, são 20 dias; se for 20 dias 
eu voto. O líder do Governo diz que são 20 dias e o 
líder do PSDB diz que são 20 dias, e votamos. Se 
em dezembro, Sr. Presidente, quando estava na 
hora de votar uma pauta de último dia, de última 
hora, e era uma votação que o .Governo tinha inte
resse de votar, no último dia, como sempre acontece 
em todos os Governos, e não havia quorum, e esse 
requerimento do líder do PT estava para ser votado 
aí a liderança do Governo e as lideranças chegara~ 
ao entendimento: não votemos agora, tiramos esse 
projeto e assumimos o compromisso de que ele será 
votado na convocação extraordinária. E não foi vota
do na convocação extraordinária. E passamos mar
ço, abril, estamos em maio e, na hora de votarmos 
com todo o carinho ao Presidente da· Comissão d~ 

Serviço de Infra-Estrutura, com todo o respeito que 
S. Ex" me merece, digo do fundo do meu coração: é 
para empurrar, para não votar que estamos discutin
do esse requerimento. Perdoem-me a franqueza, 
mas é para não votar. E não me parece correto, Sr. 
Presidente. 

Vieram aqui os Presidentes do BNDES e da 
Vale do Rio Doce e disseram que dentro de 40 dias 
o projeto de privatização estará pronto! Estão nos fa
zendo de bobo, Sr: Presidente. Estão nos fazendo 
de bebo. Daqui a 40 dias o projeto já estará pronto! 
Não querem nos deixar discutir se somos a favor ou 
contra. · · 

É aquilo que disse o Senador Rcberto Freire: 
no fundo, no Senado há Senadores que mantêm a 
seguinte posição: querem que o Governo assuma a 
responsabilidade porque não querem votar, nem 
contra nem a favor, mantendo uma posição cômoda, 
com liberdade para criticar o Governo. O Senado 
tem a obrigação de votar. É a favor da manutenção 
da Vale do Rio Doce? Quer privatizá-la? Não quer 
pri~atizá-la? Quer privatizá-la no seu total? Quer pri
vatizá-la em parte? Não importa. Tem que diSCutir e 
tem que votar. 

É uma vergonha, Sr. Presidente! É uma 'vergo
nha! Estamos votando dez, vinte, trinta medidas pro
visórias, mas não votamos aquilo que podemos; que 
é um requerimento pedindo uma decisão sobre a 
matéria. 

É fe!o para nós, para o Senado e para o Con
gresso. E feio para nós procrastinanmos matéria 
dessa importância que há tempo, Sr. Presidente, 
está sendo discutida. Estou aqui há cinco anos no 
exercício do meu mandato e desde o início está-se 
discutindo a Vale do Rio Doce. Mesmo no tempo em 
que o Sr. Itamar Franco, enquanto Presidente, era 
contra a sua privatização, era esse o debate interno 
no Governo. O Sr. Fernando Henrique, quando Mi· 
nistro da Fazenda, num debate interno, dizia: "Tira 
os contra, sou a favor." 

Esse debate vem de longe. No Senado, esse 
debate vem de longe! Dizer-se: "Agora essa matéria 
está nos pegando de surpresa"! Não está pegando 
ninguém de surpresa. O negócio é decidir, é ter co
ragem de fazê-lo. 

Por isso, Sr. Presidente, vou votar, mas lamen
to. Faço um apelo a V. Ex" para que os Líderes se 
reúnam. Sei que vamos perder. A imprensa já deu o 
resultado. Já foi feita a reunião e os Lideres já de.: 
cidiram. Nós vamos perder e o requerimento será 
aprovado e o projeto sairá daqui. Vai ser uma vitó-
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ria do Governo. Mas não vai ficar feio ou bonito para 
ninguém, nem para ó Governo. Que se faça aqui 
hoje o que se fez ontem: que os Líderes laçam um 
acordo. 

É ridículo, Sr. Presidente, que se discuta uma 
prorrogação de mais quinze ou mais trinta dias para 
essa matéria. Que se faça um acordo! Que V. Ex", 
como Presidente, assuma a responsabilidade, como 
ontem o fez. Podem ~:er trinta dias. Não importa, 
mas que se saia daqui hoje com uma data marcada 
para votar essa matéria no plenário. Vou votar, vou 
perder, mas o Senado perderá também. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 
Pedro Simon, a Mesa, pode ser que com dificuldade, 
está conduzindo os trabalhos. Estamos realizando a 
nossa sessão. (Palmas.) 

O SR. PEDRO SIMON - É verdade, Sr. Presi
dente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Senador José Sarney, Sr's e Srs. Senado
res, gostaria que aqui lembrássemos bem das pa
lavras registradas no pronunciamento do Senador 
José Eduardo Outra, quando recordou aquilo que 
foi dito pelo Senador Elcio Alvares, pelo Senador 
Sérgio Machado, pelos demais Lfderes da base go
vernista, respondendo à argumentação do Senador 
Esperidião Amin. 

É preciso, Senador Elcio Alvares, que as suas 
palavras sejam inteiramente objeto do nosso crédito 
e que possamos acreditar em V. Ex' quando diz que 
a votação não será procrastinada, que a matéria 
será votada dentro de um determinado prazo, que 
isso, de fato, seja verdade. 

É preciso que os Senadores da Oposição, que 
os Senadores membros da base governamental, 
mesmo aqueles que às vezes discordam da Lideran
ça do Governo, possam efetivamente acreditar nas . 
palavras do Líder do Governo e dos Líderes do 
PFL, do PSDB e dos demais Partidos. Do contrá
rio, o que está sendo pronunciado hoje, amanhã 
facilmente deixará de ser válido. É preciso que a 
palavra tenha valor. É preciso que, olho no olho, 
cheguemos a entendimentos que possam caracte
rizar o Senado Federal como uma Casa civilizada, 
onde Senadores e Senadoras possam cumprir com 
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sua palavra e acreditar no que os nossos colegas de 
trabalho falam. 

Assim, Sr. Presidente, penso que seria impor
tante, em nome da validade da palavra de todos os 
Srs. Senadores, chegar a um entendimento. Nesse 
sentido, faço um apelo ao Presidente da Comissão 
de Serviços de Infra-Estrutura, Senador José Agripi
no, para que converse com as Uderanças da base 
governamental, no sentido de que, pelo menos uma 
vez, possa ser defiflido um entendimento em que a 
palavra dada seja compreendida e acreditada por to
dos nós. 

Era o que gostaria de registrar, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Peço a palavra para encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
requeiro a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Quero 
esclarecer ao Plenário que estamos apreciando o re
querimento de votação nominal do projeto do Sena
dor José Eduardo Outra. 

O Senador Antonio Carlos Valadares tem a pa
lavra. S. Ex' pediu antes. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, esse requerimento nominal foi apre
sentado com um só objetivo. Depois de votado, vou 
colher os nomes dos Senadores que certamente vão 
promover o adiamento da votação do projeto do Se
nador José Eduardo Outra. E quando outros projetes 
semelhantes estiverem em discussão nesta Casa, 
entraremos sempre com um requerimento, pedindo 
a audiência da Comissão de Serviços de Infra-Estru
tura. 

Parece-me que essa Comissão - perdoe-me o 
seu Presidente, o ex-Governador do Rio Grande do 
Norte, Senador José Agripino, pessoa que merece o 
nosso maior respeito - só se reuniu este ano uma 
vez. Pode ser que se tenha reunido extraordinaria
mente mais de uma vez, mas, segundo dados que 
me foram fornecidos pela Secretaria da Mesa do Se
nado, ordinariamente essa Comissão só se reuniu 
uma vez. 

Tendo em vista a decisão que será tomada 
agora, tenho certeza absoluta de que ela vai reunir
se muitas e muitas vezes, por exemplo, quando aqui 
estiver em discussão o Projeto Sivam, que é da mais 
alta relevância, envolvendo o controle da Amazônia 
e o sistema de telecomunicações da região, um as-
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sunto da atribuição da Comissão de Serviços de In
fra-Estrutura. 

Esperamos que eis nobres Senadores, que se 
posicionarem pela audiência desta Comissão em re
lação ao projeto do Senador José Eduardo Outra, 
também nos apóiem na pretensão legítima de solici
tarmos à Casa o funcionamento normal dessa Co
missão para todo e qualquer projeto que envolva as
suntos de infra-estnutu11. 

Quero dizer a V. Ex", Sr. Presidente, que tenho 
o maior respeno por todos aqueles que integram a 
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, mas devo 
dizer que ela realmente não está cumprindo seu pa
pel. Entretanto, de agora em diante, tenho certeza 
absoluta de que ela o fará integralmente. 

Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Tem a 
palavra V. Ex•. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Eu queria somente, Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, fazer um reparo 
à manifestação do Senador Antonio Cartas Valada
res. S. Ex" é um homem atuante neste plenário, mas 
precisa ficar mais atento· às observações que faz. As 
comissões podem se reunir ordinariamente ou ex
traordinariamente. 

É um fato notório - todos participamos de co
missões - que a presença dos Senadores nas co
missões é um fato difícil, complicado porque há coin
cidência de horários. A Comissão de Serviços de ln
Ira-estrutural tem-se reunido quase que, de modo 
sistemático, extraordinariamente. Ainda hoje se reu
niu extraordinariamente, tem-se reunido e continuará 
se reunindo sempre que houver matéria em pauta 
ou até buscando esclarecimentos, como foi o caso 
da reunião de hoje, quando convocou autoridades 
para prestar esclarecimentos sobre assuntos de in
teresse nacional. 

Está na: hora de encerrarmos essa discussão 
sobre a importância ou não da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura, porque compete ao Senado 
manifestar sobre esse assunto. A Comissão exis
te, fui eleito pelos meus Pares para presidi-la e o 
faço com responsabilidade, cumprindo as minhas 
obrigações e um calendário que, com esforço, 
faço valer, convocando colegas nos gabinetes, 
por antecipação, para realizar o que julgo ser o 
meu dever. 

Nesse sentido, pelo fato de a privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce ser um assunto abran
gente e importante para o País, solicttei que o proje
to em apreço fosse ouvido pelos membros da Co
missão de Serviços de Infra-Estrutura que assina
ram - 17, no total. Se a Comissão é importante ou 
não, cabe ao Senado decidir depois. 

Não temos muito o que discutir, Sr. Presidente, 
é cumprir ou não o Regimento. Se o Regimento fa
culta 15 dias à Comissão, vamos nos reunir durante 
15 dias. 

Se a Comissão é oficial, legal e autónoma, ela 
tem o direito de pleitear urna prorrogação e até sub
meter a prorrogação a este Plenário, e ele que o de
cida, mas vamos cumprir o Regimento e estudar à 
exaustão a matéria em apreço. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Quero 
apenas fazer uma retificação, pedindo ao Senador 
José Agripino que a receba. 

A informação dada pelo Senador Antonio Car
los Valadares faz parte do relatório da Presidência, 
que confirma as declarações de V. Ex". 

Pág.202: 

• A Comissão de Serviços de Infra-Es
trutura reuniu-se ordinariamente uma vez, 
extraordinariamente 24 vezes e, em conjun
to, duas vezes•. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES ·Sr. 
Presidente, desculpe-me, mas falei sobre o ano de 
1996, e V. Ex" se referiu ao de 1995. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo 
a palavra a V. Ex'. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, votaremos agora o requerimento do nobre Sena
dor Antonio Cartas Valadares para que -a votação 
seja nominal. 

Encaminho favoravelmente a essa votação-no
minal, para que, no futuro, possamos saber quem· é 
quem e identificar aquele que realmente quer discu
tir o assunto ou deseja fazê-lo depois que a Vale for 
vendida. 



Maio de 1996 . ANAIS DO SENADO FEDERAL 00191 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra a V. Ex'. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, há um· pleito de acordo apresentado pelo Sena
dor Jefferson Péres, encampado pelo projeto de lei 
em tramitação, acolhi'i<> pelo autor do requerimento, 
que é o Presidente da Comissão. V. Ex', como Pre
sidente da Casa, diz que será vigilante no cumpri
mento do Regimento. Não sei, Sr. Presidente, o que 
falta para o acordo, se todos estamos a favor dele. 

Agora, Se não estamos de acordo, se não for 
para cumprir, Sr. Presidente, a orientação à Banca
da do PMDB será no sentido de rejeitar o requeri
mento do Senador José Agripino, porque, assim, du
vido da palavra do Senador, duvido que V. Ex• será 
vigilante, duvido da boa vontade do autor do projeto, 
duvido do interesse do Senador Jefferson Péres. Se 
eu duvido, todos estaríamos participando no último 
esforço de uma grande farsa. 

Portanto, é preciso que fique claro: houve uma 
proposta às Lideranças. V. Ex' foi instado e ressal
tou que será vigilante. O Presidente da Comissão 
garante o prazo. Os que desejam a apreciação ime
diata, como os Senadores Pedro Simon e Roberto 
Freire, aceitam o acordo. 

O que falta a esta Casa do Parlamento, que 
tem a obrigação de parlamentar, é aceitar que isso 
seja apreciado no prazo de 15 dias e o Plenário, em 
última instância, possa examinar um pedido demais 
15. Fala"se que o processo, a nível do Executivo, 
estará expirado em 30, 45 dias. Mas o que pede o 
projeto do Senador José Eduardo Outra? Que seja 
submetido depois que o Executivo tenha concluído 
os estudos. 

Portanto, parece-me que há uma proposta de 
acordo da parte de todos e que, neste momento, 
precisa ser definido. Se todos estamos de acordo, 
que a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura co
mece a trabalhar e V. Ex' cobre o prazo dado à Co
missão. Só isso e o assunto estará encerrado, Sr. 
Presidente. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srªs € Srs. Senadores, vou ser muito sucinto, breve 

e objetivo. Se o. acordo é o cumprimento do Regi
mento, concord~ "plenamente com ele. 

O SR. ROBERTO FREIRE - (PPS-PE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
não cabe mais nenhuma discussão. Essa afirmação 
nos evidencia isso. 

Regimento independe de acordo. É para ser 
cumprido e todos obedecerem. Está-se discutindo o 
acordo, caso não ocorra, que se passe à votação. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra à Senadora Júnia Marise, para encami
nhar. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para enca
minhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, é evidente que estamos vo
tando um requerimento protelatório da aprovação 
deste projeto. Está claro, mais uma vez, que não in
teressa ao Governo que o Congresso Nacional e o 
Senado Federal discutam os procedimentos, os 
meios, as formas do processo de privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce. Não há mais o que 
discutir. · 

Por isso, encaminho favoravelmente à aprova
ção do requerimento do Senador Antonio Carlos Va
ladares, no sentido de que possamos votar nominal
mente esse requerimento protelatório da aprovação 
deste projeto. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao Senador Ademir Andrade, para encami
nhar. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
é evidente que não há acordo de espécie alguma, 
vamos ter que submeter a voto esta matéria. 

Quero ressaltar que os Senadores que votarem 
a favor deste projeto, evidentemente, estão abrindo 
mão do poder de discutir e interferir sobre uma 
questão tão importante quanto esta, deixando que 
apenas os técnicos do BNDES, exclusivamente eles, 
decidam sobre o futuro de uma companhia dessa 
importância para o Brasil. Ontem, a afirmação dos 
Presidentes do BNDES e da Vale do Rio Doce, de 
que as avaliações e o projeto de desapropriação es
tariam prontos em 40 dias, no máximo, deixa claro 
que este Senado não pode permitir, em hipótese al
guma, a não ser que queira abrir mão do seu direito 
de opinar sobre essa questão, que Eiste projeto seja 
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enviado para a Comissão de Serviços de Infra-Estru
tura. 

É preciso refletir sobre isso. É preciso saber o 
que se está votando. É preciso saber que se está 
obedecendo ordem, mas que se está abrindo mão 
do direito de ser patriota, do direito de ser repre
sentante do povo, do direito de ser o Senador que o 
povo elegeu. Isso tem que ficar claro para cada um 
que votar esta matéria [ooje. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Senador 

José Eduardo Outra, a Presidência solicita a sua 
presença na Mesa. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo 
Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, volto a dizer que a posição do PFL nesta 
votação é de aprovação do requerimento do Sena-. 
dor José Agripino, nos termos em qüe S. Ex" colo
cou. E, aliás, o fez por três vezes. 

É mutto simples. Resumirei. S. Ex" pediu que a 
audiência da Comissão de Serviços de Infra-Estrutu
ra fosse deferida por 15 dias. Caso ela se julgasse 
satisfeita, daria por encerrada a sua missão. Do con
trário, nos termos regimentais, requerer-se-ia a au
diência do Plenário para que ele voltasse a se mani
festar sobre a prorrogação por mais 15 dias. 

A situação me parece absolutamente tranqüila 
sob o ponto de vista regimental. Não há questão 
nem de invocar acordo. Não há necessidade de 
acordo· quando o texto regimental é claro. Penso que 
foi nesses termos que o Lfder Elcio Alvares aqui se 
expressou. 

A situação é clara: a Comissão será ouvida, se 
o Plenário assim entender. Quinze dias após, ela 
dará por encerrada ou solicitará mais 15 dias, e vol
taremos a decidir. Então, V. Ex", soberanamente, 
decidirá se esse é o prazo que o Regimento determi
na. 

Parece-me que o que o Regimento diz é claro 
e insofismável. Estou com o requerimento, em nome 
do PFL, do Senador José Agripino, nos estritos ter
mos de S. Ex". 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Líder do PSDB. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o PSDB está exatamente na posição 
dos Líderes do PFL e do PMDB, ou seja, a favor do 

requerimento do Senador José Agripino, no sentido 
de que seja encaminhado à Comissão, que tem 15 
dias para se manifestar, de acordo com o Regimen
to. Se vai haver prorrogação ou não é uma coisa 
posterior, que a Comissão pode decidir; ela pode re
solver nesse prazo e esgotar o assunto. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Vai mi r Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, gostaria de manifestar também o enca
minhamento da minha Bancada: de acordo com a 
proposta do Presidente da Comissão de Serviços de 
Infra-Estrutura. 

Entendemos que 15 dias é o prazo que a Co
missão tem, conforme o acordo preestabelecido. Se 
houver necessidade, a conversa será outra. Vamos 
agilizar para que isso seja resolvido dentro desse 
prazo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, tenho que deixar claro que a Uderança 
do Governo não aceitou o acordo proposto. Logo, 
não há acordo. O acordo foi proposto, mas não foi 
acetto. Cumprir o Regimento não é acordo. Isso tem 
que ficar bem claro. 

Votaremos contra e mandaremos para a Co
missão de Serviços de Infra-Estrutura, por conside
rarmos que essa medida só tem o objetivo de pro
crastinar. 

Se perdermos, cobraremos o cumprimento do 
Regimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não ha
vendo acordo algum, a Mesa submete a matéria à 
votação. 

Em votação o requerimento de votação 6omí
nal da matéria 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu

pem seus lugares. 
Vamos proceder à votação do Requerimento n2 

428, de 1996. 
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O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Teotonio Vilela Filho, tR Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) ·A 
Mesa solicita aos Srs. Senadores que registrem as 
suas presenças, pois vamos proceder à votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr. Presi· 
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDE'tfE (Teotonio Vilela Rlho) • 
Concedo a palavra a V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
houve informações por parte do Senador Elcio Alva
res que não correspondem à verdade, acerca de 
que o meu projeto teria ido ao Arquivo e que teria 
sido retomado neste ano. Esclareço que se trata do 
mesmo projeto que se encontra na Mesa do Senado 
desde o ano paSsado. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Teotônio Vilela Filho, 1R Vice
Presídente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Samey, Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Mesa 
solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu· 
gares. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) • Sr. 
Presidente, o PT vota "não". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL·PI) • Sr. Presi
dente, o PFL vota "sim" ao requerimento. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) ·Sr. 
Presidente, na Bancada do Partido Progressista Bra
sileiro, a questão está em aberto. O meu voto é 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) • Sr. 
Presidente, o PSDB vota 'sim". 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Nobre 
Senador, V. Ex" gostaria de fazer alguma observa
ção? 

O SR. ROBERTO FREIRE • Sr. Presidente, 
gostaria de fazer uma pequena observação, que não 
é para a Bancada e, sim, para o Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Tem a 
palavra V. Ex". 

O SR. ROBERTO FREIRE (PSB-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, gos
taria de dizer que isto não se trata da votação de um 
simples requerimento. Estamos querendo votar a se
guinte questão: se participaremos do processo de 

privatização, ou se o Poder Executivo, com a buro
cracia do BNDES, simplesmente tudo decidirá. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} • Nobre 
Senador Roberto Freire,· já terminou o prazo para 
encaminhamento de votação. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT·MG) • Sr. Presi· 
dente, o PDT vota 'não". 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA} • Sr. 
Presidente, a Bancada do PMDB está liberada. O 
meu voto é 'sim'. . 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA} • Sr. 
Presidente, o PSB vota 'não'. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} • Os Srs. 
Senadores já podem voiar. (Pausa.} 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
A. Carlos Magalhães- Artur da Tavola- Bello 

Parga - Beni Veras - Carlos Bezerra - Carlos Wil
son - Casildo Maldaner - Edison Lobão - Élcio Ál· 
vares - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto- Ge· 
raldo Melo - Gérson Camata - Gilberto Miranda -
Gilvam Borges - Guilherme Palmeira .:.. Hugo Napo
leão - fris Rezende - Jáder Barbalho - João França 
-João Rocha - Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro -
José Agripino -José lgnácio - José R. Arruda - Jú
lio Campos - Levy Dias - Lucidio Portella - Lúdio 
Coelho - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor 
Júnior- Onofre Quinan- Pedro Piva- Ramez Tebet 
- Regina DAssumpção- Renan Calheiros- Romero 
Jucá - Romeu Tuma -Sérgio Machado- Teotónio 
Vilela- Valmir Campelo- Waldeck Omelas. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Antônio Carlos Valadares - Ademir Andrade -

Benedita da Silva - Bernardo Cabral - Darcy Ribeiro 
- Eduardo Suplicy - Emma Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Jefferson Péres - Josaphat Marinho -
José Alves -José Bonifácio -José Eduardo Outra
José Fogaça - Junia Marise - L.auro Campos - Lú
cio Alcantara - Marina Silva - Osmar Dias - Pedro 
Simon - Roberto Freire - Roberto Requião - Renal
do Cunha Lma- Sebastião Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Votaram 
SIM 47 Srs. Senadores e NÃO 24. 

Não houve abstenção. 
Total: 71 votos 
O requerimento foi aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Serviços de Infra

Estrutura. 
(Manifestação do Senador Pedro Simon dizen

do: ·"Viva a medida provisória!) 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Senador 
Pedro Simon, \/. Ex" tem defendido que a Casa não 
seja tumultuada de maneira alguma. Peço a sua co
laboração. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é oeupada pelo 
Sr. Renan Call1eiros, 22 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V. 
Ex" vai se referir à matéria da Ordem do Dia? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Não, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Ca!heiros) -Tem 
V. Ex" a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, gostaria apenas de fazer um esclareci
mento ao Senador José Agripino, digno Presidente 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

Em nenhum momento, as minhas palavras ti
veram o objetivo de humilhar a sua Comissão ou de 
ferir" as atribuições inerentes a esse órgão, cujo Pre
sidente merece o respeito desta Casa, o nosso cari
ntlO e a nossa amizade, principalmente pela respon
sabilidade com que sempre agiu ao longo de sua 
vida pública, como Senador da República e como 
Governador. Por isso, gostaria de fazer esse reparo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 2: 

Discussão, em turno únicó, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 
4, de 1992 (n• 3.314/92, naquela Casa}, de 
autoria do Senador Maurício Corrêa, que 
acrescenta um § 2• ao art. 1.031 do Código 
de Processo Civil, transformando o atual pa
rágrafo único em § 12 , tendo 

Parecer contrário, sob n• 182, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, com correção gramatical que menciona. 

Discussão da emenda da Câmara em turno 
único. (Pausa.) 

Consulto o Senador José lgnácio se gostaria 
de fazer uso da palavra. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO- Sim, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) · Tem 

V. Ex' a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con

cedo a palavra ao Senador José lgnácio Ferreira 
para discutir. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, trata-se de um projeto 
que se refere ao art. 1.031 e seguintes do Código de 
Processo Civil e que cuida do arrolamento sumário. 

O projeto original, Sr. Presidente, nasceu aqui 
no Senado e foi de autoria do eminente Senador, 
hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurício 
Corrêa Aprovado aqui no Senado, foi enviado à Câ
mara, onde sofreu- uma emeRda. Essa emenda é 
que está sendo objeto de exame pela Casa agora. 

Acontece, Sr. Presidente, que o caput do art. 
1.031 diz, em sfntese, que só se pode dar a senten
ça de homologação depois de pagos os tributos. 
Pois bem, o caput do art. 1.031 diz que a partilha 
amigável celebrada entre as partes capazes, nos 
termos do art. 1. 773 do Código Civil, será homologa
da de plano pelo juiz, mediante prova da quitação 
dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas 
rendas. 

Então, para se homologar a partilha, é neces
sária uma sentença. E para se dar a sentença, te
mos que ver se foram pagos os tributos. Pois bem: o 
projeto coloca um § 22 , quer dizer, transforma o pa
rágrafo único em §

1
12 e adiciona o § 22, que di~põe: 

"Tranbitada em julgado a sentença de 
homologação da partilha ou adjudicação, o 
respectivo formal, bem como os alvarás re
ferentes aos bens por ela abrangidos, só se
rão expedidos e entregues às partes após a 
comprovação verificada pela Fazenda Públi
ca do pagamento de todos os tributos." 

Então, Sr. Presidente, temos aqui uma situa
ção para a qual, lamentavelmente, não vejo safda, 
porque o caput do art. 1.031 fala que só se pode dar 
a sentença de homologação da partilha pagando-se 
os impostos; não se pode expedir formal sem que a 
sentença de homologação da partilha tenha sido 
dada. E o § 22, que se pretende introduzir, diz que 
só se pode expedir formal e os alvarás pagando os 
impostos. 

Então, Sr. Presidente, realmente entramos aqui 
numa espécie de •cobra de duas cabeças•. A cabe
ça do artigo diz que só se pode dar a sentença de
pois de pagos os tributos, e o § 22, que se pretende 

·introduzir, diz: só se podem expedir os formais e os 
alvarás se for comprovado o pagamento dos tribu
tos. Sr. Presidente, se só podemos dar a sentença 
pagando os tributos, é lógico que só podemos expe
dir os formais que são supervenientes à sentença, já 
tendo sido pagos os tributos. Portanto, não vejo 
como se colocar esse § 2°, que diz a mesma coisa 
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que o caput; quer dizer, ele é uma repetição do ca
put, só que com relação a formais, que, para serem 
expedidos, têm como pressuposto o trânsito em jul
gado da sentença de partilha. 

Além do mais, o que se pretende aqui é que o 
herdeiro venha a pagar o tributo. Quem paga tributo é 
o espólio, quem deve à Fazenda é o espólio. O herdei
ro vai receber aquilo depois que, com as forças do es
pólio, se tenha pago o tributo, como pressuposto para 
se desenhar, por sente*, os limites da partilha 

Portanto, Sr. Presidente, creio que não há ou
tro caminho, a não ser o de rejeitarmos a emenda 
que foi apresentada na Câmara. Mas, lamentavel
mente, vamos manter o projeto como foi aprovado 
aqui pela Casa. E o que vai acontecer? Vamos man
dar autógrafos para a Presidência da República com 
o caput dizendo uma coisa e o § 2° dizendo outra, 
contradizendo o caput 

De maneira que, lamentavelmente, não temos 
safda. Mas temos que votar contra a proposta como 
se encontra agora. . 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Tem 
V. Ex" a palavra. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, assiste razão integralmente o Senador José 
lgnácio, quando argúi que o acréscimo do § 2" ao 
art 1.031 do Código Civil é inócuo, porquanto no ca
put do artigo já está expresso que os formais de 
partilha só poderão ser expedidos após as quitações 
fiscais, como disse há poucos instantes o Senador 
Josaphat Marinho. É uma redundância que não tem 
nenhum sentido. Se o caput do artigo já estabelece 
que há expedição dos fonnais de partilha, inclusive 
em relação à adjudicação, em se tratando de herdei
ro único, não há razão para esse acréscimo do dis
positivo consubstanciado no § 2" proposto. 

Depois, Sr. Presidente, o parágrafo proposto 
fala "após o trânsito em julgado de sentença", mas o 
caput já diz que, para ser promulgada a sentença é 
preciso haver a quitação fiscal. Não podemos come
ter o absurdo de aprovar essa matéria como está co
locada. Por isso manifesto meu voto de acordo com 
o que foi votado na Comissão de Justiça, contrário à 
emenda aprovada na Câmara dos Deputados. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão 
para discutir a matéria. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi 
atentamente os argumentos que foram expendidos, 
mormente aqueles de autoria do sempre preciso Se
nador José lgnácio Ferreira. Ele mesmo chega à 
conclusão, no final, de que não haverá outra situa
ção senão essa de acompanhar - que será a posi
ção de meu Partido, o PFL - o parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania rejeitando a 
emenda da Câmara dos DepiJiados. E eu explico 
por quê. Porque esta visa a incluir a exigência de 
comprovação da quitação de débitos perante a Fa
zenda também para expedição de alvará. É o que 
está proposto no § 2" do art. 1 .031 , do Código de 
Processo Civil. Ocorre que os alvarás são requeri
dos pelo inventariante do espólio e decorrem da ho
mologação; são conseqüência. Uma vez homologa
dos, expedem-se os alvarás por requerimento do in
ventariante do espólio. A homologação, obviamente, 
só pode ser possfvel mediante a comprovação da 
quitação. Então, não há necessidade de pedir a 
comprovação da quitação para a homologação e 
para o alvará, que é conseqüente desta mesma ho
mologação, tendo em vista que entre um e Óutro me
deia a exigibilidade da comprovação da quitação dos 
débitos perante a Fazenda. 

A Fazenda está, portanto, completamente pre
servada, e entendo que o espfrito da Câmara dos 
Deputados foi o de proteger a Fazenda, mas, em 
verdade, acredito ser inteiramente dispensável devi
do à questão de tempo. 

Em função disso, o PFL propõe a rejeição da 
emenda e aprovação do projeto na forma original 
aprovada por esta Casa 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em 
discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação a emenda 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - Sr. 
Presidente, peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V. 
Ex" precisa indicar o apoiamento de três Srs. Sena
dores. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) ·Tem 
V. Ex" a palavra para uma questão de orde"1. 
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O SR. HUGO NAPOLEÃO - (PFL-PI. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, não decorreram ainda 60 minutos da 
última verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Foi 
votação nominal. 

O Senador José Eduardo Outra pede verifica
ção de votação com o apoiamento -dos Senadores 
Ademir Andrade, Laura Campos e Pedro Simon. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocup.em seus 
lugares para procedermos à votação nominal. 

Faço um apelo aos Srs. Senadores que se en
contram em seus gabinetes para que compareçam 
ao Plenário, porque haverá uma nova votação nomi
nal da matéria relacionada ao Item n• 2 da pauta. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - V. 
Ex• tem a palavra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
um esclarecimento.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, será submetido a voto o parecer com a 
emenda ou o projeto original? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Será 
submetida a voto a emenda com parecer contrário. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Obrigado, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Pas
sa-se à votação. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu
gares. 

De acordo com o Regimento, não havendo 
quorum, suspenderemos a votação por 1 O minutos. _ 
Em seguida, repetiremos a votação. É evidente a fal
ta de quorum, mas, lamentavelmente, este é o en
caminhamento determinado pelo Regimento. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra a V. Ex". 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão-do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já que não há 
quorum, os que pediram a verificação ficam respon
sáveis pelo desconto do jetom. Nesse caso, quero 
que seja registrada minha presença no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Os 
Srs. Senadores já podem votar. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Tem 
a palavra V. Ex•. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - (PSDB
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, peço a V. Ex" que oriente a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Va
mos votar a emenda da Câmara dos Deputados com 
parecer contrário. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, não saí do plenário durante a discussão des
sa matéria e sobre ela manHestei-me, como V. Ex" 
sabe. Percebo, entretanto, que alguns Panamenta
res que estavam no café e que estão chegando aqui 
neste momento não têm conhecimento exalo do que 
representa o voto "Sim" ou o voto "Não". 

Dessa maneira, pediria a V. Ex" que os orien
tasse. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Va
mos votar o Item n• 2 da pauta, que trata da emenda 
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei n• 4, do 
Senado Federal. Esse projeto é de autoria do Sena
dor Maurício Corrêa e acrescenta o parágrafo 2° ao 
artigo 1.301 do Código de Processo Civil, transfor
mando o atual parágrafo em parágrafo único, tendo 
parecer contrário da Comissão de Constituição,cJus-

- tiça e Cidadania. 
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - No

bre Senadora, já estamos em fase de votação da 
matéria. 

A SRA. JÚNJA MARISE - Peço então a pala
vra para discutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Renan Calheiros) - V. 
Ex" poderá orientar a Bancada. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para enca
minhar a votação. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, não posso deixar de referir-me a uma 
questão que trata exatamente da votação dessa 
emenda, que condiciona a expedição dos formais de 
partilha ou de adjudicação após a comprovação do 
pagamento de todos os tributos devidos à Fazenda 
Pública. Isso significa a criação de embaraço legal 
para a transmissão dos bens do espólio aos herdei
ros e, em última análise, ao próprio direito de heran
ça e de propriedade, pois essa somente se concreti
za com o formal de partilha, ou adjudicação, no caso 
da transferência por dote. 

Portanto, Sr. Presidente, estamos encaminhan
do pela rejeição das emendas, por consider.i·las ino
portunas, conseqüentemente, aprovando o projeto 
original, que já foi aprovado pelo Senado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 
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O SR. PRESIDENTE ( Renan Calheiros) · 
Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napo
leão para encaminhar a votação. 

. O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL·PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o PFL sugere o voto "não" à emenda da 
Câmara dos Deputados, aprovando, portanto, o pa
recer da Comissão de Constituição Justiça e Cida
dania. O voto à emend~ é "não". 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 
PFL e o PDTtambém orientam o voto "não". 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 
Cunha Uma 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -
O PMDB vota "não", por entender que o dispositivo 
é repetitivo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 
PMDB orienta o voto "não". 

Como vota o Líder do PSDB? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é necessá
rio que se repita que o projeto visa adicionar o § 22 

ao art. 1 031. Ocorre que o caput do art. 1.031 dis
põe que só se dá a sentença de homologação da 
partilha depois de pagos os tributos. O § 2°, coloca
do por esse projeto, dispõe que só se expedem os 
formais e os alvarás se comprovado o pagamento 
de tributo. 

Ora, se os formais são filhos da sentença da 
partilha, a expedição de formais decorre dela, então, 
faz-se necessário o pagamento de tributo, porque a 
sentença só pode ser dada se pagos antes os tribu
tos. 

O texto do projeto ficará constituído como uma 
cobra de duas cabeças, quer dizer, o caput do arti
go diz uma coisa e o § 22 diz outra, o que, absoluta
mente, não teria cabimento. 

Vamos votar "não", sabendo que esse projeto 
vai à sanção do Presidente, que, seguramente, vai 
vetá-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Valmir Campelo para 
orientar a Bancada. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Pre
sidente, acompanhamos essa explicação clara do 
Líder do PSDB em exercício, Senador José lgnácio 
e votaremos "não". 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Nabo r Júnior. 

O SR. NA80R JÚNIOR (PMDB-AC. Pela or
dem.) - Consulte, 'a Mesa se o Plenário vai manifes
tar-se a respeito da emenda ou do parecer contrário 
à emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 
Plenário vai votar e manifestar-se, por conseqüên
cia, a respeito da emenda com parecer contrário. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os 
seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTA SIM O SR. SENADOR: 
OsmarDias 
VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
A. Carlos Magalhães - A. Carlos Valadares -

Ademir Andrade - Artur da Távora - Bello Parga -
Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral -
Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casiido Maldaner 
- Elcio Alvares - Emma Fernandes - Epitácto Cafe
teira- Esperidião Amin- Raviano Melo- Francelina 
Pereira - Geraldo Melo - Gerson Camata :.. Hugo 
Napoleão - Joel de Hollanda - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Bonifácio - José E. Outra -
José lgnácío -José R. Arruda - Júnia Marise - Lau
ra Campos- Levy Dias - Lúdio Coelho - Marina Sil
va - Marluce Pinto - Nabor Júnior - Pedro Piva -
Pedro Simon - Regina Assumpção - Roberto Re
quião- Ronaldo C. Uma- Sérgio Machado- Teoto
nio Vilela- Totó Cavalcante - Valmir Campelo -
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Vo-
tou SIM um Sr. Senador e NÃO 44 Srs. Senadores. 

Não houve abstenção. 
Total: 45 votos. 
A emenda foi rejeitada. O Projeto de Lei n• 4, 

de 1992, do Senado Federal, vai à sanção. 
· Esclareço que constará dos autógrafos a corre-

ção sugerida no parecer. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 4, DE 1992 

(N• 3.314192, naquela Casa) 

Acrescenta § 2" ao art. 1.031, do Có
digo de Processo Civil, transformando o 
atual parágrafo único em§ 1•. 
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Dê-se § 2° do art. 1.031, do Código de Proces
so Civil, alterado pelo art. 1° do projeto, a seguinte 
redação: · - -· · 

Art. 12 ·······················-··-··-···········-··-~ 
Art. 1.031 ........................•..• -------···· 

§ 2° Transitada em julgado a sentença 
de homologação de partilha ou adjudica
ção,os respectjyos formais só serão expedi
dos e entregues às partes após a comprova
ção; verificada pela Fazenda Pública, do pa
gamento de todos os tributos. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Hem 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 7 4, de 1995 ( n• 
3.838/93, na Casa de origem), que inclui no 
Plano Nacional de Viação ó trecho que men
ciona, no Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, sob n• 148, de 
1996, da Comissão 

-de Serviços de Infra-Estrutura. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido flelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antonio car
Ies Valadares. 

É lido e a~rovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 430, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, aliena c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara n• 74/95, a fim de ser feita na ses
são de 20 de junho (30 dias úteis). 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1996. -'- Hugo 
Napoleão. 

A Sr' Júnia Marise - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra à nobre Senador Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o 
Senador Hugo Napoleão está pedindo o adiamento 
de um projeto importante para o meu Estado, Minas 
Gerais. 

Para que não pareça que, sendo eu Senadora 
por Minas Gerais, estou desatenta a uma questão 
que diz respetto aos interesses de meu Estado, devo 
dizer que o adiamento da votação dessa matéria 
traz prejuízos para Minas Gerais. 

Gostaria que o nobre autor do requerimento 
formulasse as razões que o levaram a solicitar o 

· adiamento da votação dessa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Ren?n Calheiros) - No
bre Senadora Júnia Marise, lamentavelmente, o re
querimento já foi aprovado pelo Plenário do Senado 
Federal. É matéria vencida. 

O Sr. Hugo Napoleão - Sr. Presidente, meu 
nome foi mencionado. Nos termos regimentais, gos
taria de pedir a palavra para prestar um esclareci
mento à Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão. 

·o SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma 
explicação pessoal.) -·sr. Presidente, quando a no
bre Senadora Júnia Marise solicttou os devidos es
·clarecimentos, observei que o eminente Senador 
Francelina Pereira se aprestava em fazê-lo. Ocorre 
que S. Ex" esteve ausente durante determinado pe
ríodo dos trabalhos da Casa. E, por ter grande inte
resse nos assuntos de seu Estado, pediu para fazer 
um exame da matéria, a fim de trazer novos elemen
tos à discussão. É apenas isso. Ninguém pretende 
aprovar ou deixar de aprovar. O que se pretende é 
dar a S. Ex" - ausente dos nossos trabalhos, por mo
tivos amplamente conhecidos - a possibilidélde de 
participar do processo. c 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Galheiros) • Con
cedo a palavra ao nobre Senador Francelina Perei
ra. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, o nobre Senador Hugo Napoleão 
informa sobre um fato verídico. A inclusão em pauta 
desse projeto, de grande interesse do meu Estado, 
nos surpreendeu. O projeto tem parecer favorável e, 
inegavelmente, necessitava de exame visando a sua 
aprovação. A orientação que transitava na Casa fez-
me crer que ele seria rejettado. -

Desta forma, pedi adiamento, em nome do 
meu Estado. · 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere 
retomará à Ordem do Dia na data estabelecida pelo 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 76, de 1995 (n2 

4.228/93, na Casa de origem); que altera a 
redação do art. 22 da Lei n• 5.698, de 31 de 
agosto de 1971, que dispõe sobre as presta
ções devidas a ex-combatente segurado da 
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previdência social e dá outras providências, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 159, de 
1996, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
proferiu parecer welimiflar solicitando diligência jun
to aos Ministérios da Marinha e Previdência Social, a 
fim de instruir a proposição. 

A diligência foi atendida, nos termos dos Avi
sos n• 297/95 e 853/95 daqueles Ministérios, que 
ofereceram os esclarecimentos necessários. O refe
rido parecer preliminar e as informações prestadas 
pelos Ministérios citados foram devidamente publica
dos e constam dos avulsos da Ordem do Dia, como 
anexo ao Parecer n• 159, de 1996. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Antonio Car
lo.s Valadares. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•431, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara n• 76 de 1995, a fim de que sobre 
ele seja ouvida a Comissão de Assuntos Económi
cos. 

Justificação 

O projeto altera o art. 2" da Lei n• 5.698, redu
zindo de duas para uma o número de viagens em 
zona de ataques submarinos, entre 22-3-41 e 8-5-
45, que qualquer integrante da Marinha Mercante 
Nacional tenha participado para ser considerado 
como ex-combatente e, com isso, obter direitos com 
relação à aposentadoria especial. 

O próprio texto da lei citada pode ser questio
nado, já que permite a concessão de certificados de 
ex-combatentes a quem nunca participou efetiva
mente de combates. Para dar seu parecer favorável 
à matéria na Comissão de Relações Exteriores e 
Segurança Nacional, o Senador Nabor Júnior enca~ 
minhou requerimentos de informações ao Ministro 
da Marinha e da Previdência Social, visando melhor 
instruir a matéria. O resuHado não poderia ser mais 
pitoresco. 

O Ministro da Marinha manifestou-se ·doutrina
riamente contrário ao projeto, pois a apresentação 

de proposições similares, ao longo dos últimos cin
qüenta anos, sempre visando a ampliação do qua
dro de ex-combatentes, tem levado a um aumento 
contínuo dos õnus da Previdência Social. Informou, 
ainda, que a aprovação do referido projeto possibili
tará a habilitação de aproximadamente 20.000 no
vos beneficiados. 

Por sua vez, o Ministro da Previdência Social, 
que tem-se posicionado repetidamente favorável à 
maior restrição ao acesso as aposentadorias espe
ciais, não manifestou nenhum óbice à sua aprova
ção. Existe, portanto, duas contradições que preci
sam ser resolvidas: cada ministério apresentou ver
sões diametralmente opostas quanto aos impactos 
orçamentários derivados da aprovação do projeto e; 
o Ministério da Previdência Social posiciona-se, no 
caso concreto, de maneira~ diametralmente oposta a 
seu discurso público de casos abstratos. 

A primeira contradição pode ter solução relati
vamente fácil, através da aprovação deste requeri
mento de adiamento de votação para outiva da CAE, 
onde poderemos analisar com mais detalhes os da
dos apresentados pelos ministérios. A segunda, no 
entanto, está enraizada no âmago deste Governo, 
que não consegue coadunar suas intenções, ao me
nos aquelas manifestadas publicamente, com suas 
ações. A análise da matéria na CAE pode ajudar a 
opinião pública a melhor compreender esta contradi
ção básica, mas sua solução teria que percorrer ou
tros caminhos. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 1996.- Se
nador José Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Será 
cumprida a deliberação do Plenário. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Hem 
n• 5. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 227, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Requerimento n• 1.364, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 227, de 1995, de auto
ria da Senadora Benedita da Silva, que ins
creve o nome de Zumbi dos Palmares no 
'Livro dos Heróis da Pátria', tendo 

Parecer favorável, proferido em Plená
rio. Relator. Senador Gerson Camata, em 
substituição à Comissão de Educação. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, a eminente Senadora Bene
dita da Silva ainda há pouco não se encontrava aqui, 
e eu me preparava para fazer a defesa do seu proje
to, uma vez que uma única linha da sua justificativa 
assegura tranqüilidade para sua aprovação. 

S. Ex' diz: 
"Zumbi, herói que morreu em busca da dignida

de, toma-se, assim, um símbolo de heroísmo de 
uma raça." 

Como vejo agora que S. Ex' se encontra aqui, 
a minha palavra, evidentemente que sem o brilho da 
de S. Ex', pára, estanca nesta hora. No entanto, 
quero declarar meu voto favorável neste Plenário. 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Renan Calheiros, 2° Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Le"Y Dias, 3°.Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 
em discussão a matéria. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
gostaria apenas de, apoiando com muita consciên
cia o projeto da Senadora Benedita da Silva, chamar 
a atenção desta Casa para que faça uma reflexão. 

Vejam V. Ex's que hoje estamos aprovando o 
nome desse homem que lutou pela liberdade, desse 
homem que não ·se conformou com a perseguição, 
com a escravidão e com a opressão. Nós o estamos 
proclamando herói da pátria. Em outros tempos, há 
300 anos, ele era tido como um bandido, um margi
nal, um inimigo da sociedade. 

Então, é preciso nos apegarm()s um pouco 'às 
questões do passado e às nossas posições hoje 
para olharmos o futuro e podermos pensar sobre 
como devemos agir e raciocinar. Nem tudo o que a 
sociedade ou certos segmentos da sociedade enten
dem como certo é realmente certo. 

O que eu peço, em função desse projeto, é que 
haja um pouco mais de reflexão sobre o nosso pre
sente, vendo esse exemplo do passado para poder
mos refletir melhor sobre o nosso futuro. 

Meus parabéns à Senadora Benedita da Silva 
pelo seu pmjeto. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 
em discussão a matéria. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem a pala
vra o Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para dis
cutir.) - Sr. Presidente, quero trazer, por parte do 
PFL, o apoio completo ao Projeto de Lei do Senado 
n• 227, oe autoria da nobre Senadora Benedita da 
Silva. 

Não há dúvida alguma de que Zumbi dos Pal
mares foi herói combatendo com perseverança, 
diante das piores intempéries possíveis, tudo aquilo 
que pudesse representar uma invasão aos direitos 
do ser humano, aos direitos individuais e aos direitos 
coletivos. E ele o fez com dificuldade. 

Alguns bandeirantes, em determinados Esta
dos, foram até colonizadores e desbravadores. Se
gundo consta dos anais da nossa História, em Ala
goas, infelizmente, não tiveram essa mesma função. 
Houve uma terrível mortificina, e Zumbi dos Palma
res apenas fez defender a nação brasileira. 

Portanto, o projeto tem os seus méritos; louvo 
a atitude da Senadora Benedna da Silva e voto Pela 
aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Louvo a ati
tude da Senadora Benedita da Silva e voto pela 
aprovação do projeto. 

Continua em discussão a matéria 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra a V. Ex'. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, estou de
veras emocionada, porque o Senador Bernardo Ca
bral já acompanha há muito a minha trajetória em 
defesa da comunidade negra e também em defesa 
dos seus símbolos, que constituem não apenas para 
nós, os negros, mas para o povo brasileiro uma con
tribuição relevante que a mãe África deu ao nosso 
Pafs. 

Emociono-me também porque vejo o Senador 
Ademir Andrade, que foi meu colega na Câmara dos 
Deputados e sabe da minha persistência, e o Lfder 
da Bancada do PFL nesta Gasa, Senador Hugo Na
poleão, manifestarem-se não apenas a respeito âo 
projeto, mas também a respeito do grande herói 
Zumbi dos Palmares. 
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Não poderfamos, de forma alguma, nos trezen
tos anos da morte de Zumbi, deixar de reconhecê-lo 
extra-oficialmente como herói da Pátria. Isso bem 
fez o Presidente da República, na sua manifestação 
em Alagoas, quando dava a tHulação das terras dos 
remanescentes de quilombos e dizia que reconhecia 
na figura de Zumbi dos Palmares um herói não ape
nas da raça negra, mas um herói do povo brasileiro. 

Hoje iremos, nes!i Casa, referendar, não pelo~ 
meus méritos, mas pelos méritos daqueles que tom
baram com muito orgulho em defesa da cidadania e 
também dos direitos humanos de um povo. Em Pal
mares existiam homens e mulheres brancos, negros 
e indfgenas~ Era uma sociedade plural e essa socie
dade plural .teve em Zumbi dos Palmares o grande 
líder que pagou com a vida o seu ideal de liberdade. 

Agradeço o apoio dos Srs. Senadores. Espero 
que esse projeto seja sancionado logo que chegue 
às mãos do Presidente da República porque Sua 
Excelência se manifestou primeiro em relação ao re
conhecimento dessa figura ilustre conhecida como 
Zumbi dos Palmares. Muitos não sabem que seu 
nome era Francisco. 

Muito obrigada. 
O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, peço 

a. palavra em nome da Liderança do PMDB. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V. Ex" 

a palavra. 
O SR. NABOR JÚNIOR -(PMDB-AC. Para dis

cutir. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, em 
nome da Liderança do PMDB, desejo expressar o 
nosso apoio à aprovação do Projeto n• 227195, de 
autoria da Senadora Benedita da Silva, que escreve 
o nome de Zumbi dos Palmares no livro dos heróis 
da Pátria. 

A Bancada do PMDB vota favoravelmente à 
aprovação desta proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 
em discussão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - O PT vota favora
velmente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Não haven
do quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Emvotação. · 
Os Srs Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

O SR. PREpiDENTE (Levy Dias) - Item 6: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 281, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento n• 1.551, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 281, de 1995, de auto
ria do Senador Júlio Campos, que dispõe 
sobre a leitora de jornais e revistas como ati
vidade curricular, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador João França, em substituição à 
Comissão de Educação, favorável, nos ter
mos de substitutivo que oferece. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, inciso 11, "d", do Regimento lnter-
no. 

Passa-se à discussão em conjunto do projeto e 
do substitutivo em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 

Sr" 1• Secretária em exercício, Senadora Benedita 
da Silva. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 432, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para apreciação do 
Substitutivo de Plenário ao Projeto de Lei do Senado 
n• 281, de 1995, de autoria do Senador Júlio Cam
pos, que dispõe sobre a leitura de jornais e revistas 
como atividade curricular. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1996 .. - João 
França- Júlio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o Substitutivo, fica prejudicado o pro

jeto. A matéria vai à Comissão Diretora a fim de redi
gir o vencido para o tu mo suplementar. 

É o seguinte o Substitutivo aprovado: 
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N° 281, DE 1995 

Dispõe sobre a leitura de jornais e 
revistas como atividade curricular. 

Art. 1• A atividade de leHura de jornais e de re
vistas passa a integrar o currículo pleno tanto das 
quatro séries finais do ensino fundamental quanto do 
ensino médio. 

Parágrafo único. Á atividade a que se refere o 
caput deste artigo será implantada, preferencial
mente, em caráter interdisciplinar, respeitando· os 
objetivos e a realidade específica de cada escola, e 
de acordo com os seus recursos disponíveis. 

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

Art. 32 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 21, DE 1995 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Requerimento n• 260, de 1996) 

De autoria do Senadora Benedita da 
Silva, que institui Programa de Educação 
para a Preservação do Património Ecológi-
co. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) 

Nos termos do art. 140, letra b, do Regimento 
Interno, designo a nobre Senadora Marina Silva para 
proferir parecer, em substituição à Comissão de 
Educação. 

Se quiser, S. Ex" poderá falar sentada, confor
me lhe faculta o Regimento. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para proferir 
parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, primeiro quero dizer quão 
oportuno é o projeto de autoria de minha colega, Se
nadora Benedita da Silva, companheira do Partido 
dos Trabalhadores, relativo à educação ambiental. 

No momento estamos discutindo no Congresso 
Nacional inúmeras iniciativas que convergem para 
essa proposição, sejam do Executivo, sejam do Le
gislativo, tanto do Senado quanto da Câmara dos 
Deputados. Poderia citar algumas delas: a Lei de Di
retrizes e Bases para a Educação Nacional, o Proje
to de Emenda à Constituição, no que se refere à 
questão da educação, e o encaminhamento de um 
projeto de lei que altera a educação no ensino pro
fissionalizante. 

São inúmeras as iniciativas que vêm tratando 
do tema aqui no Senado Federal, além de leis que 

revisam as ações tanto na área do desenvolvimento 
económico quanto as imbricados ao meio ambiente, 
como é a própria Lei de Patentes. Então, é oportuna 
essa discussão da iniciativa da Senadora Benedita 
da Silva. 

Como Relatara de plenário, gostaria, Sr. Presi
dente, de elencar algumas questões e, com base no 
Regimento Interno, pedir um prazo de 24 horas para 
oferecer parecer à matéria, considerando alguns as
pectos fundamentais para justificar o meu pedido. 
Sou Relatora de plenário e gostaria de analisar algu
mas proposições já em discussão, para incorporá
las também ao meu relatório, embora o projeto da 
Senadora Benedita da Silva já contemple inúmeros 
aspectos e seja bastante voltada para essa questão 
e, respondendo a esses desafios, também para con
sultar alguns trabalhos aluais sobre esse tema, 
como é o caso do relatório elaborado pelo Instituto 
de Sociedades, Populações e Natureza, onde a edu
cação vem sendo debatida exaustivamente e o as
pecto da educação ambiental entra como um fator 
relevante. 

Portanto, embora o tempo seja exíguo, eu não 
gostaria que um projeto dessa envergadura passas
se pelas minhas mãos sem que eu pudesse dar uma 
colaboração naquilo que considero fundamental, 
porque entendo que educação ambiental é algo que 
deve estar imbricado em todas as disciplinas como 
um processo de interação,. uma ação interdisciplinar. 
Educação ambiental não deve ser apenas uma ma
téria a mais a fazer parte do currículo. 

Faço este pedido e gostaria de contar com a 
compreensão e aquiescência da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidên
cia, nos termos do art. 49, n• 6, in fine, combinado 
com o inciso 11, do art. 348, do Regimento Interno, e 
em atendimento à solicHação da nobre Senadora 
Marina Silva, retira a matéria da Ordem do Dia, pelo 
prazo de 24 horas. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa so
licita ao nobre Senador que aguarde um momento, 
por gentileza, porque vai submeter à soberba orien
tação do Plenário a prorrogação da sessão por 15 
minutos, para conclusão da Ordem do Dia. 

Se não houver manifestação contrária, está 
aprovada a prorrogação da sessão por 15 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 
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Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 
final que, nos termos do art. 320 do Regimento Inter
no, se não houver objeção do Plenário, será lido 
pela Sr" 1• Secretária em exercício, Senadora Bene
dita da Silva. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 224, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

< 
A Comissão Diretora apresenta a redação final 

do Projeto de Lei do Senado n• 227, de 1995, que 
inscreve o nome de Zumbi dos Palmares no Uvro 
dos Heróis da Pátria. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de maio de 
1996. - Júlio Campos, Presidente - Odacir Soa
res, Relator - Antonio Carlos Valadares - Eduar
do Suplicy._ 

ANEXO AO PARECER N" 224, DE 1996 

Inscreve o nome de Zumbi dos Pal
mares no Livro dos Heróis da Pátria. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Em comemoração ao tricentenário da 

morte de Zumbi será inscrito no Livro dos Heróis da 
Pátria que se encontra no Panteão da Liberdade e 
da Democracia, o nome de Zumbi dos Palmares 
(Francisco). 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O parecer 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Sr" 1• Secretária em exercício, Senadora Benedita 
da Silva. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 433, DE 1996 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 
requeiro da dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Lei do Senado n• 227, de 1995, de autoria da Sena
dora Benedita da Silva, que inscreve o nome de 
Zumbi dos Palmares no Livro dos Heróis da Pátria. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1996. - Bene
dita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. ( Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à Cã

mara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Senador Totó ·Cavalcante, para uma co
municação inadiável. Após, daremos a palavra, por 
cinco minutos, à Senadora Marluce Pinto. Os cinco 
minutos restantes serão destinados à apuração da 
votação nominal realizada hoje. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB-TO. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, passo a ler o documento que dirigi ao 
Presidente do Senado, Senador José Samey. 

"Os Senadores abaixo-assinados, nominal
mente citados pela revista VEJA (Ed. Abril, ed. 
1.443, ano 29 - n219, de 8 de maio de 1996), na ma
téria intitulada "Bancada dos sem-voto" (pp.34 e 35-
cópia anexa), ou a eles solidários, solicitam de V. 
Ex" os necessários procedimentos junto à ·Procura
doria Parlamentar, com fulcro no disposto no texto 
da Resolução n• 40, de 1995. 

Consideram que as palavras do Sr. Presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Carlos Mário 
Velloso, serviram de fundamento ao tema desenvol
vido pelo citado periódico, atingindo, de forma gene
ralizada, a imagem pública de parlamentares que, 
amparados pela Constituição em vigor ( art. 46, § 3• 
e art. 56,§§ 1° e 2°), representam seus Estados de 
origem, no impedimento regimental dos respectivos 
titulares dos mandatos. 

Tal procedimento atribuído àquela autoridade 
do Poder Judiciário, caso seja confirmado, extrapola 
em muito as competências próprias e da instituição 
que representa, além de ferir a ética que sempre 
deve presidir as relações de harmonia e igualdade 
entre os Poderes." 

Seguem as assinaturas· de Totó Cavalcante e 
dos demais Senadores atingidos pela respectiva ma
téria. 

Sr. Presidente, vou ler textualmente o que diz 
aquela autoridade, segundo a matéria: "Não pode
mos submeter a instituição a situações constrange
doras como essas que vemos ultimamente, de su
plentes sem expressão eleitoral assumirem", queixa
se o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos 
Mário Velloso. "O Senado é importante demais."" 
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A matéria vai mais além, Sr. Presidente. O que 
falou o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral fere 
os nossos colegas e a Senadora recém-empossada. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, entendo 
que .aquela autoridade preside um Poder Eleitoral 
que disciplina as leis por nós aprovadas. A ele não 
compete a crítica, porque este é o Brasil em que vi
vemos, uma democracia, e os suplentes têm direito 
a assumirem seus cargo>s quando da vacância ou do 
afastamento de qualquer um de seus titulares. 

Por outro lado, Sr. Presidente, quero lembrar 
àquele Presidente que tenho um passado de lutas 
contra a ditadura, chegando mesmo a ser preso. No 
regime democrático, por várias vezes, fui submetido 
à votação como Deputado Estadual em Goiás e no 
meu Estado de Tocantins. Não estou aqui de aluguel 
nem tampouco estou aqui para cumprir as paixões 
das intrigas que nascem entre os Poderes. 

Portanto, Sr. Presidente, solicito as providên
cias cabíveis que o caso requer. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra à Senadora Marluce Pinto. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, hoje, na 
abertura dos trabalhos, às 14h30min, estando eu em 
meu gabinete parlamentar, fiquei surpresa com a lei
tura de um requerimento de autoria do nobre colega 
Senador Epitacfo Cafeteira. 

No requerimento, S. Ex" solicita ao Ministro 
das Relações Exteriores informações sobre uma de
terminada reunião havida em Bruxelas, onde teria 
sido tomada uma decisão que, a partir deste ano de 
1996, seriam declaradas independentes as reservas 
indígenas brasileiras. 

Mais grave ainda que as reservas inde
pendentes, passariam à condição de territórios sob a 
proteção dos Estados Unidos da América e, logo em 
seguida, colônias norte-americanas. 

Imediatamente acionei minha assessoria no 
sentido de contactar o Senador Cafeteira e defe soli
citar uma cópia do requerimento e da matéria que 
originou o mesmo. 

Aqui está, meus nobres colegas; o· refendo do
cumento, intitulado "Apelo ao Ministro ·ao Exército" 
cujo autor é um diplomata de carreira. 

Mais do que justa, portanto, a imediata açãó do 
nobre Senador Cafeteira. 

Não é de hoje que esse tipo de assu11to é ven
tilado. No ano passado, por exemplo, muitas autori-

dades elevaram suas vozes em tome de fato seme
lhante. 

A imprensa, tanto nacional quanto estrangeira, 
publicou artigos em que as terras dos ianomãmis 
eram o foco da questão. O enfoque, neste caso, era 
a criação de uma nação independente dentro de 
nossas fronteiras, a Nação lanomãmi. 

Muito se disse, muitas foram as denúncias e 
mais ainda os desmentidos. De concreto, nada. 

Hoje, Sr. Pres1dente, novamente vem à tona o 
mesmo problema, o mesmo assunto. 

É urgente e necessário que, de uma vez por to
das, essa questão seja dissecada. Não podemos fi
car eternamente nesse impasse, onde denúncias 
são formalizadas e, logo em seguida, os fatos es
quecidos. Assunto sério como este deve ser total e 
urgentemente esclarecido. 

Neste caso, o autor das denúncias é um diplo
mata de carreira, pessoa com extenso e respeitável 
currículo na Casa de Rio Branco, onde ocupou os 
mais altos cargos da diplomacia. Tem 23 anos vivi
dos no exterior e prestou serviços em mais -c!e 1 O 
países, muitos do Primeiro Mundo, como França e 
Japão. : 

Afinal, outras Nações do mundo estão sendo 
envolvidas nesta trama inaceitável. O assunto, por
tanto, extrapola nossas fronteiras e é profundamente 
preocupante. 

Se falso ou verdadeiro, a seriedade do fato exi~ 
ge uma profunda investigação. Por isso, aplaudo a 
atitude do nobre Colega, Senador Epitacio Cafeteira. 

- Por enquanto, vamos aguardar as informações soli
citadas ao ltamaraty para, depois, voltarmos ao as
sunto nesta tribuna. 

Sr Presidente, solicito a V. Ex" que fique regis
trado nos Anais desta Casa este documento que 
traz esse apelo do Embaixador Joaquim de Almeida 
Serra ao Exército. -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. MARLUCE PINTO EM SEU PRO
NUNCIAMENTO. 

CLUBE MILITAR 

NSI 324 -Novembro/Dezembro de 1995 

- Feliz 1996 

APELO AO MINISTRO DO ExERCITO 

ISSN 0101·654 

Joaquim de Almeida serra 
Excelência: baseado no fato de haver convivido com milita

-res por mais de 10 anos; de ser filho e irmão de oficiais do Exérci
to; de ter 50 anos de serviço público, dos quais 35 no ltamaraty; 
de ter, por causa de minha profissão, vivido mais de 23 anos no 
exteriOr; por h~fver desempenhado no estrangeiro todas as funçõ
es diplomáticas; havendo sido vlce-CõnsUt no Japão e na Argenti-
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na, terceiro-secretário de Embaixada no México e na Argentina; 
segundo-secretário e encarregado de negócios na África do Sul; 
primeiro-secretário na França; conselheiro e encarregado de ne
gócios no Panamá; ministro-conselheiro e encarregado de negó-
cios no Chile; Embaixador na Coréia do SUl e no Zaire; pelo fato 
de haver desempenhado na Sacre1aria de Estado, várias chefias 
como a do Pessoal, a do Orçamento, a da lnspetoria-Geral de Fi
nanças, a da Assessoria Parlamentar dos ministros Horácio Lafer, 
Affonso Arinos, Santiago Oantas e Mário Gibson Barboza; de ha
ver sido indicado, por este último, ao presidente da República, 
para ser comissionado embai~dor na Coréfa do Sul, por ter sido 
aprovado, por unanimidade, ~la Comissão de Relações Exterio
res do Senado, para ocupar a chefia da referida missão diplomáti
ca; por, igualmente ter sido embaixador no Zaire- creio poder di
rigir-me a V. Ex' para manifestar minha opinião em assunto de 
natureza diplomática e de politica intemadonal. Lí, no boletim do 
deputado Jair Bolsonaro (PPB- RJ), que v. Ex' acha que, pera 
não aumentar a lntranqüHdade reinante na área ianomâmi, a 
questão das reservas indrgenas deve ficar como está. Perdoe-me, 
excelência: ficar como está, o Brasil se pulverizará em pequeni~ 
nas republiquetas de bananas, porque à internacionalização das 
reservas seguir-se-á a independência das mesmas; à sua inde-
pendência. a submissão aos Estados Unidos, que logo mandarão 
marinas, em suas fragatas e corvetas, para o Amazonas, onde 
fincarão a bandeira de listras e estrelas: Depois, cercado pelas 
novas nações, o Brasil será liquidado e passará a existir o Brazil 
of The United States. · 

Leitor habituar da Revista do Clube Militar, na qual até um 
artigo meu contra a Rio-92 cabeça de ponte da conquista do Bra
sil -foi publicado na edição de junho de 1992 da mesma, tenho 
podido observar manifestações veementes contra a demarcação 
das reservas Militares e civis não-entregulstas acham que a de-
ma'rcação foi um enigma, conforme observa o coronel Me/lo Hen
rique. Para mim, foi mais que um enigma. Foi um ato de lesa-pá
tria a assinatura da nefanda Portaria n11 580 e dos atos t;Onse
qOentes relativos a mesma. Segundo Sidney Possuelo, o colabo
rador de Jarbas Passarinho e Fernando COIIor na matéria, as re
servas ocuparão, depois de demarcadas, 10,6"A. do território pá
trio -10,6% de 8.511.000km2 devem ser 902.166km2. Entretan
to, meu companheiro no Modecon, Taunay Coelho dos Reis, culto 
oficial general da reserva, diz serem apenas 793.000km2. Por ter 
muito mais crédito em T aunay, fico com ele e abandono o dado 
de Possuelo. Ora, confonne diz Taunay, a Bélgica é 26 vezes me
nor, a França e a Grã~Bretanha juntas nãO somam esses 793 mil 
km2. Segundo ainda Taunay, as reservas indfgenas americanas 
são 4,8 mil vezes menores do que as reservas dos peles-vermelhas 
americanos. E, parecendo enigma, mas na verdade sendo safade
za, têm apenas "165km2, contra os 793 mil km2 das brasileiras! 

No rol dos civis, podem-se destacar os pronunciamentos 
de Fernando Correa de Sá e Benevides - que meu deu a honra 
de propor meu nome para membro do Modecon, do qual é diretor 
- e de Celso Brandt, um dos políticos brasileiros de maior visão. 
Benevides, em artigo na Tribuna da Imprensa, fala na insistência 
dos entreguistas de cavar um fosso entre civis e militares. Assim, 
digo eu, ficará mais fácil a transformação, como querem os entre
guistas, do Brasil em várias republlquetas de banana. E querem 
cavar esse fosso para que fique mais fádl a tarefa __ dos siivérios 
dos reis. Brandt, censurando com razão Collor, acusa-o de haver 
violado o art. 20, XI, 22 da Carta Magna, que estabelece que so
mente por lei pode ser alterada a faixa de fronteira, e de ter viola
do o disposto na lei sobre terras da União na faixa que não po
dem ser cedidas quando com mais de 3 mil hectares. As do yano
mamis, nessa faixa, ultrapassaram astronomicamente essa-cifra. 

Senhor Ministro: O Exército e a sociedade civil sempre esti
veram juntos nas grandes causas - abolição, negativa do exerci· 

cio de papel de capitão do mato, guerra contra o Kaiser, guerra 
contra Hitler, etc. Por que não flcar agora com os que o admiram 
e o julgam fonnado por pabiotas, vocábulo menosprezado pelos 
entreguistas? Fique, excelência, com o Brasil verdadeiro. cante, 
como cantaremos nós um dia, se os ianques nos atacarem, o belo 
hino que diz: se um dia eu partir para a guerra, eu Irei bem con
tente e feliz! Não tenha medo de arreganhes. O Vletnã não se a .. 
sustou e a aventura Ianque deu no que deu. Quando o mundo In
teiro viu a foto da menininha de uns 12 anos correndo espavorida 
e nua - porque o togo da bomba de napalm já lhe queimara as 
vestes e passara a quimar-lhe as carnes- pela estrada empolara
da do pequeno pafs a gritar de dor, o mundo Inteiro vfrou-se para 
o lado do fraco, humilhado, maltratado, bombardeado, país carbo
nizado pelo invasor. Até Clinton recusou-se a lutar por causa tão 
injusta ... O Brasil vencerá, excelênda. Os povos livres do globo o 
apoiarão. E então, contentes, poderemos cantar já raiou a liberda
de no horizonte do Brasil! Faça, excelência, bela exposição de 
motivos ao Presidente pela qual se convença sua excalênda do 
absurdo da demarcação das reservas indígenas. 

Para se ter Idéia do absurdo, façamos comparações: Áráa 
das reservas indígenas brasileiras, 793 mil Km; área das reservas 
indígenas americanas, apenas 165 Km (4,8 mil vezes menores); 
população das reservas indigenas brasileiras, 240 mil índios; po
pulação das reservas indígenas americanas, 800 mil índios; área 
da Coréia do Sul, 98 mil Km; área da reserva lanomami, 94 mil 
km, populaÇão da reserva lanomami, 8 mil índios(!) população da 
Coréia do Sul, 43.201.000 habitantes (!}; o índio americano tem 
207 m• o brasileiro terá mais de 3 milhões de m•l. 

Recursos das reservas brasileiras: imensos, sàndo que ne
las se encontram os maiores depósitos de bens minerais estraté~ 
gicos, preciosos e raros do globo. Recursos das reservas ameri
canas: zero! Ainda há pouco jornais noticiaram que, para sobrevi
ver, os indígenas americanos montaram cassinos em suas reser
vas! 

Meio ambiente: dizem os americanos que os brasileiros 
destroem a floresta amazOnica. E quando americanos a conquis
tarem? A devastação será geral. Na ânsia de timr do subsolo, em 
pouco tempo, toda riqueza possível, explosões. funcionamento de 
escavadeiras, guindastes, tratores, carretas, caminhões, motores. 
etc. popuirão 1 o vezes mais o ar. 

Nómadas? Os entregulstas dizem que os indfgenas brasi
leiros são nOmades. E os amarlcanos? Montavam belos corcéis, 
eram de cavalaria ••. Os nossos são de infantaria, marcham na ve-
locidade de 4 Km por hora! OS corcéis dos pete .. vermelhas, 
quando em disparada, atlnglam a 60 Km por hora! 

Excelência, como vê, esses dados não constituem um 
enigma. São uma safadeza. Muito mais que isso, são um crime 
de tesa-pátria. 

Excelência: no boletim da EIR Qntelllgence & Executiva Re
vlew), intitulado Why the UN p!ans for world govemment must be 
stopped, gentilmente cedido pelo diretor do Movimento de Solida
riedade Ibero-Americana (MSIA), Geraldo Uno, consta à página 
26 trecho de relatório do secretário-gerar da ONU, Boutros-Ghaii 
um egípcio que em vez de defender os parses subdesenvolvidos, 
como sabe ser o seu, defende os interesses dos EUA e de seus 
liderados. Boutros-Ghali declarou ao Conselho de Segurança da 
organização: O tempo da absoluta e exclusiva soberania já pas
sou. Agora, é tarefa, dos líderes de cada pafs encontrar o equ~í
brio entre as necessidades de seus governos e as exigências de 
um modo cada vez mais interdependente. Diria eu: dependente 
dos EUA. Excelência: esse foi o sinal para o início da contagem 
regressiva para o fim da soberania do Brasil sobre a Amazônia. 
Como se sabe, o grande jurista Clóvis Ramalhete, pouco antes de 
morrer, advertiu o governo brasileiro de que a ONU resolveu na 

_reunião de Bruxelas, que as reservas indígenas brasileiras serão 
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independentes a partir de 1966. Se até 31 de dezembro de 1995 
não tomannos juridicamente anuladas as demarcações das rasar· 
vas - que assim não existirão - elas serão dedaradas inde
pendentes e, pouco depois, territórios sob a proteção dos EUA. 
Logo após. collmias norte-americanas. 

Excelência: convença- se possfvel com a participação dos 
ministros da Justiça, das Relações Exteriores, da Marinha e da 
Aeronáutica- sua excelência o presidente a ter esse ato da cora
gem, de brasilidade, de patriotismo, de tndepandênclal 

Joaquim de Almeida Serra é~mbaixador aposentado. (Artigo pu· 
bUcado na Tribuna da Imprensa, 12 de outubro de 1995). 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidên
cia declara encerrado o processo de votação e vai 
proceder à apuração dos votos, designando os Se
nadores Romeu Tuma e Martuce Pinto para escruti
nadores. 

(Processo de apuração) 

VOTARAM OS SRS. SENADORES: 
Acre 

PMDB -Flaviano Melo Sim 
PT- Mariano Silva Sim 
PMDB- Nabor Júnior Sim 

Alagoas 
PFL- Guilherme Palmeira Sim 
PSDB- Teotonio Vilela Rlho Sim 

Amapá 
PMDB- José Samey Sim 
PMDB- Gilvam Borges Sim 
PDT- Sebastião Rocha Sim 

Amazonas 
PMDB- Gilberto Miranda Sim 
PFL- Bernardo Cabral Sim 
PSDB -Jefferson Péres Sim 

Bahia 
PFL- Josaphat Marinho Sim 
PFL- Antonio Carlos Magalhães Sim 
PFL- Waldeck Omelas Sim 

Ceará 
PSDB- Beni V eras Sim 
PSDB -Lúcio Alcântara Sim 
PSDB -Sérgio Machado Sim 

Distrito Federal 
PTB- Valmir Campelo Sim 
PSDB- José Roberlo Arruda Sim 
PT- Lauro Campos Sim 

Espírito Santo 
PFL- Elcio Alvares Sim 
PMDB -Gerson Camata Sim 
PSDB- José lgnácio Ferreira Sim 

Goiás 
PMDB - Onofre Quinan Sim 
PMDB- I ris Rezende Sim 

PMDB- Mauro Miranda Sim 
Maranhão 

PPB - Epitácio Cafeteira Sim 
PFL - Bello Parga Sim 
PFL- Edison Lobão Sim 

Mato Grosso 
PFL Júlio Campos Sim 
PMDB- Carlos Bezerra Sim 
PFL Jonas Pinheiro.Sim 

Mato Grosso do SUl 
PPB - Levy Dias Sim 
PSDB- Lúdio Coelho Sim 
PMDB- Ramez Tebet Sim 

Minas Gerais 
PDT- Júnia Marise Sim 
PTB- Regina DAssunpção Sim 
PFL- Francelina Pereira Sim 

Pará 
PSDB- Coutinho Jorge Sim 
PSB- Ademir Andrade Sim 
PMDB - Jáder Barbalho Sim 

Paraíba 
PMDB- Ronaldo Cunha Uma Sim 

Paraná 
PTB- José Eduardo Vieira Sim 

- Osmar Dias Sim 
PMDB- Roberto Requião Sim 

Pernambuco 
PFL- Joel de Hollanda Sim 
PSOB- Carlos Wilson Sim 
PPS- Roberto Freire Sim 

Piauí 
PPB- Lucfdio Portella Sim 
PFL- Freitas Neto Sim 
PFL- Hugo Napoleão Sim 

Rio de Janeiro 
PDT- Darcy Ribeiro Sim 
PSDB- Artur da Távola Sim 
PT- Benedita da Silva Sim 

Rio Grande do Norte 
PMDB- Fernando Bezerra Sim 
PSDB- Geraldo Melo Sim 
PFL- José Agripino Sim 

Rio Grande do Sul 
PMDB- Pedro Simon Sim 
PTB- Emília Fernandes Sim 
PMDB -José Fogaça Sim 

Rondônia 
PFL- Odacir Soares Sim 
PMDB - Emandes Amorim Sim 
PFL -José Bianco Sim 

Maio de 1996 
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Roraima 
PMDB -João França Sim 
PMDB- Mar1uce Pinto Sim 
PFL -,Romero Jucá Sim 

Santa Catarina 
PPB- Esperidião Amin Sim 
PMDB - Casildo Maldaner Sim 

São Paulo 
PT...; Eduardo Suplicy Sim 
PSDB- Pedro Piva Sim 
PSL- Romeu Tuma Sim 

Sergipe 
PFL- José Alves Sim 
PSB- Antônio Carlos Valadares Sim 
PT- José Eduardo Outra Sim 

Tocantins 
PFL -João Rocha Sim 
PPB- Totó Cavalcante Sim 
PPB -José Bonifácio Sim 

O SR. PRESIDENTE (Levy ·Dias) - Foram en
contradas na urna 77 sobrecartas, número que coin
cide com o de votantes. 

Passa-se à contagem dos votos. 
É o seguinte o resultado: 73 votos SIM e 4 em 

branco. 
Senadora Emilia Fernandes,' Suplente de Se

cretário da Mesa do Senado, com 73 votos .lavará- . 
veis. 

A Presidência proclama eleita e emposSáda a 
nobre Senadora Emilia Fernandes como Suplente 
de Secretário da Mesa do Senado Federal, a quem 
convida a assumir a Presidência dos trabalhos. 

O Sr. Levy Dias, 32 Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Emi1ia Fernandes, suplente de Secretá
rio. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes)- Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eu gostaria de 
agradecer o apoio recebido dos meus Pares. Desde 
já, colocamo-nos à disposição dos demais integran
tes da Mesa desta Casa, bem como de todos os Srs. 
e Sr's Senadoras, para que possamos, nesta função 
administrativa que hoje assumimos, dar a nossa 
contribuição para o engrandecimento do Senado e o 
bom andamento dos seus trabalhos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr" Presiden
te, peço a palavra, pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - Con
cedo a palavra à nobre Seradora Benedtta da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da Oradora). Sr" Presidente, 

Sr"s e Srs. Senadores, manifesto-me, neste momen
to - e não poderia deixar de fazê-lo - para dar as 
boas-vindas à suplência que passa a ter, neste mo
mento, a representação feminina do Senado Fede
ral. Creio ser a primeira vez que temos a oportunida
de de - ainda que a suplência - ocupar uma cadeira 
à Mesa desta Casa. Isso nos honra, principalmente 
quand_o se trata da Senadora Emilia Fernandes, que 
tem nao só honrado o seu Part1do, como também os 
ideais de seus eleitores, representando o Rio Gran-
de do Sul. · 

Parabenizo V. Ex- por ser a representação fe
minina à Mesa desta Casa. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Agradeço suas palavra$, nobre Senadora Benedita 
da Silva. 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores que 
o Congresso Nacional está convocado para uma 
sessão a realizar-se hoje; quarta-feira, às 19 horas, 
no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos De
putados, destinada à apreciação de medidas provi-
sórias. · · 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - Os 
Srs. Senadores Gilberto Miranda, Pedro Simon, Ro
meu Tutna, Bernardo Cabral e Totó Cavalcante en
viaram à_Mesa proposições cuja tramitação, de acor
do com o disposto nos arts. 235, inciso III, alínea 'a", 
Itens 2 e 4, e 355, do Regimento Interno, devem ter 
início na hora do expediente. 

As proposições serão anunciadas na próxima 
sessão. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - Os 
Srs. Senadores Odacir Soares, Júlio Campos, Lúcio 
Alcântara e Edison Lobão, enviaram discurso à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex-s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, no momento, aten
der aos reclamos de uma expressiva e organizada 
camada da sociedade brasileira, manifestados até 
na luta anmada (recordar os decorosos massacres 
de Corumbiara, Rondônia e Eldorado do Carajás, 
Pará) toma-se um compromisso urgente e inadiável. 
Não pode ser esquecido que uma minoria de 50 mil pro
prietários rurais, no Brasil, é dona de 164 milhões de 
hectares, ou seja, 1.640.000 quilómetros quadrados, 
correspondente a 20% de todo o território nacional e 
a quase 100% da terra brasileira agricultável. 

É estimado que menos de um terço dessa terra 
é usada para produção de alimentos. Expressivas 
áreas são destinadas à agricultura de exportação 
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(soja, café, cacau, laranja e cana de açúcar), não 
omitindo as amplas pastagens que apascentam um 
rebanho de 145 milhões de bovinos. O resto é reser
va de valor, é a ociosidade injusta dos la!Húndios. 
Afinal, no Brasil, terra ainda é sinónimo de "status' e 
de poder. 

··.Do outro lado da moeda, apenas 6% das terras 
agricultáveis brasileiras são ocupadas pelos minifún
dios, por 67% dos pe~uenos proprietários que res
pondem por cerca de 70% de toda a produção de 
alimentos para o mercado interno. 

O pequeno produtor do setor primário cumpre 
a sua função social, mas, infelizmente, a resposta do 
mercado e do ·Governo é insatisfatória, seja pela fal
ta de compensação com preços justos, seja pela 
prática de uma política agrícola que não ampara a 
produção familiar. 

t exatamente na área rural que se encontram 
os piores índices da miséria nacional; ali estão as 
"favelas rurais". Hoje, estimam-se em quatro milhões 
as famnias de 11Sem-terra11

• 

De acordo com pesquisa da Confederação Na
cional dos Trabalhadores da Agricultura- CONTAG, 
existem no país 586 conflitos de terra, abarcando 
uma área superior a nove milhões de hectares (equi
valentes a dois estados do Espírito Santo). Quase 
90 mil famnias, ou meio milhão de pessoas, lutam 
por essas terras. 

Um conflito que envolve tanta gente e tanta ter
ra, deve merecer maior atenção e rapidez na busca 
de sua solução. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores! 
Aqui em Rondônia, onde a pressão por terras, 

promovida pelo Movimento dos Sem-Terra (MST), 
que já resultou na tragédia de Corumbiara, quando 
morreram 13 pessoas, e onde ainda existem áreas 
muito tensionadas, prontas a explodir, como a área 
da Fazenda "Triângulo", localizada no Município de 
Ouro Preto do Oeste, na qual poderá vir a suceder 
um novo massacre, o Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária - INCRA e Governo do Esta
do, tem que colocar à disposição dos desvalidos, 
dos "sem-terra", novas áreas e nelas fazer implantar 
uma infra-estrutura decente, para que possam se 
dedicar à única coisa que sabem fazer. cultivar a ter-
ra. 

Uma das dificuldades que o INCRA vem en
frentando é a de que as áreas agricultáveis em Ron
dônia, disponíveis, são muito reduzid<J.S, ou estão 
em mãos de latifundiários. 

Isso porque, no período pós-PLANAFLORO, a 
situação das Áreas de Reservas Indígenas e das 

Unidades de Conservação, em setembro de 1995, 
evoluíra para 56% da área do Estado de Rondônia, 
de 23,8 milhões de hectares, que estão em princípio, 
destinadas à conservação, ao "não-uso". As demais 
áreas do Estado, perfazem 44% da área territorial, 
ou seja, 1 O milhões de hectares. 

Tomando-se em conta, Sr. Presidente, o que 
determina o Código Florestal, Lei n2 1.77.1, de 15 de 
setembro de 1965, na Amazônia, o proprietário de
verá manter intacta. 50% da cobertura da área flores
tal de sua propriedade. 

Resulta que ao Estado de Rondônia e as seus 
proprietários, é permitido, por Lei, dar utilizaçãó pro
dutiva, dentro dos moldes usuais ou tradicionais, (com 
corte "raso") tão somente a metade dos Ül milhões de 
hectares, ou seja, CINCO MILHÕES DE HECTARES! 
Essa área agricultável, disponível, segundo a Secreta
ria do Meio Ambiente - SEDAM, e a Secretaria de Agri
cultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária -
SEAGRI, já estaria· praticamente esgotada. ·ISso colo
caria o produtor rural de Rondônia numa "camisa de 
força", e, a economia do Estado ficaria "engessáda". 

Enquanto isso, Sr. Presidente, existem algu
mas áreas de boas terras vocacionadas para uso 
agrícola, dentro das Zonas 1 e Zona 2 do Zonea
mento Sócio-eoonõmico-ecológico, do PLANAFLO. 
RO, disponíveis, ou mesmo, sub-utilizadas. Estou 
me referindo às Glebas da Ucitação de Terras Públi
cas, "Burareiro", no município de Ariquemes, voca
cionada para o cultivo do cacaueiro, e na gleba "Co
rumbiara", lá no chamado Cone Sul, do Estado. 

Neste meu pronunciamento, vou ater-me à en
focar e analisar algumas particularidades da Gleba 
"Burareiro", de Ariquemes. 

O INCRA, mediante a concorrência IN
CRA/DF/N2 01/1977, lançou à venda uma Gleba de 
Terras com 222.609 hectares, de excelente qualida
de. A Concorrência na sua primeira etapa, INCRA 
01m. colocou à venda 87 lotes com áreas aproxi
madas de soo hectares, e, 31 lotes com áreas de 
1.000 hectares. Os lotes menores, com 500 hecta
res, possuíam solos com um padrão de melhor qua
lidade, com maior riqueza de componentes minerais 
primários-nitrogénio, fósforo e potássio. Os lotes 
com 1.000 hectares tinham terras boas, mas com 
uma mescla de terras de riqueza menor. Os lotes de 
melhor qualidade foram destinados ao plantio de ca
cau. Contratualmente, ficou estabelecido que nos lo
tes de 500 hectares haveria obrigatoriedade, por 
parte do licitante vencedor, da implantação da ca
cauicultura em, pelo menos, 125 hectares. 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00209 

O Edital de Concorrência também dizia: "ca
bendo à CEPLAC, órgão do Ministério da Agricultu
ra, a elaboração do projeto técnico para o plantio do 
cacau, correspondendo no mínimo a 50% da área 
total do lote que fosse permitido desmaiar segundo 
o Código Florestal". Isso implica em reduzir o reque
rimento a 125 hectares de plantios. Além da elabora
ção dos projetas, a CEPLAC fieava responsáv~l pela 
prestação da a.Ssistêneia técnica, pelo fomecrmen_to 
de sementes híbridas de cacau, e pela manutençao 
da revenda de material agrícola para o cacau. 

Ao Banco do Brasil e ao Banco da Amazônia, 
caberia o financiamento dos projetas elaborados e 
aprovados pela CEPLAC. . . . 

Aduzia ainda o Edital, que nos lotes pnorrtárros 
para o cultivo do cacau, com área aproximada d~ 
500 hectares, após o plantio de 50% da área desti
nada à agricultura do cacau, isto é, 125 hectares, 
que deverá ser constatado em vistoria promovida 
pelo INCRA e CEPLAC, o concessionário do lote po
derá ser liberado mediante registro do fato, pelo IN
CRA, no contexto das condições resolutivas cons
tantes do Contrato de Alienação de Terras Públicas 
que lhe foi outorgado. 

Com essas cláusulas contratuais, pela primeira 
vez foi feita uma alienação de terras públicas com 
destinação de prioridade agrícola especifica: o ca-
cau. . 

Naquele período, foi intensa a integração do 
INCRA com a CEPLAC. O INCRA ocupou-se de re
gularizar terras, assentar colonos nos Projetas Inte
grados de Colonização (PICs) ou ~rojetos de As~~
tamento Dirigido (PADs), ou de alrenar terras publr
cas. A CEPLAC, cuidando de preparar o produ1or e 
de capacitá-lo para o trabalho com a cacauicultura .. 

Os vencedores da Licitação da Gleba Burarer
ro, efetivada em fevereiro de 1 g77, puderam, no ano 
agrícola 1978/79, fazer os primeiros plantios de ca
cau, que alcançaram os 690 hectares. 

A segunda etapa da Concorrência Pública, a 
INCRA N2 10/77, alienou 58 lotes de 500 hectares e 
27 lotes de 1.000 hectares. Somente em 1979, con
cluiu-se o processo licitatório com a Concorrência 
01/79, que vendeu 25 lotes de 500 hectares e 28 lo
tes de 1.000 hectares, totalizando 192.500 de uma 
gleba do "Burareiro', com 222.609 hectares. Foram 
licitados: 

INCRAN2 01m 

87 lotes, 500 hectares.31 lotes, 1.000 hectares, 
com um total de 74.500 hectares. 

INCRA N2 1 Om58 lotes, 500 hectares.27 lo
tes, de 1.000 hectares, com um total de 56.000 hec
tares. 

INCRA N• 01/7925 lotes, de 500 hectares.28 
lotes de 1.000 hectares, com um total de 40.500 
hectares. 

·Complementarmente foram ainda alienados 
mais 16 lotes de 1.000 hectares e 11 lotes de 500 
hectares, com um -total de 27-lotes e uma área de 
21.500 hectares. 

No total, foram alienados 283 lotes, de um total 
de 319, restando 36 lotes que tiveram ou1ras desti
nações _(regularização fundiária, assentamento, 
etc.). 

A implantação das áreas de cacau, na Gleba 
da Licitação "Burareiro", iniciou-se em 1978/79 e 
alongou-se até o ano de 1984/85, com um dinamis
mo bastante diferenciado, conforme se pode verifi
car na tabela: 

Ano Agrícola 

1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 

Total 

Área de Plantio (hectares) 

860 
2.094 
2.606 
1.590 
110 
135 
280 

7.675 

Além dessas áreas financiadas, foram implanta
das com recursos próprios 405 hectares de cacauais, 
tanta era a esperança na atMdade cacaueira. 

A área de cacau, na Gleba Licitação Burareiro, 
sobe para 8.180 hectares. 
· Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

A cacauicultura dos grandes proprietários da 
Gleba Licitação Burareiro foi a que mais sofreu com 
a queda prolongada dos preços de cacau no merca
do internacional. 

No período denominado 'anos de Ouro", os 
preços atingiram US$3.500 por tonelada, passando 
aos US$3.000 e sucessivamente aos US$2.500. 
Nos últimos sete anos, os preços caíram ao nível 
dos US$2.000 e até a baixo dos US$1.000, atingin
do o "fundo do poço' com US$675 por tonelada. O 
que significou esta redução nos preços, combinado 
com a desenfreada ascensão dos preços dos insu
mos (fungicidas, inseticidas, fertilizante e sobretudo 
da mão-de-obra). Essa situação levou os produtores 
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a manejar seus lotes das áreas cacaueiras em esta
do de 'semi-abandono" e, até mesmo, a erradicar de 
forma brutal algumas áreas. 

Hoje, a cacauicuHura do grande produtor é algo 
difícil de se encontrar em Rondônia. Lembro-me de 
alguns poucos exemplos: de Hugo Frey, agora suce
dido seu filho Sérgio Frey, que além de conservar a 
Fazenda Rio Branco, adquiriu o Projeto da SODA
PE; do Dr. Daltro Schwi!rtz, com a Fazenda Saquare
ma, que às duras penas, vem mantendo as suas ativida
des cacaueiras. Os demais licitantes não será demais 
adiantar abandonaram, de algum tempo, as suas ativi
dades. Eram, invariavelmente, efll)resários vindos de 
fora, atraídos pelo bnlho da "Nova Estrela do Céu Azul 
da União', do Governador Jorge Teixeira, e pela 
atratividade do cacau e dos financiamentos substan
ciais, do Banco do Brasil e Banco da Amazônia. 

Desde 1994 a Superintendência Estadual de 
Rondônia, do INCRA, vem se preocupando com a 
situação fundiária reinante nas Glebas Burareiro, 
Corumbiara, Garças, Baixo Candeias e lgarapé Três 
Bocas, que foram parte do INCRA. 

A proposta de então baseava-se na busca de 
um caminho que viabilizasse a utilização dessas 
áreas para o assentamento de trabalhadores rurais. 
Pensou-se na desapropriação dessas áreas, por se 
tratar de um procedimento judicial mais rápido, e 
que viria atender, de uma forma mais imediata, aos 
anseios dos trabalhadores rurais "sem-terra". 

Ocorre que as glebas referenciadas têm sua si
tuação dominial definida a partir de licitações de ter
ras públicas e dos Contratos de Alienação de Terras 
Públicas, celebrados com os licitantes vencedores 
das concorrências públicas. 

As licitações objetivaram a implantação de pe
quenas e médias empresas rurais, com projetos es
pecíficos, como é o caso da Gleba Licttação Burarei
ro, vocacionada para o cultivo do cacau. 

As alienações provenientes dessas licttações 
faziam-se de forma vinculada: o domínio consignado 
nos contratos é resolúvel, posto que sujeito à imple
mentação dos projetes da empresa rural, equivalen
do-se, hoje, à imóvel produtivo. 

Decorridos tantos anos sem que as cláusulas 
contratuais fossem cumpridas, somente resta ao IN
CRA declarar a inadimplência e provocar o retorno 
dessas áreas à sttuação anterior à licitação. 

Assim , em maio de 1994, a Procuradoria-Ge
ral do INCRA manifestou a impossibilidade jurídica 
de promover a desapropriação das áreas acoberta
das pelos Contratos de Alienação de Terras Públi
cas (CATP), cujos proprietários não cUmpriram as 

cláusulas constantes dos contratos celebrados, pois 
se agisse de fomna contrária, estaria dando reconhe
cimento ao processo de especulação imobiliária. 

O que se recomendou, então, foi que se efetivas
sem por intermédio de Grupos de Trabalho, estudos e 
levantamentos das situações existentes nas glebas cf. 
tadas, para que se possa adotar medidas urgentes e 
necessárias à retornada daqueles imóveis que se en
contram inexplorados e cujos proprietários não cum
priram as cláusulas .contratuais pactuadas. 

Agora, no limiar de uma nova era, quando a 
CEPLAC e o Governo do Estado lançam-se à Cam
panha da Recuperação das Lavouras Cacaueiras do 
Estado de Rondônia, chega em boa hora a iniciativa 
do Sr. Cleth Muniz de Britto, da Superintendência de 
Rondônia, que está promovendo vistoria nos lotes 
da Gleba Licitação Burareiro, para avaliar o estágio 
de exploração, lote por lote, (inexplorados, abando
nados, efetivamente plantados com cacauais). 

A política futura a ser efetivada pelo INCRA é o 
de fazer retomar o processo produtivo nas áreas 
hoje semi-abandonadas ou abandonadas e até. inva
didas. 

É inadmissível, pouco inteligente e de total-injus
tiça social, deixarem-se ao "não-uso", à especulação, 
à "reserva de valor", as terras da Gleba Burareiro. 

Aquelas terras, são de uma qualidade excep
cional, quando comparadas com as terras pobres, 
como os latossolos amazónicos. A qualidade da in
fra-estrutura, como a R0-1 e vicinais, abertas pelos 
licitantes e pelo Governo Estadual, é razoável. Os 
serviços médicos, de ensino, de assistência técnica 
disponíveis em Ariquernes são bastante bons. 

A rede bancária oficial e privada, o setor co
mercial e industrial (ainda que incipiente), combina
dos com as comunicações, rádio, repetidoras de TV, 
valorizam sobremodo as terras do município de Ari
quemes que hoje têm uma população superior a 
100.000 habitantes. 

Assim, só nos cabe apoiar a iniciativa da Supe
rintendência Estadual do INCRA, em Rondônia, e 
solicitar à Presidência do INCRA, em Brasma, e ao 
Excelentíssimo Ministro da Agricultura, do Abasteci
mento e da Reforma Agrária, que apóiem a iniciativa 
do Sr. Cleth Muniz de Britto, com a celeridade que o 
caso requer. 

Não podemos esperar, sentados num banril de 
pólvora, que uma nova Corumbiara, um novo mas
sacre de Eldorado do Carajás, aconteça em Rondô
nia. Todos os ingredientes e potenciais estão pre
sentes na Fazenda 'Triângulo', no município de 
Ouro Preto do Oeste. É preciso retomar as áreas 
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disponíveis da Gleba Burareiros e entregá-las aos 
que as querem e delas precisam para trabalhar. 

Preocupa-me um pouco o procedimento jurídi· 
co e administrativo com que deverá ser tratada a re
tomada. Ao que estou informado, a partir da vistoria, 
que já está em curso há uns quinze dias, os passos 
seguintes serão: 

a) caracterizar a inadimplência do contrato; 
b) propor o cance~rnento do regist~ imobiliário; 
c) devolver a importância paga pela aquisição 

do lote e retomá-lo; 
d) dar uma nova destinação aos lotes, redistri

buindo as terras a trabalhadores rurais ·sem-terras•. 
Cada lote de 500 hectares poderia ser redistri

buído a dez parceleiros, com uma área de 50 hecta
res cada lote; os de 1.000 hectares poderiam resul
tar em 20 lotes de 50 hectares. 

Dito assim, parece, Sr. Presidente, uma coisa 
rápida. Mas, este caminho a ser percorrido, ao que 
entendo, poderá ser bastante lento, em razão dos 
obstáculos jurídicos que os licitantes poderão inter
por. 

O procedimento está assim orientado, porque, 
atendendo a uma consulta da Superintendência do 
INCRA, de Porto Velho, a Procuradoria do INCRA, 
entende que as áreas licitadas, com os Contratos de 
Alienação de Terras Públicas (CATP) ou com os 
Contratos de Concessão Dominial de Terras PiJbli
cas (CCDTP), só podem ser desapropriados ou ad
quiridos, se os licitantes tiverem cumprido os ante
projetas. No caso de serem considerados inadim
plentes, mediante uma declaração administrativa da 
inadimplência, solicita-se à Justiça Federal a anula
ção do Registro Imobiliário. 

Os proprietários que tenham implantado o pro
jeto e que cumpriram o estabelecido contratualmen
te, poderão ter seus lotes desapropriados. 

O que nos preocupa é o procedimento para o 
processo de retomada dos lotes que estejam inadirn
plentes. Pois a retomada por via administrativa e/ou 
judicial poderá retardar muno o processo de utiliza
ção desses lotes. 

Não é demais considerar, que entre os lotes de 
500 hectares - 181 lotes - e os de 1.000 hectares -
102 poder-se-ia dispor de um total estimado de 
3.850 lotes de terras de 50 hectares. Esses lotes po
deriam regularizar os casos de invasores, já consta
tados em vistorias feitas, e promover o assentamen
to de pelo menos 2.000 fammas de "sem-terras'. 

Se. Presidente, Srs. Senadores, 
Tenho a esperança e mais do que a esperança 

a antevisão, de que os procedimentos do INCRA de 

Rondônia, sejam. no sentido de tomar ágil o proces
so de recuperaçJío dessa importante Gleba de Ter
ras. 

No contexto de Zoneamento Sócio-econômico
ecológico do PLANAFLORO, será muito difícil en
contrarem-se, terras utilizáveis para a regularização 
dos invasores ali existentes (nos primeiros 100 lotes 
vistoriados, metade conta com invasores). Entretan
to, esse mesmo contexto poderá oferecer a possibili
dade de assentaméntos de sem-terras que venham 
fazer uso das terras férteis e mesmo já plantadas 
com cacauais. 

Que o Governador Valdir Raupp, Senadores, 
Deputados Federais e Deputados Estaduais traba-. 
lhem juntos para fazer da iniciativa do INCRA em 
Rondônia uma realidade em favor dos excluídos. 

Muito Obrigado 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL·MTI ·Sr. Presi

dente, S~s e Srs. Senadores, denúncias publicadas 
pela imprensa dão conta de fraudes grassei ras no 
uso de recursos do salário-educação. O fato, com
provado sem maior esforço, ocorreu no Estado do 
Rio de Janeiro, envolvendo alguns municípios, loca
lizados sobretudo na Baixada Fluminense. 

Não é a primeira vez que crime dessa natureza 
chega ao conhecimento .público. Há poucos anos, 
algo similar estourou no Estado do Ceará e, em sã 
consciência, ninguém hoje pode garantir não estar 
se repelindo por todo o País. Se nada for feito ago
ra, superando o nível de medidas meramente pon
tuais e paliativas, seguramente continuaremos a 
conviver com essas práticas criminosas, que agri
dem a consciência nacional. 

Eticamente inadmissível, sob toda e qualquer 
forma de manifestação, a fraude mostra-se ainda 
mais chocante e deplorável quando atinge em cheio 
a educação, em especial o ensino fundamental. É in
concebível, é inaceitável que, no momento em que o 
País inteiro se mobiliza para enfrentar e superar o 
gigantesco desafio que é o quadro atual da educa
ção nacional, tenhamos que conviver com verdadei
ras máfias de escolas fantasmas, a se locupletarem 
com o dinheiro público. 

Por mais insignificante que possam ser os va
lores envolvidos nesta maffadada prática a de rece
ber do Poder Público recursos corresoondentes a 
bolsas de estudo de centenas de alunos rigorosa
mente inexistentes a questão merece ser discutida 
em profundidade. São múltiplos os ângulos de análi
se que o assunto propicia e, sinceramente, Senhor 
Presidente, temo que os mais sérios sei"m ~xata-
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mente os que não costumam vir à-tona, quando ex
plode o escândalo . 

. Em primeiro lugar, a constatação óbvia: são ri
diculamente frágeis os mecanismos de controle de 
que dispõe o Estado em relação ao dinheiro aplica
do na educação. Qualquer tentativa séria de reverter 
a dramática situação do sistema de educação públi
ca em nosso País terá que, necessariamente, contar 
com uma fiscalização ~éria e inteligente. Caso <:'n
trário, permanecerão as fraudes, as construçoes 
desnecessárias e as obras que nunca são concluí
das. 

Parece que o Governo Federal, em boa hora, 
está reconhecendo o problema. O Jornal do Brasil, 
em sua edição de 24 de janeiro última, afirmou que 
"o festival de fraudes nas bolsas de estudo causou, 
segundo o Ministro da Educação, Paulo Renato 
Sousa, urri rombo de oito milhões e quinhentos mil 
reais ao FNDE no Rio de Janeiro, somente no ano 
passado. Por isso, já foram feitas mudanças nos 
mecanismos de credenciamento de escolas na Se
cretaria de Educação, responsável por confirmar as 
informações prestadas pelas escolas interessadas 
em receber recursos do FNDE". · 

O Secretário Executivo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação FNDEIMEC, Sarjas 
Negri, anunciou recentemente mudanças no creden
ciamento e no repasse de recursos às escolas parti
cipantes do Sistema de Manutenção de Ensino 
(SME). Segundo O Globo de 2 de fevereiro, Negri 
reconheceu o "equivoco do controle que se faz há 
mais de dez anos porque se baseia apenas na rela
ção de bolsistas fornecida pelas escolas•. 

Claro está que medidas dessa natureza são 
bem-vindas. Lembro-me, inclusive, da salutar deci
são tomada pelo ex-Ministro Murmo Hingel de divul
gar, sobretudo pelo rádio, o repasse de recursos do 
FNDE aos Estados e Municípios, prática mantida 
pelo atual Governo. No entanto, há que avançar 
mais, muito mais. 

Vejamos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, o que __ ocorre com o FNDE. Autarquia Federal 
vinculada ao MEC, criada em novembro de 1 968, 
estará o FNDE gerenciando, no corrente ano, um 
montante superior a dois bilhões e meio de reais, 
provenientes da arrecadação e da aplicação ·dos re
cursos do salário-educação. Em que pese ao profis
sionalismo de seus dirigentes e de seu corpo técni
co, a estrutura do órgão não é capaz de fiscalizar 
mais do que trinta por cento do que repassa para fi
nanciar projetes e programas educacionais em todo 
o País. 

Ao lado da sempre necessária atuação fiscali
zadora da sociedade que, para tanto, precisa ser in
formada acerca dos recursos repassados aos Esta
dos, Municípios e Escolas Públicas , é imprescindí
vel que o Estado não fuja de suas responsabilida
des, zelando pela boa utilização dos recurSos por 
ele gerenciados. De imediato, duas providências se 
impõem: que o FNDE se reestruture, de modo a ser 
também um diligente órgão fiscalizador, e que as 
Delegacias EstadUais do MEC adquiram funções 
mais dinâmicas e profissionais, superando o estágio 
de mera burocracia cartorial. 

Algumas vitórias já foram alcançadas. Desde o 
Governo anterior, os recursos do FNDE têm sido re
passados aos Municípios, via convênios, a partir de 
projetes analisados e aprovados. Desde 1 993, os re
cursos arrecadados deixaram de fazer o inexplicável 
passeio pelo Tesouro Nacional, além de ter sido di
minuída sensivelmente a permanência, no INSS, 
dos recursos do salário-educação arrecadados por 
aquele Instituto. Outro avanço este ocorrido no atual 
Governo é o repasse de dinheiro diretamente às es-

-colaS estaduais e municipais. . - • 
-- -Entretanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado-

res, penso que a questão central continua encober
ta. Refiro-me à teimosa pergunta básica dos técni
cos do Banco Mundial: "a quem pertence de verda
de o recurso público destinado à educação gratui
ta?", explicitada, em editorial, pelo O Estado de S. 
Paulo, em sua edição de 1 O de janeiro. 

Impossível não refletir sobre as questões le
vantadas pelo Estadão: "Se o IBGE demonstra que 
vagas em escolas públicas estão sobrando, por que, 
continuamos a usar dinheiro público para •comprar" 
educação particular? Será que se o Estado tomasse 
conta do que é seu, pelo menos esse tipo de fraude 
nao desapareceria? Por isso é preciso responder a 
quem pertence o dinheiro público que é recolhido 
como imposto, para oferecer educação gratuita a 
quem realmente precisa dela?" 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, densa é a dis
cussãoqué envolve a questão da prostituição infantil 
no Brasil. As estatísticas são controversas, segundo 
algumas fontes. Ademais, suas causas são extrema
mente complexas, pois têm sua origem no caótico 
quadro social do país, que expulsa crianças e ado
lescentes para as ruas. Daí não podermos desco
nhecer o ambiente de permissividade que predomi
na, inclusive nos meios de comunicação social, que 
tendem naturalizar matérias relativas ao assunto. 
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Até a aplicação de uma lei toma-se complicada, pois 
há um excesso de conivência entre explorador - víti
ma. 

Tais considerações vêm a propósito da realiza
ção do Seminário Internacional sobre Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado em 
Brasflia, no período de 08 a 12 de abril de 1996. Se
minário este, preparatório para o Congresso Mun
dial, que será realizad~ em Estocolmo, no próximo 
mês de agosto. 

Dados divulgados pelo UNICEF- Fundo para a 
Infância da Organização das Nações Unidas- ONU
, lista o Brasil dentre os países onde as questões do 
turismo e abuso sexual contra crianças é mais críti
co. O turismo sexual é a manHestação "mais aber
rante" de estímulo à prosmuição, devendo ser com
batido com prioridade máxima pelos governos. 'As 
viagens estão cada vez mais baratas e cada vez 
mais os turistas e executivos de países industrializa
dos buscam relações sexuais com crianÇas de paí
ses em desenvolvimento•, comenta o relatório sobre 
o crescimento do turismo sexual nas últimas déca
das. 

Entre os onze países latino-americanos citados 
no documento, estão a Argentina, Chile, Uruguai e 
México. Encante mos declarações de que a "explo
ração sexual de meninos e meninas faz parte da 
vida cotid!ana de várias nações da América Latina, 
Caribe e Asia". 

Estima-se que cerca de quinhentas mil crian
ças se prostituem no Brasil, incluindo-se ar meninos 
e meninas de rua, que podem ceder a eventuais pro
postas em troca de dinheiro. 

Segundo o UNICEF, exercem a prostituição, 
aproximadamente, trezentas mil crianças indianas, 
cem mil chinesas e outras cem mil filipinas. Cerca de 
150 mil garotas menore~ de 16 anos, do Nepal, tra
balham em bordéis na lndia. Diz o estudo que "ne
nhum governo promove oficialmente o turismo se
xual, mas sem dúvida uns fazem mais do que outros 
para proteger seus infantes desse tipo de prática. • 

O artigo 34 da Convenção sobre os Direitos da 
Criança, obriga os governos a "por fim à exploração 
e aos abusos contra meninos e meninas na prostitui
ção e outras práticas ilegais". Por enquanto, somen
te a Alemanha, Suécia e Noruega possuem leis es
pecificas que estipulam punições para· o "turista se
xual". Austrália, Nova Zelândia e França estão exa
minando a adoção de medidas similares. 

O Nordeste brasileiro é apresentado como ce
nário denominado "pornoturismo•. Destacam-se, 
1'1~!=;<;::P rf'rné.r~ir'l. StlÍCOS, franceseS e.alemães. "Há 

toda urna organização por trás disso", afirma o texto 
do UNICEF. Comercializam pacotes turfsticos na 
Alemanha, incluindo uma passagem para o Brasil -e 
duas de volta. A passagem extra seria para levar a 
suposta prostituta brasileira. Muitas dessas garotas 
viveriam na condição de escravas na Alemanha. • Al
guns querem recuperar o dinheiro e as emprestam 
mediante pagamento parél seus amigos. Outras aca
bam caindo nas mãos de gigolôs e não mais conse
guem sair." 

A CPI da Prostituição Infantil, instalada no Con
gresso Nacional em fevereiro de 1992, presidida 
pela Deputada Marilu Guimarães (PFL-MS), e como 
relator o Deputado Moroni Torgan (PSDB-CE), to
mou como partida uma série de matérias veiculadas 
pelo Jornal Folha de S. Paulo. 

À época, Cuiú-Cuiú, um bairro pobre de ltaitu
ba, região de garimpo do interior do Pará, passou a 
ser o símbolo das meninas-escravas. Segundo a re
portagem, elas eram compradas, ficando à mercê da 
inescrupulosa violência dos senhores donos de ca
sas noturnas. Documentos provavam que policiais 
da cidade recebiam dinheiro destes "proprietários da 
noite", para que suas '1ransações• não sofressem 
perturbações. Dias depois à denúncia, a Policia Mili
tar do Estado do Pará, iniciou uma operação para li
bertar as jovens. No entanto, o Governo do Estado 
já tinha conhecimento da existência, dois meses an
tes das denúncias virem à publico, de adolescentes 
escravizadas. 13 de fevereiro de 1992, resultado 
dessa primeira operação, são libertadas 24 meninas. 
Com a interferência da Polícia Federal, mais de 70 
mulheres, entre maiores e menores de idade, foram 
libertadas das 32 boates da cidade. 

Em São Paulo constatou-se a existência de 
uma rede de meninas prostituídas, que eram utiliza
das na comercialização de drogas. Viciadas, rece
biam suas remunerações em crack - droga derivada 
e mais perigosa que a cocaína -. Embora distante 
geograficamente, São Paulo reproduz esquema se
melhante ao do garimpo da Amazônia, onde é práti
ca comum a escravização de meninas. Na região 
amazônica, que mantém proximidade com os cen
tros produtores de cocaína, adolescentes são utiliza
das por traficantes de drogas. Durante uma investi
gação naquela região, descobriu-se, por exemplo, 
uma adolescente decapitada por um garimpeiro. Ra
zão: Recusara-se a manter relações sexuais. 

Atenuando mais ainda, foi comprovado de que, 
na Amazônia, há um envolvimento direto entre poli
ciais e a rede que trafica meninas. Em São Paulo, 
adolescentes sofrem brutais ataques de policiais ci-
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vis, militares e de guardas metropolitanos. Sabe-se, 
então, que a violência é o traço marcante, onde, 
neste aspecto há total conivência ou participação di
reta da polícia. 

No Rio de Janeiro, a Comissão Parlamentar 
chegou, através do Núcleo de Orientação e Saúde 
Social, a grupos de meninos de até 11 anos de ida
de, que se prostituíam. Como indica o texto, 'vários 
deles são encaminha~os à prostituição pelos pró
prios parentes'. As denúncias são, poréni, raras~ As 
testemunhas afirmam, em depoimentos sigilosos, 
que seriam mortas caso revelassem quem são os 
verdadeiros agenciadores. 

Como bem colocou a Deputada Marilu Guima
rães, Presidente da Comissão Parlamentar que in
vestigava estes assuntos, jamais desconfiaria depa
rar-se com uma realidade tão "assustadora e absur
damente cruel'. 

No meu Estado, o Ceará, turistas estrangeiros 
alugam casas luxuosas ou utilizam hotéis cinco es
trelas com o objetivo de atrair garotas. Em Pernam
buco, onde a CPI observou esse mesmo trânsito, te
mos a informação de que o preço de uma adoles
cente tem como critério a ausência de seios ou de 
pelos. 

Nos últimos dois anos, o Estado do Ceará re
gistrou um aumento de 154% no número de visitan
tes ao Estado. Dizer isto, representa um incremento 
de US$ 1 00 milhões na economia local. Não obstan
te, seria uma deslealdade não lamentar o terrível 
crescimento da prostituição no Ceará. 

Segundo Nilze Costa e Silva, do Conselho 
Cearense dos Direitos da Mulher, há uma lenura só
cio-económica do fato, pois •a maioria é de pessoas 
miseráveis, que vêm no exercício da prostituição 
uma oportunidade de ascensão social, e sabe-se 
que o turista é quem tem dinheiro'. E assim carre
gam essa ilusão ... 

Em abril de 1994, instala-se uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, na Câmara Municipal de 
Fortaleza. Segundo denúncias, uma rede informal 
de prostituição atuava na orla marítima de Fortaleza. 
Esquema bem estruturado, envolvia taxistas, geren
tes de hotéis, donos de bares e restaurantes, que 
nesse processo assumiriam o papel de intermediá
rios entre o turista e a prostituta. 

Segundo o relator desta Comissão, Vereador 
Durval Fenraz (PT), constatou-se que· pelo menos 13 
taxistas, que aluam na Avenida Beira Mar, área 
onde se concentra grande parte dos hotéis de luxo, 
agem explicitamente na comercialização de encon-

tros sexuais. Na sua maioria, criariça.S na faixa etária 
de 09 a 15 anos, muitas vezes agenciadas pelas 
próprias mães. 

Para Fátima Dourado, do Conselho Cearense 
dos Direnos da Mulher, a situação revelada pelo re
latório da CP!, mostra que a preocupação em incen
tivar o turismo deve ser acompanhada de uma ação 
de combate à prostituição. 

Manffestando-se sobre este assunto, o empre
sário cearense Osvaldo Dantás, destaca o aspecto 
do processo de permissividade da cultura brasileira. 
Somos uma sociedade permissiva que admite e até 
estimula, por omissão, perversões amplamente pu
blicizadas. A música, também passou a ser um veí
culo de deturpação sexual e agressão aos costu
mes, completa o empresário. 

Uma enquete realizada em Salvador, no Esta
do da Bahia, envolvendo 74 prostitutas entre 12 e 17 
anos, revela que a maioria teve sua primeira relação 
sexual aos dez anos. Capitaneada pela socióloga 
Marlene Vaz, esta pesquisa concluiu que ma:is de 
80% das prostitutas infante-juvenis de Salvador nas
ceram na própria Capital, são pobres, negras e anal
fabetas. Algumas delas, segundo a pesquisadora, já 
realizaram, cada uma, cerca de quatro abortos. 

Segundo as meninas entrevistadas, ali rmam 
desconhecer a maioria dos males sexualmente 
transmissíveis, acrescido a isso que o uso do pre
servativo masculino está diretamente condicionado 
ao desejo de seu parceiro sexual. 

Tomando os dados do extinto Centro Brasileiro 
para a Infância e Adolescência (CBIA), a estatística 
é próxima a quinhentas mil meninas que se prosti
tuem, nas grandes e pequenas cidades brasileiras. 
Em sua maioria, vítimas da violência dentro e fora 
de casa. 

Não podemos deixar de indagar o que faz de 
Fortaleza uma das principais capitais da prostituição 
de adolescentes. Por que os órgãos responsáveis -
pelo combate ao lenocínio mostram-se tão impoten
tes para coibir a ação dos agenciadores, quando se 
sabe que sua identificação é um segredo polichine
lo? Por que hotéis, motéis, bares e boates que ali
mentam essa rede continuam a realizar tranqüila
mente esse negócio espúrio, sem serem importuna
dos ? A sociedade brasileira carece de informações. 

Simplismo delegar à repressão o fim da prosti
tuição infantil. Suas causas remontam raízes sociais 
complexas. 

Adotar posturas simplesmente moralistas em 
relação ao problema, é pura hipocrisia. Nós, a sacie-
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dade brasileira, temos nossa cota de responsabilida
de, pois é nela que se gesta tal distorção social. A 
totalidade de menores prostituídos é proveniente de 
fammas esmagadas pela miséria. Alugam seus cor
pos e sobrevivem, pois outra alternativa é a morte 
lenta pela fome. 

É imperativo transformações estruturais capa
zes de barrar as distorções sociais que respondem 
por esse cenário de de~dação. 

O Projeto de Lei n• 1674, de 1996, enviado ao 
Legislativo pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso, propondo mais rigor à exploração sexual de 
crianças e adolescentes. Há o aumento de penas 
para os acusados e toma crime de ação pública 
(cuja denúncia é obrigatória pelo Ministério Público, 
independentemente da queixa-crime), os casos de 
condutas abusivas, violentas ou de exploração se
xual de menores de 14 anos. 

O novo texto inclui parágrafos nos artigos 225, 
229 e 230 do Código Penal. A pena para quem man
tiver maiores de 14 anos e menores de 18 anos em 
casas de prostituição, de dois a cinco anos de reclu
são, mais multas, será dobrada. Já a pena para 
quem tirar proveito ou lucro da prostttuição - rufianis
mo -, será punido com reclusão de quatro a doze 
anos, mais multa. Atualmente a pena máxima é de 
oito anos. 

Sr. Presidente, ·Sr45 e Srs. Senadores, temos 
esperança que destes Congressos de Brasma e de 
Estocolmo, que reúnem especialistas de todo o 
mundo, possa-se tratar o problema de forma integra
da, indo às origens da questão, realizando campa
nhas educativas e de repressão, de modo a diminuir 
a incidência deste crime que enodoa a nossa posi
ção como nação civilizada 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) - Sr.Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, os policiais militares 
brasileiros têm sido diariamente apontados à execra
ção pública como se fossem um bando de violentos, 
pistoleiros e marginais, notadamente agora, após o 
massacre de trabalhadores sem terra em Eldorado 
do Pará. 

Já hoje é visível, perigosamente visível, o com
prometimento da respeitabilidade de centenárias ins
tituições - fundamentais na estrutura dos processos 
de segurança da ordem pública em todos os Esta
dos -, que têm prestado serviços da maior relevância 
ao País. 

Não estou aqui para defender a sorte de poli, 
ciais eventualmente envolvidos com a chacina do 

Pará ou com outros episódios dolosos que impor tern 
desvio de suas o:nalidades legais. Penso, ao revés, 
que, em tais casos, deve haver rigorosa apuração e 
severa punição. Estigmatizar, porém, toda uma insti
tuição por conta de desvios localizados e identifica
dos, parece-me um equívoco e um desserviço à pró
pria sociedade. 

Se um médico é preso por manter clínicas cri
minosas de aborto, não se pode imputar o fato dolo
so a toda a classe médica; se um padre católico ou 
um pastor protestante descumpre seus deveres éti
cos, não se pode generalizar a acusação aos inte
grantes de sua religião. 

Assim ocorre com os policiais militares, pare
cendo nítida a impressão de que se pretende conde
nar a instituição pelos crimes eventualmente cometi
dos por alguns dos seus integrantes. 

Em relação não somente à Polícia Militar, mas 
a numerosos outros selares públicos, sabe-se que, 
em anos passados, os critérios de seleção eram in
corretos. Ingressava-se no serviço público, na área 
civil ou da polícia militar, por injunções pouco reco
mendáveis. Em função disso, muitas pessoas, sem 
a devida qualificação, conseguiam ser admitidas em 
funções para as quais não estavam preparadas. 

Pessoalmente, senti a gravidade desse proble
ma enquanto fui o Governador do Maranhão. Tive 
de vencer toda a sorte de pressões para implantar 
no meu Estado o concurso público para o ingresso 
nas carreiras da administração maranhense. 

Em relação à Polícia Militar, fui obrigado a pro
mover dezenas de expulsões daqueles seus inte
grantes que não correspondiam à responsabilidade 
que lhes devia inspirar o fardamento da sua institui
ção. 

Além de melhorar a situação dos militares esta
duais - oferecendo-lhes os vencimentos que podiam 
ser pagos pela administração e dando-lhes condiçõ
es para desempenharem a contento suas missões-, 
criei em São Luís a Academia militar destinada a 
preparar os ~Oficiais da PM, cujo ingresso se faz por 
rigoroso vestibular. Preparado pela Universidade Es
tadual do Maranhão, esse Curso de Oficiais tem pro
porcionado resultados de grande êxito, aprimorando 
os oficiais da PM nos processos de segurança e de 
respeito à cidadania do maranhense. 

Tenho conhecimento, Senhor Presidente, de 
que em ~outros Estados, no decorrer dos últimos 
anos, providências similares foram igualmente ado
tadas, todas visando o aprimoramento da Polícia Mi
litar como um instrumento insubstituível na_ajuda à 
necessária manutenção da ordem pública. 
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Toma-se injusto, portanto, que se elejam os 
policiais militares como os "bodes expiatórios' de 
qualquer incidente de rua. Se há abusos, devem ser 
apurados e rigorosamente punidos os que abusaram 
do privilégio das suas fardas e das suas armas. 
Nunca, porém, tomar como geral, de toda uma cor
poração, o mau conceito que atinge alguns dos seus 
membros. 

Nesta oportunidade, permno-me transcrever 
memorial da Associação Nacional das Entidades 
Representativas de Cabos e Soldados das Polícias 
Militares e Bombeiros Militares do Brasil, assinado 
pelo seu Diretor Presidente, Pedro Dias de Moraes, 
e pelo seu Presidente do Conselho Deliberativo, Wil
son de Oliveira Morais, documento encaminhado, 
segundo penso, a todos os Senhores Senadores e 
Deputados. - -

Registra o memorial datado de 24 de abril pas
sado: 

"Diante do linchamento moral dos integrantes 
da Polícia Militar paraense, que se seguiu ao lamen
tável episódio da desobstrução da Rodovia PA-150, 
ocorrido dia 17 último, em Eldorado dos Carajás, no 
sul do Pará, a Associação Nacional dos Cabos e 
Soldados das Policias Militares e Corpos de Bombei
ros Militares não poderia calar-se. 

Nos últimos tempos, a sociedade brasileira 
vem sendo insistentemente bombardeada por dis
cursos que buscam atribuir à Polícia, em especial à 
"Milnar", a responsabilidade pelo quadro de violência 
que ora vivemos. 

Obsessivamente, a mídia militante, pelo erro 
de alguns, assaca impunemente contra a honra e a 
dignidade de mais de 600 mil pais e mães de tamma 
que, recebendo, em média, um terço do que o IN
CRA paga mensalmente a cada famma 'sem terra', 
lutam diumamente para preservar a ordem pública. 
O objetivo é por demais evidente: retirar a auto-esti
ma do policial, desmoraliza-lo perante a população e 
inibir sua iniciativa. 

Coincidentemente não se conhece por parte do 
Governo Federal ou dos Governos Estaduais, qual
quer iniciativa para melhoria da Polícia. De modo ge
ral, só se crítica, ameaça-se e execra-se as polícias, 
sem nada oferecer a elas, fazendo-se tábula rasa ao 
princípio de que a idéia de Estado e inseparável da 
idéia de polícia. 

A causa de tudo isso é aparentemente simples. 
A ordem pública, a ser preservada pela Polícia e tu
telada pela Justiça, garante, em última análise, a or
dem política e a ordem econômica do país. Como a 

equação política do país ainda não se processou e a 
ordem econômica é de cunho capnalista, a ordem ju
rídica estabelecida está sob pennanente questiona
mento político e, nessa luta do rochedo contra o 
mar, o marisco é a Polícia. 

Neste contexto, criminosos contumazes, que 
se 'recusam' a colocar sua 'força de trabalho' a ser
viço do 'capital', são alçados à condição de 'celebri
dades•, e para protege-los, erigiu-se uma criminolo
gia radical em opoSíção à crimihologia tradicional. O 
estmo cumprimento do dever legal e a legítima defe
sa, própia ou de terceiros - excludentes da ilicitude -
foram deturpados e passaram a ser enfocados como 
violência policial. 

Carências reais de homens desesperados são 
inescrupulosamente manipuladas politicamente para 
pressionar os poderes decisórios da Nação. Ações 
ilegais ganham foros de expressão legítima das in-

- justiças sociais, eis que, para os que assim proce
dem, a ordem política - particulannente sua via rep
resentativa- e a ordem jurídica, de nada valem:· 

Governantes comprometidos não titubeiam em 
usar a polícia para solucionar conflitos sociais que 
demandam solução política, jogando os seus inte
grantes contra o povo e, depois, responsabilizando
os perante a opinião pública. A praxe é execrá-los 
pelos resunados, que são instrumentalizados para 
alavancar seus inconfessáveis propósnos. 

No Pará, as imagens falam por si. A opção dos 
policiais era monrer, esquartejados a facão e a foice, 
ou atirar. O restante, sabidamente, é polnicagem vil 
e sensacionalismo barato, que os Tribunais saberão 
separar da verdade. 

Os policiais militares e bombeiros militares não 
mais se confonnam em assistirem, inertes, a tão 
odiosa orquestração contra as seculares Instituições 
a que pertecem e, igualmente aos outros envolvidos 
no trágico episódio, clamam por justiça e pelo fim da 

. impunidade dos verdadeiros responsáveis, sem ex
ceções, valendo-se do momento para recordar o ve
lho ensinamento de Rui Barbosa: "Uma Nação que 
confia em seus direitos em vez de confiar em seus 
soldados, engana-se a si mesma e prepara a sua 
queda'. 

Sr. Presidente e Sns. Senadores, creio que os 
cabos e soldados das Polícias Militares e Bombeiros 
Militares do Brasil, através da sua Associação de 
classe, merecem o direito da resposta que dão aos 
que os têm atingido às vezes cruelmente, sem o cui
dado de separarem o joio do trigo. 
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Por isto é que, com grande prazer li, desta tri
buna, o memorial que passa a constar de nossos 
Anais. 

, Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 

Presidência designa para a sessão deliberativa ordi
nária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguin
te: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 102, DE 1993 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da 
Câmara n• 13, de 1996) 

(Em regime de urgência, nos tennos do Requeri· 
mente n• 413, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 102, de 1993 (n2 2.801/92, na Casa 
de origem), de iniciativa da Comissão Parlamentar 
de Inquérito que investigou o extermínio de crianças 
e adolescentes, que altera disp.:>sitivos dos Decre· 
tos-Leis n2s 1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 
1969, Códigos Penal Militar e de Processo Penal Mi· 
litar, respectivamente, tendo 

Parecer favorável, sob n• 284, de 1993, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Dependendo de parecenes da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as emen
das ae Plenário, e de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional - nos tennos do Requerimento n• 
842193- sobre o Projeto e as emendas) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 13, DE 1996 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Câmara n•102, de 1993) 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri
mento n• 413, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 1996 (n• 
899/95, na Casa de origem), que altera o art. 9° do 
Decreto-Lei n2 1.001, de 21 de outubro de 1969 -
Código Penal Militar. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional - nos tennos do Re
querimento n• 112/96) 

-3-
0FÍCIO N2 S/25, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos do Requeri· 
mente n• 415, de 1996) 

Ofício n• S/25, de 1996, do Banco Central do 
Brasil, encaminhando manifestação daquele Órgão 
sobre solicitação do Estado do Espírito Santo, relati· 
va ao pedido de emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro daquele Estado - LFTES, cujos recursos 
serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária, 
vencível no 12 semestre de 1996. 

(Dependendo· de parecer" da Comissão de As
suntos Econômicos) 

-4-
0FÍCIO N• S/21, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos do Requeri
mento n• 421, de 1996) 

Ofício ri• S/21, de 1996, do Banco Central do 
Brasil, encaminhando manifestação daquele Órgão 
sobre solicitação do Estado do Paraná, relativa a 
operação de crédito externo junto ao Banco lntera
mericano de Desenvolvimento - BID, no valor de du· 
zentos e quarenta e nove milhões d€ dólares norte· 
americanos, equivalentes a duzentos e quarenta e 
dois milhões, cento e cinqüenta e dois mil e quinhen
tos reais, em 31 de dezembro de 1995, cujos recur· 
sos serão destinados à implementação do Programa 
de Apoio ao DesenvoMmento Urbano e Melhorias 
de Infra-Estrutura Municipal- PARANÁ URBANO. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos) 

-5-
0FÍCiO N• S/27, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tennos do Requeri
mento n• 422, de 1996) 

Ofício n• S/27, de 1996, do Banco Central do 
B_rasil, encaminhando manifestação daquele Órgão 
sobre solicitação do Estado do Rio Grande do Sul, 
relativa a concessão de garantia a ser prestada à 
União nas operações de crédito a serem realizadas 
pelos pequenos produtores rurais daquele Estado, 
no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar· PRONAF, no valor de vinte 
e quatro milhões de reais. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos) 

-6-
REQUERIMENTO N2 789, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
789, de 1995, do Senador Waldeck Omelas, solici
tando, nos tennos regimentais, a tramitação conjun-
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'2 cos PJojetos de Lei da Câmara n•s41, de 1991, e 
5ü,_ C:e '1995, ;;or tratarem de matérias que versam o 
:TJ8S'li0 i"..:.SSU,ltO. 

-7-. 
REQUERIMENTO N2 12, OE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
12, de 1996, âo Senador Roberto Requião, na quali
dade de Presidente da fomíssão de Educ~ção, solí
c:itando, nos t,,.,·.,os do art. 172, I, do Reg1mento ln
temo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
da Câmara n• 232, ~e 1993 (n2 2.525/92, na Casa 
de origem), que incluí os inCisos X e XI no art. 42 da 
Lei ~· 8.389, de 30 de dezembro de 1991, que insti
tui o Conselho de Comunicação Social. 

-a
REQUERIMENTO N2 308, OE 1996 

Votação, em tumci único, do Requerimento n• 
308, de 1996, do Senador Roberto Requíão, na qua
lidade de Presidente da Comissão deEducação, so
iicitando, nos termos do art. 172, I, do Regimento ln
terno, a inclusão em Ordem do Oíádo Projeto de Lei 
do Senado n• 313, de 1995, de autoria do Senador 
J~lio Campos, que regulamenta o uso da língua ver
nacula, para denominações de estabelecimentos ín
rustríaís, comerciais e de serviços e dos seus produ
tos e dos respectivos manuais de instruções, guias 
de ínfonnações, mapas, cartas, folhetos, letreiros, 
painéis e toda e qualquer modalidade de informação 
destinada ao consumidor brasileiro. 

-9-
REQUERIMENTO N2 309, OE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
30ó!, de 1996, do Senador Roberto Re<juião, na qua
lidade de Presidente da Comissão de Educação, so
licitando, nos tennos do art. 172, I, do Regimento ln
te:no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n• 296, de 1995, de autoria do Senador 
.Júlio Campos, que altera dispositivos da Lei n• 
6A94, de 7 de dezembro de 1977, estendendo o di
reito à participação em atTvídades de estágio. 

-tO
REQUERIMENTO N2 311, OE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
3 ·; ·i , de 1996, do Senador Humberto Lucena, solíci
t3 ~do, nos termos do art. 172, I, do Regimento lnter
r.co, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n• 138, de 1995, de sua autoria e outros 
<enhores Senadores, que cria área de livre comércio 
no Município de Cabedelo, no Estado da Paraíba. 

-ti
REQUERIMENTO N2 340, OE 1996 

- . ~ 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
340, de 1996, do Senador Esperidião Amin, solici
tando, nos termos regimentais, tramitação conjunta 
das Propostas de Emenda à Constituição nOs 25 e 
30, de 1995, por tratarem de matérias que versam o 
mesmo assunto. 

-'12- . 
REQUERIMENTO N2 353, OE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
353, de 1996, do Senador Humberto Lucena, solici
tando, nos tennos regimentais, a criação de Comis
são Temporária Interna, composta de treze mem
bros, para o fim especial de, no prazo de cento e 
vinte dias, examinar o problema da nossa dívida in
terna pública e, bem assim, propor alternativas para 
sua solução. 

-13-
MENSAGEM N°145, OE 1996 

Votação, em turno único, da: Mensagem n• 
145, de 1996 (n° 275/96, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, solicitando a retirada do Proje
to de Lei da Câmara n• 7, de 1996 (n• 4.899/95, na 
Casa de origem), que dá nova denominação aos Ca
pítulos II e V do Título II do Uvro 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. 

-14-
PROJETO OE DECRETO 

LEGISLATIVO N°191, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 191, de 1995 (n• 186/95, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação Comercial, Económica e Industrial, 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Turquia, em 
Brasília, em 1 O de abril de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n• 161, de 1996, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
(Em virtude de adiamento) 

-IS-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO N° 27, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em segundo turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 27, de 
1995, de autoria do Senador Odacir Soares e~ outros 
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senhores Senadores, que dá nova redação à alínea 
e do inciso 11 do § 52 do art. 128 da Constituição Fe
deral, tendo 

Parecer favorável, sob n• 822, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) 

Está encerrada a·sessão. 

(Levarrta-se a sessão às 1Bh51min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. EPITACIO CAFETEIRA NA SESSÃO 
DE 06105/96, QUE SE REPUBLICA POR 
SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR: 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores. o Governo já sentiu que a situação 
social do País se deteriora a cada dia. Acabamos de 
assistir à saída do sociólogo Betinho e de Renato 
Aragão do Programa Comunidade Solidária. 

Serão anunciadas hoje, por parte do Governo, 
propostas no sentido de tentar amenizar o problema 
no·campo social. Fala-se também de um projeto que 
visa aumentar o número de empregos. 

O Governo chegou a organizar um projeto no 
sentido de que, para novos empregos, diminua-se a 
contribuição social. Mas nada disso pode ir além rie 
expectativa. O que existe hoje no País, Sr. Presiden
te, é que o Real foi escolhido como escudo do Go
verno. E o povo até hoje está aplaudindo uma moe
da estável. 

É verdade que a euforia desse aplauso vem 
gradativamente diminuindo, porque o custo da esta
bilidade dessa moeda tem sido muito maior do que a 
vantagem que tem trazido. 

Por empolgação talvez, quando foi lançado o 
Real, conseguiram que a cotação do dólar fosse 
muito inferior ao valor dessa moede, algo em tomo de 
R$0,80. E eSSé ajuste demorou muito a acontecer. 

O Governo tem condições de estabelecer um 
preço, porque entra no mercado para vender ou 
comprar dólar, dentro do que ele chama de banda 
cambial. Mas esse preço continua a ser ilusório, por
que traz como conseqüência a deterioração da nos
sa economia. 

O preço real de uma moeda - e aí não é troca
dilho porque a moeda se chama Real -, que deve 
existir sempre, é aquele que toma os produtos de 
um pa fs competitivos em relação aos de outros paí
ses, e isso não temos no Brasil. A cotação da nossa 
moeda está a inibir a exportação, e nós estamos imc 
portando mais do que exportando. Na medida em 

que recebemos mercadoria externa a um preço bai
xo, porque a nossa moeda é cara, nessa ocasião, 
começamos a fechar nossas indústrias, lojas comer
cias, e o desemprego começa invadir esse País de 
uma forma alarmante. 

Hoje o desemprego é a maior causa de insatis
fação no Brasil. Veja V. Ex", Sr. Presidente, que nor
malmente as populações saem do interior para a ci
dade na busca de oportunidades melhores. TIVemos 
sempre o êxodo rural, o filho. do trabalhador rural 
safa do interior, da terra onde vivia, e se dirigia para 
a cidade, porque as temas são tituladas, a maioria 
delas para quem não trabalha, para quem tem a ter
ra como quem tem dinheiro numa caderneta de pou
pança. 

O cidadão compra uma terra, cerca-a, mas não 
trabalha nela, não produz e, em consequência, não 
deixa ninguém trabalhar nem produzir. Como não 
trabalha, não contrata empregado para sua fazenda. 
E o que vem acontecendo normalmente? O homem 
que não tem terra e nem emprego no campo se des
loca para a cidade, sem qualquer expectativa de em
prego. Trabalha como bombeiro, como frentista 
numa bomba de gasolina, como pedreiro ou então 
aprende alguma profissão simples, tomando-se, por 
exemplo, eletricista. Como é uma mão-de-obra não
qualificada, faz exatamente o trabalho mais pesado. 

O que estamos verificando hoje, Sr. Presiden
te, e que alarma qualquer um, é que, à medida que 
ocone o desemprego, a maioria ou quase totalidade 
de mão-de-obra não-qualificada, vindo para a cida
de, está agora retomando ao campo, ao menos para 
fazer uma agricultura de subsistência. 

Portanto, o problema no campo foi aumentado 
em 1 00"/o. Aos sem-terra somaram-se os sem-em
prego oriundos do campo e que a ele estão retor
nando .. No massacre do Pará havia entre os mortos 
eletricista, borracheira; essa constatação que se faz 
é exatamente em função das próprias notícias que 
estão aí. 

E o que estamos fazendo? Vamos fazer refor
ma agrária, mas que reforma agrária? O Brasil vai 
comprar suas próprias terras para evitar esse pro
bJema? Não conhecia essa história de o Brasil com
prar as suas terras. Isso tudo porque nossa cultura 
diz que as terras foram doadas no começo por EI
Rei, em capitanias hereditárias e em sesmarias e de 
toda a forma; as terras não doadas foram, depois, 
incorporadas pelos Estados e vendidas para quem 
não se dispôs a trabalhá-las. 

Na minha região, Sr. Presidente, quem conse
guiu titular um pedaço de terra saiu a galope para a 
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.Sudene, visando implantar um projeto, para receber 
dinheiro e trabalhar a terra. Hoje, quando falam em 
desapropriar terras do Banco do Brasil para assenta
mento, eu levantaria uma questão: por que não exa
minar terras que estão hoje financiadas pela Sude
ne, nas quais os titulares nada fizeram? Eles apenas 
receberam o dinheiro e não trabalharam a terra. 

Temos que lutar não por uma reforma agrícola, 
pela mudança de titularidade da terra, mas por uma 
reforma na mentalidadJ do povo. A terra é um bem 
de produção, só deve ter terra quem a usar para pro
duzir, não só para si mas também para este País, 
porque, da maneira como está, a sttuação ficará 
cada vez mais difícil. 

O Sr. Ernandes Amorim- V. Ex' concede-me 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço o nobre 
Senador Emandes Amorim. 

O Sr. Ernandes Amorim - Senador Epitacio 
Cafeteira, quero só testemunhar a verdade das suas 
palavras até porque sou filho de lavrador e originário 
de Rondônia. Moramos em uma região basicamente 
agrícola, onde já foram executados alguns projetas 
de assentamentos em módulos de 50, 100, 200 hec
tares e 42 alqueires e aquela gente recebeu as ter
ras com título definttivo. O Governo, pensando que 
estava ajudando, financiou aqueles agricultores que, 
depois de assentados e já trabalhando naquela 
área, foram expulsos pelos juros bancários. O Go
verno quer fazer agricultura, quer distribuir terras 
para pessoas sem terra e não mede as conseqüên
cias para saber como elas vão sobreviver naqueles 
assentamentos. V. Ex• falou em enfermeiras, borra
cheiros, enfim, pessoas que têm profissões diversas 
e, portanto, não têm habilidade para trabalhar a terra 
e nem encontram as condições necessárias para 
que nela possam permanecer. Se porventura rece
berem terras e lançarem mão de empréstimos ban
cários, com os juros que estão ar, é evidente que, 
mais cedo ou mais tarde, além de perderem o que 
receberam, ainda poderão sair para a vida comum, 
serem cadastrados no Cadin, irem para a inadim
plência e ficarem frustrados para o resto de suas vi
das. O Governo Federal teria que observar os as
sentamentos existentes e procurar, a partir de agora, 
selecioná-los. Num projeto trabalhado entre o muni
cípio, o Governo e o próprio Incra, com a experiên
cia que este tem, deve-se procurar distribuir essas 
terras, mudando a maneira de emprestar recursos 
àquelas pessoas que ali vão habitar. Senador Epita
cio Cafeteira, no nosso município, pessoas que já ti
nham a sua fazenda em condições de produzir, to-

maram emprestado dinheiro para comprar gado lei
teiro, mas os juros já. superaram o valor das poucas 
cabeças de gado e de suas propriedades. Por outro 
lado, o Governo Federal empresta dinheiro a bancos 
com juros baixfssimos de 6% ao ano e penaliza a 
agricultura com os juros que ar estão. Essa política 
está errada. O Governo precisa incentivar a área 
agrícola e subsidiar esses financiamentos, para que 
os horo.ens saiam da periferia das grandes cidades 
para o campo e produzam num-pafs em que as pes
soas estão famintas. Numa visitél que fiz ao meu Es
tado, à nossa região, um dono de frigorífico disse 
que, no ano passado, abateu algumas mil cabeças 
de gado, mas que, hoje, está abatendo por volta de 
60% a 70% daquele montante. Não há quem com
pre a carne, a qual está de 30% a 40% mais barata. 
Isso implica que, realmente, o povo está pobre; não 
existe dinheiro. Há necessidade de novas medidas, 
que devem ser tomadas com mais ênfase, com mais 
força, no sentido de apoiar os produtores, os agricul
tores, para que o Brasil se desenvolva. Muito obriga-
do pelo aparte. _ 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Senador Er
nandes Amorim, agradeço a V. Ex" pelo aparte. '· 

É claro que a má distribuição de terras é ·um 
problema sério, mas o grande mal deste País é exala
mente a manutenção ·de um valor fictício da moeda 

Atualmente entra muito dinheiro neste País, 
entram muitos milhões e até bilhões de dólares. Mas 
a pergunta é: esse dinheiro entra para produzir ou 
para ganhar sem trabalhar? Ora, o Brasil ao pagar 
2% de juros ao mês, transforma-se num mercado 
ideal para quem aplica dinheiro. O dinheiro corre 
para o lugar que produz dinheiro. Os melhores títu
los que existem na Europa ou na América rendem 
8%, 8,5% ao ano. Se o Brasil paga 2% ao mês, em 
quatro meses já se obtém o resultado que os melho
res títulos dos Estados Unidos só teriam em um ano. 

Então, esse dinheiro entra aqui, e o Governo 
faz uma mágica muito interessante: ele é o maior 
devedor e é quem estabelece essa taxa de juros 
alta, que atinge a indústria e o comércio e também o 
próprio Governo, que paga não com o seu dinheiro, 
mas com o dinheiro de nós todos. Assim, o País se 
enfraquece na medida em que paga esses juros al
tos, e qualquer um pode levar esse rendimento para 
o exterior. 

A grande revista de economia dos Estados 
Unidos, a Newsweek, disse: ·o Brasil é o próximo 
México". 

Vai haver uma desvalorização de 25%, ainda 
este ano na moeda, ou seja, aquilo é carta de segu-
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ro para eyitar que essa desvalorização se faça ago
ra; porque, na realidade, enquanto não se fizer essa 
desvalorização, estão levando o lucro do dinheiro 
empregado. Se houvesse hoje uma desvalorização 
de 25% do real, o que eles já lucraram ficaria aqui; 
aqueles que quisessem levar algum dinheiro, leva
riam praticamente o capital que empregaram duran
te esses quase 2 anos de existência dessa moeda. 
Começamos a pagar 4~o de juros ao mês e hoje "es
tamos praticando uma taxa de 2% ao mês. 

Esse é um problema muito complexo: aparen
tamos uma coisa e somos outra. Somos um País de 
moeda estável e de um povo pobre. O País também 
pobre porque o maior devedor que existe é o Gover
no brasileiro, e essa pobreza se reflete no desem
prego, porque nós não estamos podendo produzir 
para competir com o preço da moeda no mercado 
internacional. Vamos, como uma bola de neve, des
cendo a ladeira. Até quando? Até quando o povo vai 
conseguir viver nesse desespero? 

Se na inflação o povo tinha dinheiro, ele valia 
quase nada. Na recessão a moeda vale muito, mas 
ninguém tem dinheiro no bolso. Então, na época da 
inflação, comprava-se pouco; na recessão, rião se 
compra nada. E os economistas podem dizer: os su
permercados estão vendendo mais. É claro! É preci
so sobreviver, mas estamos produzindo menos nes
te Pafs, estamos exportando menos, caminhamos 
para uma sHuaçãó de um déficit brutal. 

E o dinheiro que entra no Brasil em grande ve
locidade atrás de juros, não tem nenhum compro
misso com o País e, nesta hora, ele sai daqui a jato, 
em avião supersónico. Ele sai mais rápido do que 
entrou. E o que vai acontecer com o País? 

Diremos para os nossos economistas que eles 
são os responsáveis por isso. No entanto, eles são a 
única categoria que não é penalizada pelos seus er
ros. Se um médico faz uma operação e erra, ele 
pode ser condenado à cadeia ou perder o título por
que matou alguém; se um engenheiro constrói um 
prédio, e o prédio cai e morre gente, ele pode ser 
condenado à cadeia ou pode perder o seu título de 
engenheiro, mas o economista não. O economista 
levanta uma teoria, joga-a para este País - foi assim 
com o Cruzado, com o Cruzado Novo, está sendo 
assim com o Real - se não der certo, o economista 
alega que não tem culpa de nada. 

Então, Sr. Presidente, temos de nos conscienti
zar. Enquanto não procurarmos examinar da manei
ra mais clara, junto ao Executivo, esses problemas 
que se encadeiam, que vão da produção ao social, 
passando pelo problema agrário, o que temos? As 

Organizações Não-Governamentais lá fora estão re
clamando porqu~ querem garantir as terras dos ín
dios. É muita terra para eles, que não trabalham, 
mas as organizações não governamentais dizem 
que nessas terras não se pode mexer. 

Há os índios, que têm muita terra, e há os sem
terra, que não podemos colocar nem nos latifúndios 
nem na terra dos índios, porque as organizações 
não governamentais não nos deixam fazer isso. 

Trata'sé de um problema -difícil. Se não houver 
patriotismo e renúncia ao vedetismo, não chegare
mos a parte alguma, Sr. Presidente. 

O Sr. José Eduardo Outra - V. Ex" permite
me um aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço V. Ex", 
Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra - Nobre Senador 
Epitacio Cafeteira, também não sou economista, por 
isso gostaria que V. Ex" me ajudasse, embora saiba 
que V. Ex• também não o é. Talvez, por não ser eco
nomista, não entenda por que o Governo apresenta 
como grande vantagem, como conquista, como vitó
ria da sua política económica, o fato de o BraSil hoje 
contar com aproximadamente US$50 bilhões em re
servas. Se eu fosse à tribuna do Senado e dissesse 
que fiz um ótimo negócio: tirei R$20 mil do cheque 
especial do Banco do Brasil e apliquei na caderneta 
de poupança, provavelmente sairia daqui em uma 
camisa-de-força, porque me considerariam maluco, 
já que estaria pagando 1 O% de juros do cheque es
pecial e recebendo 1,5% ou 2% da poupança. No 
entanto, o Governo está fazendo algo semelhante e 
não é tachado de maluco. O Brasil tem US$50 bilhõ
es de dólares em reservas, que rendem os juros in
ternacionais de 6% ou 8%, mas, para compensares
sas reservas, tem que emitir reais. Depois para "en
xugar" esses reais, para não causar inflação, precisa 
emitir títulos, pagando juros de 3 a 4% ao mês. Essa 
operação é semelhante à do cidadão que tira dinhei
ro do chegue especial para aplicar na caderneta de 
poupança. No entanto, é apresentada como grande 
feito da nossa equipe económica. Talvez V. Ex• pos
sa me ajudar a decifrar essa esfinge. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - V. Ex1 está 
absolutamente certo. Antigamente a nossa grande 
dívida era externa; a dfvida interna era pequena. 
Hoje, temos uma dívida interna enorme. O que cres
ceu foi a dívida interna; a dívida externa até dimi
nuiu. Por quê? Porque temos reservas. Elas vêm do 
exteiior para serem aplicadas em real, com os juros 
de mercado, que são muito superiores aos juros da 
dívida externa. Então, ocorre o se~uinte: temos uma 
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grande d(vida interna enquanto se verifica o encolhi
mento da dívida externa- o que pode até parecer bom, 
mas não o é - pela qual pagamos juros absurdos. 

Li no jornal, há uns dois ou três dias, que um 
cidadão trouxe pará o Brasil US$4 bilhões, e nin
guém quis. Por quê? Porque qualquer um que rece
besse esse dinheiro, para pagar os juros internacio
nais, não teria onde aplicá-lo. 

• 
A situação do Brasil é, na realidade, difícil. A 

moeda sinaliza para uma estabilização que não há. 
Hoje o povo questiona se vale a pena manter o valor 
da moeda internamente se, na realidade, importa
mos tudo de todo o mundo, e isso acaba com nossa 
produção. Nossos brinquedos, calçados e roupas 
não têm mais competitividade. Dentro de pouco tem
po isso vai acontecer até com os alimentos. Muitos 
dizem que a produção agrícola cairá dentro de pou
co tempo. Posso garantir a V. Ex" que brevemente 
os produtos agrícolas importados serão mais bara
tos do que os daqui. Por quê? Porque a moeda não 
está no seu valor de mercado, valor natural. Há o ar
tifício do Banco Central que entra no mercado de 
compra e venda da moeda e sai dele para mantê-la 
dentro de um valor que dê ao Presidente da República 
a idéia de que vamos muito bem. Isso me assusta. 

Se o titular do Governo, seja federal, seja esta
dual - sei porque já fui Govemadot - não sair para 
conversar com o povo e sentir os seus anseios, mas 
limitar-se a ouvir os áulicos, ficará certo de que está 
fazendo ótima administração. Todos os dias os áuli
cos dizem ao Presidente Fernando Henrique Cardo
so que está tudo muito bem e de repente, vê-se este 
grande sinalizador: o programa social da primeira
dama, Dona Ruth Cardoso, sofre a defecção de dois 
grandes idealistas dos programas sociais - Betinho e 
Renato Aragão. Talvez esse fato sirva de alerta para 
O- Presidente. Talvez, por isso, o Presidente hoje 
anuncie medidas heróicas que serão tomadas, mas, 
P.nquanto essas medidas não se efetivarem, o sofri
mento continuará. 

Vejamos o problema dos sem-terra. Hoje existe 
uma Bancada muito grande de ruralistas, que se 
opõe a qualquer medida no sentido de agilizar a so
:ução desse problema. A terra dos índios é intocável. 
É intocável porque, embora haja pouco índio e muita 
terra, as organizações não governamentais dizem 
que nessas terras ninguém pode tocar. Nas outras, 
a Bancada ruralista não aceita mexer. E os sem-ter
ra, somados aos semcemprego, estão ocupando o 
País. Até quando?·Quando teremos um Conselho 
que possa, realmente, aconselhar o Presidente da 
República? 

Sr. Presidente, vejo que o meu tempo já se es
gotou e quero deixar oportunidade para que outros 
tragam as suas preocupações. Não estou aqui para 
ensinar, para dizer qual é o certo, mas para dizer 
das minhas preocupações ao ver um povo que já 
não tem quase nada para comemorar, a não ser o 
resultado de uma partida de futebol. A tristeza hoje é 
grande. 

Outro sinal, Sr. Presidente, é a violência que 
está ocorrendo no País - violência na cidade, violên
cia no campo. Em São Paulo, mataram um cidadão 
que fazia avaliação das terras que seriam desapro
priadas. Segundo os jamais, ele fazia uma avaliação 
mais alta e depois recebia uma parte dela. Foi morto 
porque houve um desentendimento na hora de divi
dir o dinheiro. 

É difícil, Sr. Presidente. 
Neste País a cada dia surge novo escândalo. 

O escãndalo de hoje não é discutido no dia seguinte, 
porque há novo escândalo. E tudo fica por isso, e 
tudo fica da mesma maneira. 

A cada dia que passa, Sr. Presidente, se não 
nasce a desesperança, pelo menos morre um pouco 
da esperança de todos nós. 
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Ata da 61ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 9 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos, Renan Calheiros 

Levy Dias e Antonio Carlos Valadares 

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

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valladares - Bello Parga - Benedita 
da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - cartas 
Bezerra- Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Couti· 
nho Jorge - Edison Lobão -Eduardo Suplicy- Élcio 
Álvares - Emma Fernandes - Epitácio Cafeteira -
Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando 
Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira- Frei
tas Neto -Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilber
to Miranda- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão - Íris Rezende - Jader Barbalho -
João França -João Rocha - Joel de Hollanda- Jo. 
nas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino -
José Alves - José Bianco - José Bonifácio - 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 - Lúcio AI· 
cãntara - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Mi
randa- Nabo r Júnior- Onofre Quinan - Osmar Dias 
-Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regi
na Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire 
- Roberto Requião- Romero Jucá - Romeu Tuma
Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado- Teotonio Vilela Filho- Totó Cavalcante
Valmir campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Er· 
nandes Amorim, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO DO 1g SECRETARIO DA CÂ
MARA DOS DEPUTADOS ENCAMINHAN· 
DO À REVISÃO DO SENADO AUTOORA· 
FOS DA SEGUINTE MATÉRIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 29, DE 1996 
(N• 38~1, na Casa_de origem) 

Dispõe sobre o acesso ao mercado de 
trabalho e detennina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 É vedado, ressalvadas as disposições le

gais destinadas a corrigir as distorções que afetam o 
acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas es
pecifiCidades estabelecidas nos acordos trabalhistas: 

I - publicar ou fazer publicar anúncio de em
prego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor -
ou situação familiar, salvo quando a natureza da ati
vidade a ser exercida, pública e notoriamente assim 
o exigir; 

11 - recusar emprego, promoção ou motivar a 
dispensa do trabalho, em razão de sexo, idade, cor, 
situação familiar ou estado de gravidez, salvo quan
do a natureza da atividade seja notória e publica
mente incompatível; 

III - considerar o sexo, a idade, a cor, ou situa
ção familiar como variável determinante para fins de 
remuneração, formação profissional e oportunidades 
de ascensão profissional; 

IV - exigir atestado ou exame de qualquer na
tureza para comprovação de esterilidade ou gravi
dez, na admissão ou permanência no emprego; 

V - vedar o acesso ou adotar critérios subjeti
vos para deferimento de inscrição ou aprovação em 
concursos, em empresas privadas ou na administra
ção pública, em função de sexo, idade, cor, situação 
familiar ou estado de gravidez; 

VI - revistas íntimas nas empregadas ou fun
cionárias, por parte de empregadores ou prepostos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
obsta a adoção de medidas temporárias que visem 
ao estabelecimento das políticas de igualdade entre 
homens e mulheres, em particular as que se desti
nam a corrigir as distorções que afetam a formação 
profissional, o acesso ao emprego e as condições 
gerais de trabalho da mulher. 

Art. 22 É garantida às empregadas ou funcioná
rias, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e 
demais direitos: 
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I- transferência de função, quando as condiçõ
es de saúde o exigirem, assegurado o retomo à fun
ção anteriormente exercida, logo após o retorno ao 
trabalho; 

11 - dispensa do horário de trabalho pelo tempo 
necessário para a realização de, no mínimo, 6 (seis) 
consu~as médicas e demais exames complementares. 

Art. 32 Os empregadores, públicos ou privados, 
ficam proibidos de ofe{ecer serviços de aconselha
mento ou planejamento familiar, devendo essas açõ
es ser executadas pelo Estado, através do Sistema 
Único de Saúde, ou outro que venha a ser oferecido 
pelo Estado com o mesmo propósito. 

Parágrafo único. A pessoa jurfdica poderá utili
zar-se de serviços de aconselhamento ou planeja
mento familiar prestados por entidades não incorpo
radas ao Sistema Único de Saúde, desde que estas 
sejam credenciadas nos conselhos de saúde da res
pectiva jurisdição. 

Art. 42 É nula a dispensa do trabalhador quan
do decorrente do ajuizamento de ação com funda
mento na violação dos princípios de igualdade profis
sional e de oportunidade entre homens e mulheres. 

Art. 5" Os cursos de formação de mão-de-obra, 
ministrados por instituições governamentais, pelos 
próprios empregadores ou por qualquer outro órgão 
de ensino profissionalizante, são obrigados a ofere
cer vagas para ambos os sexos. 

Art. s• Os órgãos e entidades da administração 
pública não celebrarão contratos ou cónvênios de 
qualquer espécie com empresas, instituições e em
pregadores em geral que comprovadamente prati
quem discriminação contra empregado do sexo fe
minino. 

§ 12 A vedação a que se refere o caput deste 
artigo estende-se às instituições financeiras oficiais, 
relativamente a contratos de empréstimos e financia
mento. 

§ 22 Os órgãos e entidades da administração 
pública mencionados no caput e no parágrafo ante
rior suspenderão ou cancelarão os contratos e os con
vênios celebrados com empresas que se enquadrarem 
nas restrições mencionadas no caput deste artigo, sob 
pena de responsabilidade funcional das chefias. 

§ 32 O cancelamento ou suspensão de contrato 
ou convênio não acarretará qualquer direito por par
te da contratada, para efeito de indenização ou co
bertura de gastos ou investimentos efetuados. 

Art. 72 As empresas com mais de 100 (cem) 
empregados de ambos os sexos deverão manter 
programas especiais de incentivos e aperfeiçoamen
to profissional da mão-de-obra. 

Art. 8' A fiscalização da execução desta lei, o 
processo de situação de seusinfratores, os recursos 
e a cobrança das multas reger-se-ão pelo disposto 
no Título VIl da Consolidação das Leis do Trabalho 
-CLT. 

Art. 92 Cada infração do disposto nesta lei 
será punida com multa administrativa de cinco vezes 
o valor do maior salário pago pelo empregador, eleva
da em cinqüenta por cento em caso de reiric::idência 

Parágrafo único Na hipótese prevista no inciso 
IV do art. 12, a multe será igual ao dobro da prevista 
no caput, elevada em 50% a cada reincidência. 

Art. 10 A pessoa jurfdica poderá associar-e a 
entidade de formação profissional, sociedades civis, 
sociedades cooperativas, órgãos e entidades públi
cas ou entidades sindicais, bem como firmar convê
nios para o desenvolvimento de ações conjuntas, vi
sando a execução de projetas relativos ao incentivo 
ao trabalho da mulher. 

Ar. 11 O disposto nesta lei aplica-se aos traba
lhadores urbanos e rurais, aí incluídos os que se 
candidatam ou ocupam cargos, empregos ou funçõ
es públicas em empresas privadas, órgãos públicos 
e entidades da administração indireta, inclusive fun
dações públicas, bem como quaisquer empresas 
sob controle direto ou indireto do poder público. 

Art. 12 Fica criado o Fundo de Capacitação 
Profissional da Mulher, vinculado ao Ministério do 
Trabalho, sob gestão paritária do Poder Público e de 
entidades de representação da mulher. 

§ 12 O Fundo mencionado no caput será finan
ciado com recursos provenientes: 

I - das multas previstas no art. 92 e seu pará
grafo único; 

11 - de contribuições e doações, inclusive de 
instituições estrangeiras e internacionais; 

III - do produto da aplicação de suas disponibili
dades, em particular, e do seu patrimônio, em geral; 

IV- de dotações do Orçamento da União. 
§ 22 O Poder Executivo regulamentará em 60 

(sessenta) dias da publicação desta lei a constituição e 
funcionamento do Fundo mencionado no capul 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

PROJETO ORIGINAL 

Dispé)e sobre o acesso da mulher ao 
mercado de trabalho e determina outras 
providências; tendo pareceres: da Co
missão de Seguridade Social e Famfiia 
pela aprovação, com substitutivo e voto 
em separado do Sr. Delcino Tavares; da 
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Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público pela aprovação, com 
adoção do substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família; e da Comis
são de Constituição e Justiça e de reda· 
ção pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste e do substituti
vo da Comissão de Seguridade Social e 
Família, com s~;~bemendas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ° É expressamente proibido, ressalvadas 

as disposições legais destinadas a corrigir as distor
ções que afetam o acesso da mulher ao mercado de 
trabalho: 

I - publicar ou fazer publicar anúncio de em
prego no qual haja referência ao sexo, à idade, cor 
ou situação familiar; 

11 - recusar emprego, promoção ou motivar a 
dispensa de trabalhadora por motivo de seu sexo, 
idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez; 

III - considerar o sexo, a idade, a cor ou a si· 
tuação familiar como medida determinante para fins 
de remuneração ou formação profissional; 

IV - vedar o acesso a quaisquer cursos de for
mação profissional em função do sexo, da cor da 
idade ou da situação familiar; 

V- exigir atestado ou exame de qualquer natu· 
reza para comprovação de esterilidade ou gravidez, 
por ocasião de admissão ou retomo de licença-ges
tante; 

VI - vedar o acesso ou adotar critérios subjeti· 
vos para deferimento de inscrição ou aprovação em 
concursos, em empresas privadas ou na administra
ção pública, em função de sexo, idade, cor, situação 
familiar ou estado de gravidez; 

VIl - revistas íntimas nas empregadas ou fun
cionárias, por parte de empregadores ou prepostos. 

Art. 2° É garantida às empregadas ou funcioná
rias, durante a gravidez, a transferência de função, 
sem preluízo do salário e dos demais direitos, quan
do as condições de saúde exigirem, assegurado o 
retomo à função anteriormente exercida, logo após o 
retomo ao trabalho. 

Art 3° É nula e nenhum efeito produz a dispen
sa do trabalhador quando decorrente de ação ajuiza
da com fundamento na violação dos princípios de 
igualdade profissional e de oportunidade entre ho
mens e mulheres. 

Art. 4° Os cursos de formação de mão-de-obra 
ministrados por instituições governamentais, pelos 
próprios empregadores ou por qualquer outro órgão 
de ensino profissionalizante são obrigados a afere-

cer vaga para ambos os sexos, o~edecendo o per
centual de democtda. ·· -

Art 5" Fica garantida às empregadas ou fun
cionárias, durante a gravidez, dispensa do horário 
de trabalho pelo tempo necessário para a realização 
de, no mínimo, seis (06) consultas médicas e de
mais exames complementares, sem prejuízo do seu 
salário integral. 

Art. 6° Os empregadores ficam proibidos de 
oferecer serviços de aconselhamento ou planeja
mento familiar, devendo essas ações serem execu
tadas exclusivamente pelo Estado, através do Minis
tério da Saúde, Programa de Assistência Integral à 
Saúde da Mulher- PAISM, ou outro que venha a ser 
oferecido por aquele Ministério, com os mesmos 
propósitos. 

Art. 7" O disposto no Ar!. 1• não obsta a adoção 
de medidas temporárias que visem ao estabeleci
mento das políticas de igualdades entre homens e 
mulheres, em particular as que se destinam a corri
gir as distorções que afetam a formação profissional, 
o acesso ao emprego e as condições gerais de tra
balho da mulher. 

Art. 8° Gozarão de benefício fiscal no Imposto 
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, 
comparados os dados no ano base e os do ano an
terior, os empregadores, pessoas jurídicas que: . 

I - apresentarem incremento no percentual de 
mulheres na composição de seu quadro de trabalho: 

11 - apresentarem incremento ao percentual 
dos salários médios pagos às mulheres em relação 
ao salário médio masculino; 

III - aplicarem percentual de seus lucros em 
treinamento e qualificação de mão-de-obra feminina. 

Art 9° O Poder Público regulará em 90 (noven
ta) dias, contados da publicação desta lei, os per
centuais e a forma de aplicação do benefício contido 
no artigo anterior, sendo que o percentual a ser ado
lado para o inciso 11 do referido artigo será obrigato
riamente o dobro daquele adotado para o inciso I do 

- mesmo artigo. 

§ 1° A pessoa jurídica deverá destacar, conta
bilmente, com subtítulos por natureza de gastos, as 
despesas que ensejarem a dedução prevista nesta lei. 

§ 2° A dedução inadequada de valores com 
base no disposto nesta lei ou o desvirtuamento de 
suas finalidades acarretarão a perda do incentivo fis
cal correspondente e a aplicação das penalidades 
previstas na legislação do Imposto sobre s Renda e 
Proventos de qualquer natureza. 

Art. 1 O. A fiscalização da execução da presente 
lei, o processo de situação dos seus infratores, os 
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recursos e a cobrança das multas reger-se-ão pelo 
disposto no Título VIl da CLT. · 

Art. 11. As infrações ao disposto nesta lei se
rão punidas com multa de vinte vezes o valor do sa
lário mínimo, pór empregado em situação irregular. 

Art. 12. Constatada em juízo a violação às proi
bições ~contidas nesta lei, será imposta ao infrator 
multa a reverter em favor do prejudicado, de valor 
igual a vinte salários mínimos, elevada ao dobro em 
caso de reincidência, sJm prejuízo das demais comi
nações, legais previstas no Art. 13. 

Art. 13. A discriminação contra a mulher consti
tui crime inafiançável e será punida na forma deste 
artigo: 

a) para as hipóteses previstas no artigo 1°, inci
so I, 11, III, IV, VI, e VIl, pena de reclusão de um (1) a 
três (3) anos: 

b) para a hipótese prevista no art.1°, inciso V, 
pena de reclusão de dois (2) a cinco (5) anos. 

§ 1° Se houver emprego de grave ameaça ou 
fraude, a pena será aplicada em dobro. 

§ 2° As penas previstas nesta lei recairão so
bre o empregador, se pessoa física; se pessoa jurí
dica de dire~o privado, no seu representante legal; 
se pessoa jurídica de direito público, no seu dirigen-
1€1 ou em quem tenha recebido delegação. 

§ 3° O processo judicial para a apuração do cri
me definido nesta lei terá rito sumário, não podendo 
ultrapassar o prazo de sessenta (60) dias para a 
prolação da sentença. 

Art. 14. A pessoa jurídica poderá associar-se a 
entidade de formação profissional, sociedades civis, 
sociedades cooperativas, órgãos públicos ou entida
des sindicais, bem como firmar convênios para a de
senvolvimento de açoos conjuntas visando a execu
ção de projetes relativos ao incentivo do trabalho da 
mulher. 

Art. 15. O disposto nesta lei aplica-se aos tra
balhadores urbanos e rurais, aí incluídos os que se 
candidatam ou ocupam cargos, empregos, ou funçõ
es públicas, em empresas privadas, órgãos públicos 
da administração direta e indireta, sociedades de 
economia mista, autarquias e fundações em ativida
des no País. 

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

Art. 17. Revogam-se as disposiçoos em cóntrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei visa regular o inciso 
XX do artigo 72 da Constituição Federal que prevê 
proteção do mercado de trabalho da mulher, me
diante incentivos específicos, nos termos da lei. Este 

dispos~ivo naseeu de uma emenda que apresenta
mos na Assembléia Nacional Constituinte. Em 1989, 
os parlamentares Ademar de Barros Filho, Anna Ma
ria Rattes e Udice da Mata, ofereceram à considera
ção desta Casa projetas com o intuito de regular o 
citado dispos~ivo. A estes projetas foi oferecido pelo 
Deputado Nelton Friedrich, relator na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, um 
substitutivo, que atualizamos e reapresentamos à 
superior análise dos membros da Câmara dos Depu
tados. 

Em que pese o significativo aumento da partici
pação feminina no mercado de trabalho, a partir dos 
anos 70, tendo triplicado em valores absolutos e do
brado em participação relativa entre 1970 e 1985, 
este ainda é um espaço predominante masculino, 
onde a mulher encontra uma série de discriminações 
e dificuldades, tanto de acesso como de permanên
cia no emprego e ascensão profissional. 

Enquanto os homens distribuem-se de forma 
mais ou menos equilibrada entre os selares da eco
nomia, as mulheres concentram-se no selo r terciário 
em atividades sociais, serviços, comércio e aaminis-
tração pública. _ 

Cerca de 70% das trabalhadoras ocupam os 
chamados guetos ocupacionais, caracterizados por 
atividades consideradas tipicamente femininas 
como: domésticas, lavradoras, secretárias, balconis
tas e professoras. Reproduzem, assim, as atividades 
que socialmente lhe são atribuídas, como o cuidado 
com o lar, com as crianças, com os velhos e doentes. 

No tocante à remuneração, as mulheres em 
geral recebem baixos salários: 58,9% delas perce
bem menos do que um salário mínimo, enquanto 
que apenas 2,2% tem salários superiores a dez mí
nimos. 

Segundo a PNAD/1987, o salário médio das 
trabalhadoras - corresponde a apenas 52 do salário 
médio dos trabalhadores. Este fato agrava-se ainda 
mais quando comparamos os salários femininos e 
masculinos para uma mesma atividade, até em seto
res tradicionalmente ocupados por trabalhadoras, 
como o magistério, onde o salário médio feminino é 
de 2 mínimos, enquanto que o masculino atinge 5,3 
mínimos; e o serviço doméstico, onde as trabalhado
ras, em média, ganham 50% do que percebem os 
raros profissionais masculinos desta área. Acredita
se, mesmo, que a desvalorização salarial dessas 
profissões esteja relacionada com a alta freqüência 
de profissionais do sexo feminino. ~ 

Entre médicos, dentistas e demais profissões 
de nível superior, as diferenças salariais também 
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persistem e enquanto as mulheres recebem em mé- _____ .Ap[esença de dispositivos constitucionais rele-
dia 7 mínimos, os homens ganham 15,8 mínimos:---· - rentes à mulher trabalhadora toma -impliclto o reco-

O tempo de serviço também acentua as dite- nhecimento da forma injusta pela qual se dá inser-
renças salariais e, segundo informações do Ministé- ção da mulher no mercado de trabalho. A reversão 
rio do Trabalho e Previdência Social, em 1985, para deste quadro se constitui em determinação constitu-
trabal h adores com mais de 5 anos de serviço as mu- cional, e não pode tomar inócua. Urge pois, transfor-
lheres ganhavam, em média, 2,9 mínimos e os ho- mar os avanços que estão no papel em conquista 
mens 4,1 mínimos. Além disso, apenas 70% das prática. Para isso é preciso que se tenha em mente 
mulheres que trabalham são assalariadas e destas que toda a política de igualdade de oportunidades 
somente 51% das urb~nas e 14% das rurais pos- que venl]a a ser estabelecida-deverá .. considerar a 
suem carteira de trabalho assinada, ou seja, tem maternidade como uma característica do segmento 
acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários feminino. Assim sendo não basta que legislação re-
que a legislação confere aos trabalhadores. Acres- fira-se ao principio genérico da discriminação, mas é 
cente-se a isso outras formas de discriminação sofri- preciso que especifique os pontos onde ela ocorre. 
das pelas trabalhadoras, como demissão por motivo Diante do exposto entendemos que a matéria, 
de gravidez e exigência de atestados de esteriliza- por mais complexa que seja merece o aprovamento 
ção e não gravidez no ato da admissão. Acredita-se nesta Casa, que não pode deixar a maioria da popu-
que os principais fatores que levam a esta discrimi- lação brasileira sem regulamentação de seu merca-
nação sistemática da mulher no mercado de traba- do de trabalho. Destacamos ainda que o presente 
lho l!ejam: projeto de lei contém dispositivos que veda todas as 

a) o papel social da mulher que define como formas de discriminação à mulher no mercado de 
prioritária a sua função reprodutiva e doméstica. trabalho, que garantem seu acesso e permanência 
Com isso, estabelece-se um caráter complementar e no emprego e ascenção profissional em igualdade 
secundário ao trabalho feminino, que reforça e Jegiti- de condições com os homens e que estimulam a 
ma a discriminação. Além disso, a associação do es- sua participação no mercado de trabalho. 
paço externo e instâncias públicas ao homem e do Sala das Sessões, 19 de março de 1991.- De-
espaÇo privado e instâncias domésticas à mulher, pulada Rita Camata. 
condiciona-a a ocupar principalmente posições su- LEGISLAÇÃO CITADA 
baltemas na hierarquia produtiva; 

b) a sexualização dos papéis domésticos que DECRETQ-LEI N• 5.452 DE 1° OE MAIO DE 1943 
limita o trabalho feminino e inibe a trabalhadora. Atri
buindo-se à mulher a maior e quase única responsa
bilidade pela reprodução da mão-de-obra, exige-se 
dela um enorme esforço no sentido de atender suas 
tarefas profissionais, sem descuidar de suas respon
sabilidades domésticas. Desta forma as mulheres 
desdobram-se nas duplas jornadas e não conse
guem dedicar-se com mais intensidade e mesmo li
berdade à sua atividade profissional, prejudicando 
seu acesso a estágios, cursos e conseqüentes pro
moções e chefias. 

Consciente de que a ela cabe toda a respon
sabilidade com os problemas domésticos, e que 
não cónta com infra-estrutura de apoio como cre
ches, escolas em tempo integral, horários compa
tíveis etc ... , a mulher já entre no mercado de tra
balho em desvantagem, sem reivindicar e aceitan
do o pouco que lhe oferecem. A tal ponto chega 
essa submissão, que são poucos os casos-dê tra
balhadoras que procuram a Justiça para exigir o 
cumprimento de seus direitos garantidos pela Le
gislação. 

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho 

TITULO VIl 
Do Processo de Multas Administrativas 

CAPíTULO I 
Da ficalização, da autuação e 

da imposição de multas 

Ar!. 626. Incumbe às autoridades competentes 
do Ministério do Trabalho, ou àquelas que exerçam 
funções delegadas, a fiscalização do fiel cumpri
mento das normas de proteção ao trabalho. 

Parágrafo único. Os fiscais dos institutos de 
seguro social e das entidades paraestatais em geral 
dependentes do Ministério do Trabalho (MTB), serão 
competentes para a fiscalização a que se refere o 
presente artigo na forma das instruções que forem 
expedidas pelo Ministro do Trabalho. 

Ar!. 627. A fim de promover a instrução dos 
responsáveis no cumprimento das leis de proteção 
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do trabalho, a fiscalização deverá observar o critério 
de dupla vista no seguintes casos: 

a) quando ocorrer promulgação ou expedição 
de novas leis, regulamentos ou instruções ministe
riais, sendo que com a relação exclusivamente a es
ses atos, será feita apenas a instrução dos respon
sáveis; 

b) em se realizando a primeira inspeção dos 
estabelecimentos ou dos locais de trabalho recente
mente inaugurados ou ~mpreendidos. 

Art. 628. Salvo o disposto no art. 627 de toda a 
verificação em que o agente de inspeção concluir 
pela existência de violação de preceito legal deve 
corresponder sob pena de responsabilidade admi
nistrativa, a lavratura de auto de infração. 

§ 1° Rcam as empresas obrigadas a possuir o 
livro int~ulad:> lnspeção do Trabalho, cujo modelo 
será aprovado por portaria ministerial. 

§ 2° Nesse livro registrará o agente da inspe
ção sua visita ao estabelecimento, declarando a 
data e a hora do início e 'término da mesma, bem 
como o resultado da inspeção nele consignando se 
for o caso todas as irregularidades verificadas e as 
exigências fe~as com os respectivos prazos para 
seu atendimento, e, ainda, de modo legível, os ele
mentos de sua identificação funcional. 

§ 3° Comprovada má fé do agente da inspe
ção quanto à omissão ou lançamento de qualquer 
elemento no livro, responderá ele por falta grave no 
cumprimento do dever, ficando passível, desde logo, 
da pena de suspensão até 30 (trinta) dias, instauran
do-se obrigatoriamente em caso de reincidência, in
quérito administrativo. 

§ 4° A lavratura de autos contra empresas fic
tícias e de endereços inexistentes, assim como a 
apresentação de falsos relatórios, constituem falta 
grave punível na forma do § 3". 

Art. 629. O auto de infração será lavrado em 
duplicata, nos termos dos modelos e instruções ex~ 
pedidos, sendo uma via entregue ao infrator, contra
recibo, ou ao mesmo enviada, dentro de 1 O (dez) 
dias da lavratura, sob pena de responsabilidade, em 
registro postal com franquia e recibo de volta. 

§ 1° O auto não terá seu valor probante condi
cionado à assinatura do infrator ou de testemunhas, 
e será lavrado no local da inspeção, salvo havendo 
motivo justificado, que será declarado no próprio 
auto, quando então deverá ser lavrado no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas sob pena de responsabili
dade. 

§ 2° Lavrado o auto de infração, não poderá 
ele ser inutilizado, nem sustado o curso do respecti-

vo processo, devendo o agente da inspeção apre
sentá-lo à autoridade competente, mesmo se incidir 
em erro. 

§ 3" O infrator terá para apresentar defesa o pra
zo de 1 O (dez) dias contados do recebimento do auto. 

§ 4° O auto de infração será registrado com a 
indicação sumária de seus elementos característi
cos, em livro próprio que deverá existir em cada or
gão fiscalizador, de modo a assegurar o controle de 
seu processamento. 

Art. 630. Nenhum agente da inspeção poderá 
exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a car
teira de identidade fiscal devidamente autenticada 
fornecida pela autoridade competente. 

§ 1° É proibida a outorgar de identidade fiscal a 
quem não esteja autorizado, em razão do cargo ou 
função, a exercer ou praticar, no ãmb~o da legisla
ção trabalhista atos de fiscalização_ 

§ 2• A credencial a que se refere este artigo 
deverá ser devolvida para inutilização, sob as penas 
da lei em casos de provimentos em outro cargo pú
blico, exoneração ÓU demissão, bem como rlOS de li
cenciamentos por prazo superior a 60 (sessenta) 
dias e de suspensão do exercício do cargo_ ·~ 

§ 3° o agente da inspeção terá livre acesso a 
todas as dependências dos estabelecimentos sujei
tos ao regime da legislação trabalhista, sendo as 
empresas, por seus dirigentes ou prepostos, obriga
das a prestar-lhes os esclarecimentos necessários 
ao desempenho de suas atribuições legais e a exi
bir-lhes, quando exigidos, quaisquer documentos 
que digam respeito ao fiel cumprimento das normas 
de proteção ao trabalho. 

§ 4° Os documentos sujeitos à inspeção deve
rão permanecer, sob as penas da lei, nos locais de 
trabalho, somente se admitindo, por exceção, a cri
tério da autoridade competente, sejam os mesmos 
apresentados em dia e hora previamente fixados 
pelo agente da inspeção. 

§ s• No território do exercício de sua função, o 
agente da inspeção goiará de passe livre nas em
presas de transportes, públicos ou privados, median
te a apresentação da carteira de identidade fiscal. 

§ 6° A inobservância do disposto nos parágra
fos 3°, 4° e s• configurará resistência ou embaraço à 
fiscalização e justificará a lavratura do respectivo 
auto de infração, comi nada a multa de valor igual a 5 
(cinco) valores de referência regionais até 50 (cin
qüenta) valores de referência regionais, levando-se 
em conta, além das circunstâncias atenuantes ou 
agravantes, a situação econélmico-financeira do in
frator e os meios a seu alcance para cuprir a lei. 
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§ 7° Para o efeito do disposto no§ 5°, a autori
dade competente divulgará, em janeiro e julho de 
cada ano, a relação dos agentes da inspeção titula
res da carteira de identidade fiscal. 

§ fl0 As autoridades policiais, quando solicita
das, deverão prestar aos agentes da inspeção a 
asistência de que necessitarem para o fiel cumpri
mento de suas atribuições legais. 

Art. 631. Qualquer funcionário público federal, 
estadual ou municipal, 'ou representante legal de as
sociação, poderá c<imunicar à autoridade competente 
do Ministério do Trabalho as infrações que vérificar. 

Parágrafo único. De posse dessa comunica
ção, a autoridade competente procederá desde logo 
às necessárias diligências, lavrando os autos de que 
haja mister. -

Art. 632. Poderá o autuado requerer a audiên
cia de testemunhas e as diligências que lhe perten
cerem necessárias à elucidação do processo, ca
bendo, porém, à autoridade julgar da necessidade 
de tais provas. 

Art. 633. Os prazos para a defesa ou recurso 
poderão ser prorrogados, de acendo com despacho 
expresso da autoridade competente, quando o alua
do residir em localidade diversa daquela onde se 
achar essa autoridade. 

Art. 634. Na falta de disposição especial, a im
posição das multas incumbe às autoridades regio
nais competentes em matéria de trabalho, na forma 
estabelecida por este Título. 

Parágrafo único. A aplicação da multa não exi
mirá o infrator da responsabilidade em que incorrer 
por infração das leis penais. 

CAPÍTULO li 
Dos Recursos 

Art. 635. De toda decisão que impuser multa 
por intração das leis e disposições reguladoras do 
trabalho, e não havendo forma especial de proces
so, caberá recurso para o Secretário do Ministério 
do Trabalho, que for competente na matéria. 

Parágrafo único. As decisões serão sempre 
fundamentadas. 

Art. 636. Os recursos devem ser interpostos no 
prazo de 1 O (dez) dias, contados do recebimento da 
notificação, perante a autoridade que houver impos
to a multa, a qual, depois de os informar, encami
nhá-les-á à autoridade· de instância superior. 

§ 1° O recurso só terá seguimento se o interes
sado o instruir com a prova do depósito da multa. 

§ 22 A notificação somente terá realizado por 
meio de edital, publicado no órgão oficial, quando o 
infrator estiver em lugar incerto e não sabido. 

§ 3° A notificação de que trata este artigo fixará 
igualmente o prazo de 1 o (dez) dias para que o in
frator recolha o valor da multa, sob pena de cobran
ça executiva 

§ 42 As guias de depósito ou recolhimento se
rão emitidas em 3 (três vias e o recolhimento da 
multa deverá proceder-se dentro de 5 (cinco) dias às 
repartições federais competentes, que escriturarão a 
receita a crédito do Ministério do Trabalho e Previ
dência Soçial. 

§ s• A segunda via do recolhimento será devol
vida pelo infrator à repartição que a emitiu; ãté o 
sexto dia depois de sua expedição, para a averba
ção no processo. 

§ s• A multa será reduzida de 50% (cinqüenta 
por cento) se o infrator, renunciando ao recurso, a 
recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 1 O 
(dez) dias contados do recebimento da notificação 
ou da publicação do edital. 

§ 7" Para a expedição da guia, no caso § 6°, 
deverá o infrator juntar a notificação com a prova da 
data do seu recebimento, ou a folha do órgão oficial 
que publicou o edital. 

Art 637. De todas as decisões que proferirem 
em processos de infração das leis de proteção ao 
trabalho e que impliquem em arquivamento destes, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 635, 
deverão as autoridades prolatoras recorrer de ofício 
para a autoridade competente de instância superior. 

Art 638. Ao Ministro do Trabalho e Previdência 
Social é facultado avocar ao seu exame e decisão, 
dentro de 90 (noventa) dias do despacho final do as
sunto, ou no curso do processo, as questões refe
rentes à fiscalização dos preceijos estabelecidos 
nesta Consolidação. 

CAPÍTULO III 
Do depósito, da inscrição e da cobrança 

Art. 639. Não sendo provido o recurso, o depó
sito se converterá em pagamento. 

Art. 640. É facultado às Delegacias Regionais 
do Trabalho, na conformidade de instruções expedi
das pelo Ministro de Estado, promover a cobrança 
amigável das multas antes do encaminhamento dos 
processo à cobrança executiva. 

Art. 641. Não comparecendo o infrator, ou não 
depositando a importância da multa ou penalidade, 
far-se-á a competente inscrição em livro especial, 
existente nas repartições das quais se tiver origina
do a multa ou penalidade, ou de onde tenha provido 
a reclamação que a determinou, sendo extraído có
pia autêntica dessa inscrição e enviada às autorida
des competentes para a respectiva cobrança judi-
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. cial, valendo tal instrumento como título de dívida lí
quida e certa. 

Art. 642. A cobrança judicial das multas impos
tas pelas autoridades administrativas do trabalho 
obedecerá ao disposto na legislação aplicável à co
brança da dívida ativa da União, sendo promovida, 
no Distrito Federal e nas capitais dos Estados em 
que funcionarem Tribunais Regionais do Trabalho, 
pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, e, nas de
mais localidades, pelo 'Ministério Público Estadual, 
nos termos do Decreto-Lei n• 960, de 17 de dezem
bro de 1938. 

Parágrafo único. Revogado pelo Decreto-Lei n• 
9.509, de 24-7-46. 

(Às Comissões de Assuntos Sociais e 
de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PARECERES 
PARECER N• 225, DE 1996 

(Da Comissão Diretorã) 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado n• 281, de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado n• 281, de 1995, que 
dispõe sobre a leitura de jornais e revistas como ati
vidade curricular. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
1996. - Júlio Campos, Presidente - Ernandes 
Amorim, Relator - Antônio Carlos Valadares -
Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N2 225, DE 1996 

Dispõe sobre a leitura de jornais e 
revistas como atividade curricular. 

O Cqngresso Nacional decreta: 
Art. 1° A atividade de leitura de jornais e de re

vistas passa a integrar o currículo pleno tanto das 
quatro séries finais do ensino fundamental 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 
realidade específica· de cada escola, e de acordo 
com os seus recursos disponíveis. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N° 226, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sobre o Ofício S n• 28, de 1996 ( Ot.:. 
cio PRESI n• 1.194, de 25-4-96, na ori
gem ), do Sr. Presidente do Banco Central 
do Brasil, informando da necessidade de 
retificação do § 32 do art. 2" da Resolução 
n• 24, de 11-4-96, que autorizou a emis
são de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do-Rio Grande do Sul - LFTRS, 
destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
do Estado, vencível no 12 semestre de 
1996. 

Relator: Senador José Fogaça 

I - Relatório 

O Banco Central do Brasil encaminha a esta 
Comissão de Assuntos Económicos, através do Ofí
cio S n• 28/96 (PRESI-96/1.194, na origem, de 25-4-
96), solicitação de retificação cfo § 32 do art. 2° da 
Resolução n• 24, de 11-4-96, do Senado Féderal, 
que autorizou a emissão de Letras Financeii"a.s do 
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - i.FTRS 
destinadas ao giro da Divida Mobiliária daquele Es
tado, vencível no 12 semestre de 1996. 

O referido dispositivo prevê que Os Títulos 
531826, descritos na aliriea g, deverão ser registra
dos no Cetip, por se tratarem de títulos emitidos 
para pagamento de precatórios judiciais. 

Entretanto, apenas os títulos emitidos em ra
zão do vencimento dos títulos 53.500, mencionados 
no § 2• do art. 22, daquela Resolução, deverão ser 
registrados no Cetip, tendo em vista que apenas es
tes foram lançados com a finalidade de obtenção de 
recursos para pagamento de precatórios judiciais. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

A Resolução n• 24, de 11-4-96, do Senado Fe
deral, resultou da aprovação do Projeto de Resolu
ção n• 30, de 1996, cujo texto constou do bojo do 
parecer favorável desta Comissão de Assuntos Eco
nómicos ao Oficio S n• 13, de 1996, do Sr. Presiden
te do Banco Central do Brasil, solicitando a autoriza
ção para a rolagem da dívida mobiliária do Estado 
do Rio Grande do Sul, vencível no 12 semestre de 
1996, de cuja matéria, fui, também, relator. 

A necessidade de retificação do § 32 de art. 2" 
da Resolução n• 24, de 11-4-96, do Senado Federal, 
decorre, tão somente, de um erro cometido quando. 
da el.aboração da redaçãofinal daquela Resolução. 
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Ocorre que, na elaboração da redação final, as 
observações contidas nas alíneas e, f e g do art. 2" 
do Projeto de Resolução foram transformadas nos 
§§ 12, 22 e 3°, respectivamente, da Resolução. No 
caso do§ 3°, não se atentou para o fato de que ape
nas os títulos emitidos em razão do vencimento dos 
títulos 535.000, mencionados no § 22 do art. 22 , da 
mesma Resolução, deveriam ter registro no CETIP, 
pelas razões já mencionadas, e não todos os títulos 
(incluindo os n"s 532.5~5 e 532.555). 

Concluindo, pois, que se trata de uma altera
ção imprescindível à operacionalização da referida 
operação, já autorizada por esta Casa, sou de pare
cer favorável à alteração da Resolução n• 24, de 11-
4-96, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 , DE 1996 

Altera o § 3' do art. 22 da Resolução 
n• 24, de 11-4-96, que autorizou o Gover
no do Estado do Rio Grande do Sul a 
emitir, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária 
com vencimento no 1• semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 O § 32 do art. 2' da Resolução n• 24, de 

11-4-96, do Senado Federal, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 2" ................................................. . 

§ 32 Os títulos emitidos em razão do 
vencimento dos títulos mencionados no pa
rágrafo anterior deverão ser registrados no 
Cetip, por se tratarem de títulos emitidos 
para pagamento de precatórios judiciais. • 

Art. 22 Esta resolução entra em· vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Gilberto 
Miranda, Presidente - José Fogaça, Relator - Jader 
Barbalho - Beni Veras- Lúdio Coelho- Élcio Alva
res- Lúcio Alcântara- Esperidião Amin- Pedro Si
mon- Bello Parga- Pedro Piva- Eduardo Suplicy
Osmar Dias- Valmir Campelo- Fernando Bezerra
Josaphat Marinho - Freitas Neto- Joel de Hollanda 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti
tuição que serão lidas pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Emandes Amorim. 

São lidas as seguintes: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 19, DE 1996 

Dispõe sobre os. benefícios fiscais 
referentes ao ICMS. 

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: 

Art. 12 O § 2" do art. 155 da Constituição passa 
a .vigorar acrescido do seguinte inciso IV, renume
rando-Sé os demais: 

"Art. 155 ............................................... . 

§ 2" ···························-······-·--·--.... . 
· IV - compete ao Senado Federal, ob-

serváâos os incisos 11 e III do art. 32 , definir 
para cada região do País, os parâmetros 
dentro dos quais as unidades da Federação 
poderão conceder isenção, anistia, remis' 
são, moratória, crédito presumido, redução 
de base de cálculo, devolução do tributo, fi. 
nanciamento ou parcelamento de débitos 
fiscais, ampliaÇão do prazo de ·recolhimento, 
bem como qualquer outra eSpécie de subsí
dio, benefício ou incentivo fiscal, da qual re
sulte eliminação total ou parcial do respecti
vo õnus, concedidos diretamente ou através 
de instituições de crédito." 

Art. 22 Os dispositivos da Constituição abaixo 
enumerados passam a vigorar com as seguintes al
terações: 

"Art. 150 .............................................. . 
§ 62 Qualquer subsídio ou isenção, re

dução de base de cálculo, concessão de 
crédito presumido, anistia ou remissão, rela
tivos a impostos, taxas ou éontribuições, só 
poderá ser concedido mediante lei específi
ca, federal, estadual ou municipal, que regu
le exclusivamente as matérias acima enu
meradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição." 

"Art. 155. ···'··················-·················""·•· 
§ z• ·············-········---····-----··········-
VI - Salvo deliberação em contrário 

dos Estados e do· Distrito Federal, as alíquo
tas internas, nas operações relativas à circu
lação de mercadorias e nas prestações de 
serviços, não poderão ser inferiores às pe
vistas para as operações interestaduais." 

Art. 32 Fica revogada a alínea g d~ '-<::i'~ XII, 
do§ 22 , do art. 155, dê Cor.stit• ri~ão. 
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r\< .. . ; ;·.;2 q~,; o Senado Federal adote resolu
~::,-;·.. . : ~ ~-:st?::tr.:l8c!mento do disposto no art. 19 des
,,, · ~''~"'- ::":-:ti:-1<.1am a vigorar as normas aluais 
n'2::·~ :'.3:'!'15 à matéria~ 

Justificação 

'·0<!2qu[ci<.' indesejável do período autoritário, 
~:...,:;:;f_;.'J :-; f;;!BCut:vo ar;-ogava a sLas atribuições dos 
:::-1~:-)s :-'•>-~2íGs;··o Conse!ho Nacional de Política Fa-
2:2'1,;-;:::;:_ . r..:o~~FP2. _6rgão bem conhecido por to
i.;~_ ::::;_.: .::se:~~a., -i 1oje, corno órgão legiferante, ex
::çs;:ár:::i:;. if:•::ofnpreensível dentro do processo le-
~·:.:'-::;·:v~ :•·:~~i1tâno. 

· :':; •:-:-:; qovernos autocrát!cosl o disclplina
:· :e··.~ c0 ;r;:pc-stÓ mais produtivo do País, o ICM
''o'e i.:.;c; :;; - foi subtraído dos Poderes Legislativos 
Es'1<!0Ua•s. Vale lembrar que, sob a égide da Consti
:~:r;áo r.~,orqada de 1967, ao Legislativo era vedada 
a.re m&sfi"':o a b:cjativa de leis que versassem maté
ria fin~nce:ra ou tnbutâria. 

C .. :Jm s. afl<.)r\ura democrática e reconquista pelo 
Pz:.rl::::·nc.:..~!to, de suas prerrogativas, causa espécie a 
"'""'·'~sr:::c~o é:essa esdrúxula situação. Mais dificil 
aindB \: :-:? ~ ,:";1preender é a previsão dos convênios 
~·:>(·'" ,,,_,,,_·;>.s •.'o·ICMS no próprío-léxto constitucio
, ... ~L ~- <.J·r ~~- r:çLien:os, nós Constítuintes, num mo
;ia:mtc · .. ~ ~·~·.:1:J;:: afirmação do Poder Legi;:;lativo, 
1:;o,·;j") <:·. rk;~:_~ . .:;rução da COi'IStituição Federai, cometer 
~.os :=x:;:..:'-: .ivos estaduais, funções primárias dos ór--
t:~:;: kij .<;,;.,_J:.~r.;:.~;t.;::s:' 

h ratdc.Ge é que a missão de legislar, mormen
t.::: ::;oh·-5 :-;1~~ária tiibutária, jamais- -pode ficar total
;-,:sr-.~s -~~at::i ao Poder Executivo. Eleitos para fazer 
:0ts e vsiEr ~e!os direitos dos cidadãOs Contribuintes 
sã.v -os :nerDtiOS do Congresso Nacional e demais 
Câ:naras Leg1s!ativas . 

. "-. · :muortãncia do Parlamento no fenômeno da 
trü:>ut.:.cão remcnta à idade média, século XIII, quan
do os barões da Inglaterra impuseram ao Rei João
Sem-Terra a necessidade de aprovação legal de 
~~alq:Jer exigência tributária, fazendo valer a máxi
ms: ·'no taxãtion without representation". Lembramos 
tamt:ém a expressão latina: "nullum tributum sine 
•age". E nós não podemos ingressar no século XXI 
permitindo que os governantes determinem como 
ceve ser exercida a tributação do nosso principal im
posto: tal :nissão pertence ao Poder Legislativo. 

Ec;c!arecemos que não desejamos a pura e 
simples axcinção do Confaz. Entendemos que tal ór
;ãc à importante para traçar determinadas regras 
para a ·administração tributária, como a padroniza
çâo dos documentos e livros fiscais de adoção obri
gató,ia e os ajtJsíes do Sistema Nacional lntegt-ado 

de Informações Económicas e Fiscais- SINIEFI, vi
sando a uma melhor fiscalização e controle das obri
gações a que estão submetidos os contribuintes. Po
rém, a expedição de normas pelo Confaz deve limi
tar-se às obrigações tributárias acessórias, jamais 
alcançando as obrigações principais. · 

O sistema de tomada de decisões do Con!az 
é _mais um grave problema que depõe contra o ór
gão no que concerne ao ICMS. O enorme poder 
que possui cada um dos participantes de, por um 
único voto, ainda que injustificado, vetar qualquer 
decisão do colegiado é empecilho que não se coa
duna com as regras democráticas. O direito de vis-

- tas, por seu turno, propicia aos participantes a arti
manha de protelar indefinidamente as tomadas de 
decisões. 

Mas o ponto mais grave da questão é outro: 
com o recrudescimento da guerra fiscal entre os Es
tados e Municípios que estamos ·a presenciar, as 
normas legais que regulam a concessão de benefí
cios fiscais relativos ao ICMS não estão mais sendo 
-respeitadas. Não se respeita à Lei Complementar n• 
24, de 1975, nem mesmo se respeita a Constituição. 
Embora ambas determinem que, os favores fiscais 
do ICMS só podem resultar de convênios aproitaâos 
no âmbito do Confaz e ratificados por todas as uni
dades da Federação, muitos Estados encontram 
maneiras simples de burlar a determinação, exone
rando indiretamente os interessados em investir em 
seus territórios de quase todo o ICMS que deveriam 
pagar. 

Com o interesse das indústrias de veículos de 
se instalarem ou aumentarem a sua capacidade pro
dutiva no Brasil, todos pudemos assistir ao explícito 
festival de acenos praticados por diversos Estados e 
Municípios das Regiões Sul e Sudeste para conquis
tar os novos investimentos. 

Abrindo-se mão das receitas tributárias, de 
modo indiscriminado, sofrem, ao final, as parcelas 
ma1s carentes da população, que dependem do Es
tado para quase tudo, desde educação até alimenta
ção, para não falarmos de saúde. 

Da forma como se encontra, a legislação do 
ICMS não permite sequer a tentativa de redução das 
desigualdades regionais, uni dos objetivos funda
mentais da República Federativa do Brasil. Nas 
aluais condições, com as vantagens oferecidas por 
Estados das Regiões Sul e Sudeste, nenhuma in
dústria irá .. estabelecer-se no Norte, Nordeste ou 

- - --

Centro-Oeste. 

Esta proposição busca solucionar algumas co
nhecidas questões. 
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Em primeiro lugar, resgata a função legislati
va, cometendo-a ao Senado Federal, que é a 
Casa competente para dispor cabalmente a respeito 
de assuntos de natureza financeira e tributária e 
que, representando as unidades da Federação, é· 
o foro apropriado para a tomada as decisões ati
nentes à matéria. Ademais, o Senado já possui a 
atribuição de fixar as alíquotas do ICMS, razão 
pela qual deve, até mesmo para evitar confliios 
entre os Estados, eli~inando a atual guerra fiscal, 
ser o titular da competência de estabelecer os pa
râmetros dentro dos quais os Estados, de cada 
região, e o Distrito Federal poderão renunciar à re
ceita do tributo. 

Em seguida, abarca com seu texto todas as hi
póteses de favorecimento a contribuintes ou quais
quer responsáveis pelo pagamento do ICMS, não 
deixando eivas das quais poderiam se aproveitar os 
Estados para concessões além dos lindes traçados 
pelo Senado. 

· Finalmente, com a previsão de limites regiona
lizados para concessão de benefícios fiscais, esta 

. emenda estará remetendo ao Senado a discussão 
sobre tais limites e, nesta casa, os representantes 
de todas as unidades federativas poderão encontrar 
à melhor ajuste dos números, permitindo, sem pre
juízo dos Estados mais desenvolvidos, que sobre al
gum investimentc para as Regiões mais carentes, 
constituindo-se essa providência em uma das raras 
ações do Poder Público dotadas de efetividade na 
luta pelo e qui! íbrio do desenvolvimento entre as dife
rentes Regiões do Brasil. 

Esperamos o apoio unânime para a aprova
ção desta Proposta de Emenda à Constituição por
que encerra ela a fórmula de se equacionar definiti
vamente o problema dos benefícios fiscais relativos 
ao ICMS, ordenando-se o cessar fogo em uma 
guerra que não ajuda a ninguém; a guerra fiscal é 
contra todos. · 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Wal
deck Ornelas - José Alves - Lúdio Coelho - Mauro 
Miranda - José Bonifácio -José Agrtpino - Beni V e
ras- Onofre Quinan - Romero Jucá- José Bianco
Carlos Wilson - Antonio Carlos Magalhães - Josap
hat Marinho - Sérgio Machado - Bernardo Cabral -
Freitas Neto - Roberto Freire- Fernando Bezerra
Bello Parga - Lúcio Alcântara - Gilberto Miranda -
Renan Calheiros - Antônio Carlos Valadares - Fla
viano Melo - Nabor Júnior- Lucídio Portella - Fran
celino Pereira - Hugo Napoleão - Ronaldo Cunha 
Lima- Joel de Hollanda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 150. (*) Sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

§ 62 Qualquer subsídio ou isenção, redução de 
base de cálculo, concessão de crédito presumido, 
anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou 
contribuições só poderá ser concedido mediante a 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que re
gule exclusivamente as matérias acima enumeradas 
ou o correspondente tributo ou contribuição, sem 
prejuízo do disposto no art. 155, § 22, XII, g. 

Ar!. 155. (*) Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal instituir impostos sobre: 

§ 2• O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao 
seguinte: · 

XII -cabe à lei complementar: 

g) regular a forma como, mediante deliberação 
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos 
e benefíCios fiscais serão concedidos e revogados. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 20, DE 1996 

Altera a nomenclatura de Vereador 
para Deputado Municipal, constante nos 
arts. 14 e 29 da Constituição Federal e 
arts. 4°, 52 e 82 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, com fundamento no art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda aos 
textos vigentes: 

Artigo único. O Vereador passa a se denominar 
Deputado Municipal, alterada a nomenclatura cons
tante nos arts .. 14, § 32 , VI, alínea d e 29, I, IV, V, VIII 
e IX da Constituição Federal e arts. 42 , § 42 , 52 , § 411, 
e a•, § 4• do Ato das Disposições Constitucionais . 
Transitórias, mantidos os mesmos preceitos que re
gem o mandato municipal, estabelecidos na Carta 
Magna em vigor. 
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Justificação 

Conforme nos esclarece o Prof. Hely Lopes 
Meirelles, sem dúvida, os vereadores detêm uma 
representação política e exercem um mandato eleti
vo assemelhado ao dos parlamentares federais e 
estaduais, apenas limitado ao território do Município 
e aos assuntos de seu peculiar interesse. (ln Direito 
Municipal Brasileiro, 7' ed. atualizada, Malheiros Ed. 
SP, 1994.) < 

Suas atribuições, ainda conforme o autor su
pracitado, são precipuamente legislativas, embora 
exerçam ainda funções de controle e de fiscaliza
ção de determinados atos do Executivo, de julga
mento de infrações polilicas do prefetto e dos seus 
pares etc. 

O termo vereador encontra registro nos dicio
nárioscom-õ mesmo sentido de edil, ao qual alguns 
autores didáticos fazem corresponder unicamente a 
função -de superviSão ou fiscalização dos edifícios 
públicos da capital do Império Romano. 

Os estudiosos da cultura latina, entretanto, di
vergem quanto a essa interpretação. 

Para Mário Curtins Giordano, por exemplo, os 
edis eram criados em número de dois, para auxilia
rem os tribunos da plebe, executarem sua ordens e 
guardarem o templo de Ceres (aedes Cereres, daí 
aedilis). (ln. História de Roma, 2" ED. Vozeg,, RJ., 
1968). E de aedilis! derivou-se o vocábulo edil. Esta
mos, obviamente, nos reportando às origens da ad
ministração pública romana, em torno do ano 494 
aC, quando surgiram os edis plebeus. Os edis curuis 
surgem mais de cem anos depois, em 365 aC. Con
forme esse autor, a organização e promoção dos jo
gos públicos relacionava-se como uma de suas fun
ções mais importantes. 

Segundo Henri Bornecque e Daniel Marnet (ln. 
Roma e os Romanos. Trad. Alceu Dias Lima - Ed. 
EPU e Edusp, SP, 1977), Os edis ·(dois plebeus e 
dois cu ruis) têm como função: 

a) A supervisão dos mercados; (especialmente 
o controle dos pesos e dos preços) 

b) A manutenção da polícia da cidade; 
c) O aprovisionamento de Roma; 
d) O cuidado dos jogos; 
e) a guarda dos arquivos. 
E observem, outrossim, os jogos são ofereci

dos ao povo romano pelos imperadores ou pelos 
particulares. No primeiro caso são geralmente orga
nizados pelos edis. 

Verificamos, por conseguinte, inexistir maior 
correlação entre as funções do edil romaifoeas de
sempenhadas pelo atual edil brasileiro. 

Na realidade, vereador é, segundo Hely Lopes 
Meirelles, o termo empregado em Portugal para de
signar os membros da Câmara Municipal: órgão co
legial de gestão permanente de negócios munici
pais, ou, como diz o Código português, corpo admi
nistrativo do Conselho e compõe-Se de Llm presiden
te e de um vice-presidente, nomeados pelo governo, 
e de vereadores eleitos quadrienalmente pelo Con
selho Municipal (art. 36). 

Conclusão: estamos seguindo a forma portu
_guesa de expressão e não o conteúdo - a forma 
portuguesa de escolha de5ses representantes dire
tos do povo. 

Na opinião tanto do mestre Hely, quanto de ou
tros estudiosos, o regime municipal brasileiro é o 
mais aperfeiçoado dentre as formas similares ado
tadas no velho e no novo Continente. Ressalta o 
citado professor que muitas medidas, embora da 
competência federal ou estadual, podem ser util
mente lembradas (pela Câmara Municipal), em for
ma de representação, para oportuno, Ei cóhveníen
te atendimento pelo Poder, órgão ou autoridade 
federal oll estadual a que competir a adoção da 
medida alvitrada. Assim sendo, zela o Vereador pelo 
respectivo Município, encaminhando, inclusive, as 
propostas da base aos Deputados Estaduais e Fe
derais. 

Pode-se afirmar, por conseguinte, sem risco de 
exagero, que assim como o Município é a celula 
mater da Federação, o legislador municipal é o ali
cerce de toda a política brasileira. 

É hora, portanto, de aperfeiçoarmos também a 
forma de os dirigirmos a esse agente político e pas
sarmos a dispensar-lhe o tratamento correspondente 
ao seu importante papel na política brasileira, o de 
Deputado Municipal. 

Estou certo de que nenhum· dos nobres pares 
negará seu apoio a esta proposição, que tem por ob
jetivo apenas o reconhecimento do indiscutível valor 
dos nossos vereaçlor'il§. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996.- Totó 
Cavalcante - José Bonifácio - Epitacio Cafeteira -
Jonas Pinheiro-- Esperidião Amin- Ernandes Amo
rim -José Eduardo Outra - Lúcio Alcântara - Bene
dita da Silva - Pedro Simon -Gerson Camata - An
tônio Carlos Valadares - Sebastião Rocha - Carlos 
Wilson - Walmir Campelo - Gilvam Borges - Bello 
Parga - Marina Silva - Eduardo Suplicy - Jefferson 
Peres- Ramez Tebet- Osmar Dias - Ronaldo Cu
nha Lima - José Agripino - José Bianco - Ademir 
Andrade - Onofre Quinam - Mauro Miranda - José 
Alves. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Ar!. 14. (*) A soberania popular será exercida 
pelo sufrágio univer5al e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, me
diante: • 

§ 3• São condições de elegibilidade, na forma 
da lei: 

VI -a idade miníma de: 

d) dezoito anos para Vereador. 

Art 29. (*) O Município reger-se-á por lei orgâ
nica, votada em dois turnos, com o insterstício 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: 

I - eleição do Prefeito, do Vice-PrefeHo e dos 
Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante 
pieito direto e simultâneo realizado em todo o País; 

IV- número de Vereadores proporcional à popu
lação do Município, observados os seguintes limttes: 

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos 
Municípios de até um milhão de habitantes; 

b) mínimo de trinta e três e máximo de quaren
ta e um nos Municípios de mais de um milhão e me
nos de cinco milhões de habitantes; e 

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cin
qüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco mi
lhões de habitantes; 

V - remuneração do PrefeHo, do Vice-Prefeito 
e dos Vereadores fixada pela Câmara Municipal em 
cada legislatura, para a subseqüente, observado o 
que dispõem os arts. 37, XI, arts. 150, 11, 153, III e 
153, § 2°, I. 

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas 
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato 
e na circunscrição do Município; 

IX - proibição e incompatibilidades, no exercí
cio da vereança, similares, no que couber, ao dis
posto nesta Constituição para os membros do Con
gresso Nacional e na Constituição do respectivo Es
tado para os membros da Assembléia Legislativa; 

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTI1 UCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art. 4° O mandato do aluai Presidente da Re
pública terminará em 15 de março de 1990. 

§ 4° Os mandatos dos aluais Prefeitos, Vice
PrefeHos e Vereadores terminarão no dia 1• de ja
neiro de 1989, com-a posse dos eleitos. 

Art. 5° Não se aplicam às eleições previstas 
para 15 de novembro de 1988 o disposto no art. 16 
e as regras do art. 77 da Constituição. · ·· 

§ 42 O número de Vereadores por Município 
será fixado, para a representação a ser eleita em 
1988, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, 
respeHados os limites estipulados no art. 29, IV, da 
Constituição. 
.................................................................................... 

Ar!. a• É concedida anistia aos que, no período 
de 18 de setembro de 1946 até a data da promulga
ção da Constituição, -foram atingidos, em deco.rrên
cia de motivação exclusivamente política, por a tos 
de exceção, instHucionais ou complementares, aos 
que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo n• 18, 
de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo 
Decreto-Lei n• 864, de 12 de setembro de 1969, as
seguradas as promoções, na !natividade, ao cargo, 
emprego, posto ou graduação a que teriam direito se 
estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos 
de permanência em atividade previstos nas leis e re
gulamentos vigentes, respeHadas as características 
e peculiaridades das carreiras dos servidores públi
cos civis e militares e observados os respectivos re
gimes jurídicos. 

§ 4• Aos que, por força de atas instHucionais, 
tenham exercido gratuitamente mandato eletivo de 
Vereador serão computados, para efeito de aposen
tadoria no serviço público e previdência social, os 
respectivos períodos. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - As pro
postas de emenda à Constituição que acabam de 
ser lidas estão sujeHas às disposições específicas 
constantes do art 354 e seguintes do Regimento ln
temo. 
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As matérias serão publicadas e despachadas à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Emandes 
Amorim. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 94, DE 1996 

Regulamenta, em consonância com 
o disposto no art. 37, § 1•, da Constitui
ção Federal, a publicidade dos atos, pre>
gramas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A publicidade institucional dos atos, pro· 

gramas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da 
administração direta, indireta ou fundacional da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios terá como objetivos, exclusivamente: 

I - veicular infonnações de caráter educativo 
destinadas a orientar e estimular a população ao 
pleno exercício dos direnos da cidadania e à adoção 
e desenvolvimento de hábitos de higiene e preserva
ção da saúde; 

11 - conduzir a comunidade, através da fonna
çao de atitudes positivas, ao desenvolvimento e 
bem-estar sociais; 

III - esclarecer a população sobre os fins públi
cos que justificaram a execução de-obras e serviços 
de engenharia; 

IV - orientar a comunidade sobre a melhor for
ma de utilização dos serviços e bens públicos postos 
à sua disposição. 

§ 1° A publicidade referente a obras e serviços 
de engenharia somente poderá ser veiculada nos 
meios de comunicação após conclusão de parcela 
integral ou da totalidade da obra, segundo as espe
cificações do projeto básico original. 

§ 2• Considera·se parcela integral, para os 
efeitos do parágrafo anterior, aquela que, inde
pendentemente da conclusão do restante do projeto, 
permite, uma vez concluída, a sua imediata utiliza
ção pelos beneficiários finais das obras e serviços 
realizados. 

§ a• A vedação estabelecida no § 1• não inci
de sobre a publicidade obrigatória dos atos do res
pectivo procedimento licitatório, nem inclui placas e 
painéis afixados no local das obras e serviços. 

Art. 2• Da publicidade não poderão constar no
mes, símbolos ou imagens que identifiquem ou ca
racterizem, direta, indireta ou subliminarmente, promo
ção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

Art. a• Sem prejufzo de outras sanções legais 
cabíveis, o descumprimento do disposto nesta lei su
jeita o infrator às mesmas cominações estabelecidas 
para o ato de improbidade tipificado no art. 11, inciso 
I, da Lei n• 8.429, de 2 de junho de 1992, cabendo a 
qualquer cidadão levar o lato ao conhecimento do Mi
nistério Público e demais autoridades competentes. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. s• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Ante a incontestável eficiência dos meios de 
comunicação como instrumentos fonnadores de opi
nião, de longa data tem-se verificado um cada vez 
maior incremento dos gastos de órgãos e entes pú
blicos em publicidade, sobretudo voltada para a pro
moção pessoal de seus dirigentes ou servidores, 
muitas vezes, em prejuízo do custeio de suas pró
prias atividades-fins. 

Justificadamente preocupado com esses abu
sos, o .Constituinte de 1988, inscreveu no texto da 
Lei Maior comando segundo o qual a publicidade 
dos atas, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, in
formativo ou de orientação social, dela não podendo 

_constar nomes, símbolos ou imagens que caracteri
zem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos {art. a7, § 1 "). 

Objetivando regulamentar esse comando, o 
Congresso Nacional aprovou, em 1992, o Projeto de 
Lei n• 4.205, de 1989 (n• 107/89, no Senado Fede
ral), que, remetido à sanção, infelizmente não logrou 
prosperar, mercê de veto integral aposto pelo Se
nhor Presidente da República {Mensagem n• 7, de 
1993-CN - n" 796/92, na origem), veto este poste
rionnente mantido pelo Senado Federal em sessão 
plenária de 2a de março de 1994, o que dispensou 
até mesmo a sua subseqüente apreciação pela Câ
mara dos Deputados. 

Diante do vazio legislativo daí conseqüente, 
formulamos o presente projeto, no qual incorpora
mos, além de algumas formulações do texto vetado, 
importante e oportuna contribuição a nós encami
nhada pelo Sr. Presidente do diretório estadual de 

· - nosso partido em Minas Gerais e pelo Presidente do 
diretório municipal do mesmo partido em Juiz de 
Fora, também no Estado em referênCia. 

A partir dessa valiosa contribuição, estabelece
mos no projeto, por exemplo, a vedação de veicula
ção de qualquer publicidade nos meios de comuni
cação quanto a obras e se!Viços de engenharia ain
da não concluídos, prática muito comum principal-
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mente em épocas de campanha, destinada unica
mente a objetivos eleitoreiros, dado que os gestores 
muitas vezes sequer se interessam em posterior
mente concluí-los, uma vez ultrapassado o período 
eleitoral. 

Com essas breves considerações, submete
mos a proposição à elevada apreciação dos eminen
tes Pares, na expectativa sobretudo de que, após os 
aprimoramentos que o (texto por certo receberá ao 
longo de toda a sua tramitação legislativa, possamos 
dispor de disciplina legal adequada também na ma
téria aqui enfocada, em ordem a se extirpar de vez 
dos nossos costumes políticos práticas como as aci
ma referidas, inequivocamente lesivas ao interesse 
público. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Sena
dor Romeu Tuma. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 

Texto constitucional de 5 de outubro 
de 1988 com as alterações adotadas pe
Jas Emendas Constitucionais n• 1/92 a 
11/96 e pelas Emendas Constitucionais 
de Revisão n• 1 a 6194. 

TÍTULO III 
Da Organização do Estado 

CAPÍTULO VIl 
Da Administração Pública 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

(Art. 37) 

"Ar!. 37. A administração pública dire
ta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios- obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e, também, ao se
guinte.' 

" 

"§ 1° A publicidade dos ates, progra
mas, obras, serviços e campanhas dos ór-

gãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou ima
gens que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos.' 

DECRETO N° 555, DE 29 DE MAIO DE 1992 

Dispõe sobre a execução do Oitavo 
Protocolo Adicional ao Acordo de Com
plementação Económica n• 14, entre Bra
sil e Argentina. 

DECRETO N" 556, DE 29 DE MAIO DE 1992 

Dispõe sobre o Sétimo Protocolo 
Adicional ao Acordo de Alcance Parcial 
de Renegociação das Preferências Outor
gadas no Período 1962/1980 (Acordo n• 
9), entre Brasil e México. 

LEI N° 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enri
quecimento ilícito no exercício de manda
to, cargo, emprego ou função na adminis
tração pública dlreta, indireta ou funda
cional e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPíTuLO! 
Das Disposições Gerais 

Ar!. 1• Os ates de improbidade praticados por 
qualquer agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qual
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrtmônio público ou de entidades 
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido 
ou concorra com mais de cinqüenta po-r cento do pa
trtmônio ou da receita anual, serão punidos na forma 
desta lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às pe
nalidades desta lei os ates de improbidade pratica-
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dos contra o patrimônio de entidade que receba sub
venção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, 
de órgão público bem como daquelas para cuja cria
ção ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 
com menos de cinqüenta por cento do património ou 
da receita anual, limitando-se, nestes casos, a san
ção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a con
tribuição dos cofres públicos. 

Art 22 Reputa-SE% agente público, para os efei
tos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer ou
tra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nas entidades mencionadas no 
artigo anterior. 

Ar!. 32 As disposições desta lei são aplicáveis, 
no que couber, àquele que, mesmo não sendo agen
te público, induza ou concorra para a prática do ato 
de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer 
forma direta ou indireta. 

Art 42 Os agentes públicos de qualquer nível 
ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita ob
servância dos princípios de legalidade, impessoali
dade, moralidade e publicidade no trato dos assun
tos que lhe são afetos. 

Ar!. 52 Ocorrendo lesão ao património público 
por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente 
ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do 
dano. 

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que 
terceiro se enriqueça ilicilamente; 

XIII- permitir que se utilize, em obra ou serviço 
particular, veículos, máquinas, equipamentos ou ma
terial de qualquer natureza, de propriedade ou à dis
posição de qualquer das entidades mencionadas no 
art. 12 desta lei, bem como o trabalho de servidor pú
blico, empregados ou terceiros contratados por es
sas entidades. 

SEÇÃO III 
Dos atos de improbidade administrativa que 

atentam contra os princípios da 
administração pública 

Ar!. 11. Conslítui ato de improbidade adminis
trativa que atenta contra os princípios da administra
ção pública qualquer ação ou comissão ·que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra 
de competência; 

11 - retardar ou deixar de praticar, indevidamen
te, ato de ofício; 

III - revelar fato ou circunsrância de que tem 
ciência em razão aas atribuições e que deva perma
necer em segredo; 

IV - negar publicidade aos Aios oficiais; 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

Vi- deixar de prestar contas quando esteja ob
rigado a fazê-lo; 

Vil - revelar ou permitir que chegue ao co
nhecimento de terceiro, antes da respectiva divul
gação oficia!, teor de medida política ou economi
ca capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou 
serviço. 

CAPfTULO III 
Das Penas 

Art 12. Independentemente das sanções pe
nais, civis e administrativas, previstas na legislação 
específica, está o responsável pelo ato de improbi
dade sujeito às seguintes cominações: 

I - na hipótese do art. 92 , perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao património, res
sarcimento integral do dano, quando houver, perda 
da função pública, suspensão dos direitos políticos 
de oito a dez anos, pagamento de muHa civil de até 
três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibi
ção de contratar com o Poder Público ou receber be
nefícios ou incentivos fiscais ou creditfcios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
dez anos; 

11 - na hipótese do art. 1 o, ressarcimento inte
gral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao património, se concorrer esla circuns
tância, perda da função pública, suspensão dos di
reitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de 
multa civil de até duas vezes o valor do dano e proi-

- bição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta 
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pes
soa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo pra
zo de cinco anos; 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento inte
gral do dano, se houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de três a cinco, pa
gamento de multa civil de até cem vezes o valor da 
remuneração percebida pelo agente e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indirela
mente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
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da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 
anos. 

(As Comissões de Educação e Consti
tuição, Justiça e Cidadania - decisão termi
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O proje
to será publicado e re121etido às Comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Emandes 
Amorim. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 434, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, 

requeiro tenha tramitação em conjunto os Projetas 
de Lei do Senado nOs 236, de 1995 e 84, de 1996, 
por tratarem de matérias que versam sobre o mes
mo assunto. 

Justificação 

Os dois projetas criam programas de bolsa 
de estudo, como forma de incentivo ao ensino fun
damental. O Regimento do Senado permite que 
matérias conexas possam ser examinadas em 
conjunto pelas comissões técnicas, razão, pela 
qual, sugerimos o exame em conjunto dos dois pro
jetas. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. -Sena
dor Lauro Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido será publicado e, posteriormente, in
cluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, 
c, n• 8, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Eman
desAmorim. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 435, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 50 § 22, combi

nado com o art. 5°, inciso XXXIII da Constituição 
Federal e art. 216 do Regimento Interno do Sena-

do Federal, que sejam fornecidas pelo Ministro do 
Meio-Ambiente>, 'Dr. Gustavo Krause, as seguintes in
formações: 

1. Qual a verdadeira extensão do desmata
mento e dos incêndios ocorridos na Amazônia? 

2. Qual a organização institucional existente de 
prevenção, controle e combate aos incêndios e des
matamentos? 

3. Quais os recursos financeiros disponíveis 
para o combate ao êfesmatamento? 

4. Qual a interação do trabalho do Ministério do 
Meio-Ambiente e o INPE? 

5. Quais as ações tomadas dentro do tratado 
de Cooperação Amazônica para coibir esse tipo de 
ação? 

Justificação 

O Presente requerimento de informação en
contra a sua justificação na reportagem do jornal 
Correio Braziliense, edição de 28-1-96, cópia em 
anexo, onde se lê: 

O desmatamento na Amazônia já consumiu 
uma área correspondente à superfície de países 
como a França e a Espanha. O governo perdeu o 
controle sobre os desmatamentos, eis que, há cin
co anos, não temos nenhuma espécie de dados de 
mapeamento de áreas desmaiadas na floresta 
amazônica, dados esses que são da responsabi
lidade do Instituto Nacional da Pesquisa Espa
ciais (INPE). 

A reportagem cita, ainda, que o ecólogo norte
americano Philip Feamside, pesquisador do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), com 
sede em Manaus, declarou que os desmatamentos 
são monitorados nos Estados Unidos mas, inexplica
velmente, o Brasil se cala sobre eles. Além disso, a 
pesquisadora Teima Qlug, do INPE, denuncia que o 
1 nstituto sofre pressões do governo para não liberar 
novos dados. Em contrapartida, o mesmo INPE, 
onde trabalha a pesquisadora, e que há cinco anos 
não divulga nenhuma informação a respeito, declara 
que existe uma grande preocupação do governo 
brasileiro sobre o assunto. 

Devido à gravidade das denúncias, encami
nho à Mesa o presente requerimento de informa
ção com o objetivo de obter maiores esclarecimen
tos sobre a matéria por parte do Excelentíssimo 
Senhor Ministro do Meio-Ambiente, Doutor Gusta
vo Krause. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Ber
nardo Cabral. 
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i\MAZOl\Jli\ EM CHAMAS 
O fogo ameaça a Amazônia 

T:m I 995, aumentaram as queimadas. Neste século, o desmatamento já 
< . ·-

conswniu uma área do tamanlw da França 

Ronaldo Brasiliense 
I ' ~ P'II''P~ rlrJ Correio 

O ti >gn diminuiu. mas a Amazônia 
c<'nl i nua cm c.:hanms. Em 1995. trans
l'orrnar:nn·.~c cm fumaça 75.42R pon
to'< das florestas da região. Não há 
nc.:rn como calcular a quantidade exala 
da :írca que roi devastada 

Foram qm•'lC cinco mil queimada-; a 
nmi" ÍJIIC nu ano :mtcrior. que rcgis
twu (>lJ.683 focos compmvados. Até 
1994. o rirmo das queimadas tinha di-

. minuído bastante. Em 1990. por 
c 'templo. o governo brasileiro rcgis
lt~>u otíci:drncnte 226.341 focos. 

Por iss<•. entre ecologista.-; e biólo
gos se; há urna certeza: o governo per
deu o controle sobre os desrnatamen.,
tos na região. llá cinco ano11. por 
cx.:mplo, o Instituto Nacional de Pes
qui"a~ Espaciais ( lnpe). de São Jos6 
dos Campos, não divulga os mapas 
Sl'hrl: IIOVaS área~ dcsmatada.'l da fio-
1 c.:-.ta :mm1.ílnica. 

So111cntc neste século, segundo le
vantarncntos leitos pelo pníprio lnpe, 
com hasc na imagcn!l dos satélites nor
t~·-:ulll·ricanus L.andsat e Noaa I I e 14. 
I oram dcsrnatado!l 426 mil quilõme
truo; <I !ladrados da noresta tropical 
úmida da Ama7.ônia- área corres
pondente à supcrffcic de pafscs como 
a França c a E.o;panha. 

Silêncio -O ecólogo norte-ameri
cano Philip Fcarn.-;ide, pesquisador do 
lu<õtituto Nacional de Pesquisas da 
Anm1i>nia f lnp:r 1. coro sede cm Ma-

naus. reconhece que o desmatamento 
sofreu dcclfnio na década de 90. "Mas 
ainda é bao;tante signifiCativo··. di7_ 

"E.-;scs desmatamentos na Amazô.. 
nia continuam a ser mnnitorados nos 
Estados Unidos. mas. ine:tplicavel~ 
mente. o Brasil silencia sobre ele~··, 
afirma Feamside, vencedor do Prêmio 
Global500, da ONU. por sua luta cm 
favor da preservação da floresta. _ 

. O Jnpe discorda. "Há uma preu
cupação grande do governo bra.o;ilci
ro cm relação a isso". afinna o dou
tor em Hsica espacial Volkcr Kirch
hoff, do instituto. · 

Ele garante que as tíltimao; cstatfsti
ca'l já estão saindo do fomo. "VanlM 
divulgar os relatórios durante um se
minário em fevereiro ... diz. 

l\fegaprojet08- Não~ s6 o fogo 
que consome a Amv.ônia. Os desma
tamcntus aumentaram de intensidade 
a partir da década de 70, quando go
vernos militares promoveram mcga
projetos de colonização e a construir 
rodovias como a Transamazf•nica c 
Cuiabá-Porto Velho. 

O governo também contribuiu para 
a dcvlll't."IÇ<'io da flore.'lla ao garantir in
centivos fiscai!ô para pmjct<IS agrope
cuários. Mais de dois mil projetos 
agropecuários, nos nove estado5 da ' 
Amazônia Legal, foram aprovado5. 

A legislação dos incentiVO!! fiscai11 
da Sudam e o Código Florestal per
mitiam que 50% das propriedades 
pudessem ser desmatados para dar 
origem a pastO!! para gado hovino. 
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Maranhão é o mais devastado 
A A ma1.ônia tem a maior floresta 

tr opica.l úmida do planeta e vem en· 
frcntando. ao lnngo do século XX. 
um pn 'cc:-;c;o acelerado de devasta
~~,·:ln. 

O ln .. titutn Nacional de Pesquisac; 
E:r-.p;•ciai:"õ ( lnpc..·, c:afcula que ~omen
tc neste ~«.:ulo .,.,. 
dC"~matamcntct~ 
alin!!irmn uma 
área de ..1.26 mil 
<.~t•ilônn.·lro~ <IU3· 
dr n<Jc,s. ~upcr itlr 
au tam;,mho de 
in•imc.·fos paíst.·~ 
da E~rwpa. 

( i iviao <.uti,inJ ~ 
o estado nmi~ de
va..,tddo da Ama-
7.Ônia Legal. Já 
perdeu 65.8'h- de 
stms florestas na
tiva~ neste sécu
lo. princirahncn
tc na i CI!Hio cos
tcita. onde us 
dcsmalamcntos furam in1cn~ até a 
<l<'cad<l de 50. 

O Tncantins aparece como o se
gundo estado mais devastado da 
Ama1ônia. tendo perdido 39. 7~ de 
suas oírcas de tlnrcsta. 

Etn scguidõt vem o Maio Gros!;o. 
com l6.4% de deva<taçiio- que tem 
sic.lo acelerada na~ úllimas década.'t. 

Rodnvia~ - Rundcinia teve !;U.."IS 

. 1 1/ 
l, 2 6% . . '. / , 

RORAIIM 

1,6% 

AMAZONAS 

florestas devastadas principalmente 
ap6s a abertura da rodovia BR-364 
(Cuiabá Porto Velho), financiada eotn 
rCcurso." do Polonoroeste. do Banco 
Mundial (Bird). O estado j:l perdeu 
16,1% de sua• Oon:sla.• nativa• 

O Pará. segundo maior estado da 
Fcdcraçfio. já tc
veciJ% de !iuas. 
norcstas dcstrur-
das. c5pccial
mentc na Zona 
BraJ!:mtina. nor
deste d(l cslado. 
e no sul. por con
ta dos de!'mata
rn•·ntnc feifrn;; fl-1-
ra dar Ju~ar a 
projetos agrore
cu:irius. 

O c-'ado do 
Amapá. por ou
tro lado. é o mais 
preservado da 
Amazônia. Só 
perdeu 1.~% de 

sua.• florestas. se~ido pelo Ama7.o
nas que. apesar de sua dimensão 
continental. só teve 1,6% de suas 
florestas nativa• dcDuhada.•. 

Rornirna. que tem mais de 40% de 
seu território na:\ mão~ de cmntmi
dadcs indlgenas. perdeu 2.6% de 
sua., florestas. O Acre já teve neste 
século 7% de suas"'""""" florestais 
de.trulda•.( RB) 

r I . 
\l.S%; __ .... 
NN>J>ÁI 

1 .. 
·.13,0%) 

PARÁ 

1 l , 
7,0%' 

Í'< 
'..,. ~1 16,1% . ,. . 

ACRE RONi::!Q,t:IIA 
'-.,; MA~~6~::sso ~r~.z.s 

... ' 
.~ 

c ... ~o. ~~ ........ ...,.,... ... 
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Ecólogo quer 
apoio ao Inpe.· 
O ec61ogo Philip Fearnside, diJ 

Instituto Nacional de Pesquisas da 
1\nmzônia I lupa). t·om s.:dc cm Ma
O<IUS. defende 1111111 ação imt·diata do 
g<•vcrm• t.rasilciro para 1dorçar as 
estruturas do Instituto Nac:inn:•l de 
Pesquisas Espaciais llupc•f. de· São 
José dt•S Cmupus ISP). 

O lnpc <' u n~s(Mms:ivel pdumoni
h>r&trncnh• das inla;_!t"U"' tf,,.._ ... alélitc~ 
( .anc lsnl .. ~ Numa~ ., 

C) c•cc"llo)!o. um dus potll"t"' CS(I<."\:ia
listas nu nlonilut·unu:ntu ela'" inmg:cn"'i. 
de sah.'lit<·s que nohr<·m :• A•nad,uill. 

rcconh'-'t.'C <JIIC é pulêrnka a d~:1.:lsão •1t~ 
lnpc..- de m1u ntms c.ilvurgar U!'- fltllllt'H.'-' 

dus dcstn:tlanu.:ntos na rc.·,!!ião. t."nllt(t 

:II:<JIIIcl"Ía lllllllllliiCIIIC. ate.' I 'JC) ~. 
Mas mais pviC:mica aind:1. na avà

liaçãu dei•~. foi a demínt:ia lei la pelll 
pesquisadora Teima Qlug. do lnp~. 
de que <• instituto estaria sofrcndp 
pressões do ~ovcrrin para não liberar 
nuvus tladus sohrc des•nalamc·ntus. 
uQucru b1z pu.•ssiiu?''. indélg~l b 
C<:{>lllJ!U. 

1\n mtmitur ar imagens fornel'idâ~ 
pelo lupc. de cnenntruu várias dis
tnrçiics nos nmpas de dcs•imt:unchtil 
clahorados pelo institutu -· conlo 
nãu c:c ttnpul:u. Jlf tr l·xc1npln. a ;Í1ct1 de 
246 mil hectares de llorl"'l:• sepultad:• 
pelo la!!o tia hitlrcl<'lr k~ dt• Tucunrí. 

Atlas integra meio ambiente e econotnia 

Teresa Mello 
r }u f&C'JUipo do Correio 

l>urantc um ano. uma equipe de 
20 pessoas queimou pestanas para 
produr.ir o primeiro atla.'i ambien
tal hrasilciro. 

l.ançado no final do ano passa
do, pcln Ministério do Meio Atn

. biente. o livrão c:um 108 páginas 
foi batil'adn com o quilom6tric:o 
nunu: de Os E<"II,<Si.tiC'nuu Brasilei· 
"'·' e "·' l~ri11ci1•ai.f Mm·rt•vettJres 

. J,• I.Je.<etn•t~IJ•imrJJitl - Snb.<ídios 
tw I'I<IJII•jt~llu·lltt> tln Gt·.~lt1tJ Am

: l>ic-llttll. 
l'or ecossistemas. entendemos 

cada n•l!ião com a.~ mesm3!1 c:arac
terrstic:~s amhicntais. Des.~a fonna, 
o alias detalha a região da Amazô
nia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, 
Pinheiral. áreas costeiras e outra!l. 

: num total de nove ecossistema.'l.. 

Vanta~em - Macrovelores de 
:de~<cnvnlvimenlo significam as 
: t:r:mck•s tcrKiêncimc cc:onümica.~. A 
: leitura nãu C: pam leigos, talvez pa
: ra <."l<tndantcs universitários. Devi
: du ao l!rau de apmftmdamcnto do 
. atlas, ele set á cílil a teses de pós
. l,!raduaçiio. 
· . Uma l!rande vantagem 6 que o 
· atla.o; nio traia o meio ambiente de 
: romla isulada.. 
· Ele tem a companhia de lemas 
~ tão •·arilldos quanto o consumo de 
• energia elétric:a no pafs, o movi
: mcnto de carga exportada nos por-
tu~ hmsill'iro!l, a área colhida de 
armz uns principai!C C'Stado!l e a 
c\·oluc;ãn do mimem de filhos dc!l
tlc: '' década de 60. 

lndustriali7.açilo e urbanizaçio 
são outros temas desenvolvidos
As atividadcs C'Con6micas sio tra

: tadu.o; dentro do ec:os.o;istC'ma. 
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O atla.'C trata de t11d11: tlt~ mt:Ífl ambi••lllt' ao ctmsumtl d~ f"lll'r~:in r/ilri•·n 

Distribuição já começou 
Os I .SOO exemplares do alia~ :un

biCnlal jj estio sendo di~tribuídos cm 
todo Bra.~il para univcrnidadc:s. mi
ni!ilériul. secn:lari:L~ de meio ambien
te e planejamcnto c organi7.açiic:s 
não-govcmamc:nlais. 

"E uma ferramenta de plancjamcn
to ... define lia roido Manos de Le
~. secretário de Coordc:naçllo dos 
A!i.ownlal do Meio Ambicnlc. 

Segundo ele, o sovcrno vai poder 
identifiCai' onde CSlio as regiões fada
das ao desenvolvimento. conhecer o 
potencial da regiilo c plancjar melhor 
o in~imcnto. Pnrlanlo, é um in<tru
mcnto para governantes c çmprc~a
riado em seral. 

Por exemplo, na Amv.únia. o vt.:tur 
(tendência) de desenvolvimcnlo indica 
que a regiio será a principal fomec:e
dora de madeira do planeta. por causa 

(À Mesa, para decisão.) 

di.t cxall~t:.1u d:L' rcSt..1VíL'-' mundiais. 
IJmitação- Antes desse atia< ~'S

fk."<:iali7ado. os anterior<:<; se limiravano 
a descrever apena."t os rccur~c•" natn* 
rais. corno as cmuliçloe< du suJo. pur 
c:xeinjllo. 

"E um trabalho de l-ar:itcr didático 
muito ric:o. com muitos !,!ráf~t:os c in
formaçi'ic:s. É útil no planc:jamento da 
rac:ionali7.ação du meio ambiente··. 
analisa o profc!i."'lf de c:arrogr:tlia da 
Universidade de Brasil i :o. Osmao· de 
Carvalho. 

Se tomannos como exemplo u ~~,.. 
si><tcanado<.'t.:nadu. vc•ilicmtM>Snnl~d 
de ~'tNIIJIRNIK."'illk."ttiO mnhicnt:ol da I C· 

giiio: U llta('la Ut<JSlrn ii ClHIImniuaçãn 
do solo c dai.glta(JIW agr<~itxK:ns c pw 
garimpo, além de indicar onde existe 
exploração madeireira e a quanta~ an
da o ~o;c• de erosão do solo. 
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REQUERIMENTO N2 436, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no disposto no art. SO, § 2°, 

da Constituição Federal e tendo em vista o inciso I 
do art. 215 do Regimento Interno do Senado Fede
ral, requeiro a Vossa Excelência sejam encaminha
dos, ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Indústria, 
do Comércio e do Turismo, Dr. Francisco Oswaldo 
Neves Domelles, pedido de informações sobre a 
concessão de incentivos fiscais para a instalação de 
indústrias automobilísticas no País: 

1 - Quais são os incentivos fiscais previstos na 
medida provisória a ser editada? 

2 -Além dos Estados das regiões Norte e Nor
deste, que outros Estados/Regiões serão beneficia
dos pelos incentivos fiscais? 

3 - Qu;tis os critérios utilizados para definir as re
giões a serem beneficiadas pelos incentivos fiscais? 

4- Qual o montante da renúncia fiscal previsto 
para cada um dos Estados/Regiões beneficiados? 

5 -Além do incentivo fiscal, que outros benefí
cios estão emcog~ação? 

6- Quais as instãncias administrativas que arca
rão com a renúncia fiscal? Qual o montante global des
ses incentivos e, na hipótese de abrangerem mais de 
um nível, a quanto montarão os incentivos concedidos: 
péla União, pelos Estados, pelos Municípios? 

7 - Quais as contrapartidas a serem exigidas 
dos beneficiários dos incentivos? 

8 - Além da indústria automobilística, que outras 
atividades seriam beneficiadas pelos incentivos? 

9- Para quando está prevista a edição da me
dida provisória em questão? 

Justificação 

Notícias veiculadas pelos jornais atribuem, à 
ex-Ministra da Indústria do Comércio e do Turismo, 
a declaração de que o Governo irá editar Medida 
Provisória concedendo incentivos fiscais para a ins
talação de indústrias automobilísticas nos Estados 
do Norte e do Nordeste. 

A veiculação dessas declarações fez com que 
indústrias estrangeiras, que se preparavam para ins
lalar-se no tenritório nacional, suspendessem sua 
decisão, à espera da edição do documento legal. 

Acontece que referidas notícias excluem, limi
narmente, a região sul do Estado do Rio Grande do 
sul, legalmente compreendida entre aquelas benefi
ciárias dessa modalidade de incentivo. 

Assim, além de se conhecerem os cr~érios que 
fundamentam tal intenção do Governo Federal, ter
se-á a explicação para a exclusão da metade sul do 
território gaúcho das prioridades governamentais. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1996. - Se
nador Pedro Simon. 

Indústria automobilística Medida provrsona vai 
conceder desconto em impostos à quem instalar fá
brica na região 

. NORDESTE TERÁ INCENTIVO PARA CARROS 

Paulo SHva Pinto 
da Sucursal de Brasffia 

A Ministra Dorothea Wemeck, da Indústria e 
Comércio, disse ontem que o governo vai editar me
dida provisória concedendo inc-entivos fiscais para a 
instalação de indústrias automobilísticas nos Esta
dos do Norte e Nordeste. 

A informação fez a Ásia Motors, coreana, que 
ontem recebeu permissão do governo para produzir 
carros no Brasil, adiar o anúncio de onde vai se lo
calizar sua primeira fábrica. 

O presidente da Asia no Brasil, Washington Lo
pes, havia dito, após encontro com o presidente Fer
nando Henrique Cardoso, que a empresa já tinha 
definido se instalar no centro-sul. 

Agora decidimos esperar o anúncio das novas 
regras do governo, disse. Segundo Dorothea. os 
acordos da Organização Mundial do Comércio pre
vêem a concessão de incentivos para desenvplvi
mento regional. 

O presidente mundial da Mercedes-Benz, Hel
mut Wemer, confirmou a instalação de uma fábrica 
para produção de carros em Juiz de Fora (MG). 

Risadas 
'Gostaria de dizer quem chama meu governo 

de tímido que quem ri por último ri melhor. Eduardo 
Azeredo (PSDB), sobre a disputa com outros Es
tados. 

Até 1999 a fábrica da Mercedes estará produ
zindo anualmente 70 mil carros de um novo modelo, 
compacto, a ser lançado em 97 na Alemanha. O mo
tor e o cãmbio serão importados da matriz. 

O Brasil será o único país no mundo a produzir 
carros de passeio da marca - hoje a Mercedes já ta
brica ônibus e caminhões em vários países, incluin
do o Brasil. 

A fábrica da Mercedes-Benz vai receber R$400 
milhões de investimentos. 

A fábrica da Asia Motors receberá R$500 mi
lhões para produzir 60 mil unidades do Towner, um 
mini-furgão para sete pessoas, e do Topic (para 16 
pessoas). 

Segundo Dorothea, estão previstos R$16 bilhõ
es de investimentos por parte da indústria automobi
lística no Brasil.· 

(À Mesa para decisão.) 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Os re· 
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Eman· 
desAmorim. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 437 DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 210, § 12 do Regi· 

menta I ntemo do Senado Federal, seja transcrito no 
Diário do Congresso Nacional, para que conste 
dos anais o editorial da Folha de S.Paulo, intitulado 
Ensino ruim e elitista e publicado na edição n• 
~4.506. de 7 de maio último, à página 1, em anexo. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Sena
dor Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO N2 438, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no disposto no item 2 do art. 

210, do Regimento Interno do Senado Federal, re
queiro a Vossa Excelência submeta à Casa o pedido 
de transcrição, nos Anais, do artigo do Jornalista 
Paulo SantAna, publicado à página 50 da edição de 
20 de abril de 1996, do Jornal Zero Hora, intitulado 
O dever de morrer. 

Justificação 

Trata-se, Senhor Presidente, de uma análise 
da maior pertinência e clarividência. A repetição de 
fenômenos como as chacinas da Candelária, do Ca· 
randiru, de Corumbiara e, mais recertemente, de El· 
dorado de Carajás, quase leva a sociedade a crer 
que, à polícia, cabe reagir, com os instrumentos de 
que dispõe, aos movimentos de rebeldia e contes!· 
ação da sociedade, sufocando, a ferro e fogo, suas 
manifestações. 

Na verdade, à polícia compete, como expõe, 
com meridiana clareza, o articulista, fazer uso de 
seus instrumentos e recursos, com a parcimônia que 
lhe asseguram a ação desprovida de paixão e apoia· 
da em treinamento no combate aos movimentos se
diciosos. O direito de matar não é inerente ao risco 
de vida do policial, sentencia. 

O jornalista Paulo SantAna é, sem favor, um 
dos maiores e mais competentes articulistas deste 
País e dignifica, com a sua presença, a imprensa 
nacional e gaúcha, em particular o Jornal Zero 
Hora, por sua vez, um dos mais importantes veícu
los da imprensa nacional. 

Deste modo, Senhor Presidente, para que ou
tros senadores ,,···deputados disponham do privilégio 
de tomar contato com este artigc e vara que as 
idéias nele expostas fiquem preser1adas para a pos
teridade, re.::ueiíc a Vossa Excelência que, ouvida a 
Comissão Diretora, submeta a Plenária este Reque
rimento. 

Sala das Sessões, 8 de :t"laio C;:; 1986. - SE:na.~ 
dor !"t:""~ér·~ s:mon. 

O SR. Pi1ESIDENT:E (' .,,, .. ·><npos) • C-e 
acordo com o art. 210, § 19, de> r';-:_.,-,-7,:c0 !nterno, 
os requerimentos serão submstí0•.; , " .,-:·ne da 
Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento q~-~ , ::,-;.i ::ao ;;e!o 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senajor C:ms.t;des 
Amorim. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 439, Gi'õ ·; S9ô 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no disposto no Ge.p[tc;io .11 do 

Título IV do Regimento Comum, requai·<:: a Vossa 
Excelência a realização de Sessão Solene do Con
gresso Nacional, destinada a homenagear C· ex-Pre
sidente da República Portuguesa, Dr. Mário Jl.lberto ' 
Nobre Lopes Soares. 

Justificação 

Mário Alberto Nobre Lopes Soares - ou. sim
plesmente Mário Soares, como é conhecido em fedo . 
o mundo - nasceu em Lisboa, no dia 7 de dezembro 
de 1927, filho único do casal João Lopes Soares e 
Eliza Nobre. 

Seu pai, de uma família de camponeses mo
destos da região de Leiria, se ordenara padre, por 
conveniência familiar, vindo a abandonar as ordens 
para ligar-se à mãe, que, por sua vez, deixou o mari
do e a pensão que possuíam em Lisboa. 

A sólida formação intelectual assegurada pelo 
seminário possibilitou a João Lopes Soares alcançar · 
postos importantes na I República Portuguesa, da 
qual foi Ministro. O espírito empreendedor, por outro 
lado, levou-o à criação do Colégio Modema, uma 
tradição no ensino lisboeta. 

Já a mãe de Mário Soares, de origem modesta 
e pouca cultura, distingui-se pelo caráter forte e prá: 
tico, que iria legar ao filho, juntamente com suas fei· 
ções arrendondadas e joviais. 

O casamento entre eles só v!ria 1 se co'1c:reti· 
zar em 1933, quando o filho já alcar:c~'a 9 anos de 
idade, e após vencidos obstáculos q•. ·~se ;ntransoo
niveis, à época. 
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O meio em que Mário Soares cresceu caractec 
rizou-se pelo convívio com professores que tinham 
entre si, um traço comum: a oposição ao regime fas
cista de Antônio Salazar e o convfvio com os ideais 
republicanos e liberais. Conspiradores quase por 
profissão, eles freqüentarn; assiduamente, sua casa 
para discutir Portugal e o mundo, indo até altas ho
ras da noite, idealizando maneiras de derrubar o re
gime salazarista. 

Apesar do ambie~te em que se criou, Mário 
Soares é um estudante folião, irreverente e poucó 
estudioso. Recusa-se a ser tratado como "o filho do 
diretor". Em caso de desobediência coletiva "é ele o 
primeiro a dar a cara", como testemunha Raul Rego, 
seu professor de latim, no terceiro ano do colégio. 

Latim e matemática, aliás, sãó as matérias que 
mais o aborrecem. Literatura, história e filosofia irão 
interessá-lo já nos anos finais do liceu. Isto, talvez, 
porque seu espírito aberto e jovem se deixa influen
ciar, finalmente, por três figuras que as circunstân
cias da luta contra o regime farão dele se aproximar. 

A primeira dessas figuras foi Álvaro Cunhal que 
viria a se tomar o legendário secretário-geral do Par
tido Comunista Português, o PCP. Cinqüenta anos 
depois, Cunhal relembra os dois anos em que, como 
ta!"Jtos outros, encontrou "guarida e trabalho no Colé
gio Moderno quando já era bem conhecido como co
munista• e, naturalmente, perseguido pelo Pide. "No 
ambiente antifascista" do colégio, Cunhal é contrata
do como coordenador de estudos. Em meados de 
1941 , mergulha na clandestinidade e é nela e no exmo 
que os dois vottam a se encontrar muitas outras vezes. 

Agostinho da Silva, de idéias opostas a Cu
nhal, foi outro professor do liceu a quem o diretor in
cumbiu de dar "algumas lições de literatura portu
guesa" a seu filho. "O que se ensinou ou se apren
deu sobre literatura portuguesa foi pouca coisa, lem
bra o professor, já que p aluno· tinha um interesse 
político, social - se quiser, humano - pelas coisas. 
Falávamos sobre tudo .... " 

Álvaro Salema é outro que chegou ao Colégio 
Modema vindo de longo cativeiro nos Açores. Com
pleta o trio que influenciou Mário Soares. Recorda 
Agostinho Silva que Salema "era uma figura sensí
vel, de grande abertura de espírito que, na casa de 
Antônio Sérgio, procura defender o que havia de po
sitivo no trabalho do PCP, e, no PCP, defendia o 
que de positivo havia no criticismo sergiano". 

"À distância de muitos anos e de muita expe
riência vivida- Soares recorda -, eles representam 
uma contestação moral intransigente do regime, um 
plano declaradamente socialista." 

O pai queria vê-lo advogado mas Mário Soares 
matriculou-se na Faculdade de Letras. Dali e de sua 
casa ouviu os apelos lancinantes da Rádio Madri, 
através da qual a efémera República Espanhola 
convidava à resistência contra as forças nacionalis
tas de Francisco Franco. Assistiu às forças de Hitler 
invadirem a Polónia, em 1939, dando início à Segun
da Guerra Mundial, cuja evolução, como tantos ou
tros, acompanhou, clandestinamente, pela BBC de 
Londres. 

A rendição da Alemanha, em 8 de maio de 
1945, assinala o incremento da luta contra a ditadu
ra de Salazar. Mário Soares tinha, então, 20 anos e 

. era um dos principais dirigentes da juventude comu
nista. É quando encontra, pela segunda vez, a que 
viria a ser a esposa e companheira fiel dos anos e 
anos de luta, prisões, exnio e, finalmente, a vitória: 
Maria de Jesus. 

Em outubro de 1945, propõe a criação do ramo 
juvenil do Movimento de Unidade Democrátiêa, o 
MUDJuvenil, do qual é eleito o primeiro presidente. 
O novo Movimento cresce, rapidamente, e se torna 
dinâmico e poderoso. Entre as principais reivindica
Ções do MUDJuvenil estão: a libertação dos estu
dantes presos, eleições livres para as associaÇões 
de estudantes, reintegração dos professores afasta
dos e transformação do conteúdo do ensino. 

Em 1948, é preso, pela segunda vez, junta
·mente com outros membros da Comissão Central do 
Partido Comunista Português. A primeira se dera, 
dois anos antes, na prisão de Aljube, onde encontra 
seu próprio pai, preso por mais uma conspiração 
contra Salazar. 

Participa das eleições de 1949, como secretá
rio da campanha do General Norton de Matos à Pre
sidência. Na madrugada seguinte à das eleições -
13 de fevereiro de 1949 - Mário Soares volta a ser 
preso. Está com 24 anos e é descrito, pelos compa
nheiros, como "o mais ferrenho dos otimistas". 

É então gue_Je casa com Maria de Jesus. Ao 
· sair da prisão recusa-se a integrar a direção do novo 

movimento unitário que o PCP tenta criar, em substi
tuição ao MUD. Por isso é classrricado como oportu
nista e "traidor". Em 1951, é expulso do Partido Co
munista. Sobre o episódio, depõe, mais tarde: "Foi 
um período desagradável. Custou-me. Custou-me, 
por exemplo, entrar numa sala e ver tipos antes 
meus amigos me virar a cara .. ." 

Daí vai estudar Direito e "aprender a pensar 
com a própria cabeça", "graças à Pide", que o proibi
ra de ensinar. Vive, então, para a família, cujos filhos 
-João e lzabel- nascem em 1949 e 1951, respecti-
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vamente. Ensina no Colégio Moderno, discute com 
os amigos, freqüenta reuniões literárias, tenta en
contrar uma linha autónoma de pensamento político. 

Em 1958, participa da campanha do General 
Humberto Delgado à Presidência, contra Américo 
Tomás, o candidato salazarista. Volta, desde então, 
a intensa atividade contra o regime de Salazar. Com 
a derrota de Delgado, devida à fraude eleitoral, a 
oposição ao regime ap,?la à violência. A Revolta da 
Sé, marcada para 11 ce março de 1959, falha, e 
seus líderes - entre os quais Mário Soares - são 
presos. As prisões se sucedem. Entre 1946 e 1968, 
foram 12 as prisões que sofreu. No dia 19 de março 
de 1968, foi deportado para a Ilha de São Tomé, de 
onde retorna em 9 de~ novembro, por proposta do 
Primeiro-Ministro Marcelo Caetano, acatada pelo 
Conselho de Ministros. A convite desse, participa de 
dois encontros, cujo tema central foi a questão colo
nial. Revelam-se infrutíferos. 

Sua oposição aos comunistas o faz romper o 
mito sagrado da "unidade antifascista' e criar a Co
missão Eleitoral de Unidade Democrática (CEUD), 
com a qual concorre às eleições e perde. Mas de
monstra ao estrangeiro a existência de uma oposi
ção,· em Portugal, independente do PC, que se dis
tingue, especialmente, em relação à questão colo
nial. Declarado inimigo número um do regime, é, no
vamente, conduzido ao exílio. 

No início de 1970, empreende uma viagem de 
volta ao mundo, graças ao bom dinheiro que ganha
ra com a vitória de uma ação em que atua como ad
vogado. Passa o Carnaval no Rio de Ja11eiro e se
gue para a Argentina, Venezuela, México, Nova Ior
que e Paris, onde é convidado a depor, no Conselho 
da Europa, sobre a violação da liberdade e dos direi
tos humanos em Portugal. Segue para Roma, onde 
prossegue escrevendo o livro de memórias que ini
ciara em São Tomé. 

Em julho de 1970, morre o pai. Volta a Portugal 
mas é obrigado, pelo regime, a retornar ao exflio. 
Instalado em modesto apartamento em Paris, reto
ma as relações· com o Partido Comunista. "Foi um es
forço e uma concessão de minha parte e não foi fácil," 
relembra, a respeito. Com Álvaro Cunhal, estabelece 
uma plataforma comum para o combate ao fascismo. 

Em 19 de abril de 1973, numa reunião em Bad 
Münstereifel, Alemanha Ocidental, da qual partici
pam elementos víndos, especialmente, de Portugal, 
representando a Ação Socialista Portuguesa, cria o 
Partido Socialista, vencendo a oposição de alguns 
membros, entre os quais a própria mulher, que con
sideravam prematura a fundação do PS. 
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A 23 de abril de 1974, finalmente, confirma-se 
as esperanças e aspirações que acalentara durante 
os 30 anos de luta política: o Movimento dos Capitã
es inicia o processo de derrubada da ditadura sala
zarista que parecia eterna. A ação assim se descre
ve, em sua simplicidade: 'Madrugada do dia 25 de 
abril de 1974. Um grupo de jovens oficiais, na sua 
maioria capitães que lutaram nas guerras coloniais, 
toma o poder sem disparar um único tiro. O povo em 
delírio enfeita-lhes -os canos dos fuzis com cravos 
vermelhos, tomando-se esta flor o símbolo da revo
lução portuguesa". 

Mário Soares e Maria de Jesus Barroso ence
tam, então, a viagem de regresso a Portugal, toman
do o Sud-Express, em Paris, no dia 27 de abril de 
1974. O Secretário-Geral do Partido Socialista volta
va à pátria, após 4 anos do último exmo. Já na esta
ção de Vilar Formoso, a primeira em território portu
guês, o trem é obrigado a longa parada. Daí até o 
destino- Lisboa- o atraso se acentua a cada para
da. Portugal está em festa. Viera abaixo, afinal, um 
regime fechado, retrógrado e, via de regra, cruel. O 
trem da liberdade adentrava Portugal trazendo con
sigo, promessas de dias melhores. De Vilar Formoso 
até Santa Apolónia, a cada estação uma parada 
mais longa, uma comemoração mais calorosa, num 
crescendo que termina em quase delírio, quando a 
multidão o obriga a discursar. Era a consagração! 

No dia seguinte, 28 de abril, vai à Cova de 
Moura, onde já o espera, desde a véspera, o Gene
ral Antônio de Spínola, escolhido Presidente da Jun
ta de Salvação Nacional. Sua missão é assim defini
da pelo general: "A revolução necessita de imediato 
reconhecimento internacional. Você tem numerosos 
amigos na Europa e no mundo. É o homem que nos 
vai abrir as portas ... ." 

Nesse mesmo dia, em reunião com a direção 
do PS, consegue esclarecer algumas posições omiti
das no Programa do Movimento das Forças Arma
das. Assim, os socialistas definem como 'objetivo 
mais urgente", o fim das guerras coloniais, "com o 
imediato cessar-fogo e abertura de negociações 
com o Estado de Guiné-Bissau e os movimentos de 
libertação de Angola e Moçambique, na base do re
conhecimento do direito dos respectivos povos à au
todeterminação e à independência". E proclama "o 
pleno di rei! o de todos os partidos democráticos e po
pulares a se organizar em condições de perfeita nor
malidade". 

No dia 29 de abril, Mário Soares vai ao aero
porto receber Álvaro Cunhal. Abraçam-se, fraternal
mente. Mário Soares, porém, relembra, alguns anos 
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-.. mais tarde: "Quando olhei para o seu rosto rígido e o 
vi subir em um carro blindado e daí ler um papel, 
percebi que não estava na: mesma sintonia". Álvaro 
Cunhai, por sua vez, pergunta: "Soares foi me espe
rar no aeroporto? Já não me lembro". São os dois 
grandes líderes da esquerda portuguesa, legitima
dos na luta contra a ditadura. Pena que não se en
tendam! 

O 12 de maio de,1974, primeiro Dia do Traba
lho passado em liberdade, foi marcado por uma co
memoração jamais vivida pela população de Lisboa. 
Soares e Cunhai discursam no Estádio Primeiro de 
Maio. Foi um derradeiro momento de fraternidade. 

Na noite desse dia, Mário Soares parte para 
Bruxelas, como Ministro dos Negócios Estrangeiros 
do I Governo Provisório, que s6 virá a ser empossa
do no dia 16. Viaja em avião da TAP, posto à sua 
disposição para o exercício da missão de "fazer re
conhecer internacionalmente a Revolução Portugue
sa". É recebido por todos os dirigentes da Internacio
nal Socialista: Willy Brandt, Olof Palme, Harold Wil
son, entre outros. Encontra-se com Agostinho Neto, 
líder do Movimento Popular pela Libertação de Angola, 
e com Leopold Senghor, Presidente do Senegal. 

Entre 5 de setembro de 1974 e 15 de janeiro 
de 1975, Mário Soares, na qualidade de chefe da 
Chancelaria portuguesa, assina o cessar-fogo para 
Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Angola, 
fixando as datas das respectivas independências. 
Em 23 de setembro, discursa, pela primeira vez, 
diante da XXIX Assembléia Geral da ONU. 

Segue-se o até hoje pouco esclarecido movi
mento de 11 de março de 1975. Dele, assim fala 
Mário Soares: "No dia 11 de março, eu fui à sede do 
PCP falar com Álvaro Cunha!. Ele está eufórico e 
disse-me: 'Nós e os rapazes (era assim que ele cha
mava os homens do MFA) vamos para a frente. Vo
cês, os socialistas, podem ainda fazer um grande 
bocado do caminho conosoo. Ou vêm ou são pura e 
simplesmente dizimados'. Eu não tinha grandes ilu
sõ.es sobre o Partido Comunista mas nunca me tinha 
passado pela cabeça que ele quisesse reproduzir em 
Portugal, em 1974, a Revolução Russa de 1917". 

Parte à busca de solidariedade para sua cau
sa. Obtém o apoio dos líderes da Internacional So
cialista, que mobilizam a opinião pública européia 
para o perigo do desvio totalitário que corre a Revo
lução Portuguesa. Olof Palme, da Suécia, toma a ini
ciativa da criação de um Comitê Internacional de 
Amizade para com a Democracia e o Socialismo em 
Portugal. James Callaghan, líder do Partido Traba
lhista Britânico vai a Moscou para diZer a Kossiguin 

que, se o PC tomar o poder em Lisboa, a Conferên
cia de Helsinque sobre Segurança e Cooperação 
Européia pode ser posta em causa. Nas eleições 
que se seguem, o PS obtém 38% dos votos, contra 
12,5% para o PCP. Na segunda colocação, fica o 
PSD de Francisco Sá Carneiro. 

No final de 1975, com os cofres da nação a 
zero, Mário Soares é convocado pelo Ministro das 
Finanças do VI Governo Provisório: são necessários 
300 milhões de dólares. No dia seguinte parte para 
Bonn e obtém de Helmut Schmidt o dinheiro neces
sário. 

Desde 1973, as economias ocidentais enfren
tam as dificuldades do primeiro choque do petróleo. 
Portugal vive o drama adicional dos movimentos po
líticos internos. Nos dias 13 e 14 de março de 1976, 
reúne-se no Porto, o Comitê de Amizade e Solidarie
dade com a Democracia e o Socialismo em Portu
gal, criado um ano antes. Aí se encontram os líderes 
da Internacional Socialista: Willy Brandt, Olof Palme, 
François Mitterand, Felipe Gonzales, Bruno Kreisky, 
De Martino e Mário Soares. "A Europa está donos-

. co", proclama E volta a ganhar as eleições. · 

A linha de orientação que adotará na coristitui
ção do governo decorre do papel que o PS desem
penhara durante os dois primeiros anos da revolu
ção: enfrentar o PCP sem deixar que a direita tire do 
fato maior proveito político. ·o PS não quer alianças 
nem com os comunistas nem com os partidos de di
reita". 

O Presidente da República escolhido, em se
guida, pelos nove membros do Conselho da Revolu
ção é Ramalho Eanes. As dificuldades do país são 
imensas. No campo econômico tanto quanto no polí
tico. Uma conjugação de votos contrários do PSD, 
do CDS e do PCP derruba seu primeiro governo. 
Rapidamente, negocia com o CDS um segundo 
mandato que vai se revelar muito frutífero apesar de 
breve. Consegue equilibrar as finanças. "Não se tra
ta, agora, de construir o socialismo. Trata-se de re
cuperar a economia deste país para salvar a econo
mia portuguesa", declara no discurso de posse. 

A assinatura do Tratado de Adesão de Portugal 
à Comunidade Eoonômica Européia é o último ato 
de seu governo. Era 12 de junho de 1985. No Mos
teiro dos Jerônimos, em Lisboa, na presença de to
dos os chefes de governo da CEE, Soares subscre
ve o Tratado. Logo depois, Ramalho Eanes dissolve 
a Assembléia da República e convoca novas eleiçõ
es. A política de austeridade que adotara leva o PS 
à sua maior derrota. Sua imagem começá a renas
cer das cinzas quando, em dezembro desse ano, os 
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candidatos vão à televisão debater ao vivo, dois a 
dois, suas idéias. 

Em 16 de fevereiro de 1986, é eleito por uma 
razão fundamental: independentemente de todo o 
resto Soares é a garantia de que, haja o que houver, 
a liberdade estará assegurada. Sua eleição quebra 
todas as previsões. Em seu discurso da vitória, pro
clama: ·A minha vitória é a vitória das idéias genero
sas do 25 de abril, da democracia, da liberdade, da 
serenidade e da concór~ia". 

Mário Soares leva para a presidência a ener
gia, o otimismo, a confiança e as grandes idéias que 
marcaram a sua vida de combatente político. Vai 
pregá-las pelo país inteiro, animando, incentivando, 
apontando o caminho de um futuro melhor pelo qual 
valerá a pena trabalhar. De Belém, ele procura 
transmiti r à política um sentido nacional e uma di
mensão cultural. Muito depressa o país vai se render 
a ele e se rever nele. 

Soares quer deixar o seu testemunho de prota
gonista da História como um dos grandes líderes do 
século XX. As memórias tomaram-se sua grande 
obsessão. Mas o mundo de hoje é um desafio apai
xonante: "Eu penso que a política internacional des
de o pós-guerra se está a modificar profundamente 
nos nossos dias. É possível conceber as relações in
ternacionais em bases completamente diferentes, 
numa perspectiva pacífica. Os próximos anos vão 
ser apaixonantes para a humanidade - é este o sen
tido fundamental do homem de esquerda, a crença 
no progresso e na capacidade de desenvolvimento 
da condição humana ... " 

Cronologia 
1924 - 7 de dezembro: nasce Mário Alberto 

Nobre Lopes Soares. 
1926 - 28 de maio: um golpe militar derruba a 

I República e impõe uma ditadura que irá durar 48 
anos. 

1942 - Ingressa na Faculdade de Letras de 
Lisboa e inicia-se nas lutas acadêmicas contra o re
gime. 

1945 - maio: organiza manifestações de júbilo 
pelo fim da Segunda Guerra Mundial na Europa e 
contra o governo de Salazar. 

Outubro: é fundado o MUD - Movimento de 
Unidade Democrática. 

1948- janeiro: preso pela PIDE, encontra o pai 
na mesma prisão do Aljube. 

1951 -Desliga-se do Partido Comunista Portu
guês, o PCP. 

1952 - Funda, com amigos, a Resistência Re
publicana e Socialista. 

1958 - Participa da campanha à presidência do 
candidato de or35ição, general Humberto Delgado. 

1959- Participa- da Revolta da Sé, movimento 
civil e militar contra o regime. 

1961 - Maio: Redige o Programa para a Demo
cratização da República. 

1965 - fevereiro: o general Humberto Delgado 
é assassinado pela PIDE. 

Abril: toma-se o advogado da famma do gene
ral Delgado. 

1968 - março! É deportado para a Ilha de São 
Tomé. 

Setembro: Marcelo Caetano sucede Salazar. 
Novembro: Soares regressa a Lisboa. 
1969 - setembro: Cria a CEUD - Comissão 

Eleitoral de Unidade Democrática para participardás -
eleições do mês seguinte. 

1970 - agosto: É forçado a partir para o exmo 
em Paris. 

1972 -maio: Publica, em Paris, Portugal Amor
daçado. 

1973 - abril: Funda, na Alemanha Ocidental, o 
Partido Socialista Português. 

1974-25 de abril: Jovens capitãeS derrubam o 
regime salazarista. 

27 de abril: Mário Soares regressa do exnio. 
12 de maio: Empossado como Ministro dos Ne

gócios Estrangeiros do I Governo Provisório. 
1975 - abril: Os PS ganha as eleições para a 

Assembléia Constituinte. 
1976 - junho: Ramalho Eanes é eleito Presi

dente da República, com apoio do PS, PSD e CDS. 
Julho: Mário Soares toma posse como Primei

ro-Ministro do I Governo Constitucional. 
Novemt,ro: É eleito vire-presidente da Interna

cional Socialista. 
1978 - janeiro: empossado o 11 Governo Cons

titucional, chefiado por Mário Soares. 
Julho: Soares é demitido do cargo de primeiro

ministro. 
1979- dezembro: O PS perde as eleições le-

gislativas. - - -

1980 - outubro: O PS, coligado numa frente 
_ eleitoral, volta a perder. 

1983 - abril O PS vence as eleições legislativas. 
Junho: Soares forma novo governo de coliga

ção entre o PS e o PSD. 
1985 - 12 de junho: Assina o Tratado de Ade

são de Portugal à Comunidade Econõmica Euro
péia. Poucos dias depois, é dem~ido. 

Outubro: O PS sofre sua maior derrota eleitoral. 
1986 - 16 de fevereiro: Mário Soares é eleito 

Presidente da República. 
Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Sena

dor Pedro Simon. 



ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O re
querimento lido será submetido à deliberação do 
Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art. 
255, I, b, do Regimento Interno. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado 
aprovoí:t, em reunião realizada nesta data, 09/05/96, 
os Requerimentos n•s 328, 329, 341 a 344, 357 a 
361, 363, 364, 375, 3~7 a 382, 386, 390, 391, 396, 
397, 399 a 401,404, 405,408 a 412, 426 a 427, de 
1996, de autoria dos Srs. Senadores Gilberto Miran
da, Romeu Tuma, Epitácio Cafeteira, Pedro Simon, 
Lúdio Coelho, Ademir Andrade, José Eduardo Outra, 
Lúcio Alcântara, Eduardo Suplicy, Gilvan Borges, 
Sebastião Rocha, Osmar Dias, Emandes Amorim e 
Antonio Carlos Valadares, solicitando informações 
aos Ministros mencionados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu 
pronunciamento. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a pri
meira Declaração dos Direitos Humanos, em caráter 
oficial, de que se tem notícia surgiu a partir da Revo
lução Francesa. A partir de então, a grande maioria 
das Constituições Federais teve na Declaração dos 
Direitos Humanos a sua grande inspiração, para tra
tar dos aspectos sociais e da participação de um 
povo, respeitando sua cultura, sua religiosidade, sua 
opção ideológica e política. 

Seguindo esse processo histórico, há 50 anos, 
a Organização das Nações Unidas proclamou, em 
assembléia geral, o conjunto de direitos que compõ
em hoje a Declaração Universal dos Direitos do Ho
mem, fundamental para a qualidade de vida e para a 
ampliação da consciência de cidadania. 

Mas olhando a realidade brasileira, temos uma 
grande preocupação. Os direitos humanos estão 
muito longe, já que, marcadamente, convivemos 
com crianças carentes, idosos, homossexuais, ín
dios, portadores de deficiência, negros e mulheres 
sofrendo não só um processo de disCriminação 
como também de exclusão social, considerados ci
dadãos de segunda categoria. Merecem, sem dúvi
da alguma, a atenção da sociedade civil. 

Por que venho à tribuna para tratar dessa 
questão? Porque sabemos que, no sentido dos direi
tos humanos, o Presidente Fernando Henrique Car
doso estará apresentando, oficialmente, na segun-

da-feira, dia 13 de maio, um projeto nacional de di
reitos humanos que deverá ser encaminhado à Câ
mara dos Deputados, onde tramitará como projeto 
de lei. 

Nós do Legislativo teremos, então, a oportuni
dade valiosa de debater e contribuir, somando esfor
ços para que a futura lei realmente contemple todos 
os segmentos sociais, com políticas específicas e 
dotação orÇamentária compatível com as necessida
des a serem atendidas. 

Numa iniciativa da Comissão de Direitos Hu
manos da Câmara dos Deputados, sob a presidên
cia do ilustre Deputado Hélio Bicudo, realizou-se em 
abril a Primeira Conferência Nacional de Direitos Hu
manos. O objetivo dessa conferência foi também o 
de colaborar na elaboração do plano, proporcionan
do a participação de instituições públicas e organiza
ções não-governamentais. Participaram o Fórum 
das Comissões Legislativas de Direitos Humanos, a 
Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Comis
são Nacional de Direitos Humanos, a CNBB, o CIMI 
e outras entidades, que contribuíram, sem dúvida al
guma, para que as sugestões apresentadas ao.:Pre
sidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 
pudessem verdadeiramente expressar a reivindica
ção há muito feita pela sociedade civil. 

O que se verifica no corpo do plano como um 
todo é a visão de que os direitos humanos são inter
dependentes e abrangem toda a dinâmica das rela
ções económicas, sociais e políticas de uma socie
dade. 

Gostaria de destacar, entre tantos aspectos 
igualmente relevantes relativos ao assunto, a ques
tão que diz respeito às Polícias Militares, já que 
consta da pauta da sessão ordinária do Senado hoje 
projeto de lei do nobre Deputado Hélio Bicudo, já 
aprovado na Câmara, que altera o Código Penal Mi
litar. Considero relevante e urgente essa matéria, 
em face dos acontecimentos passados e presentes, 
que vêm, sem dúvida alguma, manchando a história 
das lutas sociais no Brasil. 

Faço esse destaque despida de qualquer-cu
nho preconceituoso ou ideológico, mas consciente 
de que estaremos ajudando os militares e a socieda
de brasileira. Afirmo que não abrimos mão de ·ter 
essa força em nosso País, mas é preciso que de
sempenhem seu papel com a visão voltada para o 
direito de cidadania. 

O projeto revoga o dispositivo que caracteriza 
como crime militar a·prática de ato ilícito por indiví
duo da corporação, mesmo fora do serviço, mas 
com emprego de arma militar. Acrescenta parágrafo 
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dando como· expressa competência da Justiça co
mum os crimes praticados por policiais militares no 
exercício da função policial, contemplando a salutar 
distinção entre serviços de policiamento e atividade 
militar, que por muito tempo vêm se confundindo em 
nossa legislação. 

O fato de os inquéritos policiais estarem a car
go de autoridades militares, quando deveriam ser in
cumbência da polícia j~diciária, instituldã para esse 
fim, seria um argumento forte o suficiente para a 
aprovação do referido projeto. - -

Considero importante ressaltar também outros 
aspectos que evidenciam a necessidade de se apro
var, imediatamente, essa matéria. As Polícias Milita
res tiveram sua origem nos pequenos exércitos que 
se organizaram nos Estados da recém-criada Repú
blica, para defender, justamente, a autonomia do Es
tado federado que estava, então, surgindo. No ins
tante em que essas forças passaram a exercer ativi
dades de policiamento, começou-se a questionar a 
competência da Justiça Militar para o julgamento de 
delitos de natureza comum, como aqueles pratica
dos nas atividades de policiamento que são ativida
des civis. 

O Supremo Tribunal Federal manifestou-se 
inúmeras e inequívocas vezes no sentido de que, se 
a função-é civil e não militar, então, o crime é co
mum. Realmente, o papel das Polícias Militares é 
confuso. São militares enquanto são força de reser
va do Exército, e são policiais enquanto são segu

. rança pública. 

Daí o equfvoco de se atribuir processo e julga
mento de atos praticados por policiais militares à 
Justiça Militar. E daí a instituição de uma Justiça 
corporativa, que gera a impunidade, mola da vio
lência que, consternados, estamos observando 
nas mais variadas situações, notadamente as que 
marcam os conflitos agrários e os casos de Vigário 
Geral e Candelária, que, graças a Deus, estão sen
do apurados. 

Além do mais, o Brasil é o único Pafs que julga 
crimes comuns na Justiça Militar. A existência de 
uma Justiça especial privilegiada para julgar policiais 
é inédita internacionalmente. Mesmo nos países 
onde existe polícia militarizada, como é o caso de 
Itália, França e Canadá, seus membros são julga
dos, em crimes ocorridos no exercício de suas fun-
ções policiais, por juízes e tribunais eomuns. · 

Encareço, "então, aos nobres ·Pares o empenho 
na aprovação dessa matéria. É lamentável o equívo
co de se manterem inquéritos, processos e julga
mentos policiais a cargo da Justiça Militar. 

Na oportunidade em que o Governo do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso estará apresen
tando ao Congresso Nacional esse plano nacional 
dos direitos humanos, cujo conteúdo contempla a re
formulação das Pol feias Militares, é de todo funda
mental que aproveitemos o referido projeto como 
forma de contribuição para o avanço do processo 
democrático em nosso País. Que não haja outro 
compromisso,. outro viés que não aquele da demo
cracia plena na funçã()da Polícia Militar e·no julga
mento no caso do extrapolamento. 

Assim fazemos porque acreditamos que o Po
der Público reúne todas as condições para dar segu
rança ao cidadão. A sociedade civil, desarmada, es
pera que as nossas polícias, as nossas Forças Ar
madas estejam, nas suas funções, voHadas para a 
nossa segurança, com responsabilidade e garantia 
da qualidade do exercício da profissão. 

Não poderíamos deixar de contribuir não ape
nas com o projeto do Deputado Hélio Bicudo, mas 
também com essa reforma feita pelo Presidente da 
República, que é de garantir direito social e direito 
humano, que são extremamente importantes. 

Juntamente a este meu pronunciamento, .gos
taria ainda de ressaltar a necessidade de termos no 
Senado Federal uma comissão de direitos humanos. 
Tive oportunidade de perseguir essa idéia na Cãma
ra dos Deputados, onde foi instalada essa comissão, 
por meio do projeto aprovado do Deputado Nilmário 
Miranda, que é do meu Partido. Posso afirmar, Sr . 
Presidente, que a comissão tem feito um trabalho re
levante na Câmara dos Deputados. 

Sabemos que, nos congressos internacionais, 
existem Comissões de Direitos Humanos. O Con
gresso do Brasil estava um tanto quanto diferente 
dos outros, mas, agora, já temos a referida comis
são na Câmara dos -Deputados. 

Tenho aqui um pedido; a princípio seria um 
projeto, mas fui aconselhada, na medida em que es
tamos tratando do novo Regimento da Casa, a ape
nas sugerir que o Regimento absorvesse mais uma 
comissão, que seria a Comissão de Direitos Humanos. 
Espero que ela seja instalada também no Senado Fe
deral, ainda que acoplada a uma outra, porque sabe
mos das dificuldades para a sua criação. Ela requer 
não apenas pessoal, mas tempo hábil para tratar de 
assuntos que verdadeiramente tomarão conta do de- . 
bate nacional, das reivindiCaÇões e inclusive dos acor
dos feitos pelo Brasil na questão dos direitos humanos. 

Portanto, fica aqui um pedido de apoiamento a 
V. Ex"s, para que a Comissão de Direitos Humanos 
seja instalada também no Senado Federal. 
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Eu não poderia concluir, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, sem antes dirigir-me à figura da mi
nha Companheira de Partido, a Senadora Marina 
Silva. Relutei em fazê-lo por S. Ex" pertencer ao 
meu Partido. Mas já houve manifestação do Sena
dor Eduardo Suplicy e de outros Senadores pelo 
prêmio recebido pela nossa Senadora. Portanto, en
tendi que eu também deveria prestar essa homena
gem à minha Comp8[1heira e acredito que esta 
Casa, que já se manifestou, endossa as minhas pa
lavras neste momento. 

O Prêmio Ambientalista Goldman de 1996 para 
a América Latina e Caribe, entregue em São Fran
cisco, Califórnia, em cerimônia realizada em 22 de 
abril, coube à brasileira, cidadã e Senadora Marina 
Silva, juntamente com outros nomeados, que acredi
tamos serem, como a nossa Senadora, dignos de 
receber esse prêmio - é a segunda vez que um bra
sileiro o recebe. 

A Senadora Marina Silva foi indicada para con
correr a essa premiação por sua luta em defesa das 
populações da Amazônia, especialmente os serin
gueiros. Todos conhecemos e admiramos a sua tra
jetória de luta. Suas palavras sinceras e dignas nos 
emocionam. Quantas lições aprendo quando a Se
nadora Marina Silva ocupa a tribuna! É fraterna nas 
divergências e posiciona-se com muita solidariedade 
em vários temas aqui abordados. ComCJ.Professora 
de História, S. Ex" tem contribuído, nos debates, 
para o resgate da verdadeira história das etnias do 
povo brasileiro. Seus pronunciamentos têm trazido, 
para esta Casa, elevada que é, cada vez mais pres
tígio e consideração por parte da sociedade. 

Essa Companheira, que tanto tem defendido 
políticas ambientais e sociais para os povos da flo
resta, merecia de mim esta manifestação em plená
rio. Eu não podia ficar calada, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, na medida em que alguns doS meus Pa
res já se manifestaram a respeito, e porque tenho 
em S. Ex" uma grande amiga e companheira. Muitas 
vezes a consultei aqui, neste plenário, antes de to
mar uma decisão de recuo ou de avanço. S. Ex" tem 
sustentado os seus princípios e os princípios do Par
tido dos Trabalhadores de forma equilibrada e com 
muita solidez, e merece o meu carinho particular e 
especial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência, conforme Parecer n• 226, de 1996, da Co
missão de Assuntos Econõmicos, anteriormente lido, 
não havendo objeção do Plenário, (pallsa); procede-

rá à retificação do art. 2•, § 3°, da Resolução n• 24, 
de 11/04/96, do Senado Federal, que tinha a seguin
te redação: 

"§ 3° - Os Títulos 531826, descritos na 
alínea g, deverão ser registrados no Cetip, 
por se tratarem de títulos emitidos para pa
gamento de precatórios judiciais." 

e passará a ter a seguinte: 

"§ 3° ·- Os títulos emitidos em razão 
do vencimento dos títulos mencionados no 
parágrafo anterior deverão ser registra
dos no Cetip, por se tratarem de títulos 
emitidos para pagamento de precatórios 
judiciais.• 

A Presidência tomará as providências necessá
rias à republicação da referida Resolução, com a de
vida retificação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador Emandes Amorim. 

É lido o seguinte: 

OF. N2 275/P 

Brasma, 8 de maio de 1996 

Mandado de ln junção n• 491-9/400 
lmpetrante: D & F AgrCJ.peCuária S/ A 
lmpetrado: Congresso Nacional 

De ordem, à Secretaria Geral da 
Mesa,com cópia à Advocacia do Senado 

9-5-96- Carlos SantAnna, Chefe de 
Gabinete. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Supremo 

Tribunal Federal, e sessão plenária realizada no dia 
2 do corrente mês, deferiu, em parte, por maioria de 
votos, o mandado de ir:tjli~o em epígrafe, para no
tificação dessa Casa, com o fito de elidir a mora na 
regulamentação do art. 192, § 3", da Constituição 
FederaL 

Renovo a Vossa Excelência o testemunho do 
mais alto apreço e elevada consideração. - Ministro 
Sepúlveda Pertence, Presidente. 

O SR. PReSIDENTE (Júlio Campos) - O ofício 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, oficío que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Emandes 
Amorim. 

É lido o seguinte: 
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OFÍCIO N2 489-L-BI.Parl/96 

Brasnia,8 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex•. que o Deputado Benito 

Gama deixa de fazer parte da Comissão Mista desti
nada a emitir parecer à Medida Provisória n• 1.412, 
de 25 de abril de 1996, que Dispõe sobre medidas 
de fortalecimento do Si;>tema Financeiro Nacional e 
dá outras providências. 

Indico para a referida vaga Manoel Castro. 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli

veira, Líder do Bloco Parlamentar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O ofício 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofícios q~Je serão lidos pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Emandes 
Amorim. 

São lidos os seguintes: 

OF/AIPSB/50/96 

Brasnia, 8 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os nomes dos Deputados Sérgio Guerra (titular) e 
João Colaço (suplente) como membros da Comis
são Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medi
da Provisória n• 1.417. de 2 de maio de 1996, do Po
der Executivo, que acrescenta § 5° ao art. 4° da Lei 
n• 8.864, de 11 de junho de 1994, e dá outras provi
dências, em substituição aos Deputados Fernando 
Lyra e Ubaldino Júnior. 

Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra, 
Líder do PSB. 

OF/AIPSB/51/96 

Brasília, 8 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excêlencia 

os nomes dos Deputados João Colaço (titular) e 
Sérgio Guerra (suplente) como membros da Comis
são Mista destinada a apreeiar e dar parecer a Medi
da Provisória n• 1.414, de 25 de abril de 1996, do 
Poder Executivo, que isenta do lmpostao de Impor
tação e do Imposto sobre Produtos Industrializados 
bens de informática adquiridos pelo Tribunal Supe
rior Eleitoral, em substituição aos Deputados Fer
nando Lyra e Ubaldino Júnior. 

Atenciosamente, Deputado Fernando Lyra, 
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

A Presidência comunica ao Plenário que exer
cerá a Vice-Presidência da ComiSsão encarregada 
de estudar as propostas de emendas constitucionais 
que versam sobre as medidas provisórias o Senador 
Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet, por 
permuta com o Senador Pedro Simon. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S r"s e Srs. Senadores, quantas vezes, 
junto com V. Ex" e com outros Senadores que com
põem á Bancada da Região Centro-Oeste de nossa 
Pátria, temos comparecido à tribuna para propor 
programas de desenvolvimento para a nossa região! 
Quantas vezes temos retterado a necessidade impe
riosa de promovermos o desenvolvimento do nosso 
País, começando pelo nosso interior! Tem sido essa 
a nossa linha de conduta nesta Casa, chamando a 
atenção para o fato de que é preciso realmente alar
gar as fronteiras que existem dentro do próprio terri
tório nacional. 

Outro dia, ouvíamos aqui, atentamente, um de
bate que se travava sobre o Programa de Garantia 
de Renda Mínima ao trabalhador, de autoria do no
bre Senador Eduardo Suplicy. Ocupava a tribuna o 
Senador José Roberto Arruda, do Distrito Federal, 
que defendia a idéia de que esse programa deveria 
começar peiÕ. nosso interior, abrangendo cidades de 
até 50 mu habttantes. 

Quando o Senador Eduardo Suplicy, num apar
te, interrompeu-o, dizendo que não poderia haver 
discriminação, que o programa tinha de começar já 
por todos os municípios brasileiros, passei a refletir 
muito, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Imaginei se 
não seria melhor começar realmente pelo interior, 
porque um programa desse porte, se lançado nas 
grandes metrópoles, provocaria um inchamento ain
da maior dessas cidades, pois levaria os brasileiros 
do interior, atraídos por esse programa, a deixarem 
o seu hábitat e procurarem dias melhores nos gran
des centros. 

Pois bem, nós, que travamos aqui essa luta 
pela interiorização do País; nós, que estamos procu
rando um programa de desenvolvimento para o Cen
tro-Oeste, que tem mais de 1 milhão de hectares de 
terra ainda agricultáveis, não poderíamos deixar, 
neste momento, de fazer aqui um registro, Sr. Presi-
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dente, Srs. Senadores. Feitas essas considerações 
preliminares, genéricas, é verdade,~ quero registrar, 
com muita alegria, um projeto, de grande conteúdo 
social, que o Presidente Fernando Henrique Cardo
so lançou há poucos dias, a partir do meu Estado, o 
Estado de Mato Grosso do Sul, mas que deve esten
der-se a todo o Brasil. Refiro-me ao vaiEK:idadania, 
uma espécie de bolsa-educação, destinada às crian
ças em idade escolar. ~ 

O Sr. Epitacio Cafeteira - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET - Pois não, Senador 
Epitacio Cafeteira. 

O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador, 
faço apenas uma retificação: não sou correligionário 
do Governador de Bras ma, mas esse programa já se 
iniciou aqui, com uma contribuição de R$1 00 por fa
mllía com filho matriculado no colégio. No Estado de 
V. Ex", onde o programa está-se iniciando, a contri
buição é de R$50,00 por tllho matriculado. Quando 
V. Ex" se retere ao programa de renda mínima, fico 
a imaginar: como devem ser bons os sonhos do Se
nador Eduardo Suplicy! Porque, segundo essa pro
posta, a renda mínima seria em tomo de R$280,00. 
Ora, vimos que, com a aprovação do aumento, o sa
lário mínimo passou para R$112,00. o argumento 
para justificar aumento tão pequeno é o fato de que 
os Estados e os Municípios não podem pagar mais. 
Pergunto: como se pagaria a diferença da renda mí
nima, se os Estados e Municípios não estão poden
do pagar mais do que R$112,00 de piso salarial? 
Louvo o desejo do Senador Eduai"do Suplicy, que 
realmente pretende melhorar a vida de todos, mas 
não vejo onde encontrar recursos; não vejo como 
fazê-lo. Penso que R$112,00 é muito pouco, mas 
R$280 - acredito - não se vai conseguir. Será um so
nho para o qual vamos bater palmas, mas não va
mos alcançá-lo tão cedo. Congratulo-me com V. Ex" 
e também com o Presidente da República por essa 
medida de, no Mato Grosso do Sul, tirar aqueles me
ninos da carvoaria e colocá-los no colégio. Na reali
dade, eles estavam condenados a morrer carvoei
ros. A meu ver, a lei não vem sendo cumprida. Está 
havendo, então, um incentivo para que ela o seja. 
Por quê? Sabe-se que a lei não permite que crian
ças daquela idade trabalhem na carvoaria. Portanto, 
o vale-cidadania pretende é que a lei elaborada pelo 
Legislativo seja cumprida. Isso também acontece 
por este Brasil afora, sobretudo no Nordeste: lá nos 
canaviais também as crianças estão tora dos colé
gios. É preciso que restabeleçamos alguma maneira 
de estudar. As bolsas de estudos foram canceladas, 

toram tiradas da legislação no ano de 1986. Até hoje 
a população carente busca essas bolsas de estudos. 
E, quem sabe, Será o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso quem irá restabelecê-las. Parabéns a V. Ex" 

O SR. EIAMEZ TEBET - Senador Epitacio Ca
feteira, recolho o aparte de V. Ex" como grande con
tribuição ao meu modesto pronunciamento. V. Ex" 
lembra que o Governo do Distrito Federal tem um 
programa idêntico. V. Ex" também ressalta as ne
cessidades do seu -Estado e de todas as regiões do 
Brasil, e, ao fazê-lo, engrandece a atitude do Presi
dente da República. Sua Excelência nesse momento 
reconhece que, ao lado da estabilidade económica, 
deve existir o desenvolvimento social, a melhoria da 
qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. 

Há instantes em que esse Plano, estando em 
andamento como está, aliado ao fenômeno da glo
balização, faz com que enfrentemos o maior flagelo 
da humanidade: o desemprego. Talvez seja esse o 
fator predominante a determinar que as crianças que 
deveriam estar nas escolas estejam trabalhando 
em condições subumanas, indignas, nas caiyoa
rias do meu Estado. Elas ocupam, nq Mato Grosso 
do Sul, cerca de 400 mil hectares, que antigamen
te serviam para plantações de eucalipto e pinus. 
Tratava-se de um programa de incentivo do .Go
verno Federal para industrialização da região: era 
uma fábrica de celulose. Hoje esse maciço flores
tal está sendo transformado em carvão, tomado 
pelo fogo, ocupando brasileiros que necessitam 
trabalhar, ocupando crianças que deveriam estar 
nas escolas e que estão ali mergulhadas em condi
ções subumanas de trabalho, no afã de ajudar o ga
nha-pão de suas fammas. 

Vejo, portanto, em boa hora, este dado real: o 
programa já começou. O Presidente Fernando Hen
rique Cardoso acordou para esse grande drama so
cial do nosso País. No Município pioneiro, F.ibas do 
Rio Pardo, a 92 quilómetros de Campo Grande, as 
famllías de 270 crianças com idade entre 7 e 14 
anos começam a receber no fim deste mês os pri
meiros depósitos do vale-cidadania. 

Em outros 4 Municípios sul-mato-grossense -
na minha cidade de origem, Três Lagoas, Água Cla
ra, Santa Rita do Rio Pardo e Brasilândia - o cadas
tramento está em curso. Setenta e oito crianças do 
Município de Ribas do Rio Pardo serão as primeiras 
de Mato Grosso do Sul e do Brasil a receberem o 
vale-cidadania. Daqui a 15 dias, para cada filho 
mantido na escola, os pais receberão R$50,00. Es
sas crianças trabalhavam com os pais nas baterias 
de fomo onde se fabrica o carvão. 
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Et.r deveria mesmo ocupar esta tribuna para 
saudar a iniciativa desse programa de profundo con
teúdo social, que procura ajudar sobretudo as crian
ças, futuro de nossa Pátria. 

Esse programa surgiu das discussões do Fó
rum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, 
que pretende colocar em prática políticas estabeleci
das no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. Esse C(onselho determinou que fos
sem criadas políticas para agir em três áreas bási
cas: erradicação do trabalho infantil, combate à ex
ploração sexual de adolescentes e apoio ao adoles
cente inlrator. 

A política de apoio à erradicação do trabalho 
infantil selecionou cinco áreas produtivas que em
pregam um contingente considerável de crianças: 
carvoarias, plantações de cana-de-açúcar, sisai, 
erva-mate e cerâmicas. O Ministério da Previdência 
calcula que essas cinco áreas produtivas empregam 
entre 70 mil a 100 mil crianças. 

Essas crianças são cadastradas e matricula
das, e precisam freqüentar pelo menos 75% das au
las para que Prefeitura depostte na conta-corrente 
do chefe de tamma, todo mês, os R$ 50 por criança. 
Além de abandonar o trabalho, as crianças têm que 
freqüentar a escola o dia todo. 

Ouvi, comovido, o depoimento de uma senhora 
de Ribas do Rio Pardo: tem quatro filhos trabalhan
do em carvoaria e vai ter a felicidade de colocar es
ses filhos na escola e receber ao fim do mês a quan
tia de R$200,00 para ajudar no sustento da sua fa
mma. Esse dinheiro é do Programa Brasil Criança
Cidadã, coordenado pela Secretaria de Assistência 
Social do Ministério da Previdência Deixo meu abra
ço de congratulações à Secretária de Assistência 
Social, a ex-Deputada Federal, Lúcia Vânia Abrão 
Costa. 

O dinheiro para o vale-cidadania é repassado 
às prefeituras por meio de convênios entre Municí
pios, Estados e União. São iniciativas como essas, 
espalhando-se aqui e acolá, que vão resgatando a 
enorme dívida social do nosso País. 

A Sr'. Benedlta da Silva- Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Ramez Tebet? 

O SR. RAMEZ TEBET- Concedo o aparte a V. 
Ex", com muita honra. 

A Sr" Benedita da Silva- Senador Ramez Te
bel, estou atenta ao pronunciamento de V. Ex" e sei 
que a iniciativa é de relevância. É aquela história: 
estou fazendo a minha parte. Se cada governante, 
seja municipal, estadual ou federal, tomar essa ini
ciativa como sendo direito social do cidadão, criança 

- e adolescente, essas medidas serão eficazes. Inde
pendentemente de que o Governo Cristovam Suar
que, no Distrito Federal, tenha iniciado a trajetória da 
bolsa-escola, acredito que, como educador que S. 
Ex" é, deseja que esse compromisso não seja ape
nas seu, mas de todos nós, principalmente dos que 
governam. Portanto, a iniciativa é louvável. Quando 
há divergências, contestamos, mas quando há ini
ciativas como essa, aqui nos manifestamos para elo
giar. A iniciativa do Governo foi altamente positiva. 
Em conversa com o Senador Epitacio Cafeteira, S. 
Ex" me dizia que a renda mínima pode ser uma uto
pia. Não acredito nisso. O Governo Cristovam Suar
que apenas está constatando que é possível aplicar 
a bolsa-escola. Os outros governantes que também 
tomarem essas iniciativas, dentro de seus limites or
çamentários, estarão sabendo que terão um lucro 
muito grande, tirando as crianças da rua, acabando 
com o trabalho escravo, dando a elas condição de 
ter uma profissão e também qualificação no seu en
sino. Somente por isso já vale aceitar essa utopia. 
Se alguém iniciar a questão da renda mínima, qual
quer governador ou mesmo o Governo Federal, te
nho certeza de que isso deixará de ser um sonho 
para tomar-se realidade, como está sendo agora a 
bolsa de estudos. Muito obrigada. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senadora Benedita da 
Silva, se faltava alguma coisa ao meu pronuncia
mento, diria que a sua fala o completou. Sei que fal
tava a sua voz, a sua palavra de legftima repre
sentante do Estado do Rio de Janeiro; Senadora 
que sempre abraçou as causas sociais, demonstra 
que neste País e, principalmente, nesta Casa, no 
Senado da República, no Congresso Nacional, há 
uma nova mentalidade, sim Estamos fazendo políti
ca com "p" maiúsculo, sim. Embora muitos critiquem 
esta Casa, o aparte de V. Ex" verti demonstrar essa 
mudança, pois é um aparte de reconhecimento a um 
programa de grande envergadura lançado pelo Pre
sidente da República. E porque se trata de um pro
grama de envergadura, que objetiva atender princi
palmente às crianças, de um profundo conteúdo so
cial, ultrapassa os limites das siglas partidárias e 
deve receber, como espero que receba de toda esta 
Casa e de todos os brasileiros, os aplausos, não 
para satisfazer a vaidade de ninguém, mas para ser
vir de estímulo, a fim de que su~am outras iniciativas 
desse cunho, melhorando a qualidade de vida do 
nosso Pafs. 

Portanto, Senadora Benedita da Silva, agrade
ço imensamente a sua intervenção; se soubesse 
disso, talvez não preeisasse estar aqui, nesta tribu-
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na, porque o aparte de V. Ex", para mim, vale mais 
do que o meu próprio discurso. 

O Sr. Júlio campos. Senador Ramez Tebet, 
permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET- Concedo o aparte a V. 
Ex", Senador Júlio Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa in
forma ao orador que o seu tempo está esgotado. 
Portanto, pediria ao Se(lador Júlio Campos que fos
se breve no seu aparte, para que possamos conce
der ao orador dois minutos, visando ·ao encerramen
to de seu discurso. 

O Sr. Júlio Campos- Senador Ramez Tebet, 
deixei a Presidência desta sessão, na qualidade de 
Vice-Presidente que sou desta Casa, e vim para o 
plenário, a fim, apenas, de dar um pequeno aparte 
ao seu discurso. Estou muito feliz, como homem do 
Centro-Oeste, como homem de Mato Grosso vizi
nho do seu querido Mato Grosso do Sul, pela atltude 
do Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, em iniciar o programa vale-cidadania pela 
nossa região. Realmente, era crucial o problema dos 
menores na região Centro-Oeste; muitos deles não 
estavam em sala de aula justamente pela falta de re
cursos de suas famílias; às vezes, já estavam traba
lhando com oito, dez anos de idade, o que é proibido 
pela Unicef, pela Organização das Nações Unidas. 
Nessa oportunidade, quero dizer a V. Ex" que, além 
desse programa social do vale-cidadania, que o Pre
siden~e Fernando Henrique lançou em boa hora, o 
própno Governo, por meio do Ministério da Educa
ção e do Desporto, está por aprovar um programa 
de complementação do salário do professor brasilei
ro, porque também é muno importante incentivarmos 
os nossos mestres. Já dizia que investir ha educa
ção é aumentar o capital da Pátria. Neste Governo, 
o seto~ da educação no Brasil vem tendo desempe
nho bnlhante, na figura do Ministro Paulo Renato e 
de toda a equipe que comanda o seu Ministério fa
zendo com que o programa social do Presid~nte 
Fernando Henrique agora comece a ter urna ênfase 
importante, para que, no próximo governo, já tenha 
diminuído o sofrimento da grande população brasi
leira. 

O SR. RAMEZ TEBET- Senador Júlio Cam
pos, somente o gesto de V. Ex" deixando a Presi
dênci<> da Casa para me apartear constitui uma hon
ra muito grande para mim. O Centro-Oeste teve sor
te. Esse programacomeçoLi por lá, e dele precisáva
mos, mesmo. V. Ex' deixou a Presidência da Casa e 
entregou-a a outro homem do Centro-Oeste, o Se
nador Levy Dias, que, com toda certeza, também 

aplaude, está contente e conhece os problemas das 
carvoarias no Estado de Mato Grosso do Sul. 

O Sr. Romeu Tuma - Senador Ramez Tebet 
permite-me V. Ex" um aparte? ' 

O Sr. Elcio Alvares - Senador Ramez Tebet 
permite-me V. Ex1 um aparte? ' 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Elcio Alva
rez, se V. Ex" me permitir, em primeiro lugar, conce
derei o aparte ao Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu ·Tuma - PeC{O licença ao meu U
der por apenas alguns instantes. Senador Ramez 
Tebet, anteontem, vendo o Jornal da Bandeirantes, 
emocionei-me ao verilicar o Ministro Reinhold Step
hanes junto às carvoarias, lançando o Programa que 
vai atender cerca de 3.500 crianças que estavam no 
"programa do trabalho escravo do menor no Brasil". 
Essas ações reais que o Governo inicia deixam-nos 
a certeza de que está investindo no programa social. 
Quem mais do que as crianças merece a primeira 
atenção do Governo? V. Ex" discorre sobre um as
sunto que tínhamos a intenção de trazer à tribuna. 
Conversei ontem com o Senador Elcio .Alvares a res
peito, dizendo-lhe que isso mereceria um diSCÓrso, 
mostrando essa preocupação do Governo. O Sena
dor Júlio Campos traz outro tema discutido oritem 
que é a aprovação de 15% dos orçamentos para ~ 
rem investidos na educação primária. Portanto, há 
um conjunto de ações diretas e legítimas do Gover
no, mostrando que está preocupado com o social e, 
dentro da sua capacidade, está investindo e buscan
do uma solução. Cumprimento V. Ex" por estar, 
como sempre, tomando as iniciativas certas nos 
seus discursos, com oportunidade. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Romeu 
Tuma, agradeço imensamente as palavras de V. 
Ex'. Ao afirmar V. Ex" que o Ministro Reinhold Step
hanes esteve nas carvoarias, quero aqui deixar, nes
te meu modesto pronunciamento, os meus agradeci
mentos também a S. Ex", pois foi ao meu Estado, pi
sou o chão daquelas carvoarias, sentiu o cheiro do 
ar poluído por lá e, com certeza, se já tinha o cora
ção enternecido, mais deve ter ficado e saído estimu
lado para prosseguir na realização, junto com o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, da obra social que 
todos esperamos seja construída neste País. 

O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET - Com muita honra 
concedo o aparte a V. Ex•, Senador Elcio Alvares' 
Líder do Governo. ' 

O Sr. Elcio Alvares - Com a brevidade do tem
po, Senador Ramez Tebet, quero dizer que o pro-
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nunciamento de v, Ex" recebe o endosso por inteiro 
da Liderança do Governo. V. Ex", que é um brilhante 
Vice-Líder do Presidente Fernando Henrique nesta 
Casa, traduz agora aspectos de pomica social alta
mente importantes para a convocação de todos que 
ocupam este plenário. O Presidente Fernando Henri
que Cardoso, ainda esta semana, teve a oportunida
de de demonstrar exaustivamente que o Governo 
tem investido na área social. Obviamente, existem 
alguns elementos, que~ às vezes, por não se afina
rem com a orientação política do Governo e, por 
isso, não estarem integrados aos programas que es
tão sendo desenvolvidos, têm permanentemente 
acesso à imprensa para contestar a política social. 
Mas gostaria de registrar, Senador Ramez Tebet, in
dependentemente de todo esse painel que V. Ex", 
com tanto brilhantismo, teve a oportunidade de nos 
mostrar agora, que na área da educação está sendo 
feita uma verdadeira revolução - e educação é pro
grama social. No momento em que o Governo do 
Brasil investe maciçamente em favor dos professo
res,. em favor da melhoria da qualidade do ensino, 
do aparelhamento das nossas escolas espalhadas 
por todo este Brasil, está desenvolvendo um progra
ma social ousado. Eu não me alongaria, porque a 
premência do tempo já está sendo assinalada pelo 
eminente Presidente, Senador Levy Dias, mas V. 
Ex", no instante em que ocupa a tribuna, evidente
mente externa por inteiro o pensamento dos seus 
companheiros da Liderança do Governo. 

O SR. RAMEZ TEBET- Agradeço imensamen
te ao meu Líder, Elcio Alvares. 

Sr. Presidente, finalizando o meu discurso, 
quero registrar que em meu Estado foi assinado um 
convênio, anteontem, terça-feira, no valor de 
US$1.350 milhão, destinado ao repasse de projetes 
de atenção a crianças e adolescentes. A Prefe~ura de 
Campo Grande receberá R$150 mil e o Município de 
Glória de Dourados, quase R$140 mü, para ampliação 
e reforma do Centro Social Brasil Criança Cidadã. 
Com o mesmo objetivo, serão repassados R$234 mil 
para o Município de Ponta Porá, R$140 mil para Dois 
Irmãos e R$128 para Coronel Sapucaia Para Ribas 
do Rio Pardo, onde foi firmado o convênio para a conS
trução do Centro Social, serão destinados R$200 mil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi com emo
ção que ocupei, mais uma vez, esta tribuna. Estou 
feliz por ter sido iniciado esse programa em meu Es
tado, Mato Grosso do Sul, pois, como outras unida
des da Federação, ele passa por sérias dificuldades, 
inclusive para saldar a folha de pagamento com os 
seus servidores públicos. 

Nesta hora, então, que o Governo Federal vem 
em socorro ao Estado de Mato Grosso do Sul e lan
ça esse programa, a partir do meu Estado, para todo 
o Brasil, quero cumprimentar o Presidente Fernando 
Henrique cardoso, o Ministro da Previdência Social, 
a Secretária de Assistência Social, o Governo do 
meu Estado, na pessoa do Governador Wilson Bar
bosa Martins, a Sr" Diretora do Promosul, O. Nelly 
Martins, e dizer que, em outras oportunidades, volta
remos a esta tribuna para abordar outros aspectos 
que são importantes para que o Governo possa res
gatar, ern definitivo, a enorme dívidé! social deste 
Pa~. · 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ramez Te
bet, o Sr. Júlio Campos, 2• Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Levy Dias, 32 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ·ao nobre Senador Lauro Campos. S. Ex" 
dispõe de 20 minutos. · 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, o momento azado 
para nos pronunciarmos não é escolhido por nós, 
portanto, já deveria ter cumprido a minha obrigação 
para com um amigo, um colega, um conterrâneo, 
que faleceu aqui, em Brasflia, há uma semana. 

Galba Menegale cursou comigo a mesma Fa
culdade de Direito. Fui admirador de parentes seus: 
Eli Menegale, meu professor de português, e Bereni
ce Menegale, uma artista que conquistou não ape
nas Minas Gerais, mas que transbordou a sua arte 
para o Brasil afora. Eli Menegale, como eu, veio no 
início dos anos 60 para Brasflia; percorremos o mes
mo caminho da poeira. Ele, que era um homem tran
qüilo, sereno, modesto e genuinamente autêntico, 
que cultivava amor e geração, que cultuava o amor 
ao próximo, veio crescendo com Brasflia. E, depois 
de deixar de dar o seu concurso à Caixa Económica 
Federal, entre outras coisas, tomou-se Ouvidor-Ge
ral da República quando era Ministro da Justiça o 
nosso também conterrâneo e ex-Senador, Maurício 
Corrê a. 

Portanto, foi .naquele momento em que a sua 
suavidade e a sua integridade lutavam para se impor 
nesta terra violenta, nesta terra em que cada vez 
mais o engodo, a mentira, a ousadia se manifestam 
através de suas múltiplas formas de expressão, que 
Galba Menegale, com a sua tranqüilidade, a sua ho
nestidade, defrontou-se com um bando que assalta
va o Brasil aqui em Brasflia. Essa gangue de que 
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apenas suspeitamos - porque viVe nas sombras -
tem se tomado cada dia mais atrevida.· E agora, há 
cerca de 20 dias, um dito comerciante, partícipe des
sa gangue, foi eliminado por um elemento que im
portava de diversos países mercadorias do setor 
médico-hospitalar a preços aviltados e ganhava to
das as concorrências do Ministério da SaCide. Foi 
assassinado por seus concorrentes nessa livre con
corrência selvagem, que domina tantas vezes o mer-
cado brasileiro. < 

Logo em seguida, Galba Menegale - porque 
quando Ouvidor procurou pôr cobro a essa máfia 
que rouba da SaCide e permite que a doença assalte 
o Brasil - colocou a mão nessa ferida e, poucos dias 
antes da sua morte, do seu assassinato, foi objeto 
de um assalto onde lhe roubaram a carteira a fim de 
poder identificar, na hora do crime, se se tratava 
realmente de Galba Menegale. 

E assim foi feito, quando saía de sua residên
cia, no Lago Sul, depois de entrar em uma farmácia, 
Galba Menegale foi idenmicado, seguido, e, final
mente, mais uma vez, tal como acontecera dez dias 
antes, abatido pela mesma máfia ... 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Lauro Campos, a Mesa interrompe V. Ex' para pror
rogar a Hora do Expediente por 15 minutos, para 
que V. Ex', antes da Ordem do Dia, possa concluir a 
sua oração. 

O SR. LAURO CAMPOS- Muito obrigado. 
De modo que presto a minha homenagem a 

essa figura exemplar, cuja morte recebe o relevo 
que empresta a sua calma e a sua tranqüilidade 
diante da violência e, até agora, da impunidade do 
ato. Os sicários armados o abateram; e ele, inerme, 
desarmado, contava apenas, em sua defesa, com a 
tranqüilidade de seu passado honesto e de sua vida 
que ainda lhe prometia anos de continuidade daque
le esforço íntegro e admirável. 

Dirijo, portanto, à famma de Gàlba Menegale a 
expressão do meu sentimento pela forma como o 
fato se deu e pelo próprio fato em si, infausto, senti
do por mim e por todos que conheceram e acompa
nharam a vida exemplar de Galba Menegale. 

Encerrada essa primeira parte de minha fala, 
tratarei agora de outras violências. A violência sistê
mica, a violência de um capitalismo selvagem que 
parece querer utilizar de todas as forças, de todos 
os recursos, para manter a sua sobrevida. E essa 
sobrevida do capitalismo brasileiro, que é parte do 
alto custo da sobrevivência do capitalismo mundial, 
se fez, de acordo com Eric J. Hobsbawn e outros 
pensadores de nosso século, às expensas de guer-

ras, de dissipação e de destruição de grande parte 
da humanidade. 

Assim sobrevive o capitalismo. Não é um mila
gre, como pretendem alguns, semelhante ao vôo do 
besouro, que, contrariando as leis da aerodinâmica, 
consegue voar. 

O capitalismo cria ao seu redor um ambiente 
propício a sua reprodução. E o faz como? Agora es
tamos vendo, aqui no Brasil, o debate a respeito do 
salário mínimo, da. complemeotação do salário, da 
renda, .do vale-educação e de outros recursos com 
que se pretende soi:orrer a miséria que, a cada mo
mento, se aprofunda e se alastra. 

Se tivermos êxito em nosso modelo de desen
volvimento e chegarmos ao nível em que se encon
tra hoje os Estados Unidos, o nosso Governo terá 
ainda que subsidiar, como faz o governo norte-ame
ricano, com US$3.033 os milhões de norte-america
nos que não atingem o salário mínimo. 

E tal como acontece no Brasil, as estatísticas 
usadas nos Estados Unidos e no Japão, são menti
rosas, visam ocultar a situação real em que 5!3 en
contra aquela sociedade. Quarenta milhões djl nor
te-americanos não possuem nem seguro ·de S<~Cide, 
nem seguro de vida, nem seguro de invalidez. Estão 
completamente destituídos e entregues à ditadura 
do mercado livre. 

Neste semana, nos Estados Unidos, a policia 
invadiu um local onde havia exploração económica, 
onde havia o lá considerado trabalho escravo. E fo
ram presos os comandantes do trabalho escravo, que 
remuneravam cada trabalhador em US$430 por mês. 

E agora o nos5o Governo, apoiando-se numa 
estatística completamente adulterada, adota o !GP
DI como índice de correção do salário mínimo - índi
ce que nada tem a ver com a cesta básica nem com 
a cesta de consumo dos trabalhadores -· e dá aos 
trabalhadores brasileiros, aos milhões de escravos 
brasileiros, que ganham não 430 dólares ou reais, 
mas que ganham apenas R$100,00, a migalha de 
12% de reposição pelo taf doiGP-DI, que passou a 
fazer as vezes do INPC, que até então era utilizado. 

Mas o INPC subiu 18% no período, o !GP-DI 
subiu apenas 12% e o lP A subiu 6%. E essa quanti
dade de índices permite ao Governo escolher per
versamente aquele que castiga adequadamente o 
trabalhador brasileiro. Cada trabalhador livre no Bra
sil recebe a quarta parte do salário recebido pelo tra
balhador considerado escravo nos Estados Unidos. 
E não temos os US$3.033 de compensação anual! 

E essas medidas anti-sociais, despóticas, auto
ritárias, estão respaldadas sempre que é preciso por 
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uma medida provisória qualquer, que vem, como 
sabemos, algumas vezes enrolada em presentes, 
em benesses que o Executivo oferece ao Legislati
vo; outras vezes, em ameaça de "fujimorização", 
como a feita pelo Ministro "Serjão" ainda há cerca 
de um mês. 

Agora se sabe que o Banco Nacional, em 
1992, já usava a prática de fabricação de moeda es
cr~ural. Em 1992, de açordo com o Deputado Milton 
Temer, do PT do Rio de Janeiro, foi denunciado que 
um comerciante de São Paulo já havia detectado a 
prática do Banco Nacional de criar moeda, de impri
mir moeda escr~ural, de criar créditos fictícios e de, 
assim, lucrar e enganar, através dessas fraudes. A 
Caixa Econômica Federal recebe - e isso o seu Pre
sidente Sérgio Cutelo esquece11-se de nos contar, 
quando aqui esteve, há dez dias - mais de R$1 bi
lhão para acabar de comprar a parte podre do Ban
co Econômico que foi rejeitada r)elo Excel. Portanto, 
já são R$10.5 bilhões com que o Governo presen
teia a ineficiência, a falência, a incompetência da 
rede bancária privada brasileira. Enquanto isso, en
quanto R$1 0.5 bilhões são repa~dos aos banquei
ros, aos que ainda não faliram, para que adquiram 
de graça os bancos quebrados, enquanto a farra 
continua, aqui, escutamos que o Betinho não preci
sava ter abandonado a sua luta pelo social, que não 
precisava ter-se desesperado e desesperançado 
com o completo abandono do social. O artista Rena
to Aragão seguiu o mesmo caminho que Betinho ha
via trilhado, o caminho da desesperança, deixando 
também a tentativa oficial de socorrer o social tão 
abandonado, tão esquecido, tão ultrajado nesta nos
sa sociedade. 

No mesmo dia, na mesma semana, em que o 
Governo fornece apenas 12% de reposição aos tra
balhadores brasileiros; aos aposentados, ele esten
de a mão da avareza, da injustiça, oferecendo em 
troca de uma reposição devida de mais de 20% ape
nas 15%. Enquanto isso, o Banco Central ofereceu 
aos seus funcionários de 48% a 70% de reposição, 
voltando atrás. Se o Banco Central reconhece que a 
reposição devida é de 48% a 70%, como é que se 
pode oferecer aos aposentados apenas 15% de re
posição? Portanto, a situação vai de mal a pior. E o 
Governo afirma que iria utilizar o resultado da venda 
das empresas estatais para pagar a dívida pública 
que está em R$127 bilhões. Quanto a D. Elena Lan
dau e o Presidente do BNDES arrecadaram com a 
doação das empresas estatais? Até agora R$2,6 bi
lhões apenas, em dinheiro, e a nossa dívida está 
crescendo 10% ao mês. 

Então, tudopara o social, que, na realidade, se 
chama banque";;,, especulador, milionário, feito às 
expensas da concentração de renda mais violenta 
do mundo. Lá, os nossos desamparados recebem 
muitas palavras e muito pouco resultado. 

Um dos modernos autores norte-america
nos, Professor do MIT - Massachussetts lnstl
tute of Technology, encontra-se no Brasil, nesta 
semana, fazemdo · uma série de palestras, Lester 
Thurow. O nobre .professor acaba de publicar o 
seu segundo livro sobre o mesmo assunto, o pri
meiro dos quais se chama Cabeça a Cabeça, re
ferindo-se à concorrência entre Estados Unidos 
e Japão a respeito da prevalência na economia 
mundial. 

Lester Thurow, quando perguntado pelo Jornal 
do Brasil, se ele acreditava que os países pobres 
poderiam um dia alcançar os países ricos, afirmou 
que considerava impossível que isso viesse a acon
tecer. Estamos condenados a uma pobreza sem li
mite e sem fim, que se aprofunda a cada dia, que 
nos espanta a cada momento e que nos entristece 
~a~ . 

Portanto, diante deste quadro, não é possível 
que fiquemos apenas contemplando aquilo que está 
se passando neste País quando, de novo, temos 
uma carta, uma procuração para o BNDES que ape
nas conseguiu arrecadar R$2,6 bilhões, até agora, 
dilapidando todas as empresas estatais vendidas. 
Poderá, sem dúvida alguma, também doar a Vale do 
Rio Doce. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, assim, de de
sastre em absurdo, de absurdo em ausência com
pleta de ética e de respe~o para com o social, apro

. fundamo-nos a ponto de, da direita norte-americana, 
surgir a seg.uinte afirmação: • A maneira pela qual es
tamos cobrando a dívida externa da América Latina 
está criando uma situação de destruição da classe 
média no continente e as condições para uma explo
são que colocará em risco a soberania dos Estados 
Unidos". 

Portanto, eles sabem o que estão fazendo 
conosco. O FMI sabe e manda pedir desculpas, 
mas eles, aqui, continuam a seguir à risca essa 
cartilha da subserviência, essa cartilha da moder
na escravidão, que se firma em argumentos, em 
dados, em palavras e em idéias que nasceram em 
1.873, que faleceram em 1.929 e que, agora, 
saem do túmulo para espantar a América Latina e 
os brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
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Durante o discurso do Sr. Lauro Cam
pos, o Sr. Levy Dias, 3" Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, 2• Secretário. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra como Lfder. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra à Senadora Júnia Marise como Lfder 
do PDT, por cinco minutos. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como lí
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, as 
insatisfações dos servidores públicos federais, em 
todo o País, têm ocorrido não apenas nas delibera
ções de se promover a paralisação do serviço públi
co, como também nas manifestações advindas de 
toda parte do Brasil. 

Particulamnente, gostaria de citar aqui as mani
festações da Magistratura do meu Estado, demons
trando seu inconformismo com a situação a que todos 
os servidores públicos, do Executivo, do Judiciário, es
tão submetidos, pela falta do cumprimento da lei que es
tabelece o reajuste dos salários em janeiro deste ano. 

Já discutimos amplamente essa questão. Já 
demonstramos toda a legislação que originou a de
terminação de o Governo Federal estabelecer o rea
juste em janeiro deste ano. Demonstramos mais: que 
as leis subseqüentes a essa não tiveram qualquer arti
go ou dispositivo que alterasse a fixação legal para o 
Governo Federal reajustar o salário dos servidores. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero 
registrar, rapidamente - já que o tempo que me é 
concedido é apenas de cinco minutos -, uma corres
pondência que nos foi encaminhada pelo Juiz do 
Trabalho Dr. Milton Vasques Thibau de Almeida, nos 
seguintes termos: 

"Dirijo-me respeitosamente a Vossa 
Excelência, nesse Dia Nacional de Protesto 
deflagrado pela Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho, para le
var ao vosso conhecimento a minha insatis
fação pessoal quanto ao desrespeito perpe
trado pelo Poder Executivo Federal à data
base e ao direito de reajuste dos vencimentos 
da Magistratura da União e do Distrito Fede
ral, assim como dos servidores públicos fede
rais, com base nos índices da inflação ocorri
da após a implantação do Plano Real". 

Em todas as cópias que recebTâei atas de au- -
diências de Juntas de Conciliação e Julgamento rea
lizadas em Minas Gerais - não só ém Belo Horizon-

te, mas por todo o interior do Estado - está a de
monstração patente da indignação e, sobretudo, da 
perplexidade desse segmento em relação à falta do 
cumprimento, por parte do Governo Federal, do rea
juste dos salários dos servidores. 

Para dar outro exemplo, leio a ata de uma au
diência: 

"Manifesto preocupação com ausência 
de reajuste dos vencimentos do funcionalismo 
público e da Magistratura da União-e do Distri
to Federal. Os juízes togados do Trabalho exi
gem respeito à data de reajuste anual e corre
ção dos vencimentos com base na inflação 
ocorrida após a implantação do Plano Real". 

Essa é uma ata da Junta de Conciliação e Jul
gamento da Cidade de Congonhas. Há outras, Sr. 
Presidente, que estão sendo encaminhadas a esta 
Casa, tenho certeza, não só para eslã Senadora, 
mas também para todos os demais Srs. Senadores, 
a fim de que tomem conhecimento do protesto e da 
indignação dos servidores-públicos federais. ~ · 

Entendemos, Sr. Presidente, que, mais,~uma 
vez, este Governo não está cumprindo seus compro
missos de campanha, nem aqueles assumidos~dian
te de uma lei que fixou a data-base do reajuste dos 
salários dos servidores públicos federais. 

Nosso Partido e os demais Partidos de Oposi
ção no Congresso Nacional já encaminhamos ao 
Supremo Tribunal Federal uma argüição nesse sen
tido, porque acreditamos que o Senado Federal, que 
o Congresso Nacional deveria promover uma argüi
ção ao Presidente da República visando o cumpri
mento dessa lei que ainda se encontra em vigor. 

Durante o discurso do Sr. Júnia Mari
se, o Sr. Renan Calheiros, 2• SeCretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, su
plente de Secretário. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra, como Líder. 

· O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) 
-Temos matérias em regime de urgência, nobre Líder, 
mas, como a Uderança do PDT já se pronunciou, a 
Mesa não pode negar a V. Ex" o mesmo direito. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Serei rápido. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada

res) - A Presidência agradece. 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA PFL-MG. 

Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.) - Há uma inconformidade no Ple
nário do Senado no tocante à tramitação, na Comis
são Especial, do projeto de Código de Trânsito Na-
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clonai. O substitutivo ao projeto desse Código será 
entregue no próximo dia 29, iniciando-se imediata
mente a discussão na Comissão Especial do Sena
do. O compromisso foi assumido pelo Relator, Sena
dor Gilberto Miranda, perante a maioria dos mem
bros da Comissão, que se reuniu êm riléü gabinete 
na manhã de. hoje. A elaboração do parecer está na 
dependência da conclusão da parte penal, que 
abrange os artigos de n2s 293 a 302. Os assessores 
do Relator que tambéllil participaram da reunião as
seguram que, a despeito da complexidade da maté
ria, a redação definitiva dos artigos está em fase fi
nal, o que permitirá a apresentação tanto do relatório 
quanto do parecer no próximo dia 29. 

Informo que tão logo o parecer seja entregue, a 
Comissão Especial começará a receber as emendas 
dos Senadores membros, com o propósito de dar 
maior celeridade aos trabalhos, de tal forma que a 
matéria, aprovada na Comissão, seja encaminhada 
sem demora a este plenário. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valada

res) - Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Sr. Senador Casildo 
Maldaner. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 95, DE 1996 

Autoriza o Poder Executivo a criar 
uma Escola Agrotécnica Federal no Muni
cípio de Tocantlnópolis, Estado do To
cantins e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É o Poder Executivo autoriZado a criar 

uma escola agrotécnica federal no Município de To
cantinópolis, Estado do Tóeantins. 

Ar!. 22 O estabelecimento de que trata esta lei 
oferecerá cursos de nível médio profissionalizante 
em agricultura e pecuária, com o objetivo de formar 
técnicos especializados em atender às necessida
des sócio-económicas da região. 

Art. 32 A criação da escola agrotécnica federal de 
T ocantinópolis se subordina à necessária consignação 
da dotação orçamentária no Orçamento da União. 

Ar!. 42 A criação de cargos, funções e empre
gos necessários à implantação -e- manutemção da 
unidade de ensino se condiciona à iniciativa exclusi
va do Senhor Presidente da República. 

Art 52 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 62 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Sede da 3• Região Administrativa do Estado do 
Tocantins, o município de Tocantinópolis está locali-

zado na Mesorregião OCidental daquela Unidade da 
Federação, à margem esquerda do rio Tocantins. 

Sua principal atividade económica é a agrope
cuária, setor que absorve a quase totalidade da 
mão-de-obra do município. 

Em face de sua localização geográfica privile
giada e de sua importãncia no contexto socioeconõ
mico da região, bem como da extrema carência dos 
municípios limítrofes, Tocantinópolis experimenta 
grande fluxo de migração daquelas comunidades. 

A ausência de estabelecimentos educacionais 
técnicos profissionalizantes tem sido responsável 
pelo baixo nível da mão-de-obra, contribuindo para a 
inércia do processo de desenvolvimento da região. 

Esse perfil torna imperiosa a criação de unida
de de ensino especializada na formação de técnicos 
em agricultura e pecuária, proporCionando a seus 
alunos um ensino adequado e viabilizando o desen
volvimento da região. 

Esses são os motivos que nos levam a apre
sentar o presente projeto de lei, esperando a apro
vação dos ilustres pares. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Sena
dor José Bonifácio. 

(A Comissão de Educação - decisão 
terminativa.) -

O Sr. Antônio Carlos Valadares, su
plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar
ney, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O projeto 
será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner. 

É lido o seguinte: 

OF. N2 140196-GSRT 

Brasília, 8 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Social Liberal (PSL), sub

meto à consideração de Vossa Excelência a indica
ção de meu nome para compor, como membro su
plente, a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

Respeitosamente, - Senador Romeu Tuma. 

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

A Presidência designa o Senador Romeu 
Tuma para compor, como suplente, a Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner. 

É lido o seguinte: 
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OF. N• 069/96 GLPDT 

Brasília, 8 de maio de 1 996 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex" que o Senador Sebastião 

Rocha permanece como Vice-Líder da Bancada do 
Partido Democrático Trabalhista- PDT nesta casa. 

Atenciosamente, - Senadora Júnia Marise, Lí
der do PDT. 

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 440, DE 1996 

Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 1991 - Comple
mentar. 

Justificação 

Tendo decorrido o prazo regimental sem que a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pro
ferisse parecer sobre a matéria, achamos por bem 
que o projeto deva ser submetido ao Plenário. 
· Sala das Sessões, 9 de maio de 1 996. - Sena-

dor José Eduardo Outra, Líder do PT. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O reque

rimento será incluído. em Ordem do Dia oportuna
mente, na forma do Regimento. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário P-m exercício, Senador Casildo 
Maldaner. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 441, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e 

50 da Constituição Federal combinados com o art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, se
jam solicitadas ao Ministro da Previdência e Assis
tência Social as seguintes informações: 

1. Listar de forma detalhada quais pendências 
da Caixa Económica Federal para com o Ministério 
da Previdência Social foram responsáveis pela sua 
inclusão no Cadastro Informativo (CADIN). Informar 
os órgãos credores, os valores de cada débito e a 
data em que foram contraídos. 

Justificação 

Considerando os termos da Portaria lnterminis
terial n• 1 02, de 2 de maio de 1 996, onde o Ministro 

da Previdência e Assistência Social juntamente com 
o Ministro da Fazenda suspendem, pelo prazo de 
sessenta dias, os efeitos dos registres constantes do 
Cadin contra a Caixa Económica Federal (CEF) com 
vistas a possibilitar a formalização de contratos entre 
a administração direta e indireta e esta instituição fi
nanceira; 

Considerando que, de acordo com notícias vei
culadas pela imprensa a retirada da CEF do Cadin foi 
feita para permitir a reàlização de operações ao ampa
ro do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema Rnanceiro (Proer); e, 

Considerando estar o Congresso Nacional ana
lisando a Medida Provisória que instituiu o referido 
programa, as informações solicitadas têm como ob
jetivo possibilitar um maior entendimento sobre a 
matéria. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. -Sena
dor Eduardo Suplicy. 

(A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N° 442, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 49, inciso X e 50 

da Constituição Federal combinados com o art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so
licitadas ao Ministro do Planejamento as seguintes 
informações: 

1. Listar de forma detalhada quais pendências 
do Banco Económico S. A. -Sob Intervenção -para 
com o Ministério do Planejamento foram responsá
veis pela sua inclusão no Cadastro lnforinatiVo (CA
DIN). Informar os órgãos credores, os valores de 
cada débito e a data em que foram contraídos. 

Justificação 

Considerando os termos da Portaria lnterminis
terial n• 97, de 30 de abril de 1996, onde o Ministro 
do Planejamento juntamente com o Ministro da Fa
zenda suspendem, pelo prazo de sessenta dias, os 
efeitos dos registres constantes do Cadin contra 
Banco Económico S. A. - Sob Intervenção - com 
vistas a possibilitar a formalização de contratos entre 
a administração direta e indireta e esta instituição fi
nanceira. 

Considerando estar o Congresso Nacional ana
lisando a Medida Provisória que institui o referido 
programa as informações solicitada têm como objeti
vo possibilitar um maior entendimento sobre a maté-
ria. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996.- Sena-
dor Eduardo Matarazzo Suplicy. · 
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(À Mesa, para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa Dire
tora para decisão, nos termos do inciso III, do art. 
216, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • A Presi· 
dência comunica ao Plenário que, por lapso, deixou 
de constar nos Avulsos da Ordem do Dia da presen
te sessão -o Projeto de Lei do Senado n• 21, de 
1995, que teve a sua instrução adiada na sessão de
liberativa ordinária de ontem, pelo prazo de 24 ho
ras, a pedido da Relatara, Senadora Marina Silva, 
nos termos dos arts. 48, VI, in fine, e 348, 11, do Re
gimento Interno. 

A referida proposição constará da pauta da 
sessão de hoje, para instrução, como Item n2 16. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário em eJ<ercfcio, Senador Casildo Mal-
darier. · · - · 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 443, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que as matérias constantes dos itens 3, 4 e 5,- sejam 
submetidos ao plenário em 12, 22 e 32 lugar. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Sena
dor Gerson Camata. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Aprovado 
o requerimento, será cumprida a deliberação do Pie· 
nário. 
Item 3: 

OFÍCIO N2 S/25, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos tenmos do Requeri

mento n• 415, de 1996) 

Ofício n• S/25, de 1996, do Banco 
Central do Brasil, encaminhando manifesta
ção daquele Órgão sobre solicitação do Es
tado do Espírito Santo, relativa ao pedido de 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro 
daquele Estado - LFTES, cujos recursos se
rão destinados ao giro de sua divida mobiliá
ria, vencível no 12 semestre de 1996. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos) 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em e.!ercfcio, Senador Casildo Maldaner. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 227, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômicos so
bre o Ofício S n2 25, de 1996, do Sr. Presidente 
do Banco Central do Brasil, que "encaminha soli
citação do Governo do Estado do Espírito Santo 
para que possa emitir Letras Financeiras do T~ 
souro do Estado do Espírito Santo, cujos recur
sos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária 
vencível no 1• semestre de 1996". 

Relator: Senador Gerson Camata _ 
O Sr. Presidente do Banco Central do Brasil 

encaminha a esta Casa, através do Ofício S n• 25, 
de 1996, o pedido de autorização do Governo do Es
tado dO Espírito Santo para emitir Letras Financeiras 
do Tesouro daquela Unidade da Federação cujos re
cursos serão destinados ao giro de sua Dívida Mobi· 
liária vencfvel no 12 semestre do corrente exercício. 

As condições e características da pretendida 
operação são as seguintes: 

a) qtiantidacfe:. a ser ·deiinida na data de resgate 
dos títulos a ser substítufdos, mediante aplicação da 
Emenda Constitucional n2 3 e atualizados nos termos do 
parágrafo 72 do art. 16 da Resolução n• 69, de 1995; 

b) modalidade nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n2 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: 24 (vinte e quatro) meses; 
e) valor nominal: R$1 ,00; 
f) características dos títulos a serem substitufclos: 

Título 

670730 

670731 

670731 

Vencimento 

15·5·1996 
12.6-1996 

15-6-1996 

Quantidade 

17.818.844.439 

20.582.430.834 

25.934.149.944 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Título Data-Base 
15-5-1996 15·5-1998 670730 15-5·1996 

12-6·1996 12-6·1998 670730 1'·6-1996 

15-6·1996 15·6-1998 670730 15-6-1996 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, 
-do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n• 4.216 r'~ ?7 '-89. 
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como se sabe, os limites, as condições e a ins
trução -processual das operações de crédito interno 
e externo de interesse dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios e de suas entidades, estão 
disciplinados na Resolução n• 69, de 1995, do Sena
do Federal. 

A instrução processual, em nosso entendimen
to, satisfaz as exigências contidas no art. 16 da 
mencionada resolução ~esta Casa. 

Por outro lado, de acordo com o Parecer do 
Banco Central, a presente solicitação de autorização 
para rolagem de dfvida mobiliária está dentro dos li
mites e condições estabelecidos nos arts. 3° e 4° da 
citada Resolução. Ademais, a rolagem sob exame 
alongará o perfil da dívida mobiliária do Estado do 
Espírito Santo entre 1996 e 1998, 

A Emenda Constituoional n• 3, de 1993, esta
beleceu em seu art. 5°, que até fins de 1999 os Esta
dos e Municípios poderão emitir tftulos somente para 
o giro do principal devidamente atualizado. Por outro 
lado, o Banco Central adotou o fator de correção 
para determinação do principal dos títulos a serem 
rolados, conforme estabelecido no § 7" do art. 16, da 
Resolução n• 69/95, desta Casa. Ressalte-se que 
esta norma estabeleceu, ln tine, 'devendo o Senado 
Federal definir o percentual de refinanciamneto ade
quado às condições próprias de cada solicitante'. 

Para os exercfcios de 1995 e seguintes, o art. 
27 da referida Resolução estabeleceu o limite de 
11 % de comprometimento da receita lfquida real 
com juros, amortizações e demais encargos de dívi
das negociadas no âmbito da Lei n• 8. 727, de 1993. 
A diferença entre o valor dos pagamentos efetuados 
com as referidas dívidas e o limite de 11% deve ser 
utilizada no resgate de dívida mobiliária. 

Os cálculos do Banco Central do Brasil, confor
me consta às tis. 5 do Parecer Dedip/Diare-
96/04422, de 10-4-96 indicam que o Estado do Espí
rito Santo dispõe de margem de recursos suficiente 
para o resgate de 9,89% de sua dívida mobiliária 
vencível no 1• semestre de 1996. 

Não obstante a pequena margem para resgate 
de parte da dívida vincenda, entendemos que na 
atual conjuntura convém autorizar a rolagem de 
1 00%, porquanto a presente operação, além de não 
incrementar o endividamento do Estado, permite um 
alongamento do perfil de seus débitos já contrata
dos. Desse modo, somos favoráveis ao pleito nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 41, DE 1996 

Autoriza o Estado do Espírito Santo 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 

Estado do Espírito Santo - LFTES, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dí
vida Mobiliária daquele Estado, vencível 
no 1• semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Estado do Esp frito Santo autorizado 

a realizar operação de crédito interno, mediante a 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do do Espírito Santo - LFTES, cujos recursos serão 
destinados ao giro "da Dívida Mobiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1996. 

Art. 2° A operação de crédito referida no caput 
do artigo anterior será realizada nas seguintes con
dições e características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate 
dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação 
da Emenda COnstitucional n• 3 e atualizados nos ter
mos do § 7" do art 16 da Resolução n" 69, de 1995; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 
2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: 24 (vinte e quatro) meses; 
e) valor nominal: R$1 ,00; 
f) características dos títulos a ser subStitiJfdos: 

Título Vencimento Quantidade 

670730 15-5-1996 17.818.844.439 

670731 12.6-1996 20.582.430.834 

670731 15-6-1996 25.934.149.944 

g) previsão de colocação e vencimento· dos tí
tulos a ser emitidos: 

Colocação Vencimento 

15-5-1996 15-5-1998 

1 "-6-1996 1°-6-1996 

15-6-1996 15-6-1998 

Título 

670730 

670730 

670730 

Data-Base 

15-5-1996 

12.6-1996 

15-5-1996 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, 
do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n" 4216, de 27-1-89. 
Art 32 O prazo para o exercício da presente 

autorização é de 270 dias a contar da vigência desta 
Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, em 8 de maio de 1996.
Gilberto Miranda, Presidente - Gerson Camata, 
Relator - Freitas Neto - Roberto Requião -
Eduardo Suplicy - Antonio Carlos Magalhães -
Elcio Alvares - Lúdio Coelho - Beni Veras - Os
mar Dias - Esperidião Amin - Fernando Bezerra 
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- Bello Parga - Pedro Piva - Josaphat Marinho -
Valmir Campelo- Antônio Carlos Valadares- Pe
dro Simon - José Fogaça - Sérgio Machado -
Joel de Hollanda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer conclui favoravelmente à matéria e oferece um 
projeto de resolução. 

Completada a instrução da matéria e estando a 
mesma em regime de ~rgência, passa-se à sua ime
diata apreciação. 

Em discussão. (Pausa.) 
A Presidência esclarece ao Plenário que pode· 

rão ser oferecidas emendas à proposição até o en· 
cerramento da discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto. 
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 da Comissão Diretora 

oferecendo redação final da matéria que será lido 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Casildo 
Maldaner. 

É lida a seguinte: 

PARECER N2 228, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 41, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" 41, de 1996, que autoriza 
o Estado do Espírito Santo a emitir Letras Financeiras 
do T escuro do Estado do Espírito Santo - LFTES -, cu
jos recurso serão destinados ao giro da Dívida Mobiliá· 
ria daquele Estado, vencível no 1• semestre de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
1996.- José Sarney, Presidente- Júlio Campos, 
Relator- Antônio Carlos Valadares- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N° 228, 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 N2 , DE1996. 

Autorizo o Estado do Espírito Santo 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Espírito Santo- LFTES -cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dí-

vida Mobiliária daquele Estado, vencível 
no t• semestre de 1996. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Estado do Espírito Santo autorizado 

a realizar operação de Crédito interno, mediante q 

emissão de Letras Financeiras do Tesouró do Esta
do do Espírito Santo - LFTES -, cujos recursos se
rão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Esta

. do, vencível no primeiro semestre de 1996. 
Art. 2• A operação de crédito referida no artigo 

anterior será realizada nas seguintes condições e 
características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n• 3 e atualizados 
nos termos do parágrafo 7" do art. 16 da Resolução 
n• 69, de 1995, do Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro (LFT), criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, 
de 25 de novembro de 1987; 

. d) p!âZo: vinte e quatro meses; 
e) valor nominal: R$1 ,00 (um real); 
f) caracterfsticas dos tftu/os a ser substitufdos: 

Título 

670730 

670731 
670731 

Veneimento 
15-5·96 
1"-6-96 

15-5-96 

Quantidade 
17.818.844.439 

20.582.430.834 
25.934.149.944 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a ser emitidos: 

Colocação 

15·5-96 

1"-6-96 

15-6-96 

Vencimento 
15-5·98 

1"-6-98 

15-5·98 

Título 

670730 

670730 

670730 

Data-Base 
15-5-96 

1"-6·96 

15-5-96 

h) fonna de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n• 4.216, de 27 de 
janeiro de 1989. 

Art. 3° O prazo para o exercício desta autoriza
Ção é de duzentos e setenta dias a contar da vigên
cia desta resolução. 

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, 
passa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
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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 (José Sarney) - Item 4: 

Ofício n"<S/21, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 421, de 1996) 

Ofício n• S/21, de 1996, do Banco 
Central do Brasil, encaminhando manifesta
ção daquele Órgão sobre solicitação do Es
tado do Paraná, relativa a operação de crédi
to externo junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID, no valor de duzentos 
e quarenta e nove milhões de dólares norte
americanos, equivalentes a duzentos e qua
renta e dois milhões, cento e cinquenta e dois 
mil e quinhentos reais, em 31 de dezembro de 
1995, cujos recursos serão destinados à im
plementação do Programa de Apoio ao De
senvolvimento Urbano e Melhorias de Infra
Estrutura Municipal - Paraná Urbano. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos.) 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1 "
Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 229, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos-CAE, sobre o Ofício S n• 21, de 1996 
(Ofício Presi n• 743, de 19 de março de 
1996, na origem), do Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil, encaminhan
do proposta de contratação de operação 
de crédito ex1erno, com a garantia da Re
pública Federativa do Brasil, entre o Es
tado do Paraná e o Banco lnteramerlcano 
de Desenvolvimento-BID, no valor de 
US$249 milhões, destinados à implemen
tação do Programa de Apoio ao Desen
volvimento Urbano e Melhorias de Infra
Estrutura Municipal - Paraná Urbano. 

Relator: Senador Osmar Dias 

I - Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil, por intermédio do OfícioS n• 21, de 1996, (Ofício 

Presi n• 743, de 19 de março de 1996, na origem), 
encaminha solicitação de autorização do -Governo 
do Estado do Paraná, para que possa contratar ope
ração de crédito externo com as seguintes Caracte
rísticas: 

a) credor: Banco lnteramericano de Desenvol
vimento - BID; 

b) destinação dos recursos: financiar a imple
mentação do Programa de Apoio ao Desenvolvimen
to Urbano Melhorias de Infra-Estrutura Municipal -
Paraná Urbano; 

c) valor pretendido: US$249.000.000,00 (du
zentos e quarenta e nove milhões de dólares norte
americanos), equivalentes a R$242.152.500,00 (du
zentos e quarenta e dois milhões, cento e cinqüenta 
e dois mil e quinhentos reais), em 31 de dezembro 
de 1995; 

d) garantidor: República Federativa do Brasil; 
e) juros: sobre os saldos devedores diários do 

empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre 
determinada pelo Custo dos Empréstimos Qualifica
dos tomados pelo credor durante o. semestre ante
rior, acrescidos de uma margem expressa em ter
mos de uma percentagem anual, que o credor fixará 
periodicamente de acordo com sua política sobre ta
xas de juros; 

f) Comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o sal
do não desembolsado do financiamento, contanto a 
partir de 60 dias da data de assinatura do contrato. 

g) condição de pagamento: 
- do principal- o empréstimo deverá ser amor

tizado mediante o pagamento de prestações semes
trais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais. A 
primeira prestação deverá ser paga na primeira data 
em que deva ser efetuado o pagamento de juros, 
uma vez transcorridos seis meses contados a partir 
da data prevista para o desembolso final do emprés
timo e a última até 15 de janeiro de 2021. 

- do juros - semestralmente vencidos, em 15 
de janeiro e 15 de julho de cada ano, a partir de 15 
de julho de 1996; 

- da comissão de crédito - semestralmente 
vencida, nas mesmas datas estipuladas para o pa
gamento dos juros; 

obs.: - do valor do financiamento se destinará 
a quantia de US$ 2.490.000,00 (dois milhões, qua
trocentos e noventa mil dólares norte-americanos) 
equivalente a R$ 2.421.525,00 (dois milhões, quatro
centos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e cinco 
reais) em 31 de dezembro de 1995, para atender 
Despesas de lnspeção e Supervisão Geral do credor. 
Essa quantia será desembolsada em prestações tri-
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mestrais e, tanto quanto possível, iguais, ingressan
do na conta do credor independentemente de solici
tação do Estado; 

- as datas estipuladas para repagamento po
derão ser prorrogadas para manter correlação com a 
efetiva data de assinatura do contrato. 

A concretização desta operação exigirá garan
tia da União. Para tanto, o Sr. Presidente da Repú
blica encaminhou a f~Qensagem n• 248, de 26 de 
março de 1996, na origem, devidamente anexada ao 
presente processo, solicitando a devida autorização 
desta casa. 

Os documentos abaixo mencionados, 
acompanham, em anexo, o presente processo: 
a) pareceres favoráveis da Secretaria do Te-

souro Nacional (Parecer STN/COREF/DIREF n• 64, 
de 14 de março de 1996), da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (Parecer PGFN/COF n• 365/96, 
de 20 de março de 1996.), atestando a legalidade e 
enquadramento da operação ora analisada nos pre
ceitos legais vigentes, e do Banco Central (Parecer 
DEDIP/DIARE-96/0339 de 14 de março de 1996), 
referente aos Umites de Endividamento de que trata 
os arts. 32 e 4• da referida Resolução; 

b) certidão do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, de 5 de fevereiro de 1996, quanto ao cum
primento do disposto no parágrafo 2" art. 27 e no art. 
212 da Constituição Federal, e na Lei Complementar 
n• 82, de 27 de março de 1995, bem como do pleno 
exercício da competência tributária conferida pela 
Constituição Federal; 

c) autorização legislativa estadual para a reali
zação da operação; 

d) certidão de quitação de Tributos Federais -
PIS/PASEP/FINSOCIAL; 

e) certidão de Regularidade de Situação do 
FGTS; 

f) Certidão Negativa de Débitos-CND do INSS; 
g) declaração da inexistência de débitos venci-

dos e não pagos; · 
h) Lei estadual de diretrizes orçamentárias 

para 1996; 
i) Lei estadual do orçamento de 1996; 

j) Lei estadual do plano plurianual de investi
mentos; e 

I) declaração de adimplência junto ao Sistema 
Financeiro Nacional e aos financiadores externos 
em operações garantidas pela União. 

Desta forma, o· processo encontra-se devida
menta instruído, conforme estabelecido na legisla
ção pertinente à matéria, especificamente a Resolu
ção n• 69, de 1995, do Senado Federal. 

No entanto, sabe-se que nos últimos três me
ses o Estado do Paraná têm apresentado um índice 
médio de 76,5% da relação entre os gastos com 
pessoal e a Receita Corrente Líquida, ultrapassan
do, portanto, em 16,5%, o limite estabelecido pela 
Lei Complementar n• 82, de 1995. 

Tal extrapolação de limite não é contemplada 
pela Certidão do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, acima mencionada, por ser a mesma refe
rente ao balanço do exercício de 1994, o último ba
lanço do Estado disponível. 

No entanto, a Lei Complementar n• 82, de 
1995, estabelece o prazo de três anos para que os 
estados que não atingirem o mencionado limite, re
gularizem esta situação. Assim, a presente situação 
de extrapolação do limite estabelecido pela Lei Com
plementar n• 82, de 1995, não impede a aprovação 
do pleito do Estado do Paraná pelo Senado Federal, 
ainda, mais, que trata-se de situação já observada 
por esta CAE quando da análise de pleitos de outras 
unidades da Federação, que obtiveram a aprovação 
desta casa. 

Todavia, como Senador da República, repre
sentante do Estado do Paraná, tenho a obrigação de 
alertar o Governo do Estado, que a persistência des
sa situação poderá inviabilizar não apenas o cumpri
mento dos compromissos a serem assumidos por 
esta operação, como também futuros investimentos 
em setores essenciais da administração pública. 

Preocupa-me, igualmente, a manHesta inten
ção do Governo do Paraná em utilizar a totalidade 
dos royaHies de áreas alagadas, inclusive ltaipu, 
pelos próximos sete anos como investimento na 
compra de ações de uma única fábrica de automó
veis, inclusive na rede de revendas com sede em 
outros estados, a francesa Renaut. não obstante as 
dimensões dos impactos económicos deste projeto 
industrial. 

É o Relatório. 

U - Voto do Relator · 

Compete efetivamente a este Senado Federal, 
nos termos do art. 52, incisos V e VIII, da Constitui
ção Federal, a autorização de operações externas 
de natureza financeira de interesse da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como a concessão de aval pela União, como no 
caso da operação ora relatada. . 

Face à relevância da destinação dos recursos 
a serem obtidos com a operação de crédito em 
questão, e considerando que foram cumpridas as 
exigências legais pertinentes à matéria, manifesta
mos-nos, assim, favoravelmente a que se autorize 
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ao Estado do Paraná contratar a presente operação 
de crédito pretendida, com a garantia da República 
Federativa do Brasil, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 42, DE 1996 

Autoriza o Estado do Paraná a con
tratar operação de crédito externa junto 
ao Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento-BID na valor de US$249 milhões 
destinados à implementação do Progra
ma de Apoio ao Desenvolvimento Urbano 
e Melhorias de Infra-Estrutura Municipal 
Paraná - Urbano; e autoriza a República 
Federativa do Brasil a conceder garantia 
à mesma operação. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado do Paraná autorizado a con

tratar operação de crédito externo com as seguintes 
características: 

a) credor. Banco I nteramericano de Desenvol
vimento - BID; 

b) destinação dos recursos: financiar a imple
mentação do programa de Apoio ao Desenvolvimen
to Urbano e Melhorias de Intra Estrutura Municipal -
Paraná Urbano. 

c) valor pretendido: US$249.000.000,00 (du
zentos e quarenta e nove milhões de dólares ·norte
americanos), equivalentes a R$242.152.500,00 (du
zentos e quarenta e dois milhões, cento e cinqüenta 
e dois mil e quinhentos reais), em 31 de dezembro 
de 1995; 

d) garantidor: Republica Federativa do Brasil; 
e) juros: sobre os saldos devedores diários do 

empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre 
determinada pelo Custo dos Empréstimos Qualifica
dos tomados pelo credor durante o semestre ante
rior, acrescidos de uma margem expressa em ter
mos de uma percentagem anual, que o credor fixará 
periodicamente de acordo com sua política sobre ta
xas de juros; 

f) comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o sal
do não desembolsado do financiamento, contando a 
partir de 60 dias da data de assinatura do contrato; 

g) condição de pagamento: 
- do principal- o empréstimo deverá ser amor

tizado mediante o pagamento de prestações semes
trais, consecutivas, e tanto quanto possível, iguais. A 
primeira prestação deverá ser paga na primeira data 
em que deva ser efetuado o pagamento de juros, 
uma vez transcorridos seis meses contados a partir 
da data prevista para o desembolso final do emprés
timo e a última até 15 de janeiro de 2021; 

-dos juros- semestralmente vencidos, em 15 
de janeiro e 15 de julho de cada ano, a partir de 15 
de julho de 1996; 

- da comissão de crédito - ·semestralmente 
vencida, nas mesmas datas estipuladas para o pa
gamento dos juros; 

§ 12 Do Valor do financiamento se destinará a 
quantia de US$.490.000,00 (dois milhões, quatro
centos e noventa mil dólares norte-americanos) 
equivalentes a R$2.421.525,00 (dois milhões, qua
tro~~ntos e vinte e um mil,_quinhentos e vinte e cinco 
reais) em 31 de dezembro de 1995, para atender 
Despesas de lnspeção e Supervisão Geral do cre
dor. Essa quantia será desembolsada em prestaçõ
es trimestrais e, tanto quanto possível, iguais, in
gressando na conta do credor independentemente 
de solicitação do Estado. 

§ 22 As datas estipuladas para repagamento 
poderão ser prorrogadas para manter correlação 
com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 22 Fica a República Federativa do Brasil 
autorizada a conceder garantia à operação da crédi

. to externo de que trata o art. 12 desta resoluçãõ. 
Art. 32 A contratação da operação de crédito a 

que se refere o art. 12 deverá efetivar-se no prazo 
máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, conta
dos da data da publicação desta Resolução. 

Ar!. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Sala das Comissões, 8 de maio de 1996. - Gil
berto Miranda, Presidente - Osmar Dias, Relator -
Esperidião · Amin - Antônio Carlos Magalhães -
Pedro Piva - José Fogaça - Pedro Simon - Benl 
Veras - Bello Parga - Lúdio Coelho - Lúcio AI. 
cântara - Antonio Carlos Valadares - Fernando 
Bezerra - Gerson Camata - Joel de Hollanda -
Eduardo Suplicy - Valmir Campelo - Freitas Neto 
- Roberto Requião. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer conclui pela apresentação do Projeto de Resolu
ção n• 42, que autoriza o Estado do Paraná a reali
zar operação de crédito externo ·junto ao Banco lnte
ramericano de Desenvolvimento - BIRD, no valor de 
U$249 milhões, destinados à implementação do Pro
grama de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Me
lhorias de Infra-Estrutura Municipal - Paraná Urbano 
- e autoriza a República Federativa do Brasil a con
ceder garantias referentes à mesma operação. 

Completada a instrução da matéria e estando a 
mesma em regime de urgência, passa-se à imediata 
apreciação do projeto. 

Em discussão. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, Pt~recer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner. 

É lida a seguinte: 

PARECER N• 230, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

R e dação fi i~al do Projeto de Resolu
ção n• 42, de 1 ~6. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 42, de 1996, que autori
za o Estado do Paraná a contratar operação de cré
dito externo junto ao Banco lnteramericano de De
senvolvimento (BID),. no valor de 
US$249,000,000.00 (duzentos e quarenta e nove 
milhões de dólares norte-americanos), destinados à 
implementação do Programa de Apoio ao Desenvol
vímento Urbano e Melhorias de Infra-Estrutura Muni
cipal, Paraná Urbano, e autoriza a República Fede
rativa do Brasil a conceder garantia referente à mes
ma operação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
1996. - José Sarney, Presidente - Júlio campos, 
Relator- Antônio Carlos Valadares- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N• 230, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, ttem 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Estado do Paraná a con
tratar operação de crédito externo junto 
ao Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento (BID), no valor de 
US$249,000,000.00 (duzentos e quarenta 
e nove milhões de dólares norte-america
nos), destinados à implementação do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano e Melhorias de Infra-Estrutura 
Municipal, Paraná Urbano, e autoriza a 
República Federativa do Brasil a conce
der garantia referente à mesma operação. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1• É o Estado do Paraná autorizado a con
tratar operação <Oé crédito externo, com as seguintes 
características: 

a) credor. Banco lnteramericano de Desenvol
vimento- BID; 

b) destinação dos recursos: financiar a imple
mentação do Programa de Apoio ao Desenvolvimen
to Urbano e Melhorias de Infra-Estrutura Municipal -
Paraná Urbano; 

c) valor pretendido: US$249,000,000.00 (du
zentos e quarenta e nove milhões de dólares norte
americanos), equivalentes a R$242.152.500,00 (du
zentos e quarenta e dois milhões, cento e cinqüenta 
e dois mil e quinhentos reais), em 31 de dezembro 
de 1995; 

d) garantidor. República Federativa do Brasil; 
e) juros. sobre os saldos devedores diários do 

empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre 
determinada pelo Custo dos Empréstimos Qualifica
dos tomados pelo credor durante o semestre ante
rior, acréscidos de uma margem expressa em ter
mos de uma percentagem anual, que o credor fixará 
periodicamente de acordo com sua polftica sobre ta
xas de juros; 

f) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgula 
setenta e cinco por cento ao ano) sobre o saldo não 
desembolsado do financiamento, contado a partir de 
sessenta dias da data de assinatura do contrato; 

g) condição de pagamento; 
-do principat o empréstimo deverá ser amorti

zado mediante o pagamento de prestações semes
trais, consecutivas, e tanto quanto possível, iguais. A 
primeira prestação deverá ser paga na primeira data 
em que deva ser efetuado o pagamento de juros, 
uma vez transcorridos seis meses contados a partir 
da data prevista para o desembolso final do emprés
timo e a última até 15 de janeiro de 2021. 

- dos juros. semestralmente vencidos, em 15 
de janeiro e 15 de julho de cada ano, a partir de 15 
de julho de 1996; 

- da comissão de crédito: semestralmente ven
cida, nas mesmas datas estipuladas para o paga
mento dos juros. 

§ 1• Do valor do financiamento se destinará a 
quantia de US$ 2,490,000,000.00 (dois milhões, 
quatrocentos e noventa mil dólares norte-america
nos) equivalentes a R$ 2.241.525,00 (dois milhões, 
quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e 
cinco reais) em 31 de dezembro de 1995, para aten
der Despesas de lnspeção e Supervisão Geral do 
credor. Essa quantia será desembolsada em presta
ções trimestrais e, tanto quanto possível, iguais, in-
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gressando na conta do credor independentemente 
de solitação do Estado. 

§ 22 As datas estipuladas para repagamento 
poderão ser prorrogadas para manter correlação 
com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 22 É a República Federativa do Brasil auto
rizada a conceder garantia à operação de crédito ex
temo de que trata o art. 12 desta Resolução. 

Art. 32 A contra!afão da operação de crédito a 
que se refere o art. 12 deverá efetivar-se no prazo 
máximo de quinhentos e quarenta dias, contado da 
data da publicação desta Resolução. 

Arl 4° Esta Resolução entra em vigon1a àãta 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgên
cia, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pem1anecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgaçãõ:-
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 5: 

OF[CIO N• S/27, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos tem1os do Requeri

mento n• 422, de 1996) 

Ofício n• S/27, de 1996, do Banco 
Central do Brasil, encaminhando manifesta
ção daquele órgão sobre solicitação do Es
tado do Rio Grande do Sul, relativa à con
cessão de garantia a ser prestada à União 
nas operações de crédito a serem realiza
das pelos pequenos produtores rurais da
quele Estado, no âmbito do Programa Na
cional de Fortalecimento da AgricuHura Fa
miliar- PRONAF, no valor de R$24 milhões. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos) 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner, 
para profenr parecer. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 231, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos, sobre o Ofício S n• 27, de 1996, (Of. 
Presi-9611193, de 25-4-96; na origem) que 

encaminha solicitação do Governo do Es
tado do Rio Grande do Sul, para que pos
sa ser concedida 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 
(vinte e quatro milhões de reais.) 

Relator: Senador Pedro Simon 

Vem a esta Comissão de Assuntos Econômi
cos o Ofício S n• 27, de 1996, do Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil, encaminhando solicita
ção do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
para que seja concedida garantia à União, nas ope
rações de crédito a serem realizadas com a finalida
de de cnar mecanismos de ajuda imediata aos pro
dutores rurais, contando com o apoio do Governo 
Federal que, por meio do Voto do Conselho Monetá
rio Nacional - CMN n• 040/96, estendeu ao Estado 
do Rio Grande do Sul o Crédito Rural Emerge_ncial a 
Produtores da região Sul, no âmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar:... 
PRONAF. . 

À luz da Resolução n• 69/95, o pedido do Go
verno do Estado do Rio Grande do Sul enContra-se 
adequadamente instruído, dele constando a docu
mentação exigida, cabendo ressaltar que em função 
da característica da operação, fica inviabilizado o 
cumpnmento do art. 7" da Resolução n• 69/95, uma 
vez que o pagamento do principal, acrescido de cin
qüenta por cento dos encargos, será assumido pelos 
produtores rurais. 

Diante da relevante importância do pleito para 
o Estado do Rio Grande do Sul, somos de parecer 
favorável à concessão da garantia objeto do Ofício S 
n• 27, de 1996, nos tem10s dó seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 43, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul a conceder garantia à 
União nas operações de crédito a serem 
realizadas com a finalidade de criar me
canismos de ajuda imediata aos peque
nos produtores rurais, no âmbito do Pro
grama Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF, no valor 
de R$24.000.000,00, (vinte e quatro milhõ
es de reais.) 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1° É o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul autorizado, nos termos da Resolução n• 
69/96, do Senado Federal, a conceder garantia à 
União nas operações de crédito a serem realizadas 
com a finalidade de criar mecanismos de ajuda ime
diata aos produtores rurais, no âmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
PRONAF. 

Art. 2° A operaçã~ de crédito a que se refere o 
art. 1 ° tem as seguintes características: 

a) valor pretendido: R$24.000.000,00 (vinte e 
quatro milhões de reais); 

b) encargos: 12% a.a., sem correção monetá-
ria; 

c) destinação dos recursos: custeio e manuten
ção dos pequenos produtores rurais de suas famí
lias, atingidos pela estiagem que assolou o Estado 
do Rio Grande do Sul no segundo semestre de 
1995; 

d) garantia: FPE; 
e) condições de pagamento: 
- do principal: o empréstimo deverá ser amorti

zado mediante o pagamento de 2 (duas) prestações 
anuais, após carência de 2 (dois) anos; 

- dos juros: após o período de carência serão 
anualmente vencidos, nas mesmas datas estipula
das para o pagamento do principal. 

Art. 3" O prazo para o exercício da presente 
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, con
tados a partir de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 1996. - Gil
berto Miranda, Presidente - Pedro Simon, Relator 
- Espiridião Amin - Eduardo Suplicy - Beni Ve
ras - Lúdio Coelho - Pedro Piva - Antonio Car
los Magalhães -José Fogaça - Roberto Requião 
- Josaphat Marinho - Fernando Bezerra - Ant~ 
nio Carlos Valadares - Roberto Requião- Osmar 
Dias - Freitas Neto - Sérgio Machado - Valmir 
Campelo - Gerson Camata - Elcio Alvares - Joel 
de Holanda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer conclui pela apresentação do Projeto de Resolu
ção n° 43, que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a conceder garantia à União nas ope
rações de crédito a serem realizadas com a finalida
de de criar mecanismo de ajuda imediata aos pe
quenos produtores rurais no âmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
Pronaf, no valai de R$24 milhões. 

Em discussão o Projeto de Resolução. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 

oferecendo a redação final ao Projeto, que será lido 
pelo Sr. 1 ° Secretário em exercício, Senador Casildo 
Maldaner. 

É lida a seguinte: 

PARECER N° 232, DE 1996 

Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 43, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 43, de 1996, que autori
za o Estado do Rio Grande do Sul a conceder 9a
rantia 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 (vinte e quatro milhões de reais). 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
1996. - José Sarney, Presidente - Júlio Campos, 
Relator- Antônio Carlos Valadares- Levi Dias. 

ANEXO AO PARECER N• 232, 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 Rio Grande do 
Sul a conceder garantia à União nas ope
rações de crédito a ser realizadas com a 
finalidade de criar mecanismos de ajuda 
imediata aos pequenos produtores ru
rais, no âmbito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), no valor de R$24.000.000,00 
(vinte e quatro milhões de reais). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado do Rio Grande do Sul autori

zado, nos termos da Resolução n° 69, de 1995, do 
Senado Federal, a conceder garantia à União nas 
operações de crédito a ser realizadas com a finalida
de de criar mecanismos de ajuda imediata aos pro-



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

00272 .. ANAIS DO SENAiX> FEDERAL Maio de 1996 

dutores rurais, no âmbito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF. 

Art. 22 A operação de crédito a que se refere o 
art. 12 tem as seguintes características: 

a) valor pretendido: R$24.000.000,00 (vinte e 
quatro milhões de reais); 

b) encargos: 12% a.a. (doze por cento ao ano), 
sem correção monetária; 

c) destinação do~ recursos: custeio e manuten
ção dos pequenos produtores rurais, de suas famf
lias, atingidos pela estiagem que assolou o Estado 
do Rio Grande do Sul no segundo semestre de 
1995; 

d) garantia: Fundo de Participação dos Esta
dos; 

e) condições de pagamento: 
-do pnncipal: o empréstimo deverá ser amorti

zado mediante o pagamento de duas prestações 
anuais, após carência de dois anos; 

- dos juros: após o período de carência serão 
anualmente vencidos, nas mesmas datas estipula
das para o pagamento do principal. 

Art. 3° O prazo para o exercício desta autoriza
ção é de- duzentos -e -setenta- dias, contado a partir 
de sua publicação. 

Ar!. 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 urgên
cia, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · · ~ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 102, de 1993 
(Tramitando em conjunto com o Projeto 

de Lei da Câmara n• 13, de 1996) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 413, de 1996) 

Discussão, em turno unlco, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 102, de 1993 (n• 
2.801192, na Casa de origem), de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito que 
investigou o extermínio de crianças e -ado
lescentes, que altera dispositivos dos Decre-

tos-Leis n• 1.001 e 1.002, de 21 de outubro 
de 1969, Códigos Penal Militar e de Proces
so Penal Militar, respectivamente, tendo 

Parecer favorável, sob n• 284, de 
1993, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cldada-
nla. 

(Dependendo de pareceres da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre as emendas de- Plenário, e de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional - nos 

· termos do Requerimento n• 842/93 - sobre o 
Projeto e as emendas) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania sobre as emendas de 
Plenário, que será lido pelo Sr. 1• Secretário em 
exercício, Senador Casildo Maldaner. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 233, DE 1996 

Da Comissão de Constituição. Justi-
~~ ~ ~ ça e Cidadania, sobre ~ Projeto de' Lehla 

~Câmara n•102, de 1993, que Altera 'dispo
sitivos dos Decretos-Leis n•s 1.001 e 
1.002 de 21 de outubro de 1969, Código 
Penal Militar e Código de Processo Penal 
Militar, respectivamente, e sobre as 
emendas a ele oferecidas. 

Relator do Vencido: Senador Ramez Tebet 
Retoma a esta Comissão, para redação do 

vencido, o Projeto de Lei da Câmara n• 102, de 
1993, de iniciativa da ilustre Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Câmara, a qual investigou o extermí
nio de crianças e adolescentes, e que "Altera dispo
sttivos dos Decretos-Leis n•s 1.001 e 1.002, de 21 
de outubro de 1969, Código Penal Militar e Código 
de Processo Penal Militar, respectivamente•. 

A proposta recebeu seis emendas de plenário, 
de autoria dos ilustres Senadores Eduardo Suplicy 
(uma), Jarbas Passarinho (duas) e Áureo Mello 
(três). 

Designado como relator, o nobre Senador Ro
berto Freire optou por apresentar emenda substituti
va ao PLC n• 102/95. 

Tendo sido rejeitado o parecer do ilustre Sena
dor Roberto Freire sobre o projeto e sobre as emen
das de plenário a ele oferecidas ao Projeto, a mim 
incumbe-me, tão-somente, relatar a decisão tomada, 
por maioria de votos, pela Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania desta Casa. 
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A Comissão decidiu rejeitar todas as emendas 
apresentadas e manter o texto aprovado pela Câma
ra de Deputados. 

Sala da Comissão, 23 de agosto de 1995.
lris Rezende, Presidente Ramez Tebet, Relator -
Lúcio Alcântara - Romeu Tuma - Elcio Alvares -
José Fogaça - Roberto Requião - José Eduardo 
Outra (vencido) - Sérgio Machado - Francelina 
Pereira - Jefferson Pllres (vencido) - Ademir An
drade (vencido). 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, 
DO SENADOR ROBERTO FREIRE, SO
BRE AS EMENDAS DE PLENÁRIO APRE
SENTADAS AO PROJETO DE LEI DA CÂ
MARA N9 102, DE 1993, QUE "ALTERA 
DISPOSITIVOS DOS DECRETOS-LEIS N•S 
1.001 E 1.002, DE 21 DE OUTUBRO DE 
1960, CÓDIGO PENAL MILITAR E DE 
PROCESSO PENAL MILITAR, RESPECTI
VAMENTE". 

I - Relatório 

1. A proposição em epígrafe, aprovada pela 
Câmara dos Deputados, altera dispositivos dos Có
digos Penal Militar e de Processo Penal Militar, defi
nindo que os crimes militares, quando cometidos 
contra civil, serão da competência da justiça comum, 
além de dar outras providências. 

2. A matéria objeto do projeto de lei em pauta 
diz respeito à discussão sobre a conveniênCia, ou 
não, de se garantir o foro militar aos policiais milita
res que cometem crimes no exercício de sua função 
precípua, qual seja, a de segurança pública, bem 
como fora de serviço. O assunto tem mobilizado a 
sociedade brasileira, especialmente em razão de 
toda uma série de crimes em que têm se envolvido 
policiais militares. 

Ainda recentemente, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito que investigou o assassinato de crian
ças e adolescentes em nosso País concluiu que poli
ciais militares têm expressiva parcela de responsabi
lidade nos homicídios cometidos contra menores. E 
também que, quando acusados da prática de tais 
crimes, vêm sendo julgados de modo benevolente 
pela justiça militar. 

Por seu turno, as entidades de defesa dos di
reitos humanos vêm denunciando atitudes violentas 
adotadas pelas polícias militares, tanto no exercício 
das suas atividades de segurança pública, como 
fora delas. 

3. Diante desse quadro, diversas iniciativas ti
veram origem na Câmara dos Deputados com o fim 

de suprimir o foro especial militar no caso de crimes 
praticados por pbliciais mil~ares em atividades de 
segurança pública, contra civil, sendo que o presen
te projeto de lei resultou de emenda que aglutinou 
diversas proposições que tramitavam na Câmara 
dos Deputados, em 19 de março de 1993, por tanto 
há dois anos atrás. 

4. Vindo ao Senado Federal a matéria recebeu 
Parecer favorável nesta Comissão e seguiu ao Pie-. 
nário, onde foram -apresentadas 6 (seis) emendas 
tendo a próposição retomando a este ·Colegiada 
para apreciação. 

5. Quanto às emendas temos o seguinte: 
Emenda n• 1 do ilustre Senador Eduardo Supli

cy, com o objetivo de estabelecer que nãci apenas 
os crimes dolosos contra a vida civil, cometidos por 
militar, serão da competência da justiça comum, 
mas todos os crimes dolosos em tempo de paz; 

Emenda n• 2, do nobre Senador Áureo Mello, 
propondo suprimir a expressão assemelhado do tex
to da alínea c do inciso 11, do art. 9° do Código Penal 
Militar, sob o argumento de que não mais subsiste 
motivo para a permanência de tal expressão em ra
zão do regime jurídico único determinado aos funcio
nários públicos civis da. união pela Lei n• 8.112, de 
1990. 

Emenda n• 3, do ilustre Senador Jarbas Passa
rinho com o fim de firmar que quando cometidos por 
policiais militares serão da competência da justiça 
comum os crimes dolosos contra a vida de civil; 

Emenda n• 4, do nobre Senador Áureo Mello 
dispondo no sentido de que serão da competência 
do tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida 
cometidos por policiais militar contra civil, excefuado 
os casos em que o agente praticar o fato nas condi
ções dos arts. 38 e 42 do Código Penal Militar, que 
tratam de exclusão de culpabilidade e de exclusão 
de crime, respectivamente; 

Emenda n• 5, do ilustre Senador Jarbas Passa
rinho, com o mesmo objetivo da Emenda n• 3, ou 
seja estatuir que serão da competência da justiça 
comum os crimes dolosos cometidos por policiais 
militares contra a vida de civil; 

e, por fim, · 
Emenda n• 6, do nobre Senador Áureo Mello 

estabelecendo que no caso de crime doloso contra a 
vida praticado por militar contra civil, as conclusões 
do inquérito policial militar serão encaminhadas à 
justiça militar, que reconhecendo a situação encami
nhará os autos ao tribunal do júri. 

6. Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 
1 01, I e li, 3; do Regimento Interno, opinar sobre a 
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constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, 
também, sobre o mérito da matéria em pauta. 

É o relatório. 

11- Voto 

7. No que diz respeito à const~ucionalidade e à 
juridicidade das proposições em tela, queremos re
gistrar o seguinte. A Constituição Federal dispõe, no 
seu art. 124, caput: 

"Art. 124. ~Justiça Mil~ar compete pro
cessar e julga os crimes definidos em lei. • 

Por seu turno, registra o art. 125, § 4°, 
também da Lei Maior: 

• Art. 125. . ............................................ . 

§ 4• Compete à Justiça Militar estadual 
processar e julgar os policiais militares e 
bombeiros militares nos crimes militares de
finidos em lei, cabendo ao tribunal compe
tente decidir sobre a perda do posto e da 
patente dos oficiais e da graduação das pra
ças." 

8. Da leitura dos dispositivos magnos acima 
transcritos impõem-se as seguintes conclusões: 1) 
crimes militares são aqueles que a lei definir como 
tais: 2) a competência para processar e julgar crimes 
militares é da Justiça Militar, seja a federal (art. 124, 
caput); seja a estadual (art. 125, §4"); 3) se compete 
à justiça militar estadual processar e julgar os poli
ciais militares nos crimes militares, definidos em lei 
(art. 125, § 4•), nos crimes não-militares os policiais 
milttares deverão ser julgados pela justiça comum. 

9. Por seu turno, o art. 9", caput, do Código 
Penal Militar, considera que são crimes militares, em 
tempo de paz, aqueles arrolados nos incisos e alí
neas subseqüentes. 

Ocorre que o art. 12 do projeto de lei sob a 
análise, que propõe alterações naquele artigo 9", em 
nenhum momento define qualquer dos crimes arrola
dos no referido artigo como crimes não-militares. 
Apenas dispõe que aqueles crimes, cometidos con
tra civil, serão da competência da justiça comum. 

Ora, nos parece que tal disposttivo está inqui
nado de inconstitucionalidade, por ferir o disposto 
nos arts. 124, caput, e 125, § 4°, do Estatuto Supre
mo, acima transcrifos.-lsso porque, se determinado 
crime é definido como crime militar, necessariamen
te ele deverá ser processado e julgado pela justiça 
mil~ar, ex-vi daqueles dispos~ivos da Constituição 
Federal. 

Portanto, se a lei só diz que certo crime militar 
será da competência da justiçâ comum ela incorre 
em inconstitucionalidade. 

1 o. Dessa forma, para transferir a competência 
de processo e julgamento de determinado crime mili
tar do âmbito da justiça militar para o da justiça civil 
há que, primeiramente, defini-lo como crime nãO:.mi
litar. Ou seja, toma-se necessário, preliminarmente, 
desmilitarizar o crime, o que não foi laborado, nem 
pelo texto aprovado na Câmara dos Deputados, nem 
por nenhuma das emendas apresentadas no Plená-
rio do Senado. ..------

11. Quanto à -regirnentamíáde da matéria, não 
. enxergamos óbice à sua livre tramitação. -

·12. De outra parte, no que se refere ao mérito 
do tema em pauta, julgamos como dos mais elogiá

-veis e merecedor de todo o apoio no sentido de sua 
aprovação. Com efeito, a aplicação indiscriminada 
da legislação penal militar aos policiais militares, 
chancelada pela Emenda Constitucional n• 7, de 
1977, outorgada pelo então Presidente Ernesto Gei
sel à Carta de 1969, no bojo do assim chamado Pa
cote de Abril, com o Congresso Nacional fechado, 
contribuiu para a situação atual de violência e impu
nidade reinante no seio das polícias militares esta-
duais. · 

13. Ocorre que o regime autoritário militarizou 
a segurança pública, que não é função de natureza 
militar, mas de natureza civil. Impõe-se, portanto, a 
revisão da legislação pertinente às polícias militares, 
não se devendo aplicar legislação penal militar a 
essa corporação, quando seus integrantes comete
rem crimes contra civis em atMdade de segurança 
pública. 

A aplicação da legislação penal militar à polícia 
militar se justifica quando essa polícia estiver reali
zando funções de natureza estritamente militar. 

14. Por outro lado, os policiais militares, quan
do não estiverem em serviço e cumprimento de mis
são, também devem estar sujeitos à justiça comum. 
Norma nesse sentido é muito importante, uma vez 
que a participação de policiais militares em ativida
des delituosas tem se dado muito freqüentemente 
quando esses poliCiais se encontram fora de serviço. 

A propósito, João Barbalho já ensinava nos 
seus comentá~os à Constituição de 1861 que o foro 
especial militar ... reflita-se, não é propriamente para os 
crimes de militares, sim para os crimes militares; (Co
mentários à Constituição Brasileira, 1924, p. 466.) 

Ademais, devemos registrar o disposto no art. 
5°, XXXVIII, da Lei Maior, que assegura a competên
cia do tribunal do júri para o julgamento dos crimes 
contra a vida. 

15. No que toca especificamente às emendas 
apresentadas no Plenário desta Casa, opinamos as-
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sim. Quanto à inconstttucionalidade acima apontada, 
nenhuma das proposições acessórias em tela inten
ta sanar o vício. No que concerne ao mérito, opina
mos da seguinte forma: 

Emenda n• 1 , do ilustre Senador Eduardo Su
plicy. Não nos parece raioável que se estabeleça 
que todos os crimes cometidos por militares sejam 
da competência da justiça comum. Por exemplo, o 
furto de armamento em quartel, cometido por militar, 
deve permanecer comcl' crime militar, portanto deve 
continuar sendo julgado pela justiça militar. Opina-
mos pela rejeição; · · 

Emenda n• 2, do nobre Senador Aureo Mello. 
Entendemos como correta a intenção da proposição, 
pois retirando-se a expre,ssão assemelhado, se está 
laborando no sentido de 5e restringir a aplicação da 
legislação penal militar, e.m tempo de paz, aos merr; 
bros das ForÇas Armadas. Opinamos pelo acolhi
mento, na forma do Substitutivo que apresentamos; 

Emendas n•s 3 e 5, do ilustre Senador Jaibas 
Passarinho. Ambas as emendas vão no rumo que 
julgamos adequado. Procuram retirar a polícia militar 
do âmbito da legislação penal militar, quando do co
metimento de crimes não especificamente militares. 
Opinamos pelo acolhimento, na forma do Substituti
vo que apresentamos; 

Emenda n• 4, do nobre Senador Aureo Mello. 
A emenda em tela, ao tratar de exclusão de culpabi
lidade e de exclusão de crime dispõe sobre matérias 
que não dizem respetto especificamente à matéria 
em discussão, qual seja, toro de julgamento dos cri
mes cometidos por policiais militares. Opinamos 
pela rejeição; 

Emenda n• 6, do ilustre Senador Aureo Mello. 
Ao pretender que a justiça militar aprecie preliminar
mente inquérito que conclua pela ocorrência de crime 
não-milttar, a presente emenda contraria o espírito do 
projeto em questão e, no limite, o da própria Constitui
ção, que restringe a atuação da justiça militar aos cri
mes mililares definidos em lei. Opinamos pela rejeição. 

16. Ante tudo o que expusemos no presente 
parecer, levando em conta o que dispõe o art. 133, § 
6•, do Regimento Interno, e tendo em vista a rele
vância da matéria e o nosso parecer favorável às 
Emendas n•s 2, 3 e 4, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n• 102, de 1993, na forma 
do Substitutivo que ora apresentamos, que visa ao 
aperfeiçoamento da matéria. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DA CÂMARA N2 102; DE 1993 

Define como crimes não-militares os 
cometidas por policiais militares no exer-

cicio de atividade de segurança pública, 
tora de serviço ou de cumprimento de 
missão e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 Não são crimes militares aqueles come

tidos por policiais militares ou contra eles, quando: 
1 -· no exercício de atividade de segurança, 

contra civil; 
11 - fora de serviço ou de cumprimento de mis-

são. 
Art. 22 Compete à justiça comum processar e 

julgar os crimes definidos nesta lei. 
Art. 32 Compete à justiça milttar processar e jul

gar os policiais militares nos crimes militares defini-
dos em lei. • 

Art. 42 Esta· lei entra em vigor na data da sua 
publicação, aplicando-se, desde logo, sem prejuízo 
dos atos realizados anteriormente à sua vigência. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Sala da Comissão, 23 de agosto de 1995. -
Senador Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer conclui contrariamente às emendas de Plenário. 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Geraldo Melo para pro
feri r parecer sobre a matéria, em substttuição à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo 
em vista a tramitação em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara n• 13, de 1996. 

Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. 
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para 

emitir parecer. Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, é pena que matéria de 
tanta relevância tenha que ser discUtida em regime 
de urgência e que tenha cabido a mim, talvez um 
dos menos dotados para essa tarefa, a responsabili
dade de relatá-la. 

Em primeiro lugar, registro certa surpresa com 
relação a afirmações que tenho escutado, segundo 
as quais se estaria preparando uma mobilização 
nesta Casa para desestabilizar uma proposta mod
emizadora formulada ao Congresso Nacional pelo 
Deputado Hélio Bicudo. Acredito que, ao final des::e 
relatório, a Casa verificará que não foi, não é e nao 
será essa a intenção da discussão que ·aqui se va1 
iniciar. 

É inegável que a legislação que rege os crimes 
militares e o rito processual a que ficam subordina
dos, editada em 1969, perde a cada dia a conexão 
com a realidade presente. Basta, como exemplo, ve
rificar-se que no Código Penal Militar ainda estão 



00276 ANAIS DO SENADO FEDERAL Mirloife 1996 

i"":scritos dispositivos como este que passo a ler- alí
nea f do art. 9°, onde se lê o seguinte: · 

'Por militar em situação de atividade 
ou assemelhado, isto· é, consideram-se cri
mes militares em tempo de· paz os que se
jam cometidos por militar em situação de ati
vidade ou assemelhado que,. embora não 
estando em serviço, usa armamento de pro
priedade milita~ ou qualq[.!er material bélico 
sob guarda, fiscalização ou administração 
militar para prática de ato ilegal.' 

O simples fato de. usar uma arma que pertença 
ao património militar, federal ou estadual, toma o de
liro um crime militar. É evidente que esse é um ana
. · .)nismo com o qual a nova sociedade que surge no 
r .undo inteiro, inclusive no Brasil, não vai querer 
mais conviver. 

Esse é um assunto que emociona e que deve, 
r'l. minha maneira de ver, ser tratado, entretanto, 
sem emoção, para que as amarguras ·que o povo 
bras:!eiro já viveu, relacionadas com tantos sofri
me;Ttos de tantas famílias no passado, ou com o 
eventual desapreço, ou desconhecimento, ou des
preparo da autoridade policial não sirvam de pretex
to para que uma Casa como esta decida também 
sob emoção. Se alguma contribuição desejaria tra
zer, seria no sentido de procurar evitar que tomásse
mos decisões emocionadas sobre assuntos tão im
portantes. 

Por isso, ainda em fevereiro deste ano, trami
tando aqui uma proposição que se costuma chamar 
r· ;·,:,jeto Rita Camata, fruto do trabalho de uma CP I, e 
tendo depois chegado ao Senado um projeto de au
toria do eminente Deputado Hélio Bicudo, coube a 
mim requerer; no início de fevereiro, a tramitação 
conjunta das duas proposições, convencido que fi
quei, ao lê-las, de que era importante para o Brasil 
incorporar idéias modemizadoras e democráticas 
q·J'-' ali estavam, mas procurar também aproveitar, 
n,; medida do possível, aspectos contidos em um 
projc;to e aspectos contidos em outro projeto. 

Ao ·ser-me antecipada a possibilidade de ter a 
reBponsabilidade da qual procuro desempenhar-me 
hcj=, voltei a me debruçar sobre o assunto. Quero 
dizer a esta Casa que, com o respeito que todo o 
bm:;;;leiro devota ao Deputado Hélio Bicudo, eu, em 
prirnGiro lugar, já que o processo oriundo da CPI do 
G'-'t::·:nínio de menores já era do meu conhecimento, 
cem· llldo o respeito, procurei debruçar-me sobre 
e!e. 

Se alguma restrição posso fazer é apenas a 
seguinte: o Deputado Hélio Bicudo .propõe que cri-

mes praticados por policiais militares e bombeiros· 
militares sejam encaminhados à Justiça ·comum. . ... ;_ 

Isso sig(lific~. aparentemente, se não entenaô: 
mal o que li, que estamos diante da seguinte propó
sição: por um lado, a Constituição Federal diz que 
os crimes militares serão julgados pela Justiça Mili
tar; por outro lado, temos na mesa uma proposição 
que considera que alguns crimes militares deixam 
de ser crimes militares se forem praticados pela Po
lícia Militar ou pelos bombeiros. militares, mas conti
nuam sendo crimes militares se praticados por mili
tares do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. 

Essa diferença não posso compreender, por.
que aquilo que continua sendo crime para uns deixa 
de ser crime para outros. E se era no propósito de . 
assegurar à sociedade a possibilidade de dormir 
tranqüila em relação aos riscos que sei que essa le
gislação nova procurará evitar, na realidade, a discri
minação que se está fazendo r]ão assegura isso. 

Por que limitar a mudança no conceito de cri
minalidade? Por que limitar aos delitos ou aos ates 
potencialmente capazes de serem considerados 
criminosos quando praticados por policiais milita
res? 

Por outro lado, esta, de fato, é a única proposi
ção importante, é a substância do Projeto Hélio Bi
cudo, como chegou ao Senado. É um projeto com 
dois artigos - os demais referem-se à vigência. 

Quero ler o primeiro para o Plenário textual
mente, já que o mesmo é bastante curto: 

"Os oficiais e praças das Polícias Mili
tares e Corpos de Bombeiros Militares que 
cometerem crimes no exercício de função 
policial, como tal considerado todo e qual
quer serviço de policiamento, serão julgados 
pela Justiça Comum. 

O inquérito, nos casos contemplados 
no parágrafo anterior, será realizado pela 
autoridade policial militar respedtiva.' 

Há dois aspectos nesse artigo: primeiro, só se 
refere a crimes praticados por policiais; segundo, 
mantém o IPM como o caminho regular de apuração 
do delito. 

Paralelamente, tramita nesta Casa o chamado 
Projeto Rita Camata. Se o que se deseja, se a gran
_de mudança aspirada é levar à Justiça Comum al
guns delitos. hoje considerados militares, o Projeto 
Rita Camata oferece a mesma possibilidade, a mes
ma oportunidade, pois na redação que propõe o lncii
so 11 do art. 9° acrescenta-se um parágrafo único, 
onde se lê o seguinte: 
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"Os crimes de que trata este artigo, 
quando dolosos contra a vida, cometidos 
contra civil, serão da competência da Justiça · 
Comum." 

A apuração, também no caso do Projeto Rita 
Camata, será por meio do Inquérito Policial Militar, 
conforme se lê, porque a primeira parte do seu pro
jeto altera o Código Penal Militar; a segunda parte 
altera o Código de Processo Penal Militar; e o § 2° 
do art. 82, com a redação proposta no chamado Pro
jeto Rita Camata, dispõe: 

"No caso de crime doloso contra a 
vida, praticado contra, civil, as conclusõeS do 
Inquérito Policial Militar serão encaminhadas 
à Justiça Comum." 

Diante disso, entendemos que talvez pudésse
mos submeter a esta Casa algumas contribuições 
que podem até não ser reconhecidas ou acolhidas 
por V. Ex"s, mas creiam são trazidas no propósito de 
aprimorar as propostas e nunca de assegurar ne
nhum tipo de retrocesso na construção da democra
cia no Brasil. 

O que propomos é um substitutivo que aprovei
ta as propostas do Projeto Rita Camata, à medida 
que sugere sejam submetidos à Justiça comum os 
crimes contra a vida praticados por militares, e não 
apenas por policiais. Ao sugerir isso, estabelece dois 
tipos de garantia. A primeira é para o próprio policial, 
pois não podemos dizer a um policial que, se ele for 
colocado numa situação de alto risco, se perder a 
vida, nada acontecerá a ele - que Deus o tenha e lhe 
dê o descanso eterno -; mas se ele sobreviver e pu
derem acusá-lo de ter sido responsável pela morte 
de alguém naquele embate, terá de responder a júri 
pelo fato de ter, no exercício do seu trabalho, causa
do a morte de alguém e não a dele. 

A única coisa que fizemos foi explicitar na lei 
um direito que ele já tein, assim como qualquer cida
dão, porque se o delito de que pode ser acusado re
sultar do estrito cumprimento do seu dever legal não 
haverá crime. Esse direito de isenção de punibilida
de, se for caracterizado o estrito cumprimento do de
ver legal, já existe. O substitutivo apenas propõe que 
seja explicitado. Nele estão contidos alguns cuida
dos. 

Primeiro, como se vai apurar o que aconteceu? 
Quanto a isso, o substitutivo copia literalmente a 
proposta do Projeto Hélio Bicudo e propõe simples
mente que o inquérito policial militar, nos casos con
templados no parágrafo anterior, será realizado pela 

autoridade militar respectiVa. Esse texto sem altera
ções é do Projeto Hélio Bicudo. 

O Sr. Roberto Freire - V. Ex" permite-me um 
aparte, nobre Senador Geraldo Melo? 

O SR. GERALDO MELO - Pois não, nobre Se
nador Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 
Roberto Freire, durante a leitura do parecer, não 
pode haver apartes, na forma regimental. Somente 
depois que o Relator terminar -o parecer, V. Ex" po-
derá aparteá-lo. . 

O Sr. RoberJo Freire- Obrigado, Sr. Presiden-
te. 

O SR. GERALDO MELO - O substitutivo -
peço à Mesa que mande multiplicá-lo e, se possível, 
em tempo ainda de distribui-lo aos Srs. Senadores -
transcreve do Projeto Ri!a Camata o seguinte: 

"Art.9• ...... ············- -······-······-······-··--
·························-····11 ............................ . 
c) por mnitar,. isto é, se cometido por 

militar em serviço ou aluando em razão de 
sua função, em comissão de natureza mili
tar, ou em formatura, ainda que fora do lugar 
sujeito à administração militar, contra rriilitar 
da reserva, ou refonmado, ou assemelhado, 
ou civil." 

Aqui ainda quisemos tirar a expressão "asse
melhado" por se tratar de uma categoria que já não 
existe, mas, por ter sido revigorada no Código Penal 
Militar em sua edição mais recente e para evitar 
omissão desnecessária, preferimos mantê-la já que 
isso abunda e nada irá prejudicar. 

Na alínea f, que li antes, no início da apresen
tação deste relatório, estamos propondo que seja 
simplesmente revogada integralmente, ou seja, 
aquela hipótese em que o simples fato de usar uma 
anma pertencente à unidade militar toma o crime mi-
litar está sendo abolida · 

Para o § 1•, o substitutivo propõe a seguinte 
redação: 

"§ 1• - O processo e o julgamento dos 
crimes de que trata este artigo, quando se 
tratar de homicídio doloso e cometido contra 
civil, serão da competência da Justiça co
mum, exceto quando manifestamente carac
terizado no inquérito que o militar agiu no 
estrito cumprimento do dever legal." 

Sei que isso inquietará a todos, como inquieta 
a mim, até eu ler as ressalvas adiante, saber quem 
vai dizer que houve o estrito cumprimento do dever 
legal. Pediria a todos paciência de ouvir o restante. 
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O § 2°, transcrito do Projeto Hélio Bicudo, dis
põe: 

"§ 2• - O inquérito policial militar, nos 
casos contemplados no parágrafo anterior, 
será realizado pela autoridade militar res
pectiva'. 

O art. 23 do Código de Processo Penal Militar 
é acrescido de um parágrafo, que diz o seguinte: 

"§ 32 - No homicfdio doloso praticado 
contra civil, a Justiça Militar, ouvido o Minis
tério Público, encaminhará os autos do in
quérito policial militar à Justiça comum, res
salvado~o disposto no final do§ 12 do art. 92 

do Código Penal Militar." 

Quer dizer, é preciso, para que se dê anda
mento ao projeto, encaminhando-o à Justiça co
mum, ou para que não se lhe dê andamento e ele 
permaneça com a Justiça Militar, haver a audiência 
prévia do Ministério Público. 

Eventualmente alguns podem não se lembrar 
de que o Ministério Público perante a Justiça Militar 
não é constituído por militares; ele é formado pelos 
mesmos Promotores Públicos que integram o Minis
tério Público da Justiça comum. O Procurador-Geral 
da Justiça, maior autoridade em cada Estado no Mi
nistério Público, o chefe do Ministério Público em 
cada Estado, designa os Promotores, que manda 
servir junto à Justiça Militar. 

Portanto, o Ministério Público Militar é exercido 
por civis concursaâos que fazem sua carreira no Mi
nistério Público Civil. 

to. 

"Art 82. O foro militar é especial e, ex
ceio no crime de homicídio doloso praticado 
por civil, a~ ele estão sujeitos, em tempo de 
paz: 

Encerra-se aqui o texto do substitutivo propos-

Concluirei o meu parecer dizendo que é evi
dente que toda esta discussão parte do pressuposto 
de que a Justiça Militar passa as mãos sobre a ca
beça dos militares, que julga por espírito corporativo. 
Na realidade, os dados que consegui obter nas. últi
mas 24 horas demonstram que 78% das sentenças 
proferidas pela Justiça f.1ilitar no Brasil foram ccnde
natórias dos réus julgados. 

Sr. Presidente, acredito que há um equívoco 
na distribuição do projeto. Foi feita uma alteração na 
forma como o projeto estava redigido. O que estou 

propondo não diz respeito aos crimEls dolosos contra 
a pessoa, mas a homicídio doloso. 

Nobres Senadores, a Justiça Militar brasileira 
foi criada pela Constituição Federal, mas é uma ins
tância judiciária para as Forças Armadas. A Consti
tuição Federal cria uma Justiça Militar federal. A 
Constituição Federal, com relação aos Estados, pois 
seria a Justiça Militar que puniria a polícia, apenas 
permite que a Justiça Militar seja criada. 

No Brasil, existem apenas três Estados que 
criaram e instalaram uma Justiça Militar. São Paulo, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Dos 27 Estados 
brasileiros apenas três têm um tribunal militar. Nos 
demais 24 Estados, o problema que estamos discu
tindo praticamente não existe. Hoje, o que ocorre 
nos 24 Estados? O que ocorre é que a Justiça co
mum já julga como primeira instância recursal não 
apenas os casos previstos nessa lei, se vier a se 
converter em lei. A Justiça comum julga hoje todos 
os crimes militares que sejam praticados no território 
de 24 dos 27 Estados da federação. 

Sr. Presidente, é o parecer, favorável na forma 
do substitutivo que apresemo ao PLC n• 102/93 e 
pelo arquivamento do PLC n• 13/96, nos seguintes 
termos: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DA CÂMARA N2 102, DE 1993 

Dispõe sobre a jurisdição dos cri
mes dolosos contra a pessoa praticados 
por militares, alterando dispositivos do 
Decreto-Lei n• 1.001, de 21 de outubro de 
1969- Código Penal Militar, e do Decreto
Lei n• 1.002, de 21 de outubro de 1969 -
Código de Processo Penal Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 9° do Decreto-Lei n• 1.001, de 21 

de outubro de 1969 - Código Penal Militar, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 9° .......... _________________________ .•...... 

11- .................................. _____ .............. . 
c) por militar em serviço ou atuando 

em razão de sua função, em comissão de 
natureza militar, ou em formatura, ainda que 
fora do lugar sujeito à administração militar, 
contra militar da reserva, ou reformado, ou 
assemelhado, ou civil; 

- - ----......................................... ·-··---···"··· 
f) revogada. 
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§ 12 O processo e o julgamento dos 
crimes de que trata este artigo, quando se 
tratar de homicídio doloso e cometido contra 
civil, serão da competência da Justiça co
mum, exceto quando manifestamente carac
terizado no inquérito que o militar agiu no 
estrito cumprimento do dever legaL 

§ 2° O inquérito policial militar, nos ca
sos contemplados no parágrafo anterior, 
será realizado • pela autoridade militar res
pectiva.' 

Art. 22 Ao art. 23 do Código de Processo Penal 
Militar é acrescido o segúinte parágrafo: 

"§ 32 No homicídio doloso praticado 
contra civil, a Justiça Militar, ouvido o Minis
tério Público, encaminhará os autos do in
quérito policial militar à Justiça comum, res
salvado o disposto no final do § 12 do art. 92 

do Código Penal Militar.' 
Art. 32 O caput do art. 82 do Decreto-Lei n2 

1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Pro
cesso Penal Militar -, passa a vigor com as seguin
tes alterações: 

• Art. 82. O foro militar é especial e, ex
ceio no crime de homicídio doloso praticado 
contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo 
de paz: 

Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Sessões, 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare

cer conclui favoravelmente à proposição, na forma 
do substitutivo que acaba de ser apresentado. 

Nos termos do art 140 do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Geraldo Melo para proferir 
parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 102, de 
1 993, às emendas a ele apresentadas e ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 13, de 1996, em substituição à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
naL 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores, reitero os termos do 
parecer que acabo de apresentar. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex". 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, an
tes de o nobre Relator começar a opinar sobre o ou-

tro projeto, pediria que esclarecesse que o substituti
vo distribuído, no art. 3°, de referência ao art. 82 do 
Decreto-lei n• 1.002, faz menção a crimes dolosos 
contra a pessoa e não a homicídio doloso, como S. 
Ex" mencionou. 

O SR. GERALDO MELO- Senador, essa era a 
forma como estava elaborado o projeto. As últimas 
discussões travadas, entretanto, levaram-me a mo
dificar, e peço que seja modificado no sentido de 
considerar que onde se lê "quando dolosos contra a 
pessoa" substitua-se por "homicídio doloso•. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Já tenho o tex
to retificado. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Discus
são, em conjunto, dos projetas, das emendas e do 
substitutivo em turno único. 

A Presidência esclarece que até o encerramen
to da discussão podem ser oferecidas emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 1996. 

Com a palavra o Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr: Presidente, Sr"s. 
e Srs. Senadores, acredito que o Relator, Senador 
Geraldo Melo, ao iniciar o seu parecer, colocou uma 
questão básica: não podemos discutir esta matéria 
com emocionalismo. E existe muita emoção. Temos 
vários exemplos recentes - e não é por outro motivo 
que esta matéria volta a ser um tema de debate nes
ta Casa:_ Carandiru, em São Paulo,_ em que a Justi
~a. lamentavelmente, diz que o Estado não teve ne
nhuma responsabilidade; outras violências cometi
das pela Segurança Pública - o Rio de Janeiro é 
exemplo farto desses atas; atas praticados por poli
ciais militares, policiais civis e até pelas nossas For
ças Armadas, e todo um processo de intervenção; 
chacina da Candelária. Emoção que talvez se con
centre agora na chacina do sul do Pará. Mas nós 
não devemos trazer a emoção para esta discussão -
correto o Relator. Todavia não podemos esquecer 
que este assunto tem uma carga de profundo autori
tarismo. Surgem as justiças militares estaduais, em 
função de uma militarização da segurança pública 
promovida pela ditadura militar. 

O Presidente ErneSto Geisel, com o "pacote de 
abril" criou a Justiça Militar para julgar os crimes pra
ticados pela Polícia Militar, como força auxiliar da re
pressão que se instalava, e que era vigente no País. 
Não podemos esquecer isso. Esse é um entulho au
toritário que V. Ex", como Presidente, ajudou a que 
removêssemos; mas outros dispositivos permane
cem. Talvez agora seja o momento da. remoção. 
Não queremos acabar com a Justiça Militar. A Justi-
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ça MilHar poderá, como detennina a· Constituição, 
continuar julgando os crimes militares. Uma primeira 
coisa que, talvez, tivéssemos de dizer ao nobre Re
lator é que crime militar não é aquele cometido por 
militar, não é por razão de pessoa. Caracteriza-se 
como crime militar quando a matéria é milHar, e, in
clusive, ele pode ser cometido por civil. Para os cri
mes militares, a Justiça Militar deve ser competente 
- e será - nos termos d!i Constituição. 

Qual é o problema do relatório e do substituti
vo? Infelizmente, são inconstitucionais. Quando fui 
Relator, na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, do Projeto Rita Camata, da CPI da Violên
cia Contra a Criança e o Adolescente, deparei-me 
com essa inconstitucionalidade. Só mudando a 
Constituição para dizer que aqueles, mesmo como 
crimes militares, não serão julgados com competên
cia da Justiça Militar, porque a Constituição detenni
na expressamente que os crimes militares só a ela 
cabe julgar. 

Sr. Presidente, o relatório e o substitutivo conti
nuam detenninando como crime militar o praticado 
contra a vida, de fonna dolosa, chamado o tipificado 
homicídio. É inconstHucional. Como resolver isso? 
Tem-se de definir a matéria segurança pública. Nes
se caso, concordo com o nobre Relator. 

Mesmo as Forças Annadas, no exercício efe
tuado no Rio de Janeiro, se tivesse cometido qual
quer crime - não apenas crime cometido contra a 
vida, mas também qualquer crime praticado, no 
exercfcio da segurança pública, por militar - não de
veria ser considerado crime militar, mas civil, porque 
segurança pública não é algo da órbita militar. Os 
milHares a exercem por um chamamento da admi
nistração do poder de polícia do Governo, para que 
se possa ter a participação também do que é anna
do entre nós, no caso, a Polícia Militar. É o que ocor
reu no Rio de Janeiro. A Polícia Militar também exer
ce operações de trãnsito, mas não como Policia Mili
tar. 

O meu substitutivo definia exatamente como 
não militares os crimes praticados no exercício da 
segurança pública O homicídio ou qualquer outro 
crime não seriam tipificados como militares, mesmo 
se praticados pelos militares. 

Dessa forma, não teríamos a inconstitucionali
dade e preservaríamos a Justiça Militar para julgar 
somente os crimes militares, praticados pelas polí
cias militares, tais como os oficiais, os praças, os 
bombeiros militares, todos os militares, enfim. 

Esse me parece, Sr. Presidente, o caminho 
correto. Não adianta que aqui alguns ex-Governado-

res - isso é algo que sempre se coloca aqui, pelo 
fato de terem tratado com a Polícia Militar- imagina
rem que este País construirá a democracia, manten
do entulhos autoritários como esse. 

Poderíamos e deveríamos discutir, neste País, 
até mesmo a existência da Polícia Militar, se não 
unificássemos, como mandam os países mais civili
zados e democráticos, a polícia única, uma polícia 
civil, mesmo que pudéssemos tê-la unifonnizada e 
que tivéssemos um-corpo annado. 

Essa é uma discussão democrática, por isso 
.não pode ter emoção. Não·trouxe aqui o problema 
que se comenta, das impunidades pelo espírito de 
corpo. Nenhum sentido de revanche, de vindita ou 
de uma emoção deve presidir os nossos votos. De
vem presidir objetivos de democratizar a sociedade 
brasileira, e me parece que esta proposta, na sua 
origem, objetivava exatamente a isso. 

Defendo que é necessário desmilitarizar com
pletamente a segurança pública no BrasiL A priméira 
coisa é definir que os crimes ali praticados não são 
crimes militares, mesmo que militares os pratiq~m. 

Por exemplo, não se pode cair na idéia - penni
ta-me, Relator Geraldo Melo - de que apenas os ho
micfdios possam vir a Ser julgados pela Justiça co
mum. Não! O combate à violência, à impunidade, ao 
abuso no exercício do poder- e a segurança pública 
tem oferecido vários exemplos - não se refletem 
apenas nos crimes contra a vida ou nos homicfdios. 
É o uso indiscriminado da tortura; é o desrespeito à 
cidadania, que é o comum e, particulannente, se se 
tratar da cidadania do pobre e do preto. Esse pro
cesso, o uso abusivo da força e a impunidade geram 
as chacinas. A violência indiscriminada das nossas 
cidades deve encontrar, do ponto de vista institucio
nal, novos encaminhamentos. 

Parece-me que desmilitaritar, fazer da segu
rànça pública a atividade civil que é e, portanto, com 
competência para julgar qualquer excesso, qualquer 
ilícito, qualquer crime da Justiça comum, é o cami
nho por mim deféndido. Para não incorreimos em· in
constitucionalidade, talvez haja, até o final da dis
cussão, emen.das ao projeto para melhor esclarecer 
essa posição e definir o exercício da atividade da se
gurança pública como crimes não militares. 

o Supremo Tribunal Federal,· numa decillâo 
inédita- inclusive extremamente perigosa para quem 
está na Presidência desta Casa e para todos nós 
Senadores-, definiu que qualquer ulll de nós poderá 
buscar aquela Casa para discutir a constitucionalida
de de alguns de nossos atas. Isso é perigosíssimo! 
Talvez estejamos abdicando de nossa soberania. 
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Deixamos de ser um Poder em igualdade com os 
outros Poderes, com nossas atribuições, porque o 
Supremo se arvora no direHo de nos dizer como 
agir. E quem determina como eu posso agir, tem so
bre mim tutela. 

O Supremo pode amanhã declarar a inconstitu
cionalidade, ou não, mas mesmo que não o faça, va
mos cometer algo pior, porque definimos que ape
nas serão julgados pela Justiça comum o homicídio 
doloso, quando o que precisamos combater é a vio
lência, não apenas aquela que possa resultar em 
morte, mas qualquer violência contra a cidadania 
brasileira. 

A função da polícia, quando no exercício da se
gurança pública, é dar segurança ao cidadão, e não 
tomá-lo refém do medo que, infelizmente, instalou
se na sociedade brasileira e que não é algo apenas 
do crime organizado, da marginalidade, mas é uma 
moeda de face dupla. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o proje
to, na origem, tem vantagens muito claras em rela
ção ao substitutivo, mas· precisa ser aprimorado. É 
isso que este Senado pode fazer, aprovando a tese 
fundamental da desmilitarização da segurança públi
ca, em busca de uma solução que supere os entu
lhos autoritários, para a construção de uma demo
cracia. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Continua 
a discussão. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Ronaldo Cunha Lima 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, a matéria sub judice 
tem seu início no Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 
autoria do eminente Deputado Hélio Bicudo. Poste
riormente, matéria igual é apresentada por iniciativa 
da CPI que investiga o extermínio de crianças e ado
lescentes ou, ao contrário, segundo me corrige o Lí
der Jader Barbalho. 

No primeiro projeto da CPI nos é apresentado 
o substitutivo pelo Relator, Senador Geraldo Melo. 
Permito-me, Sr. Presidente, destacar, inicialmente, 
um aspecto relevante juridicamente. No que trata o 
projeto de lei do Députado Hélio Bicudo, pedindo vê
nia a S. Ex' e principalmente aos que defendem 
esse projeto, há uma incorreção técnico-jurTdica que 
não é possível ser sanada nesse instante a não ser 
através do substitutivo do Senador Geraldo Melo. 

O projeto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res - isso é fundamental - ao modHicar uma disposi
ção da Lei Substantiva Penal, entra na Lei Adjetiva 
Penal; simultaneamente, na Lei Substantiva e Adjeti-

. va. Se o objetivo do projeto é modificar o Código Pe
nal Militar, não há como no mesmo dispositivo se in
serir disciplina do processo militar. São duas fases 
distintas: a Lei Penal Substantiva e a Lei Penal Adje
tiva. O dispositivo contido no art. 9° na proposta do 
Deputado Hélio Bicudo, ao modificar ou ao tentar 
modificar, ao propor modificação no parágrafo 1• 
que os oficiais e praças das polícias militares e cor
po de bombeiros milHares que cometerem crime, no 
parágrafo 2" diz: 

§ 2" - O inquérito policial militar, nos 
casos contemplados no parágrafo anterior, 
será realizado pela autoridade militar res
pectiva. 

Ora, há, evidentemente, um equívoco de ela
boração técnico-legislativa e jurídica no instante em 
que trata de processo, na hora em que fala de Lei 
Substantiva Penal. · 

Por essa razão, a proposta da Deputada Rita 
Camata nos parece perfeita, uma vez que separa, 
na sua proposição, a parte substantiva e a parte ad
jetiva. Na parte substantiva, a Deputada propõe a re
vogação da alínea t, que também é proposta pelo 

·,,Deputado Hélio Bicudo - e aí vou mudar o conceito 
da,unanimidade, porque dizem que toda unanimida
de ê-burra, mas neste caso a unanimidade é inteli
gente,"'porque ambas as proposições sugerem o 
cancelamento da ai ínea t, o que também faz o Se
nador Geraldo Melo. 

A proposta da Deputada Rita Camata diz: 

Os crimes~ de que trata este artigo, 
quando dolosos .çontra a vida, e cometidos 
contra civil, serão da competência da Justiça 
comum. 

E aí me parece que a redação está apropriada, 
correta e perfeita, não somente sob o aspecto pro
cessual e de técnica legislativa, mas porque concei
tua, rigorosamente conceitua quais os crimes que se 
transferem para a competência da Justiça comum -
os crimes dolosos contra a vida. 

Peço permissão ao eminente Senador Geraldo 
Melo para discordar parcialmente do seu substituti
vo, quando ele substitui "crimes dolosos contra a 
pessoa" para incluir a expressão "homicídios dolo
sos". Entendo, data venia, que: a expressão correta 
seria "crimes dolosos contra a vida", não apenas 
"homicídios•, porque os crimes dolosos contra a vida 
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não se encerram nos homicídios. Os crimes dolosos 
contra a vida ampliam-se, creio então que deve ha
ver uma modificação. 

O Sr. Geraldo Melo- Senador Ronaldo Cunha 
Lima, quero comunicar que aceito a sugestão de V. 
Ex". 

O SR. RONALDO CUNHA UMA • Agradeço a 
manifestação de V. Ex". Na verdade, entendo que 
não havia como se limitar a expressão 'homicídios 
dolosos" em substituiçlto à expressão "crime doloso 
contra a vida". O Código elabcra os crimes contra a 
pessoa, onde se incluem os crimes contra a vida, 
das lesões corporais, periclitação da vida, rixa, crime 
contra a honra, contra a liberdade individual, liberda
de pessoal, etc. Em seguida, o Código Penal relacio
na quais os outros tipos de crime, relacionados ao 
patrimõnio, à propriedade material, à organização do 
trabalho, crimes contra os costumes, contra a famí
lia, etc. 

Já o próprio Código Penal, no mesmo artigo - e 
peço a atenção do eminente Relator para a redação, 
já que S. Ex" concordou em modificar para "crimes 
dolosos contra a vida· para a expressão usada no § 
1° -, quando diz: "exceto quando manifestamente ca
racterizado no inquérito que o militar agiu no estrito 
cumprimento do dever legal". Chamo a atenção do 
Senado para esse aspecto. O art. 23 do Código Pe
nal, ao estabelecer as excludentes penais as resu-. 
me em quatro: legitima defesa, estrito cumprimento 
do dever legal, estado de necessidade e o exercício 
regular de direito. 

Ora, se o Código Penal já estabelece as exclu
dentes criminais e entre essas estabelece o estrito 
cumprimento do dever legal, não vejo razão para 
que se excetue • .. exceto quanto for no cumprimento 
do dever legal". Quem vai dizer que foi no estrito 
cumprimento do dever legal será o júri e não o in
quérito. Quando os advogados vão para o júri sus
tentam a tese da legítima defesa, e pergunto se en
tão iríamos lutar pela defesa da vida, da pessoa, da 
honra.putativa? Não. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Perrnit~me V. 
Ex" um aparte. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA· Pois não. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Quero apenas 
dizer a V. Ex" que o que se pretende no caso e não 
incluíra como excludente de criminalidade o estado 
de necessidade, pois não vem ao ca5o. Não há pos
sibilidade de ocorrer o estado de necessidade que é 
excludente de crime. Incluiria apenas as três: a legi
tima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e 
o exercício regular do direito. No càso, o que está 

parecendo é que não estamos cogitando de senten
ça de pronúncia. O que está parecendo, como está 
posto, é que o assunto está sendo cogitado, ou seja, 
o processo de julgamento dos crimes de que trata 
esse artigo, quando se tratar de "crime doloso contra 
a vida", poderíamos inserir "consumados" ou "tenta
dos", o que seria ainda mais aperfeiçoado, se o ilus
tre Relator concordar, "contra civil, serão da compe
tência da Justiça comum, exceto quando manifesta
mente caracterizado no inquérito que o militar agiu 
no estrito cumprimento do dever legal", e os outros 
excludentes. Ai não iríamos cogitar de sentença de 
pronúncia. Como está aqui, nãó se manda o inquén
to à Justiça comum, e sim fica sendo de competên
cia da Justiça Militar. Quer dizer, nesta hipótese, não 
se cogita aqui de sentença de pronúncia depois de 
recebido o inquérito temninado pela Justiça comum. 
Ai sim, o inquérito que foi elaborado pela Justiça Mi
litar é relatado, enviado à Justiça comum e surgiria a 
sentença de pronúncia, seguindo-se a ela o julga
mento. Mas nesse caso não; "quando manifesta
mente demonstrada a ocorrência de excludente de 
criminalidade', o que ocorreria seria que o proéesso 
continuaria para o julgamento da Justiça Militar. É 
isso que pretende o texto proposto pelo ilustre Rela
tor, Senador Geraldo Melo. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - Senador, 
agradeço a notável e brilhante intervenção de V. Ex'. 
Mas acrescento que antes da pronúncia ainda vem a 
denúncia. Porque a pronúncia é o úttimo ato proces
sual anterior à sentença ou ao julgamento do júri. 

Ora, quem vai detemninar se na denúncia - es
tou falando em denúncia, não em pronúncia .•. O Mi
nistério Público vai definir, qualificar ou não o homi
cídio, ou a lesão corporal, ou a tentativa. Não. Não é 
possível entender que seja quaiHicada aqui nessa 
posição qualquer das excludentes. Serão da compe
tência da Justiça comum os crimes dolosos contra a 
vida. O mais vai competir ao inquérito, porque, no 
dispositivo seguinte, o inquérito é militar. Então, 
quem vai fixar essa competência? - o Deputado Ro
berto Freire me perguntava. 

Ora, logo, não é possível o artigo já limitar o 
estrito cumprimento do dever legal sem incluir tam
bém a legitima defesa ou o estado de necessidade. 
Isso é competência do Ministério Público, ao formu
lar ou não a denúncia. E a pronúncia já é a avalia
ção judicial do processo. 

O Sr. Geraldo Melo - V. Ex" me pemnite um 
aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Com muito 
prazer. 
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O Sr. Geraldo Melo - Gostaria de fazer uma 
ponderação, sem pretender desafiar o conhecimento 
jurídico de V. ExB, mas para pedir a V. ExB que me 
esclareça a dúvida que foi suscitada. Na verdade, a 
questão de que cogita esse projeto é se urri determi
nado delito vai ser julgado pela Justiça comum ou 
pela Justiça Militar. O delito que é hoje considerado 
um delito militar desqualifica-se como militar se, en
volvendo um crime doloso contra a vida, como V. 
ExB propôs, não foi, na hipótese do substitutivo, pra
ticado no cumprimento do estrito dever legal. Isso 
quer dizer que o julgamento se fará ou pela Justiça 
Militar ou pela Justiça Civil, dependendo de como o 
Ministério Público interprete a prova inicial que veio 
do inquérito policial militar. Por isso, o substutivo 
prevê que, para encaminhar ou não a~ Justiça co
mum, a Justiça Militar ouça previamente o Ministério 
Público. É como se o Ministério Público, que tem 
hoje a alternativa de não C·ferecer denúncia ou ofere
cê-la num caso de homicídio comum que não envol
va militares, neste caso tivesse a alternativa de ofe
recer denúncia desdobra•ja em duas. Ele oferecerá 
a denúncia perante a Justiça MilHar ou perante a 
Justiça Civil. Pretender que a discussão sbbre a ex
cludente de criminalidade se faça no júri significa tor
nar compulsória a ida do processo à Justiça comum, 
pois não há a figura do júri na Justiça MilHar. Portan~ 
to, o que se pretende, para que não se tome com
pulsória a ida à Justiça comum, é que se dê ao Mi
nistério Público a oportunidade de decidir se vai ofe
recer a denúncia perante a Justiça Militar ou perante 
a Justiça Civil. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - Concordo 
com V. ExB. Apenas não cheguei a analisar o§ 32 do 
art. 22 do substitutivo. É aí exatamente onde está o 
mérito maior - permita-me dizer - do substHutivo que 
V. Ex• apresenta, porque neste § 3° se estabelece 
a oitiva prévia do Ministério Público, que encami
nhará ou não o processo à Justiça comum, sem 
necessidade evidentemente de dizer que esse ins
trumento é legal porque essa apreciação dá direito 
de defesa também. Então, vamos argüir ·se o 
agente praticou o fato sob emoção violenta, em 
defesa putativa, em defesa de terceiro ou em defe
sa da honra. Não é questão de prova de mérito e 
nãO poderia ficar no dispositivo. Mas a inclusão do 
dispositivo "ouvido o Ministério Público", penso 
que é correta e perfeita. 

Minha sugestão seria a de adotar-se a redação 
original do projeto da Câmara, que penso estar per
feita, e substituir-se a parte "crimes dolosos contra a 
pessoa" para "crimes dolosos contra a vida", man-

tendo a audiência do Ministério Público como indis
pensável para 'o encaminhamento do processo à 
Justiça comum. 

O Sr. Geraldo Melo - Se V. ExB me permite 
complementar, gostaria de dizer que é mais ou me
nos evidente que, havendo o excludente de crimina
lidade, não há crime. Portanto, concordo que é tecni
camente supérfluo, em uma lei, em um texto legal, 
dizer que está assegurado um direito que já está ex
presso. Concordo com a tese. Por que está incluído, 
então? Vou ilustrar o que digo sinteticamente com 
um comentário que ouvi esta manhã: às vezes, o 
que está incluído em uma lei, mesmo expressamen
te, ainda deixa dúvida se vale ou não. Alguém me 
disse que na Constituição está escrito que o juro que 
se deve pagar no Brasil é de 12% ao ano. Talvez 
por isso seja necessário dizer com clareza alguma 
coisa que a boa prática jurídica tomaria desnecessá
ria. Creio também que esse saber jurídico não se 
dissemina por todos os níveis da estrutura policial do 
País. E acredito que se precisa levar em considera
ção um aspecto neste momento. Concordo com a 
tese geral do Senador Roberto Freire, concordo em 
que seja necessário, para que haja uma democracia 
no País, que se modernizem também os pressupos
tos conceituais em que se funda a instituição dos 
mecanismos de segurança do País. Concordo com 
S. ExB. Apenas queria complementar o aparte, di
zendo a V. ExB que, apesar disso, é necessário, Sr. 
Senador, que se diga ao policial que sabemos que 
existe uma comunidade que está ansiosa para que 
alguém lhe dê segurança. As pessoas precisam sa
ber que podem ir para as nuas e não serão assalta
das, não serão seqüestradas. E ainda não se desco
briu nenhum outro mecanismo que não seja a polfcia 
para prestar essa segurança. Se não dissermos ao 
policial que existe pelo menos uma possibilidade es
crita na lei de que, se ele no cumprimento do dever 
praticar um delito dessa natureza não vai pagar por
que cumpriu o dever, penso que ninguém mais vai 
conseguir que haja um policial nas ruas. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Senador 
Geraldo Melo, agradeço a V. Ex" pelo aparte. 

Sr. Presidente, vou encenrar o meu pronuncia
mento. Como último argumento para que seja feita a 
exclusão da parte final· da proposta de redação do 
art. 22, quero aduzir que, além da excludente penal, 
a lei estabelece a imputabilidade penal. Numa, a lei 
diz que não há crime quando o agente pratica o fato 
nas circunstâncias elencadas no art. 23; na outra, a 
lei diz que é isento de pena o agente que pratica o 
ato em determinadas circunstâncias. 
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A escolhermos apenas uma excludente, não 
vejo razão para não incluirmos as duas outras exclu
dentes e também a imputabilidade. Daí a minha su
gestão no seri!ido de retirar-se isso do texto, por fal
ta de necessidade e para evitar redundância, embo
ra aceite o argumento dos juros, que acredito, juro, 
ser um argumento sério. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
em discussão a matéria,. -

O SR. ROMEU TÜMA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra a V. Ex", por permuta com o Senador José 
lgnácio. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, preliminarmente, quero cumprimentar o 
Senador Geraldo Melo pelo esforço desenvolvido 
para aprimorar os projetes, emitindo o seu parecer 
por meio de um substitutivo. 

Gostaria de enumerar alguns fatos que, dentro 
do contexto da vida policial, ocorrem principalmente 
com os policiais designados para patrulhamento, 
que é a função mais simples da atividade policial mi
litar. O policial tem a missão de, preventivamente, 
evitar que ocorram crimes contra o cidadão comum. 
Repentinamente, ao atender a uma ocorrência, na 
sua intervenção passa a ser parte e, muita.S vezes, 
dela sai como indiciado. 

Nesses casos, a própria Justiça Militar tem a 
capacidade de analisar, dentro do contexto opera
cional, se realmente houve ou não uma exorbitância 
do policial que age nesse sentido. 

Os tribunais militares não são realmente fruto 
do período militar. Apenas gostaria de lembrar, his
toricamente, que a Justiça Militar do Rio Grande do 
Sul foi criada em 1916, portanto, há setenta anos; a 
de São Paulo, em 1922, e o Tribunal de Justiça Mili
tar do Estàdo, em 1937; a de Minas, em 1936; e a 
de Santa Catarina, em 1928. Esses são os dados 
que me forneceram. 

Portanto, a Justiça castrense no Brasil, não a 
dos Estados, é a mais antiga, vem desde antes do 
Império. Ela não é ocasionalmente uma circunstân
cia que o poder revolucionário de 1964 implantou 
para conduzir a atividade de polícia militar. 

Gostaria de sugerir ao Senador Geraldo Melo 
que acate as sugestões do Senador Ronaldo Cunha 
Lima, que aprimora o projeto. Inclusive, o projeto do 
Deputado Hélio Bicudo, do PT, comete praticamente 
uma ilegalidade dentro do contexto. No momento em 
que solicita que os crimes sejam julgados indiscrimi-

nadamente pela Justiça Comum, ele mantém, no pa
rágrafo 22 •. que o inquérito ·nos casos contemplados 
no parágrafo anterior, que é o julgado pela Justiça 
Comum, será realizado pela autoridade policial mili
tar respectiva. 

Para a Justiça Comum, a polícia judiciária é a 
polícia civil. Portanto, essa incorreção vai trazer um 
prejuízo tranqüilo para as apurações. E não é este o 
contexto. 

O projeto da Deputado Rita Camata não nas
ceu simplesmente da idéia de um projeto, mas é re
sultado de uma discussão da Comissão Parlamentar 
de Inquérito sobre a violência contra o menor. Assim 
sendo, ele está consolidado dentro de uma idéia que 
a sociedade civil discutiu e chegou à conclusão de 
que só os crimes dolosos contra a vida é que deve
riam ir para a Justiça Comum. 

O Senador Geraldo Melo, no parágrafo 32 do 
art 22 , solicita que o Ministério Público seja realmen
te aquele que vai definir se o crime é doloso ou não 
e se deverá ser encaminhado à Justiça Comum, 
aproveitando o final do parágrafo único do art. j1° do 
Código Penal Militar. 

Acredito que o Senador José lgnácio Ferreira, 
pelas conversas preliminares que tivemos, também 
poderá aprimorar ainda mais o substitutivo do Sena
dor Geraldo Melo. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, até agora a discussão 
havida contribui muito para aperfeiçoar a proposta 
do eminente Senador Geraldo Melo e para que pos
samos votá-la aqui. 

Na verdade, esse substitutivo, com as aHeraçõ
es que estão sendo aqui propostas e aceitas pelo 
Senador Geraldo Melo, pelo menos até agora, fica 
muito melhorado. Lamento que tenhamos que votar 
esse projeto num esforço especial na celeridade desta 
tarde, quando poderíamos, quem sabe, debruçarmo
nos mais sobre o texto e aperfeiçoá-lo ainda mais. 

Gostaria de expor uma questão que constitui 
uma dúvida pessoal minha, até por que não tenho à 
mão os elementos para exercitar melhor a minha re
flexão, que seiiaih algumas referências de natureza 
doutrinária. 

Fizemos alguns aperfeiçoamentos e, com a 
aceitação do eminente Senador Geraldo Melo, o 
substitutivo melhorou bastante, pela nossa ética. 
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Onde se lê "homicídio doloso", dever-se-á ler 
"quando se tratar de crime doloso contra a vida". In
cluiríamos também a expressão "consumado ou ten
tado", quer dizer, seria mais um aperfeiçoamento. 

Acrescentaríamos ao que está escrito - "estrito 
cumprimenio do dever legal" - as duas outras exclu
dentes de criminalidade, que são o exercício regular 
do direito e a legítima defesa. 

Há uma questão <que quero levantar, natural
mente pedindo aos que são mais doutos que se ma
nifestem nesta oportunidade aligeirada de discussão 
e votação. Perguntaria isso, sobretudo, aos eminen
tes Senadores Bernardo Cabral e Romeu Tuma. 

Observem, Srs. Senadores, o seguinte: 

"O processo e o julgamento de que tra
ta este artigo, quando se tratar de crime do
loso contra a vida, consumado ou tentado 
contra civil, serão de competência da Justiça 
comum11

• 

Or?, Sr. Presidente, parece-me que o Tribunal 
do Júri não é órgão da Justiça Comum. Invoco, nes· 
ta afirmação que faço sob censura, a opinião do 
eminente Senador Bernardo Cabral, que foi o Rela
tor da Constituinte. 

O elenco dos órgãos do Judiciário está no Art. 
9.2 da Constituição. 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciá-
rio: 

I- o Supremo Tribunal Federal; 
11 - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e 

Juízes Federais; 
IV- os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V- os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI- os Tribunais e Juízes Militares; 
Vil - os Tribunais e Juízes dos Estados 

e do Distrito Federal e Territórios. 
Tenho a convicção de que o Tribunal do Júri 

não é um órgão da Justiça Comum. O Tribunal do 
Júri é um tribunal popular, de caráter especia:J; insti;
tuído pela Constituição Federal e disciplinado pelo 
Código de Processo Penal. Quer dizer, quando re
metemos a matéria à Justiça Comum, vamos reme
tê-la para o Tribunal do Júri, mas o Tribunal do Júri 
não é órgão da Justiça Comum. 

Poderíamos, evidentemente, melhorar essa re
dação ainda mais. E como esse assunto sobreveio 
agora, teria que me debruçar sobre ele. 

Coloco essa questão convencido de que, por 
mais essa razão, uma matéria dessa natureza, cer
cada de um passionalismo produzido pelo episódio 
do Pará, não precisaria ser votada agora. Penso que 

poderíamos, perfeitamente, deixar o exame desta 
matéria para uma outra oportunidade e, para isso, 
há fórmulas regimentais. 

Sr. Presidente, apresentei algumas propostas 
de emenda, que estão sobre a mesa Quando remete
mos a matéria para a Justiça Comum, devemos ter em 
conta que o Tribunal do Júri não é um órgão da Justiça 
Comum, é um órgão da Justiça Especial, de natureza 
popular, previsto não como órgão do Poder Judiciário, 
mas colocado no elenco das Disposições dos Direitos 
e Garantias Individuais. Em suma, é completamente 
diferente do que se pretende fazer quando se dispõe 
sobre essa matéria neste substitutivo. 

Vou preparar uma emenda pretendendo me
lhorar ainda mais, no que for possível, este substitu
tivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
em discussão. 

Com a pala~ra o Senador José Eduardo Outra. 
O SR. JOSE EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, aproveitando 
o final da intervenção do Senador José lgnácio Fer; 
reira, quero informar que propus aos Líderes -·embo
ra requerendo preferência para o projeto do Deputa
do Hélio Bicudo - que, na hipótese da aprovação do 
substitutivo, quando poderá haver a necessidade de 
um turno suplementar, se retirasse a emenda - até 
atendendo às preocupações formuladas pelo Sena
dor José lgnácio Ferreira -, porque aí teríamos, obri
gatoriamente, o turno suplementar. E haveria mais 
tempo para apresentarmos emendas, discutirmos e 
nos aprofundarmos nas questões já levantadas. 

Os Líderes dos Partidos do Governo, inicial
mente, não aceitaram a proposta que fiz. Contudo, 
insisto na proposta: na hipótese de ser aprovado o 
substitutivo, retirar-se-la a urgência e poderíamos 
votar o turno suplementar na semana que vem, 
quando teríamos mais tempo para um maior apro
fundamento, até porque as cópias foram entregues 
aos Srs. Senadores somente durante a exposição 
do nobre Relator. 

Gostaria de fazer algumas considerações so
bre o substitutivo. 

Em primeiro lugar, creio estar havendo uma in
versão da questão que está sendo discutida, porque, 
no Estado de Direito - e é por isso que todos luta
mos e queremos seja aperfeiçoado - a supremacia, 
o primado é da autoridade judicial civil. A jurisdição 
militar é uma exceção e, portanto, temos de levar 
em consideração que essa exceção para a proteção 
corporativa de crimes cometidos contra civis não 
pode continuar sendo utilizada. 

Em relação ao substitutivo, na letra c, ao se 
instituirá expressão "por militar em serviço ou atuan-
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do em razão de sua função", ou seja, adicionando a 
expressão "ou aluando em razão de sua função', no 
nosso entendimento, voltamos a uma situação seme
lhante ao da letra f, que está sendo revogada. Por que 
não se mantém simplesmente "por militar em serviço"? 
O que significa esse "ou aluando em razão de sua fun
ção"? Significa que o militar, voltando para casa, ainda 
fardado, ainda atma.do, cometeu um crime contra um 
civil? Por isso, entendemos que é suficiente "por militar 
em serviço", não havend~ necessidade de se adicionar 
a referida expressão contida na letra c. 

Em segundo lugar, a questão do homicídio do
loso. O que se procura evitar é que os crimes dolo
sos cometidos contra civil deixem de ser julgados 
pela justiça militar, porque neles não estão incluídos 
apenas homicídios. E o crime de extorsão? E um cri
me de seqüestro que não resultou em homicídio? E 
o crime de tortura? Esses não estariam sendo con
templados pelo substitutivo, ou continuariam tendo 
foro especial? Essa é a grande discussão. 

Não podemos levar em eonsideração simples
mente a História, porque o Tribunal Militar existiu an
tes do civil. A meu ver, a antecedência pode sim
plesmente significar o autoritarismo que existe na 
História brasileira, mas não justifica um avanço do 
Estado de Dire~o. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, reafir
mando que pediremos preferência para a vot,ação do 
projeto do Deputado Hélio Bicudo, por entendermos 
que ele contempla melhor essa principalidade, que é 
o primado da jurisdição civil do sistema militar, reafir
mo a proposta feita em conversas com as Lideran
ças dos partidos da base governista. E, pegando ca
rona na intervenção do Senador José lgnácio Ferrei
ra, retomo a proposta: caso seja aprovado o substi
tutivo, retira-se a urgência e, então, votaremos-cfftir~ 
no suplementar na próxima semana ou quando fo
rem apresentadas as emendas, de acordo com o 
próprio Regimento. 

Muito obrigado. . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 

em discussão. 
Com a palavra o Senador Ramez Tebet. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, pretendo ser realmente mutto breve nas 
considerações que vou fazer a respetto deste assunto. 

Penso que estamos discutindo esta questão de 
forma precipitada, mas ocorrem-me alguns esclare
cimentos. Quanto a homicídio doloso - convenha
mos - homicídio é um crime que só pode ser pratica
do contra a vida; então não há que se ficar discutin
do se homicídio doloso é. contra a vida ou não, por
que isso, a meu ver, significa o óbvio. 

No entanto, se o objetivo é fazer com que os 
homicídios dolosos sejam da competência da Justiça 

Comum, não há como se fazer qualquer exceção, 
não há como comemplar-se apenas a justificativa 
penal do e5trno cumprimento do dever legal, porque 
esta é uma figura de justifiCativa penal úmítrofe de 
outras, limítrofe até da legítima defesa, do exercício 
regular de um direito. Então, eu julgava que, dentro 
da boa técnica, deveríamos ficar com esse § 1• fina
lizando com "serão da competência da Justiça Co
mum". 

§ 12 - ·o processd e o julgamento dos 
crimes de que trata este artigo, quando se 
tratar de homicídio doloso e cometido contra 
civil, serão de competência da Justiça Co
mum. 

Não há necessidade de contemplarmos ape
nas ~ figura do estrito cumprimento do dever legal, 
se há outras justificativas penais com o mesmo valor 
dessa, eliminando a figura do crime. Nesse particu
lar, estou de perfeito acordo com a exposição· do 
ilustre Senador Ronaldo Cunha Lima. Apenas penso 
que não há necessidade de acrescentarmos a justifi
cativa, porque o § 2• diz que o inquérito policial_ mili
tar será realizado pela autoridade militar respectiva. 
Ora, se isso ocorrer, o processo será remetido à 
Justiça Militar, que definirá se irá para a Justiça Co
mum ou não. Se se trata de inquérito policial militar, 
quem vai dizer se é doloso? O promotor não julga, 
data venia. Promotor emite parecer e, ao fazê-lo, 
deve dizer se há indícios de crime ou não. Se há in
dícios de crime, .ele tem que denunciar; se não há, 
ele tem que arquivar. Como não é julgador, ele não 
pode dizer que existe exercício regular de um direito. 
Ele pode até opinar nesse sentido, mas nunca o faz 
assim que recebe o inquérito policial militar. Nesse 
caso, o Senador Ronaldo Cunha Lima tem toda ra
zão. Ele opina nesse sentido por ocasião da senten
ça de pronúncia. 

Entendo que, por uma questão de técnica e 
para se evitar qualquer dúvida, o Relator deveria, se 
alguma emenda não for apresentada, aceitar, e o 
§1° atribuiria à Justiça Comum o julgamento dos cri
mes dolosos. Portanto, não há necessidade alguma 
de especificação nem das justificativas penais e nem 
das isenções de pena que- às vezes ocorrem. 

Essa é a observação que queria fazer no senti
do de emprestar a nossa colaboração a essa maté
ria, pois parece-me verdadeiramente um absurdo fi
car constando o exercfcio regular de um direito e 
nãó constar a legítima defesa, não constar a obe
diência hierárquica. Imaginem um militar que age no 
estrito cumprimento do dever legal ou quando age 
por determinação do seu superior. Ele vai ter um tra
tamento diferente do que se estivesse no estrito 
cumprimento do dever legal? Precisamos atentar 
para isso. 
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Entendo que a melhor fónnula seria "o proces
so e julgamento dos crimes de que trata esse artigo, 
quando se tratar de homicídio doloso, e cometidos 
contra civil serão da competência comum•. E vamos 
parar por aí. Entendo que teríamos a solução. E se 
eu puder apresentar essa emenda, eu o faço. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA • Senador 
Ramez Tebet, agradeço a referência de V. Ex", mas 
apresentei emenda restabelecendo a redação ofere
cida na proposta da De~utada Rita Camata. 

"Os crimes de que trata esse artigo, 
quando dolosos contra a vida, e cometidos 
contra civil, serão da competência da Justiça 
Comum•. 

Está de acordo com o pensamento de V. Ex". 
Há uma emenda nesse sentido que eu apresentei. 

O SR. RAMEZ TEBET- A emenda de V. Ex" é 
nesse sentido. Aí há outra tendência, então. Fiz refe
rência quanto à argumentação de V. Ex" porque 
nem conhecia a sua emenda. Penso que deve ficar 
em "homicídio doloso• os crimes dolosos contra a 
vida. "Homicídio doloso contra a vida" é uma coisa e 
"homicídio doloso• é outra. Na sua, é muito mais 
abrangente. Estou falando •.• 

o Sr. Ronaldo Cunha Uma - Na minha emen
da, é "crime doloso•. 

O SR. RAMEZ TEBET- Mas por que só o ho
micídio? 

O Sr. Ronaldo Cunha Uma- A tentativa tam
bém é crime doloso. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" 
tem a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. 
Senadoras, Srs. Senadores, qual foi a razão da ur
gência para se votar o projeto que ora estamos exa
minando? Foi a consciência nacional da necessida
de de os crimes que eventual e hipoteticamente se
jam cometidos pela Polícia Militar, por policiais mem
bros da Polícia Militar, sejam julgados pela Justiça 
Comum. 

Fatos diversos ocorreram que levaram à cons
ciência da necessidade de votarmos com urgência 
essa matéria. Fatos como o episódio do Carandiru, o 
episódio de Corumbiara e agora o episódio de Eldo
rado dos Carajás. 

O próprio Ministro da Justiça, Nelson Jobim, re
solveu extemar a sua opinião ao Presidente Fernan
do Henrique Cardoso da necessidade de termos os 
crimes hipoteticamente cometidos pela Polícia Militar 

julgados pela Justiça Civil. E sobretudo foi o projeto 
de lei do _Deput:..So Hélio Bicudo aquele que, votado 
na Câmara dos Deputados, atende ao propósito so
bre o qual há hoje esta definição do próprio Poder 
Executivo. 

Para que se compreenda bem o propósito do 
Deputado Hélio Bicudo, vou ler um artigo que ele es
creveu para a publicação Juízes Para a Democra
cia. Ali ele coloca considerações sobre a natureza 
do seu projeto. 

"Em primeiro lugar, não corresponde à 
verdade a alegação de que o projeto se pro
põe a extinguir a "justiça militar" das Polícias 
Militares, que teriam sido implantadas com a 
vinda da Familia Real para o Brasil. 

Esta última afinnativa não tem razão 
de ser, pois busca confundir a Justiça Militar 
da União (das Forças Annadas) com a "justi
ça militar" estadual, das PMs. 

Sob esse aspecto é preciso lembrar 
que as Polícias Militares tiveram sua origem 
nos pequenos exércitos que se organizaram 
nos estados da recém-criada República, jus
tamente para defender a sua autõnomia 
contra o .espírito centralista da União, num 
Estado Federado que então ensaiava seus 
primeiros passos. Moldadas segundo o mo
delo do Exército Nacional, como este, dispu
nham de sua justiça, para o processo e jul
gamento dos crimes praticados no âmbito 
de suas atividades militares. 

A partir, entretanto, do instante em que 
essas forças passaram a exercer atividades 
de policiamento, pois questionava-se o seu 
isolamento nos quartéis, de onde saíam tão
somente quando convocadas para a conten
ção de distúrbios populares, começou-se a 
debater a competência dessa "justiça militar" 
para o julgamento de delitos de natureza oo
mum, como aqueles praticados nas ativida
des de policiamento, que são atividades 
eminentemente civis. 

O Supremo Tribunal Federal pôs tenno 
à discussão com a Súmula 297, de 1964; 
"oficiais e praças das milícias dos Estados 
no exercício de função policial civil não são 
considerados militares para efeitos penais, 
sendo competente a Justiça Comum para 
julgar os crimes cometidos por ou contra 
eles". 

O enunciado da Súmula foi mantido 
depois da edição dos Decretos-Leis 317, de 
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13/03/67, e 667, de 02/07/69, que reorgani
zaram as Pol feias Militares. 

A Súmula em questão foi longamente 
apreciada no voto do Ministro Thompson 
Rores no RHC 45.292, RTJ 51/52. Reitera
da a discussão no RHC 46.614, RTJ 53/722 
manteve-se a Súmula 297. O ilustre Ministro 
assim se expressou: "Dir-se-á que a solução 
estaria no art. 88, lo do Código de Justiça Mi
litar, com a redação que lhe emprestou a Lei 
4.162, de 1962, nos seguintes termos: "Os 
militares e seu assemelhados quando prati
carem crimes nos recintos dos tribunais mili
tares, auditorias ou suas dependências, nos 
lugares onde funcionam, ou nos quartéis, 
embarcações, aeronaves, repartições ou es
tabelecimentos militares e quando em servi
ço ou comissão, mesmo de natureza poli
cial, ainda contra civis ou em prejuízo da ad
ministração civil. Os oficiais e praças das 
Polícias Militares não são considerados mili
tares, para qualüicação de crime militar. Al
guma confusão decorreu do dispositivo 
constitucional que deferiu ao Tnbunal de Jus
tiça Mifitar estadual de primeira instância" (CF 
de 1999, arts. 144, 1°, "d", CF de 1988, art. 
125, 30 e 4"); ai eles são considerados milita
res para os efeitos de crime militar. 

Mas a súmula é mais restrita, referin
do-se ao exercício de função policial, como 
trânsito, policiamento comum. Não se esten
de essa Súmula a crime praticado por poli
cial militar, em serviço, contra outro policial 
(RT J, 72/48). 

Depois do Decreto-lei 7.072169, regu
lamentado pelo Decreto 66.862170, voltou
se a discutir a competência. Mas a jurispru
dência do Supremo Tribunal Federal procu
rou distinguir a natureZa da função, e não a 
.posição hierárquica do agente. Se a função 
é civil e não militar, então o crime é comum 
(RT J, 72156). 

O Supremo Tribunal Federal voltou, no 
RHC 53.091, a examinar a competência 
para julgamento de civis acusados de cri
mes praticados contra as Polícias Militares 
ou seus membros. Considerou competente 
a Justiça Comum e não a Militar (DJU, 
10/09/76). 

A Emenda Constitucional 7m deu 
nova redação 144, 1° - • A lei poderá criar, 
mediante proposta do Tribunal de Justiça: 

( ... ) d) Justiça Militar estadual, constituída 
em primeira instãncia pelos Conselhos de 
Justiça, e, em seguida, pelo próprio Tribunal 
de Justiça, com competência para processar 
e julgar, nos crimes militares definidos em 
lei, os integrantes das Polícias Militares•. 

Diante dessa orientação, a qual não di
feria muito da situação anterior, o Supremo 
Tribunal Federal alterou o significado da Sú
mula 297 (RHC 56.049, relator Ministro Ro
drigues Alckmin, RTJ 87/147), dando pela 
competência da justiça militar do Estado 
quando integrante de sua Polícia Militar, em 
função, comete crime previsto no Código 
Penal Militar. 

Ora, nas discussões a propósito do as
sunto, de que foi palco o Plenário do Supre
mo Tribunal Federal, verifica-se que o Excel
so Colégio sempre distinguiu e muito bem 
as atividades policiais das PMs de suas ati
vidades militares, para apontar a competên
cia da justiça comum de um lado e, de outro, 
da justiça militar. • 

Realmente, as polícias militares são or
ganizações híbridas: são policiais e n\iiita
res. São militares enquanto força de reserva 
e auxiliares do Exército, sujeitos às normas 
baixadas pela lnspetoria-Geral das Polícias 
Militares, órgão do Estado-Maior do Exérci
to; são policiais, quando servem à seguran
ça pública. 

Daí o equívoco de se atribuir o proces
so e julgamento de atos praticados enquan
to policiais à "justiça militar". E daí a institui
ção de uma justiça especial, corporativa, 
para julgar policiais enquanto policiais, o que 
é inédito até mesmo na ótica internacional. 
Mesmo nos países onde existe pol feia milita
rizada, como é o caso dos "carabinieri" na 
Itália, da "gendarrnerie" na França ou da 
"polícia montada" canadense, os seus mem
bros são julgados nos crimes ocorridos no 
exercício de suas funções policias, por juí
zos e tribunais comuns. 

O corporativismo gera impunidade, e 
esta é a mola da violência. Não é por outro 
motivo que a Polícia Militar de São Paulo já 
foi considerada a polícia mais violenta do 
mundo, com a eliminação, em determinado 
momento, de cerca de sete pessoas por dia! 

Argumenta-se, contudo, que, se os 
PMs não tiverem a sustentação de Ulllfl "jus-
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!iça especial", prejudicar-se-la sua atuação 
na luta contra o crime. O argumento é fala
cioso, porque não se pode acenar com 
"compreensão", que equivale à impunidade; 
numa sociedade democrática, onâe a justiça 
deve ser igual para todos e não um privilégio 
de alguns. E, aliás, é muito bom que se te
nha a certeza na atuação da Justiça, porque 
é somente assil(l que se contém a violência 
policial, indiscriminada, como hoje acontece. 

A questão é de que não se deve estrei
tar a Justiça dentro de uma corporação, mas 
alargá-la, para que abranja a população, 
quer dizer, os cidadãos como um todo. 

Assim, Sr. Presidente, acredito que prioridade 
deve ser dada para a votação do projeto de lei do 
Deputado Hélio Bicudo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
em discussão. (Pausa) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Passa-se à leitura das emendas. 
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 

1• Secretário em exercício, Senador Renan Calhei-
ros. 

É lida a seguinte 

EMENDA N°1-PLEN MODIFICATIVA 
AO PROJETO DE LEI N°13, DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Dê-se a seguinte redação ao § 1° do artigo 9" 
do referido projeto: 

• Art. 9• ·························--··········-······ 
§ 1• Os crimes contra civil, cometidos 

por militares quando no exercício da ativida
de de segurança pública, fora de serviço ou 
em cumprimento de missão, serão julgados 
pela Justiça Comum.· 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Ro
berto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço ao 
Sr. Relator que profira parecer sobre a emenda que 
acaba de ser lida. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
posso falar sobre a emenda? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sr. Re
lator vai proferir o parecer sobre a emenda 

O SR. ROBERTO FREIRE - Posteriormente, 
posso fazer algum comentário? 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey) - No enc:arri
nhamento da votação, V. Ex" poderá usar da palavra. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para pro
ferir parecer. Sem revisão do orador.) · Sr. Presiden-

te, a emenda do Senador Roberto Freire altera par
cialmente .a proposição do nosso substitutivo, para 
incorporar a generalização da remessa à Justiça Co
mum de todos os crimes relacionados com seguran
ça pública. 

Muito embora respeitando totalmente as posi
ções defendidas pelo Senador Roberto Freire com 
relação a esse assunto, entendo que essa é urna al
teração que, pessoalmente, até poderia apoiar no 
contexto de uma outra proposição diferente daquela 
que estamos votando hoje. 

Acredito, Sr. Presidente, que urna alteração 
dessa natureza exigiria que estivéssemos aprecian
do essa matéria a mais tempo, e não sobre a pres
são de urna votação em regime de urgência, de for
ma a podermos avaliar que repercussões isso teria 
ou que modificações seriam necessárias para se in
troduzir essa emenda no Direito Penal brasileiro e 
com ele compatibilizá-la. 

De forma que, embora compreendendo a rele
vância e o conteúdo altamente democrático da pro
posta do Senador Roberto Freire, considerO que 
essa emenda que não é compatível com a questão 
central que está sendo discutida, e, por isso, propo
nho sua rejeição. 

O SR. PRESIDENTE( José Samey) - O pare
cer é contrário. 

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

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 444, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei 
da Câmara n• 13, de 1996, a fim de ser apreciado 
antes do SubstiMivo oferecido ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 1 02, de 1993. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996.- José 
Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento de pedido de preferência para a 
votação do PLC n• 13, de 1996, sobre o substitutivo. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, as
sinei, com outros Líderes, um requerimento em sen
tido oposto, ou seja, para que fosse votado primeiro 
o substitutivo. Então, não vejo como, depois de 
aprovado isto ... 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero 
esclarecer ao Senador Epitacio Cafeteira que o re
querimento dos Srs. Líderes foi para a preferência. 
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No momento da votação, o Regimento pennite 
que se peça a preferência, porque teremos que vo
tar os dois projetes, nem que seja prejudicado. 

Então é esse o requerimento que está sendo 
submetido ao Plenário: a preferência para a votação, 
em primeiro lugar, do Projeto de Lei da Câmara n• 
13, de 1996. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a preferência 

pennaneçam sentados. 'Pausa) 
Rejeitada a preferência. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço verificação de quorum .. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O nobre 

Senador José Eduardo Outra pede verificação de 
quorum. Sendo regimental a solicitação, S. Ex" será 
atendido. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra pela ordem ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador) - Solicito a V. Ex" que 
faça soar as campainhas porque há muitos Compa
nheiros que, certamente, estão em seus gabinetes. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Srs. Se
nadores, queiram ocupar os seus lugares para a ve
rificação de quorum, solicitada pelo Senador José 
Eduardo Outra. (Pausa) 

Peço aos nobres Senadores que apoiaram o pe
dido de verificação que se identifiquem, para que a Ata 
possa registrar seus nomes na forma do Regimento. 

São os Senadores Roberto Freire, Ademir An
drade, Eduardo Suplicy e Antonio Carlos Valaclares. 

Há número regimental para a verificação. 
Peço aos Srs. Senadores que não registraram 

as suas presenças que o façam. 
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, gos

taria de fosse registrada a minha presença. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re

gistrará o nome da Senadora Marina Silva. 
Há 72 Srs. Senadores na Casa. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 

lugares, uma vez que procederemos à votação. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- A Li
derança do PMDB recomenda o voto "não" 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - A Lide
rança do PFL recomenda o voto "não". 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSOB-CE) ~ O 
PSOB recomenda o voto "não". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- O PTB 
recomenda o voto "não", Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - A 
Liderança do PT recomenda o voto "sim". 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - O PSB 
votará "sim", Sr. Presidente. ----

0 SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) - O 
PPB recomenda o voto "não". -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se a votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Antônio Carlos Valadares - Ademir Andrade -
Bello Parga- Benedita da Silva- Eduardo Suplicy
Geraldo Melo - José Eduardo Outra - Lauro Cam
pos - Marina Silva - Roberto Freire - Roberto Re
quião. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos Magalhães- Bernardo Cabral -
Carlos Bezerra- Carlos Wilson- Edison Lobãa.- El
cio Alvares - Epltácio Cafeteira - Esperidião Afhin -
Fernando Bezerra - Raviano Melo- Gerson Cama
ta - Gilvam Borges - Guilhenne Palmeira - Hugo 
Napoleão - lris Rezende - Jader Barbalho - João 
França- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josap
hat Marinho - José Alves -José Bianoo - José Bo
nifácio -'-José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda - Júlio Campos - Lúcio Alcântara -
Marfuce Pinto- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ra
mez Tebet- Regina D'Assumpção- Renan Calhei
ros - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cu
nha Lima- Sérgio Machado - Totó Cavalcante
Valmir Campelo. 

ABSTIIM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Beni Veras - Emma Fernandes - Emandes 
Amorim-. Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram 
SIM 11 Srs. Senadores e NÃO 40 Srs. Senadores. 

Houve quatro abstenções. 
Total: 55 votos. 
O requerimento foi rejeitado. 
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 

palavra V. Ex" 
O SR. GERALDO MELO (PSOB-RN. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
meu voto foi registrado errado. O meu voto é "não". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -_A_Ata re
gistrará a manifestação de V. Ex". 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 445, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, 

~em 4, do Regimento fntemo, requeiro preferência 
para votação do Substitutivo ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 1 02, de 1993. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Jader 
Barbalho- Hugo Napoleão - Epitácio çatete!ra -
Valmir Campala - Sérgio Machado - Elclo Alva-
res. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o substitutivo sem prejuízo das emendas. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra v. Ex'. - -- -

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS.PE) - Sr. Pre
sidente, mesmo as emendas ao projeto? 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Sem pre
juízo da emenda de V. Ex'. Só há uma emenda. 

. O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra V. Ex". 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, apresentei também uma emenda ao subst~utivo 
restabelecendo a redação dada na Câmara dos De
putados pela Deputada Rita Camata. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra V. Ex' 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, conti
nuo confuso. Apresentei uma emenda ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A emen
da de V. Ex' será votada. Votamos o substitutivo 
sem o prejuízo da emenda e do destaque apresenta
do. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS.PE)- Sr. Pre
sidente, se o substitutivo for aprovado, fica prejudi
cado o projeto e minha emenda perde o sentido. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" 
emendou o subst~tivo. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS·PE) - O subs-
titutivo, não! 

- - -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De fato. 
Na hora em que votarmos esse projeto -se for preju· 
dicado -, V. Ex" poderá ter examinada sua emenda. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS.PE) - Como? 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex' 

deverá pedir destaque da emenda. 
O SR. ROBERTO FREIRE {PPS.PE) ·Concordo. 
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 

palavra V. Ex" 
O SR. OSMAR DIAS {PSDB-PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infelizmen· 
te meu nome não constou da última votação. Gosta
ria que V. Ex' fizesse constar meu voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re
gistrará o voto de V. Ex'. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Pela ordem. Sem revisão do Orador) - Sr. Presiden
te, apenas para salientar que o Senador Geraldo 
Melo leu o substiMivo da tribuna, pedindo que fos
sem fe~os acertos manuais, porque havia sido feita 
a reprodução do avulso equivocadamente. Pergunto: 
qual é o subst~ que está sendo submetido à vo
tação? 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - O substi
tutivo apresentado pelo Senador Geraldo Melo com 
as modificações aceitas por S. Ex". 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
- Então, a sua le~ra será necessária, porque o texto 
que possuo é o original, o texto do avulso. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Tem a 
palavra V. Ex". 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG) • Sr. Presi
dente, meu nome não constou do painel na última 
votação. Peço a V. Ex" que registre o meu voto 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata o 
registrará. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Tem a 
palavra V. Ex". 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) -
Sr. Presidente, o meu nome também não constou 
dessa última votação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A ata o 
registrará. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimentos de destaque que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário, em exercício o Senador Re
nan Calheiros. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENtO N• 446, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, do parágrafo único ao art. 92 do Decreto-Lei n• 
1001/69, constante do art. 1• do PLC n• 102193, para 
que conste do texto do substitutivo. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Ro
berto Freire. 

REQUERIMENTO N• 447, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em Separa
do, da Emenda n• 1 do PLC 13/96. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Ro
berto Freire.. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - As maté
rias destacadas serão votadas oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o substitutivo, ressalvados os destaques. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados os 

Projetas de Lei da Câmara nOs 102, de 1993, e 13, 
de 1996, e as emendas não destacadas. 

O SR.. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
apenas para registrar o voto contrário da Bancada 
do PT. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra V. Ex". 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria também de registrar o voto contrário da Banca
dado PSB. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o substitutivo, ficam prejudicados os projetas e as 
emendas oferecidas, ressalvados os destaques, 
contra os votos das Bancadas do PT e do PSB. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o destaque oferecido pelo Senador Ronaldo Cu
nha Lima ao Parágrafo Único do art. 12• 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
·palav~a V. Ex". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inda
go a V. Ex" se o Relator não deve manHestar-se. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Já pedi a 
manHestação do Relator. A Mesa está aguardando 
que S. Ex" regresse à Bancada. 

A SRA •• JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra V. Ex". 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela" or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente; ten
do votado a favor da preferência solicitada pelo Par
tido dos Trabalhadores que não foi aprovada, quero 
manHestar meu voto a favor do substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo 
a palavra ao Relator Senador Geraldo Melo. 

O SR.. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
creio que essa distribuição imprópria dos avulsos, 
feita anteriormente, ensejou um equívoco por parte 
do Senador Ronaldo Cunha Lima S. Ex" ofereceu 
uma emenda ao parágrafo únicó da alínea c; no en
tanto, o que existe é um § 1• e § 2º. 

S. Ex" está propondo uma nova redação para o 
§ 12 do qual retira todas as expressões a partir de 
"exceto•. O Senador Ronaldo Cunha Lima substitui a 
redação da Dep_uta.Q.a Rita Camata e retira o exclu
dente de criminalidade· que foi expresso no substitu-
tivo. · 

Demorei-me, porque acabo de tomar conheci
mento de que existe uma proposição attemativa do 
Senador Jader Barbalho. Eu gostaria, Sr. Presiden
te, que essa proposição attemativa, que se reff:)re 
também ao mesmo dispositivo, fosse apreciada para 
eu ficar em condições de manifestar o parecer final. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 
proceder à votação do destaque do Senador Ronal
do Cunha Lima, que pede que o parágrafo único do 
Projeto 1 02 tenha a seguinte redação: 
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"Os crimes de que trata este artigo, 
quando dolosos contra a vida, cometidos 
contra civil, serão da competência da Justiça 
comum.• 

Esse é o destaque. O parecer é contrário. 
O SR. GERALDO MELO - É contrário, por

que proposta semelhante à do Senador Ronaldo 
Cunha Lima figura na proposição do Senador Ja
der Barbalho, com um acréscimo que prefiro que 
seja mantido. • 

Portanto, rejeito a proposta do Senador Ro
naldo Cunha Lima e aguardo a apresentação do Se
nador Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A emen
da do Senador Jader Barbalho será discutida no tur
no suplementar. 

Com a palavra o Senador Ronaldo Cunha 
Lima, que é o autor do destaque. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, consoante a argu
mentação que expendi inicialmente, defendi a tese 
genérica de que os crimes dolosos contra a vida - e 
só os dolosos contra a vida - deveriam ser da com
petência da Justiça comum, independentemente de 
prerrogativa ou função. Inclusive, estou colhendo as
sinaturas para modificar o art. 5°, inciso XXXVIII, da 
Constituição, oride está definida a competência do 
júri para incluir todos os crimes dolosos contra a 
vida, independentemente de prerrogativa ou função. 

O substitutivo do Senador Geraldo Melo acres
centa uma exceção: "exceto quando caracterizada 
manifestamente que o agente tenha praticado o cri
me no estrito cumprimento do dever legal". Aduzi 
que, para assim fazer, teria que se reportar às de
mais excludentes, embora entenda que seja ocioso, 
despiciendo, porque se encontra no art. 23. 

Quando chegar no júri, é que se vai argüir se 
foi ou não legítima defesa, se houve ou não estrito 
cumprimento do dever legal ou estado de necessida
de. Embora a emenda alternativa a que o Senador 
Geraldo Melo se referiu contemple, de forma genéri
ca, as exciudentes, colocando a modéstia de lado, 
manifesto preferência pela redação originária da Câ
mara, de autoria da Deputada Rita Camata, porque 
é mais clara e diz que os crimes de que trata este 
artigo, dolosos contra a vida, todos eles, cometidos 
contra civil, são da competência do júri. Por isso, 
manifesto o voto favorável à emenda e a defendo, 
evidentemente, por ser seu autor. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Apenas o 
autor do destaque pode manifestar-se. 

Quero esclarecer ao Plenário e ao Senador 
Ronaldo C1Jnha dma que a emenda oferecida pelo 
Senador Jader Barbalho para o turno suplementar é 
exatamente nos tennos do destaque oferecido por 
v. Ex.". 

Diz S. Ex" que o parágrafo 1° terá a seguinte 
redação: 

"§ 1• O processo e o julgamento dos 
crimes de que trata esse artigo quando dolo
sos contra a· vida e cométidos contra civil se
rão da competência da Justiça Comum, ex
ceto quando manifestamente caracterizado 
no inquérito os casos de excludentes da cri
minalidade". 

Pergunto a V. Ex" se deseja se manifestar. 
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - A diferença 

está na exceção: exceto quando praticado no estrito 
cumprimento do dever legal. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero 
somente que o Plenário esteja esclarecido. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - A minha 
emenda suprime a expressão "exceto". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A dife
rença entre as duas emendas é apenas esta:' "exce
to quando manifestamente caracterizado" •.• 

A emenda do Senador Jader Barbalho mantém 
a redação do substitutivo e melhora a do Senador 
Ronaldo Cunha Urna. 

O Plenário está esclarecido? 
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 

gostaria de me manifestar, porque não sei se tenho 
confusão mental, mas não quero ficar perplexo. 

O substitutivo do Senador Geraldo Melo, que 
gostaria que a Casa interpretasse para saber se es
tou errado - gostaria de estar- diz o seguinte:. 

·o processo e o julgamento dos crimes de que 
trata esse artigo, quando se tratar de homicídio dolo
so e cometido contra ciVi[, serão da competência da 
Justiça comum, exceto se esse crime for manifesta
mente caracterizado que o militar agiu no estrito 
cumprimento do dever. • 

Isso quer dizer que um homicídio doloso, pode 
alguém no estrito cumprimento do dever praticá-lo. 

Será que estou dizendo isso? Não. 
Como é que alguém imagina .. 
Quando servi o Exército, urna das coisas que 

me disseram foi a seguinte: quando houver uma or
dem de um superior que for para cometer algum cri
me, não a pratique, salvo se for por escrito. Coisa 
absurda, mas isso em tempo de guerra talvez. 

É impossível alguém imaginar que, no estrito 
cumprimento do dever, alguém vá praticar um homi-
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cídio. O homicídio que alguém vai praticar, evidente
mente é doloso. É outra pérola. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Roberto Freire, quero esclarecer que essa expres
são "homicídio doloso', nos dois destaques, foi ex
cluída para ficar quando •.. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Não, crime dolo-
so. 

O SR. PRESIDE~TE (José Samey) - ... quan
do dolosos contra a vida, excluindo não só a parte 
de homicídios mas todos os crimes. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Os crimes contra 
a vida são: morte, tentativa de homicídio .•. 

Eu gostaria de saber se alguém recebe, no es
trito cumprimento do dever, ordem de mandar matar. 
Parece-me que isso, no estrito cumprimento do de
ver, ocorre em guerra, porque ninguém vai para a 
guerra para não matar - infelizmente. Nós não esta
mos discutindo aqui guerra, mas crime militar em 
tempo de paz. 

Por favor! 
Pior, Sr. Presidente, vamos entender o que é 

crime doloso. É o crime em que o agente, o autor, 
quer o objetivo, quer matar. Por isso tenta e, algu
mas vezes, consegue. Será que alguém acredita 
que ãlgum policial militar, bombeiro militar, sai para 
ações de segurança pública para matar? Alguém vai 
admitir isso? 

Talvez Carandiru, ou talvez Candelária, que 
nem era ação militar, não era segurança pública. Fo
ram matar crianças na Candelária. No caso da cha
cina do Pará, nós vamos dizer que houve premedita
ção? 

Talvez tenha havido, mas qual o coronel ou po
licial militar que vai dizer que saiu de Marabá para 
Eldorado dos Carajás para matar 19 camponeses? 
O dolo está aí. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Roberto Freire, V. Ex" terá oportunidade de discutir 
no turno suplementar. Agora estamos votando so
mente o destaque. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
votar de afogadilho, como estamos fazendo, uma 
matéria como essa, que é questão técnica doDireito 
mais complexa que existe, até porque trata da vida e 
da liberdade do cidadão, dá lugar a isso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Estamos 
subvertendo nosso Regimento. Estamos votamos o 
destaque do Senador Ronaldo Cunha Lima, de ma
neira que a discussão a respeito dessa matéria po
derá ser tratada pelos Srs. Senadores no turno su
plementar e não nesse momento. 

Vamos proceder à votação do destaque. 
O SR. ROBERTO FREIRE - É, e aí se vota um 

absurdo desse. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - No turno 

suplementar o Plenário poderá modificar. 
Em votação o destaque do Senador Ronaldo 

Cunha Uma. 
Os Srs. Senadores que concordam com a in

clusão do parágrafo único no Projeto n• 1 02 nos ter
mos "os crimes de que trata este artigo quando dolo
sos contra a vida, cometidos contra civil, serão de 
competência da Justiça comum• queiram pemnane
cer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 

É o seguinte o destaque rejeitado: 

Parágrafo único. Os crimes de que tra
. ta este artigo, quando dolosos contra a vida, 
I cometidos cosantra civil, serão da coampe
tência da justiça comum. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em yota
ção a emenda do Senador Roberto Freire, de pare-
cer contrário. ~ 

S. Ex" tem a palavra, como autor do destaque. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en

caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
talvez me tenha precipitado. Podia até ~nder 
toda essa argumentação em defesa da minha emen
da, que é exatamente tentar caracterizar o que esta
mos pretendendo. 

Não vamos aqui passar para a sociedade algo 
que não vamos fazer. Tudo irá continuar como an
tes, e não vou nem falar em quartel de Abrantes 
para não ser tautológico. 

Não estamos mudando coisa alguma, porque o 
homicídio doloso ou o crime contra a vida quando 
doloso, evidentemente, não é crime militar. É um cri
me que, quando os militares o praticam, a Justiça 
Comum é a competente. 

O que queremos decidir é o que vier a ocorrer 
no exercício da segurança pública, no policiamento, 
mesmo tendo excesso. Claro que não há dolo, por
que ninguém saiu para Marabá para matar. Estou 
aqui levantando uma hipótese, parque hipótese ou
tra se levanta, de que saíram premeditadamente, se
gundo se começa a descobrir, para eliminar algumas 
lideranças, mas vamos deixar isso de lado, para não 
criar emocionalismos. 

Quando vai se caracterizar algo de dolo nos 
crimes contra a vida, salvo se um militar se aprovei
tar de uma ronda, de um exercício, de um policia
mento ostensivo e matar seu inimigo e isso ficar 
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comprovado no inquérito, porque em qualquer ação 
da Polícia Militar - Carandiru ou qualquer das ações 
que a Polícia Militar ou quem exercer a segurança 
pública praticar - evidentemente não há o dolo de 
eliminar qualquer cidadão. 

Pode haver excessos. Pode até ocorrer, por 
imprudência, alguma imperícia. Pode haver ausên
cia do crime. Não vejo nenhuma necessidade de se 
colocarem as exceções quando não há crime, até 
porque, comprovado, n~o há o crime: estado de ne
cessidade, defesa, excludente de criminalidade, ma
nifesto cumprimento do dever. 

Vamos acabar com isso. O nazismo ensinou
nos muito sobre isso: os genocidas diziam que cum
priam ordens. Vamos tomar um certo cuidado. Por
tanto, precisamos definir o que queremos. Não po
demos estar votando algo que não muda coisa algu
ma. Queremos detenninar que as ações praticadas 
por militares no exercício da segurança pública, se 
houver crime contra civil, não sejam da competência 
da Justiça Militar, mas sim da Justiça Comum. É 
esse o objetivo de todos os projetes que vieram para 
cá. Não vamos distorcer, desvirtuar, pensando que a 
sociedade l(ai imaginar que fizemos alguma coisa. 
Não estamos fazendo nada 

Sr. Presidente, a nossa proposta visa, exala
mente, a dar conteúdo e melhorar o projeto que veio 
da Câmara. Se isso não for possfvel, eu gostaria de 
abster-me em relação a esse substitutivo. Porque 
não sei contra o que votar. A nada A tudo o que 
está ar. E não posso votar a favor, porque não quero 
enganar a mim mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a emenda do Senador Roberto Freire, pedindo a 
inclusão do § 1• do art. 9" do Projeto n• 13, nos se
guinte termos: 

"§ 1• Os crimes contra civil cometidos 
por militares, quando no exercfcio da ativida
de de segurança pública, fora de serviço ou 
em cumprimento de missão, serão julgados 
pela Justiça Comum. • 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda 

queiram pennanecer sentados.(Pausa) 
Rejeitada. 
A matéria vai à ComiSsão Diretora para redigir 

o vencido para o turno suplementar. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 

palavra o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem. Sem.revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
não poderia apartear o Senador Roberto Freire, mas 
desejo trazer uma contribuição ao raciocínio honesto 
de S. Ex". Compreendi a sua preocupação e, para 
não me estender, vou apenas procurar dizer porque 
entendo que S. Ex" não está fatalmente certo, até 
para colocar alguma dúvida: uma coisa é a premedi
tação, outra coisa é o dolo. Não são a mesma coisa. 

O SR. PRESIDENTE (JGsé Samey) - Quero 
esclarecer ao Plenário que vamos ter o turno suple
mentar de discussão da matéria, quando os Srs. Se
nadores terão oportunidade de discutir e apresentar 
emendas. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra, pela ordem, o Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, ini
cialmente para registrar o voto favorável da Bancada 
do PT à emenda do Senador Roberto Freire. Em se
gundo lugar, para recolocar a proposta em plenário. 
Votamos o substitutivo. Diversos Senadores fizeram 
referência de que esta era uma questão que não po
deria estar sendo discutida de maneira tão apressa
da. Reafinnamos a proposta, votamos o substitutivo. 
A partir de agora, se houver acordo das Lideranças, 
retira-se a urgência e o turno suplementar seria vo
tado na próxima semana 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Essa é 
uma função dos Líderes, e quero dizer a V. Ex" que 
esse foi o pensamento da Mesa ao fazer uma solici
tação aos Líderes nesse sentido, que não acataram 
a manifestação da Presidência. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Gostaria de 
ouvir a manifestação dos Uderes, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em se
guida, eles poderão ser chamados à colação. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 
oferecendo a redação do vencido, que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 234, DE 1996 
(Da Comissão üireiora) · 

Redação do vencido, para o turno su
plementar, do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara no 102, de 1993 
(n• 2.801 , de 1992, na Casa de r. ., 
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A Comissão Diretorn apresenta a redação do 
venc'do, para o turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 102, de 
1993 (n• 2.08i, de 1992, na Casa de Origem), que 
altera dispositivos dos Decretos-Lei n• 1.001 e 
1.002, de 21 de outubro de 1969, Códigos Penal Mi
litar e de Processo Penal Militar, respectivamente. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
1996. - Júi:o Campos, Presidente- Renan Calheiros, 
Relator- ErnandeS AmJ.im- Emilia Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N° 234, DE 1996 

Dispõe sobre a jurisdição dos crimes 
dolosos contra a pessoa praticados por mili
tares, alterando dispositivos do Decreto-Lei 
n• 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Códi
go Penal Militar- e do Decreto-Lei n• 1.002, 
de 21 de outubro de 1969 - Código de Pro
cesso Penal Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 92 do Decreto-Lei n• 1.001, de 21 

de outubro de 1969 - Código Penal Militar- passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

• Ar!. 9• ····················-······-·-·····-···--

11- ·············-··············---········-·········-
c) por militar em serviço ou aluando 

em razão de sua função, em comissão de 
natureza militar, ou em formatura, ainda que 
fora do lugar sujeito à administração militar, 
contra militar da reserva, ou reformado, ou 
assemelhado, ou civil; 

f) revogada 

§ 1• O processo e o julgamento dos 
crimes de que trata este artigo, quando se 
tratar de homicídio doloso e cometido contra 
civil, serão da competência da Justiça co
mum, exceto quando manifestamente carac
terizado no inquérito que o militar agiu no 
estrito cumprimento do dever legal. 

§ 22 O inquérito policial militar, nos ca
sos contemplados no parágrafo anterior, 
será realizado pela autoridade militar res
pectiva." 

Art. 22 Ao art. 23 do Código de Processo Penal 
Militar é acrescido o seguinte parágrafo: 

"§ 3° No homicídio doloso praticado 
contra civil, a Justiça Militar, ouvido o Minis
tério Público, encaminhará os autos do in
quérito policial militar a Justiça comum, res-

salvado o disposto no final do § 1• do art. go 
do .Código Penal Militar. • 

Art. 32 O caput do art. 82 do Decreto-Lei n" 
1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Pro
cesso Penal Militar - passa a vigorar com as seguin
tes alterações: 

Art. 82. O foro militar é especial e, ex
ceto no crime de homicídio doloso praticado 
contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo 
de paz: 

Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra a Senadorn Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela or
dem. Sem revisão da orndora.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, eu gostaria não apenas de mani
festar meu voto favorável à emenda do Senador Ro
berto Freire, como também de reforçar a posição le

. vantada pelo nobre Lfder do PT, Senador José 
Eduardo Dutrn, quanto ao apelo que fez para que as 
Lideranças do Governo pei1Tlltam que seja retirnda a 
urgência deste projeto e possamos, no turno suple
mentar, na próxima semana, discutir a matéria mais 
amplamente, tendo em vista as razões já aqui colo
cadas por 'vários Senadores, como a forma célere 
com que estamos discutindo um substitutivo apre
sentado nesta sessão. 

Portanto, entendemos ser mais viável retirar-se 
a urgência da matéria, para que possamos discuti-la 
na próxima semana, ampliando, assim, o debate em 
tomo da proposta e do substitulivo. 

Durante o discurso da Sra. Júnia Mari
se, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. JiJ/io Campos, ~ Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Discus
são do substitutivo em turno suplementar. (Pausa.) 

A Presidência esciarece que, até o encerrn
mento da discussão, poderão ser oferecidas emen
das ao substitulivo. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Renan Ca
Jheiros. 

São lidas as seguintes: 
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EMENDA N2 1 - PLEN 

Suprima-se, na alínea c, do inciso 11 do art. 9° 
do Decreto-Lei n2 1.001 , alterado pelo art. 12 do 
Substitutivo em epígrafe, a expressão 'ou atuando 
em razão de· sua função". 

Justificação 

O acréscimo proposto à alínea supracitada pra
ticamente restaura a alí{lea f que pretensamente se 
revoga. Assim, a ablação desse último dispositivo 
seria inócuo, em razão do concomitante aditamento. 
Com efeito, após uma jornada de serviço, mas es
tando ainda fardado e portanto armamento militar, 
na eventualidade de praticar algum delito em que a 
vítima fosse um civil, este membro de corporação 
ver-se-ia contemplado com o foro especial por estar 
tipificado como crime militar aquela infração cometi
da sob a abrangente cláusula normativa de estar 
"atuando em razão de sua função". Por estas razões 
advogamos a presente supressão. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Sena
dor José Eduardo Outra. 

EMENDA N2 2- PLEN 

Dê-se ao § 12 do art. go constante do art. 1• do 
Substitutivo a seguinte redação: 

§ 1• O processo e o julgamento dos 
crimes de que trata este artigo, quando dolo
sos contra a vida consumados ou tentados e 
cometidos contra civil, serão da competên
cia da Justiça Comum, exceto quando mani
festamente caracterizados no inquérito os 
casos de excludentes de criminalidades. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996- Jãder 
Barbalho. 

EMENDA N2 3- PLEN 

Dê-se ao § 1 o do art. 92 do Decreto-Lei n" 
1.001/69, com a redação que se pretende lhe dar o 
art. 12 do Substitutivo em epígrafe a seguinte reda
ção: 

§ 12 - O processo e o julgamento dos 
crimes de que trata este artigo, quando dolo
sos e cometidos contra civil, serão da com
petência da Justiça comum. 

Justificação 

Duas razões motivam a modificação da reda
ção proposta para o parágrafo em referência. Em 
primeiro lugar, é possível que o policial possa prati
car crime em que a vítima é civil, mas o bem juridi
camente protegido enquandra-se em outra órbita de 

tipificação, como, por exemplo, os crimes contra o 
patrimõnio.(roub}e extorsão, v.g), os crimes contra 
os costumes (crime contra a liberdade sexual ou se
dução e corrupção de menores, v.g). Assim, justifi
ca-se a prevalência da jurisdição penal civil para hi
póteses mais amplas que simplesmente crimes con
tra a pessoa. Além disso, impõe-se a supressão da 
expressão éxceto quando manifestamente caracteri
zado no inquérito que o militar agiu no estrito cum
primento do dever legal: a uma, porque, isso implica 
em pré-juízo por parte da autoridade dirigente do in
quérito (fase pré-processual), subtraindo à autorida
de judiciária de suas funções judicantes ao cotejo 
das provas e alegações nos autos; a duas, porque, 
em razão de uma adequada e desejável política de 
celeridade processual, deve-se evitar o previsível 
conflito de jurisdição, que fatalmente desaguaria no 
Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, letra 
d, CF), retardando o provimento judicial de mérito, 
inclusive com a possibilidade de alegação incidental 
de prescrição intercorrente o que resultaria em des
merecimento da própria Justiça, perante a opinião 
pública, sob suspeita de patrocinar a impunidade. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. -Sena
dor José Eduardo Outra. 

EMENDA N2 4-PLEN 

Dê-se ao § 32 do art. 23 constante do art. 2" do 
Substitutivo a seguinte redação: 

§ 32 Nos crimes dolosos contra a vida 
consumados ou tentados, praticados contra 
civil, a Justiça Militar, ouvido o Ministério Pú
blico, encaminhará os autos do inquérito po
licial militar à Justiça Comum, ressalvado o 
disposto no final do § 12 do art. 92 do Código 
Penal Militar. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Jader 
Barba lho. 

EMENDA N• 5-PLEN 

Dê-se ao § 32 do art. 23 do Código de Proces
so Penal Militar, modificado pelo art. 22 do Substituti
vo em epígrafe a seguinte redação: _ 

"§ 32 Nos crimes dolosos praticados 
contra civil a autoridade competente encami
nhará o inquérito policial militar à Justiça Co
mum• 

Justificação 

Trata-se de alteração na legislação adjetiva de
corrente de tese que preconizamos, quando do ofe
recimento de subemenda ao Substitutivo, relativa-
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mente a normas de direito substantivo. Acatadas 
aquelas, esta também, por coérência sistêmica, ha
verá de ser acolhida. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. -Sena
dor José Eduardo Outra. 

EMENDA N° 6- PLEN 

Dê-se ao art 82 constante do art. 3° do Substi
tutivo a seguinte redação: 

• Art. 82 o<foro militar é especial e, ex
ceto nos crimes dolosos contra a vida con
sumados ou tentados praticados contra civil, 
a ele estão sujeitos, em tempo de paz: • 

Sala das sessões, em 9 de maio de 1996. -
Jader Barbalho. 

EMENDA N° 7- PLEN 

Dê-se ao caput do art. 82 do Decreto-Lei n• 
1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Pro
cesso Penal Militar- modificado pelo art. 3° do subs
titutivo, a seguinte redação: . 

Art. 82 O foro militar é especial e, ex
ceto nos crimes dolosos praticados contra 
civil, a ele estão sujeitos em tempo de paz. 

Justificação 

Trata-se de atteração na legíslaÇão-adjetiva de
corrente de tese que preconizamos, quando do ofe
recimento de subemenda ao Substitutivo, relativa
mente a normas de direito substantivo. Acatadas 
aquelas, esta também, por coerência sistémica, ha
verá de ser acolhida. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Sena
dor José Eduardo Outra. 

EMENDA N• 8·PLEN 

Dê-se ao § 1° do art. 9° do Decreto-Lei n• 100 
de 1969, constante do art. 1° do Substitutivo a se
guinte redação e, em conseqüência, façam-se as al
terações no § 3° con5tante do art. 2" e no art. 82, 
constante do art. a• 

1. Art. 1° altera o art. 9° do Decreto-Lei 
n2 1001/69: 

'§ 12 O processo e o julgamento dos 
crimes de que trata este artigo, quando se 
tratar de crime doloso contra vida consuma
do ou tentado, contra civil, serão da compe
tência da Justiça comum, exceto quando 
manifestamente caracterizado no inquérito 
que o militar agiu em legítima defesa, no es
trito cumprimento do dever legal ou no exer
cício regular do direito. • 

2. Art. 22 Acrescenta § a• ao art. 23 do 
C<)ctigo de Processo Penal Militar: 

'§ 32 No crime doloso contra a vida 
consumado ou tentado, contra civil a Justiça 
Militar, ouvido o Ministério Público, encami
nhará os autos do inquérito policial militar à 
Justiça Comum, ressalvado o disposto no final 

. do § 1° do art. go do Código Penal Militar. • 
3. Art. 3° Altera o caput do art. 82 do 

DL n• 1.002/69: 
Art. 82. O foro militar é especial e, ex

ce.to no crime doloso contra a vida, consu
mado ou tentado, contra civil, a ele estão su
jeitos, eni tempo de paz: -

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Sena
dor José lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Adverti
mos o Plenário de que, provavelmente, haverá nova 

. votação nominal daqui a pouco. · 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS) • Primeiro 

é o parecer do Relator, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Õuvire

mos agora a justificação dos Senadores Jader Bar
balho e José lgnácio Ferreira. Em seguida, o Relator 
dará o seu parecer. 

Para justificar suas emendas, concedo a pala
vra ao Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
justificar. Sem nevisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero res
saltar que estamos votando este assunto em regime 
de urgência, porque recebemos apelo nesse senti
do. É preciso que isso fique claro. 

Pessoalmente, recebi o apelo do Deputado Hé
lio Bicudo e de integrantes do PT nesta Casa. É pre
ciso que isso fique bem claro, porque para outras li
deranças parece que estamos forçando esta apre
ciação em caráter de urgência. 

Não dá para aceitar, Sr. Presidente, a tese de 
que a apreciação· em regime de urgência é de res
ponsabilidade das lideranças de outros partidos nes
ta Casa. O texto da nossa emenda, depois de ouvir
mos aqui vários Srs. Senadores e lideranças, ape
nas firmei e é o seguinte: 

'O processo e o julgamento dos crimes 
de que trata este artigo, quando dolosos 
contra a vida e cometidos contra civil, serão 
da competência da Justiça Comum.' 

Em essência, é isso que deseja o Deputado 
Hélio Bicudo, é o que deseja o projeto oriundo da 
Câmara dos Deputados. Não estamos nada mais, 
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nada menos do que aceitando aquilo que veio da 
Câmara dos Deputados. 

Portanto, causa profunda estranheza essa ce
leuma. Ora, estamos aceitando aquilo que os jornais 
têm publicado diariamente, aquilo que está no texto 
de ambos os projetas. Mas não se estava a pedir 
que esses crimes fossem para a competência da 
Justiça Comum? O que estamos fazendo aqui? O 
que o Senador Geraldo Melo fez no seu substitutivo, 
a não ser acolher esta !~se? 

Sr. Presidente, não entendemos porque tanta 
celeuma. Primeiro, fomos responsabilizados pela ur
gência. Agora, somos responsabilizados porque es
tamos a aceitar a tese defendida de que crimes des
sa natureza devam ser apreciados pela Justiça Co
mum. 

Então, se alguém está com dificuldades de in
terpretação, não somos nós. Nós estamos apenas 
atendendo aos apelos da urgência e de que crimes 
dessa natureza sejam julgados pela Justiça Comum. 
Agora estamos sendo mal interpretados. 

Incluímos, apenas para compatibilizar o texto 
do relator: 

•Exceto quando manifestamente carac
terizados no inquérito os casos de excluden
te de criminalidade. • 

Por quê? Concordamos que colocar no disposi
tivo legal todo o elenco dos casos de excludência de 
criminalidade seria uma imperfeição. No caso, 
abrangemos todos. Rcará claro para o militar que os 
casos de excludência não estarão abrangidos. 

Sr. Presidente, o debate está mais do que cla
ro, pois estamos atendendo à urgência pleiteada e 
acatando o que vem da Câmara dos Deputados. 

Por último, quero deixar registrado o que diz o 
art. 18 do Código Penal brasileiro: 

Crime doloso: 

•Doloso, quando o agente quis o resul
tado ou assumiu o risco de produzi-lo•. 

Sr. "Presidente, muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra, para justificar emenda, ao Senador 
José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero apenas lamentar que estejamos votan
do esta matéria com tanta velocidade. Detectando 
que foi o PT quem pediu a urgência, como aliás co
locou muito bem o eminente Senador Jader Barba
lho, lamento profundamente que tenha sido o próprio 
PT que nos leve agora a votar com tal celeridade 

esta matéria, que é delicada, num clima de passio
nalismo. !;_agora, o PT pretenderia retirá-la, não sei 
por quê. Aliás, não entendo essas coisas. Eu acho 
que esse assunto deveria ser melhor decantado e 
não votado dessa maneira. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Lfder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Corno 
Uder do PT, tem a palavra o Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, estou vendo alguns Sena
dores dizerem que não entendem isso, não enten
dem aquilo, mas eles entendem muito bem sim. 

Em primeiro lugar, esse projeto, que tem a 
chancela do Deputado Hélio Bicudo, não é um proje
to apenas de S. Ex". Este projeto foi aprovado na 
Câmara dos Deputados, após um processo de am
pla negociação, da qual participou o Ministro da Jus
tiça, Nelson Jobim, no qual votou o PFL, na Câmara 
dos Deputados, no qual também votou o PSDB. 

Esse projeto não está em regime de urgência 
por um pedido do PT. Eu simplesmente encaminhei 
um requerimento para transformar em prática uma 
reunião que foi feita pelo Presidente desta Casa com 
todas as Uderanças. Foi realizada numa segunda
feira - lógico que os Lfderes titulares não estavam 
presentes. Estiveram os reservas. Mas oficialmente 
era reunião do Presidente da Casa com todas as U
deranças. Estava presente o Senador José Roberto 
Arruda na condição de Lfder do Governo, e ficou 
acertado que a todos os projetes que envolviam a 
reforma agrária, inclusive esse, seria dada celerida
de. O que fizemos foi simplesmente elaborar o re
querimento para transformar em realidade um acerto 
que foi feito de comum acordo com as Uderanças. 

E era um requerimento de urgência para um 
projeto que foi feito por acordo, com apoio do Gover
no na Câmara dos Deputados, projeto esse que o 
Presidente da República disse que apoiava, fazendo 
essa afirmação em urna reunião da Comissão dos Di
reitos da Pessoa Humana, na presença dos membros 
da Comissão e na presença do Dr. José Gregório. 

Agora, a verdade é que este projeto-que tinha 
o aval do Presidente da República, ao chegar ao Se
nado, desde o início, a Uderança do Governo disse 
que não apoiava, porque o Senado é cheio de Go
vernadores, porque o Governador sabe que o proje
to vai prejudicar, etc. 

Concretamente, o que estamos aprovando aqui 
hoje é o substitutivo que, como já disse o Senador 
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Roberto Freire, não muda em nada em relação à 
realidade. Nós gostaríamos que fosse aprovado em 
regime de urgência um projeto aceito pelo Governo, 
apoiado pelo Presidente da República e pelo Minis
tro da Justiça. Como foi feito o substitutivo, que tive
mos conhecimento neste momento e recebemos có
pia depois que o Relator já estava concluindo a sua 
leitura, é que propusemos retirar a urgência, depois 
de votado o substitutivo, para haver tempo de formu-
lar emendas. < 

Se os Senadores estivessem dispostos a votar, 
se as Lideranças do Governo também estivessem 
dispostas a votar no projeto que era apoiado pelo 
Presidente da República, nós, do PT, votaríamos 
junto com o Presidente da República, demonstrando 
que não somos do contra só pelo fato de Sua Exce
lência ter apoiado. 

Pedimos urgência para aquele projeto. Esse 
que está sendo aprovado, infelizmente, Sr. Presi
dente, Srªs e Srs. Senadores, como já disse o Sena
dor Roberto Freire, não muda nada. 

Muito obrigado. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Peço a palavra 

como Líder, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 

Líder, tem a palavra o Senador da República Ademir 
Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acei
tamos perder, conformamo-nos com a posição da 
maioria dos Senadores desta Casa, mas é lamentá
vel que em determinados momentos se usem de ci
nismo contra nós, porque o que o Senador José 
Eduardo Outra diz é a mais pura verdade. 

Fui convidado pelo Presidente José Samey, 
como vários Líderes desta Casa o foram, e havia um 
empenho do Presidente José Samey em aprovar 
exatamente o projeto do Deputado Federal Hélio Bi
cudo, como ele estava. Sabe-se agora que o Presi
dente da República, Fernando Henrique Cardoso, 
tem. o propósito de emitir uma série de medidas, sal
vo engano na próxima segunda-feira, para essa 
questão da reforma agrária, entre as quais estaria 
alguma medida relacionada com esse próprio proje-
to que estamos hoje votando aqui. · 

Ora, o PT e nós abrimos mão dessa urgência, 
esperando até a iniciativa do Presidente da Repúbli
ca. Agora vem o Líder do PMOB, vem o Senador 
José lgnácio Ferreira fazer graça aqui no Plenário 
do Senado e nos cobrar que somos culpados dessa 
urgência, que os Senhores estão fazendo o que nós 
queremos. Isso não é verdade, isso é brincadeira. 

O Sr. José Jgnácio Ferreira - Sr. Presidente, 
dirijo-me .i! V. Ex" pará pedir que o eminente Sena
dor Ademir Andrade me respeite. Não falei contra o 
PT nem contra o que o PT está fazendo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há ora
dor na Tribuna. A Mesa concederá a palavra a V. 
Ex", como direito de defesa. 

O SR. AD EMIR ANDRADE - Para se ter res
peito, é preciso se dar respeito. V. Ex" não está res
peitando o Senador José Eduardo Outra e nem nós, 
quando coloca argumentações como a que V. Ex" 
colocou. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presidente, 
não aceito isso. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
deve se dirigir à Mesa e não ao Senador. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - É preciso que tra
temos as coisas aqui cóm seriedade. Cada um pode 
defender o seu ponto de vista, pode colocar os seus 
problemas, fazendo o que deve fazer. Quem deve 
dar explicação não é o PT nem o PSB. Quem deve 
dar explicação são os Senadores que querem 9efinir 
hoje, de qualquer maneira, essa questão, como a 
estão definindo - e a mesma forma como desejamos 
que tosse definida. 

V. Ex"s, pois, devem dar explicações, e não 
nós, por termos feito o pedido de urgência, que se 
tratou de um acordo com o Presidente José Samey, 
e vários Líderes estavam presentes naquela reu-
nião. 

Quero manifestar o meu apoio, a minha solida
riedade aos companheiros do PT e ao Senador José 
Eduardo Outra, mais especificamente. Penso que 
deve ser sempre colocada a verdade, pois é o que 
queremos. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pois fui citado nominalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a 
palavra V. Ex". 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - (PSDB
ES. Para uma explicação pessoal. Sem revisãodo 
orador.) - Sr. Presidente, não vou entrar no mérito. 
Apenas rechaço com veemência as palavras do emi
nente Senador Ademir de Andrade. Não desrespeito 
ninguém nesta Casa, nem Senador, nem Partido. 
Sou alguém com comportamento lhano, cavalheiro, 
que procura realmente se pautar à altura dos foros 
desta Casa. Não faço esse tipo de coisa e exijo que 
eu seja respeitado. 

Ele mencionou o meu nome e o nome do emi
nente Senador Líder do PMOB. Agora, com relação 
a mim - tenho certeza de que, seguramente, ele o 
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fará também -, rechaço com veemência essa atitu
de, porque não aceito esse comportamento, e toda 
vez que isso ocorrer, S. Ex" terá o troco à altura da 
veemência do que fala · 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Líder Jader Barbalho para uma ex
plicação pessoal, por ciQco minutos. 

O SR. JADER BÀRBALHO (PMDB-PA. Para 
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -
Vou responder aos argumentos do PT. Somente ao 
Líder do PT. 

Sr. Senador José Eduardo Outra, não compa
reci a esta reunião. Não discordo dela. Ela não está 
em discussão. O que está é o fato de que fomos ins
tados para dar urgência. Não estou absolutamente 
responsabilizando ninguém. Fomos instados, e o 
ilustre Líder do PT declara que de fato houve toda 
uma movimentação, no ser.tido de que esse assunto 
fosse resolvido em caráter de urgência urgentíssima. 
Onde há inverdade? Onde há leviandade, em rela
ção a isso? É uma constatação que acaba de ser 
feita, de que houve uma movimentação no sentido 
da urgência. 

Sr. Presidente, é lamentável, pois passamos 
todo o regime militar, do qual fui oposição, pois há 
pessoas que não sabiam o que eram na vida e eu já 
fazia oposição na época do regime militar, perten
cendo ao Grupo dos Autênticos, na época em que 
ouvia na Voz do Brasil se se estava ou não com o 
mandato. Pois hoje é fácil alguns se apresentarem 
como corajosos oposicionistas, mas venho de longe. 
Por isso, dispenso lições de algumas pessoas. · 

Sr. Presidente, é fácil lazer patrulhamento, e o 
que se quer nesse momento é fazer patrulhamento. 

Na democracia decide a maioria. É preciso que 
se aprenda isto: na democracia a maioria decide. 
Discute-se, debate-se, e a maioria decide. E está 
decidindo esta noite no Senado. 

É muito fácil dirigir-se agora à bancada da im
prensa, pensando que os jornalistas são analfabe
tos, que a opinião pública é analfabeta. Basta com
parar o projeto que veio da Câmara e o substitutiVo 
do Senador Geraldo Melo, para verificar, Sr. Presi
dente, que estamos remetendo para a Justiça Co
mum todos os crimes que possam eventualmente 
ser cometidos por militares. 

E mais, Sr. Presidente: o substitutivo do Sena
dor Geraldo Melo é muito mais amplo. O projeto quis 
incluir só a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. O 
substitutivo do Senador Geraldo Melo diz "crimes co-

metidos por militares". Qualquer militar que cometer 
um crime .doloso contra a vida, seja ele da Polícia 
Militar, seja do Corpo de Bombeiros, da Aeronáutica, 
do Exército ou da Marinha, estará abrangido por 
esse dispositivo apresentado. 

É muito fácil querer, neste momento, pensar 
que a imprensa é burra, que a opinião pública é bur
ra, que ninguém vai ler o que está escrito e dizer 
que nós não estamos aceitando. Não! Aqui está es
crito. Basta ler em !JOrtuguês e· fica-se sabendo que 
os crimes dolosos contra a vida cometidos por milita
res, a partir da sanção desta lei, serão apreciados 
pela Justiça Comum. 

Mas, Sr. Presidente, estranho: nós temos, ago
ra, segundo ilustres companheiros, que esperar o 
Senhor Presidente da República. Ora, eu não sabia! 

Tenho ouvido nesta Casa que o Parlamento 
não pode ficar a reboque do Senhor Fernando Hen
rique Cardoso. Mas hoje proclamou-se aqui que te
ríamos de aguardar até segunda-feira, quando o 
Presidente lançará um plano. 

Aliás, ouvi a notícia numa rádio, hoje, Sr. Presi
dente, de que eu teria que esperar o Ministro da Jus
tiça voltar da África. Fui obrigado a dizer para,um 
jornalista que não sou funcionário ·do Ministério da 
Justiça, sou Senador da República 

Foi aprovada uma urgência por unanimidade. 
Por isso, estamos esta noite aqui. Todo mundo vaJ 
ler, Sr. Presidente, e vai verificar que o Senador Ge
raldo Melo atendeu ao que a Câmara dos Deputa
dos estava a pedir nos dois projetes, e muito mais. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos. Fazendo 
soar a campainha) - Proponho ao Plenário a prono
gação da sessão por uma hora, para que o Relator 
se pronuncie. 

O art. 179 do Regimento já dispõe que, em 
apreciação de matéria de urgência urgentfssima, a 
sessão só poderá ser encerrada quando ultimada a 
deliberação. Não há necessidade, portanto, de con
sulta ao Plenário. 

Está prorrOgada a sessão por uma hora. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra, para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Tem a 
palavra o nobre Senador José Eduardo Outra, para 
uma explicação pessoal. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -8E. Para 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, vou ser extremamente breve. 

Porque o Senador Jader Barbalho disse que 
iria responder aos meus argumentos, não sei se en
caro a referência que faz a outros que não estavam, 
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quando S. Ex" fazia oposição como feita a mim. 
Acho que não, porque S. Ex" não me cilnhecia ante
riormente. 

O Sr. Jader Barbalho- Em absoluto. Não me 
referia a V. Ex". 

O SR, JOSÉ EDUARDO OUTRA - Como S. 
Ex" disse que iria responder aos meus argumentos e 
introduziu essa referência no seu discurso, eu queria 
só tirar a dúvida. . 

Primeiro, quero rJgistrar que não disse que U
nhamos que aguardar o Senhor Presidente da Re
pública. Eu disse que Sua Excelência apoiava o pro
jeto que veio da Câmara. Segundo, não será a inteli
gência de cada um de nós ou dos jornalistas que vai 
demonstrar se esse projeto, caso seja aprovado na 
Câmara na forma como irá do Senado, modificará 
ou não a situação atual. Será a História. Vamos ver, 
caso seja aprovado o projeto, se os militares que co
meterem crimes vão passar a ser julgados pela Jus
tiça Comum. A História vai nos mostrar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência não vai mais conceder a palavra para expli
cação pessóal. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo 
Melo, para encerrar a relatoria desta matéria. 

S. Ex" dispõe de até 30 minutos. 
___ O_SR. GERALDQ MELO (PSDB-RN. Para pro

ferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, na expectativa de que 
haja interesse em ouvir o parecer do relator, eu gos
taria de começar por agradecer, como Senador do 
PSDB, a notável preocupação demonstrada por al
guns Senadores, que· eu imaginava serem da oposi
ção, pelo fato de que nós, aparentemente, não esta
ríamos atendendo aos interesses e às diretrizes do 
Senhor Presidente da República. 

Embora nós, do PSDB, não tenhamos recebido 
nenhum sinal do Senhor Presidente da República 
com relação a este assunto, e a única palavra de Sua 
Excelência sobre o fato foi a de que respeita integral
mente a decisão soberana do Senado, não posso dei
xar de agradecer a preocupação que acaba de ser ma
nifestada de que sejamos capazes de atender às 
conveniências do Presidente da República. 

Segundo, quero revelar-me surpreso. E, se não 
desse lugar a outras interpretações, diria que até certo 
ponto politicamente enciumado, pelo fato de que al
guns Senadores da oposição manHestaram ter conhe
cimento do teor de algum pronunciamento que o Presi
dente da República fará na próxima segunda-feira, so
bre o qual nós, do PSDB, não temos conhecimento. 

O Sr. Adem ir Andrade- O PSDB é sempre o úl
timo a sab!lr. 

O SR. GERALDO MELO -O PSDB é um partido 
·de homens modestos. 

Terceiro, gostaria de render homenagens - e fazer 
ãiSSO uma manHestação de respeito - ao Senador Ro
berto Freire, prestando um esclarecimento que talvez 
seja necessário em uma Casa deste nível. 

S. Ex" manifestou tanta indignação e tanta sur
presa com o fato de incluirmos- a expressão 'doloso' 
para que um homicídio pudesse ser punível na Justiça 
Comum que me sinto no dever de lembrar aos Srs. 
Senadores que os fatos descritos no Código Penal 
como crime, se não forem cometidos dolosamente, 
não são puníveis. 

Estão presentes a este plenário autoridades emi
nentes em matéria de Direito que podem corrigir-me. 
Não sei ao certo se é no art. 18 ou próximo a ele onde 
se inscreve um mandamento no Código Penal Brasilei
ro segundo o qual os aios descritos como crime, se 
não forem praticados com dolo, somente serão puni
dos se a lei expressamente contiver uma previsão de 
punição para um crime culposo. . 

Não sei se estou inventando alguma coi~. emi
nente Senador Josapaht Marinho. 

Portanto, não havíamos de querer dizer que é 
crime aquilo que não é. Aqui, a discussão gira em tor
no de crime militar ou de crime corrHJm O crime que 
não é praticado com dolo não é crime, nem militar, 
nem civil, nem eclesiástico. O crime doloso é aquele 
passível de punição. Esta é a razão pela qual se ins
creve a expressão 'crime doloso'. 

Pergunto a S. Ex": como é possível dizermos 
que um mifrtar ou um policial tenha cometido um crime 
doloso, tenha praticado um ato em que ele tenha de
sejado ou decidido o desfecho de urna determinada si
tuação? Como podemos dizer que um policial matou 
por que desejava matar? 

Quero ãozer a S. Ex" que, a mim mesmo, a vida 
já mostrou situações em que isso é possível. 

Recordo-me quando, no Rio Grande do Norte, 
um atirador de elite adentrou numa agência do Banco 
do Nordeste, onde um assaitante, com uma pistola na 
mão e urna seringa cheia de sangue contaminado pelo 
vírus da AIDS, mantinha treze reféns sob sua mira To
das as tentativas de negociação haviam-se esgotado. 
Ele dava ao Governo um prazo de poucas horas para 
cumprir exigências impossíveis. O assaltante exigia 
que lhe dessem não apenas um dinheiro, como tam
bém equipamentos que o Estado não dispunha. Al
guém da Polícia Militar penetrou naquele recinto e 
sabia que não podia assustar o assaltante, porque, 
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se assim procedesse, ele sacrificaria a vida de um 
dos treze inocentes que estavam em suas mãos, e 
atirou para matar. 

A decisão dele, antes de disparar, foi tomada 
no propósito · de matar, porque era preciso matar 
para salvar treze vidas. 

Sei que isso encerra uma discussão sem fim. 
Estou apenas dizendo que a vida, às vezes, coloca
nos diante de situaçõe~ que, quando falamos abstra
tamente sobre elas, parecem absurdas. E é verda
de: a vida tem mesmo os seus momentos absurdos. 

Dito isto, quero ater-me à apreciação concreta 
das emendas. 

A Emenda n• 1, de autoria do Senador José 
Eduardo, suprime a expressão •ou aluando em ra
zão da sua função". Acredito que aqui tenha havido 
uma confusão de interpretação, porque pode pare
cer que, ao incluir essa expressão, estivéssemos 
buscando atenuantes do tipo "fiz porque mandaram·. 
Mas não .é isso. Quando aludimos - e não sou eu, 
mas o projeto Rita Camata - a essa condição de 
•atuando em razão da sua função", referimo-nos ao 
desempenho, pelo policial que não esteja de serviço, 
de uma obrigação legal, de um dever que ele tem. 

Se, em presença dele, se comete um delito, 
esteja ele ou não de serviço, tem o dever de promo
ver as providências da prisão. Então, quando se re
fere à "aluando em razão da sua função", não eS1á
se referindo àquela hipótese do policial que cumpriu 
ordem, mas do policial que cumpriu um dever legal, 
independente de receber a ordem de alguém, por
que o delito praticado em presença do policial o obri
ga a uma intervenção. Nesse momento, então, ele 
atuou em razão da sua função. 

A eliminação dessa expressão tecnicamente 
não pode ser aceita. Portanto, o parecer é contrário 
à Emenda n• 8. 

A Emenda n• 2, do Senador Jader Barbalho, 
altera o substitutivo. Dispõe o seguinte: 

O processo ·e o julgamento dos crimes 
de que trata este artigo, quando dolosos 
contra a vida e cometidos contra civil, serão 
de competência da Justiça Comum. 

A exceção que o substitutivo incorpora é: •ex
ceto quando manifestamente caracterizado o estrito 
cumprimento do dever legal". 

Aqui eu acolho o argumento do Senador Jader 
Barbalho de que o substitutivo incluiu apenas um exclu
dente, e S. Ex" preferiu incluir todos os excludentes. 

O parecer é favorável à emenda. 

A Emenda n• 3 é a mesma do Senador Jader Bar
balho, com a eliminação do excludente de punibilidade. 

É convicção deste relator que o exoludente de 
punibilidad.e deve ser referido explicitamente, razão 
pela qual o parecer é contrário à aprovação da 
Emendan°3. 

O Sr. José lgnáclo Ferreira - Permite-me V. 
Ex" um aparte, nobre Relator? 

O SR. GERALDO MELO - Com muito prazer, 
Senador José lgnácio Ferreira. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Está na emenda 
excludente de criminalidade ou·de punibilidade? 

O SR. GÉRALDO MELO- De punibilidade. 
O Sr. José lgnácio Ferreira - Então há erro, 

porque é de criminalidade. A legítima defesa e os 
três outros excludentes são de crime e não de puni
ção. 

O SR. GERALDO MELO - Excludente de cri
minalidade. É o que está aqui. 

O SR. PRESIDENTE Júl" -
dência adverte ao, Pie • ·o que, neste instante, não 
poder haver apartes ao Sr. Relator. 

O SR. GERALDO MELO - A Emenda n• 4, do 
Senador Jader Barbalho, impõe audiência prévi~ ao 
Ministério Público. 

A Emenda n• 5, do Senador José Eduardo Ou
tra, não inclui o Ministério Público no processo, ra
zão pela qual opto pela aprovação da Emenda n• 4 e 
pela rejeição da Emenda n• 5. 

A Emenda n• 6 é apenas a descrição do foro 
militar especial. Adapta a redação do substiMivo, 
trocando "homicídio doloso• por "crimes dolosos 
contra a vida". 

Esta expressão é também transposta para a 
nova redação do art. 82. Sou pela sua aprovação, 
assim como considero que isso prejudica a Emenda 
n•6. 

A Emenda n• 6 é uma sfntese: 

O foro militar é especial, e, exceto nos 
crimes dolosos contra a vida, praticados 
contra civil, a eles estão sujeitos em tempo 
de paz( ... ). 

O Senador José Eduardo Outra propõe o se
guinte: 

O foro militar é especial, e, exceto nos 
crimes dolosos praticados contra civil, a eles 
estão sujeitos em tempo de paz ( ... ). 

Estamos lidando com uma proposta que fala 
de crimes dolosos contra a vida; contra a pessoa se
ria uma outra redàção. 

A minha conclusão é pela aprovação da Emen
da n• 6 e pela rejeição da Emenda n• 7. 
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A Emenda n• 8, do Senador José lgnái:io Fer
reira, faz as seguintes alterações em- relação à 
emenda do Senador Jader Barbalho: 

O processo e o julgamento dos crimes 
de que trata este artigo, quando se tratar de 
crime doloso contra a vida, consumado ou 
tentado contra civil, serão da competência 
da Justiça Comum, exceto quando manifesta
mente caraterizhdo no inquérito que o militar 
agiu em legítima defesa, no estrito cumpri
mento legal, no exercício regular de diretto. 

Já manifestei a minha aprovação à proposta do 
Senador Jader Barbalho para evitar exatamente a 
enunciação, que nos leva para um terreno de contro
vérsias. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO- Consumado ou tentado? 

O SR. GERALDO MELO - Consumado ou ten
tado, sou favorável. 

Se for possível regimentalmente colocar a ex
pressão "consumado ou tentando", incorpora-se, 
onde puder, na emenda do Senador Jader Barbalho 
que trata desse mesmo disposttivo, a expressão: 
•consumado ou tentado" que, em conseqüência, é 
inCorporada também ao § 32 do art. 23 do Código de 
Processo Penal Milttar, também parcialmente, a ex
pressão "consumado ou tentado" apenas. 

A terceira proposição do Senador José lgnácio 
está com sua apreciação prejudicada por termos 
aprovado proposta no mesmo sentido do Senador 
Jader Barbalho. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Pare
cer conclui favoravelmente às Emendas n"s 2, 4 e 6 
e, parcialmente, à de n• 8. 

Passa-se à votação do substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 

Presidente, peço verificação de votação, com o 
apoiamento dos Srs. Senadores Ademir Andrade, 
Laura Campos e Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Senador 
Antonio Carlos Valadares, a Presidência solicita a V. 
Ex" que desista da verificação de votação. O plená
rio está lotado e a votação das emendas é o que in
teressa. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, desisto do pedido de verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Votação 
das Emen_c:tas n•s 2, 4 e 6 e, parcialmente, a de n• 8, 
com parecer favorável do -Relator. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
Votação em globo das emendas com parecer 

contrário do Relator. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentadEJs. (Pausa} 
. . Rejeitadas. . 

A matéria vai à Comissão Diretora para reda
ção final. (Pausa.) 

- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 
final que será lido pelo Sr. 12 Secretário, em exercí
cio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o ~eguinte: 
PARECER N2 235, DE 1996 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n• 102, 
de 1993 (n• 2.801, de 1992, na Casa de 
origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n• 1 02, de 1993 (n2 2.801, de 1992, na Casa 
de origem), que attera dispositivos dos Decretos
Leis n•s 1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 1969, 
Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar, 
respectivamente. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
1996. - Júlio Campos, Presidente - Renan Calhel
ros, Relator- Emília Fernandes- Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N2 235, DE 1996. 

Dispõe sobre a jurisdição dos cri
mes dolosos contra a pessoa praticados 
por militares, alterando dispositivos do 
Decreto-Lei n• 1.001, de 21 de outubro de 
1969 - Código Penal Militar - e do Decre
to-Lei n• 1.002,. de 21 de outubro de 1969 
-Código de Processo Penal Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 9° do Decreto-Lei n• 1.001, de 21 

de outubro de 1969 - Código Penal Militar- passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 92 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 - ···················································-
c) por militar em serviço ou aluando 

em razão de sua função, em comissão de 
natureza militar, ou em formatura, ainda que 
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fora do lugar sujeito à administração militar, 
contra militar da reserva, ou reformado, ou 
assemelhado, ou civil; 

f) revogada 

§ 1• O processo e julgamento dos cri
mes de que trata este artigo, quando dolo
sos contra a vicfê., consumados ou tentados, 
e cometidos contra civil, serão da competên
cia da Justiça comum, exceto quando mani
festamente caracterizado no inquérito os ca
sos de excludentes de criminalidade. 

§ 2" O inquérito policial militar, nos ca
sos contemplados no parágrafo anterior, 
será realizado pela autoridade militar res
pectiva. 

Art. 2• Ao art. 23 do Código de Processo Penal 
Militar é acrescido o seguinte parágrafo: 

'§ 3• Nos crimes dolosos contra a vida, 
consumados ou tentados, praticados contra 
civil, a Justiça Militar, ouvido o Ministério Pú
blico, encaminhará os autos do inquérito po
licial militar à Justiça comum, ressalvado o 
disposto no final do § 1• do art. 9• do Código 
Penal Militar. • 

Arl 3° O caput do arl 82 do Decreto
Lei n• 1.002, de 21 de outubro de 1969 -
Código de processo Penal Militar - passa a 
vigorar com as seguintes aHerações: 

'Art. 82. O foro militar é especial e, ex
ceio nos crimes dolosos contra a vida, con
sumados ou tentados, praticados contra ci
vil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis
cussão a redação final. (Pausa) 

O SR. PEDRO SIMON · Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a · 
palavra V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na Câ
mara dos Deputados, esta matéria foi discutida, 
apreciada, costurada e votada. Aqui no Senador, o 
primeiro parecer. sobre ela foi dado em 1993 pelo 
então Senador Cid Sabóia de Carvalho, ou seja, há 
três anos, e, então, ficou na gaveta. Durante esse 
tempo, nós não tomamos conhecimento desta maté
ria, que. de repente, vem para o plenário. Seria me-

lhor se tivesse vindo para cá o que foi decidido na 
·câmara. Mas não foi isso o que ocorreu. 

Felicito o Sr. Relator pelo seu estorço e pela 
sua competência, mas, na verdade, tomamos co
nhecimento do substitutivo depois de S. Ex' o ter 
lido. 

Com toda a sinceridade, não votamos como 
deveríamos votar uma matéria como esta. O Senado 
tem que parar com essa mania de pegar um projeto, 
deixá-lo na gaveta durante três· anos e, de repente, 
tirá-lo e votá-lo em apenas uma sessão. O Senado é 
'oito ou oitenta": ou deixa um projeto na gaveta o 

. tempo inteiro ou então vota-se às pressas. 
Votarei esta matéria, mas desejo dizer apenas 

o seguinte: vamos devolvê-la à Câmara, que a deba
terá novamente e a votará com mais seriedade que 
nós. 

Todo o carinho ao Relator, porque penso que 
S. Ex' foi muito competente, muito capaz. E digo 
isso de coração; estou falando sério. Penso que se 
trata de matériã Dã.s!ãnte delicada. E sinto-me numa 
situação difícil. Fui Governador do Estado dó Rio 
Grande do Sul, e posso dizer que a Brigada Militar 
do Rio Grande do Sul é. muito respeitável, composta 
de gente digna e responsável. Durante o meu man
dato, tive todo o seu apoio e pude observar a sua to
tal seriedade. No meu Governo, morreu somente um 
soldado nas brigas com os sem-terra. Também o 
Tribunal Militar do Rio Grande do Sul merece todo o 
respeito. Mas essa é uma situação polémica e te
mos que averiguá-la; pode não ser a mesma situa
ção de São Paulo e do Pará. 

Disse bem o Senador Roberto Freire que não 
estamos mais na ditadura militar, mas também não 
precisamos ver as coisas que estão acontecendo se 
repetirem. 

Perdoe-me, Sr. Presidente. Assumo a minha 
responsabilidade; sou cc-responsável. Não enten
dam que está aqui o Senador Pedro Simon queren
do 'bancar o tal" em detrimento dos outros. Não. O 
Senado e eu não agimos bem em relação a este 
projeto; não agimos como devíamos. 

Entendo até que um projeto fique três anos en
gavetado, como este ficou, O que não pode ocorrer 
é deixá-lo na gaveta por três anos e votá-lo numa 
tarde. Isso é grave. · · 

Quero repetir: não estou analisando este proje
to em si, mas o comportamento do Senado nos últi
mos anos, que não tem sido o ideal, ao contrário do 
da Câmara. Vamos fazer justiça à Câmara dos De
putados. Lá. as Uderanças se reúnem para debater, 
discutir os projetes. O Líder os leva para a reunião 
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da Bancada, onde são discutidas as matérias até 
entrarem em entendimento. Assim ocorreu com o 
Projeto da Reforma Agrária, que foi votado em dez 
dias. Votaram assim outros projetes como o das Pa
tentes. Nós precisamos de quatro anos para votar 
seja o que for. Na Câmara, em poucos dias, a maté
ria é debatida, discutida e votada, ao passo que no 
Senado ela fica engavetada pelo menos três anos, 
indo ao plenário sem i? devido conhecimento dos 
Senadores. 

Sr. Presidente, estou falando tudo isso apenas 
para fazer um apelo: que não votemos mais dessa 
forma. O Senado pode até engavetar uma matéria, 
pois uma maneira de não votá-la é engavetá-la; 
mas, tirá-la da gaveta e, de repente, mandá-la para 
o plenário, parece-me que não é a maneira ideal. 

Voto a favor da redação final, até porque acre
d~o que, lá na Câmara, eles farão a análise final e 
decidirão entre o nosso substitutivo e a matéria de
les. Creio, confio na Câmara. Como órgão que pas
sará a ser revisor, a Câmara revisará com calma en
tre o projeto dela e o nosso substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Encer
rado a discussão. Em votação a redação final. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada 
Aprovada, a matéria volta à Câmara dos Depu

tados. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A partir 

deste instante, está prorrogada a sessão por mais 
uma hora para concluirmos a Ordem do Dia. · 

Item 6: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 789, de 1995, do Senador Wal
deck Omelas, solicitando, nos termos regi
mentais, a tramitação conjunta dos Projetes 
de Lei da Câmara n"s 41 , de 1991, e 50, de 
1995, por tratarem de matérias que versam 
o mesmo assunto. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 448, DE 1996 

Adiamento da votação para determinado dia. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alí

nea c, do art. 279, do Regimento .Interno, requeiro 
adiamento da votação do Requerimento n• 789, de 

1995, constante do item 6 da pauta, a fim de ser fei
ta na sessão de 28 de maio. Sala das Sessões, 9 de 
maio de 1996. - Benedita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação o requerimento. 

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

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria retomará 

à Ordem do Dia emQ8 de maio: 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Hem 7: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 12, de 1996, do Senador Roberto 
Requião, na qualidade de Presidente da Co
missão de Educação, solicitando, nos ter
mos do art. 172, I, do Regimento Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia 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• 8.369, de 30 de dezem
bro de 1991, que institui o Conselho de Co
municação Social. 

Em votação o requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da 

Câmara n• 232, de 1993, será incluído em Ordem do 
Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Hem 8: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 308, de 1996, do Senador Roberto 
Requião, na qualidade de Presidente da Co
missão de Educação, solicitando, nos ter
mos do art. 172, I, do Regimento Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n• 313, de 1995, de autoria do 
Senador Júlio Campos, que regulamenta o 
uso da língua vernácula, para denominaçõ
es de estabelecimentos industriais, comer
ciais e de serviços e dos seus produtos e 
dos respectivos manuais de instruções, 
guias de informações, mapas, cartas, folhe
tos, letreiros, painéis e toda e qualquer mo
dalidade de informação destinada ao consu-
midor brasileiro. -

Em votação o requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 



Maio de 19% ANAIS DO SENADO FEDERAL 00307 

Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do 
Senado n2 313, de 1995, será incluído em Ordem do 
Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Hem 9: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 309, de 1996, do Senador Roberto 
Requião, na. qualidade de Presidente da Co
missão de Educação, solicitando, nos ter
mos do art. 172, I, do Regimento Interno, a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n2 296, de 1995, de autoria do 
Senador Júlio Campos, que altera dispositi
vos da Lei n• 6.494, de 7 de dezembro de 
1977, estendendo o direito à participação 
em atividades de estágio. 

Votação do requerimento em turno único. 
Os Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado, o Projeto de Lei do Senado n• 

296/95 será incluído em Ordem do Dia oportuna
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Hem 10: 

Votação, em turno único, do Requeri~ 
mento n• 311, de 1996, do Senador Hum
berto Lucena, solicitando, nos termos do art. 
172, I, do Regimento Interno, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n• 138, de 1995, de sua autoria e outros se
nhores Senadores, que cria área de livre co
mércio no Município de Cabedelo, no Esta
do da Paraíba 

Sobre a mesa, oficio do Sr. Presidente da Co
missão de Assuntos Econômicos, que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lúcio Alcân
tara. 

É lido o seguinte: 

OF JCAE/061/96 Brasília, 9 de abril de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que essa Presi

dência não detectou nenhum óbice à inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 136, 
de 1995, solicitada através do Requerimento n• 311, 
de 1996. 

Atenciosamente, - Senador Gilberto Miranda 
Batista, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O ofício 
lido vai à publicação. 

Votação do requerimento em turno único. 

Os Srs. S~nadores que o aprovam queiram 
permanecer sentàdos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do 

Senado n• 138/95 será incluído na Ordem do Dia 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 11: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• ~o. de 1996, do Senador Esperi
dião Amin, solicitando, nos termos regimen
tais, tramitação conjunta das Propostas de 
Emenda à Constituição n•s 25 e 30, de 
1995, por tratarem de matérias que versam 
o mesmo assunto. · 

Em votação o requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, as Propostas de 

Emenda à Constituição n2s 25 e 30, de 1995, pas
sam a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 12: 

Votação, em fumo único, do Requeri
mento n• 353, de 1996, do Senador Hum
berto Lucena, solicitando, nos termos regi
mentais, 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 alterna
tivas para sua solução. 

Votação do requerimento em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será cumprida a de

liberação do Plenário. 
A matéria aguardará na Secretaria-Geral da 

Mesa a indicação dos membros da referida Comis-
são. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 13: 

Votação, em turno único, da Mensa
gem n• 145, de 1996 (n' 275/96, na origem), 
do Senhor Presidente da República, solici
tando a retirada do Projeto de Lei da Câma
ra n• 7, de 1996 (n• 4.899/95, na Casa de 
origem), que dá nova denominação aos Ca
pítulos 11 e V do Título 11 do Livro III, e esta
belece nova redação para os arts. 581 a 
592, 609, 610, 619 e 620 do Decreto-Lei n' 
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3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de 
Processo Penal. 

Votação da mensagem em turno único: 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
Aprovada a mensagem, o Projeto de Lei da 

Câmara n• 7, de 1996, vai ao arquivo. 
Será feita a devid~ comunicação ao Presidente 

da República -e à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Hem 14: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 191, de 1995 (n• 
186/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Cor.1ercial, Económica e Industrial, celebra
do entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Tur
quia, em Brasfiia, em 1 O de abril de 1995, 
tendo 

Parecer favorável, sob n°161, de 1996, da Co-
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
(Em virtude de adiamento) 
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 

deliberativa ordinária de 11 de abril último, quando 
teve a sua discussão adiada para hoje. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Lúcio Alcân
tara. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 449, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 191, de 1995, a fim de ser 
feita na sessão de 4 de junho próximo. -

Justificação 

Trata-se de um acordo económico bastante 
singelo, com termos pouco específicos na maioria 
de seus artigos. O art. 1• estabelece que as Partes 
Contratantes tomarão medidas necessárias para for
talecer e diversificar suas relações comerciais e pro
mover a cooperação económica e industrial entre os 
dois países. O art. 6° prevê a constituição de uma 
Comissão Mista Bilateral como meio de promover e 
faciliTar a cooperação, respeitando-se as leis normas 
e regulamentos em vigor em ambos os países. 

Como descrito na Exposição de Motivos do Mi
nistro de Relações Exteriores, o comércio bilateral 
apresentou significativo crescimento nos úHimos 
anos: •entre 1988 e 1992, o intercâmbio comercial 
apresentou taxa média de crescimento de 1 0,2% ao 
ano, evoluindo de US$154,8 milhões para US$228 
milhões. Em 1993, as exportações brasileiras soma
ram US$209,3 milhões e as importações US$61 ,6 
milhões". 

O art. 4° estabelece isenção ou suspensão das 
tarifas aduaneiras, impostos e outros tributos inci
dentes sobre a importação e/ou exportação de uma 
série de materiais introduzidos no país em regime de 
admissão temporária. Alguns itens figuram em diver
sos outros acordos de cooperação assinados e refe
rendados anteriormente, como amostra e materiais 
de propaganda, ferramentas e artigos trazidos para 
fins de montagem ou conserto, produtos para testes, 
demonstrações, exposições, etc. Outros dois itens, 
no entanto, parecem representar uma novidade em 
termos de acordos bilaterais: contêineres especiais 
e embalagens do tipo utilizado no comércio.intema
cional; e ferramentas e equipamentos especíais, não 
imediatamente disponíveis no local, para utilização 
na construção de fábricas e outras estruturas indus
triais importadas pelo empreendedor de tais constru
ções. 

Apesar da ausência de esclarecimentos quanto 
à intensidade e ao fluxo de materiais que se encai
xam nas descrições estabelecidas neste artigo, 
pode-se imaginar que, nas relações bilaterais, esta 
isenção venha a favorecer alguma(s) empresa(s) 
que tenha{m) contratos de construção na Turquia. 
Por constituir-se uma novidade, provavelmente esta 
cláusula será estendida para as relações com outros 
pafses signatários do GATT, que podem utilizar-se 
do instrumento da "nação mais favorecida" para plei
tear tratamento equivalente para suas exportações 
ao Brasil. Neste caso, é necessário a obtenção de 
informações mais completas quanto ao impacto des
ta medida no balanço comercial brasileiro e na arre
cadação tributária, o que justifica o requerimento de 
adiamento de discussão. 

Sala das Sessões, 9 de maio de 1996. - Sena
dor José Eduardo Outra, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados.-{Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria retomará 

à Ordem do Dia no dia 4 de junho. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 15: 
Primeiro dia de discussão, em segundo 

turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n• 27, de 1995, de autoria do Senador 
Odacir Soares e outros senhores Senado
res, que dá nova redação à alínea "e" do in
ciso 11 do § 5° do art. 128 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer f~vorável, sob n• 822, de 
1995, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. 

Vencido o Senador Ramez Tebet. 

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, em fase de discussão. quando poderão 

· ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito, 
assinadas por um terço do mínimo da composição
do Senado. 

Transcorre hoje o primeiro dia útil da discus
são. 

Em discussão a proposta. 
Não havendo quem queira discuti-la, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão legis
lativa ordinária, para prosseguimento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 16: 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 

do Requerimento n° 260, de 1996) 
De autoria do Senadora Beneórta da Sil

va, que institui Programa de Educação para a 
Preservação do Património Eeológico. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Inter
no, designo a nobre Senadora Marina Silva, digníssi
ma representante do Estado do Acre, para proferir 
parecer, em substituição à Comissão de Educação, 
podendo S. Ex". permanecer sentada. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para emitir 
parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, vou resumir ao máximo meu 
relatório, até porque o plenário já está bastante va
zio, depois da acirrada discussão em que finalmente 
entendi porque nosso Presiderrte disse que esque
cêssemos- se é que ele disse - aquilo que havia dito 
ou escrito: é porque, toda vez que ele lembra e ace
na com um gesto aquilo que ele escreveu, sua ban
cada de sustentação o esquece, como aconteceu na 
votação do projeto do Deputado Hélio Bicudo. 

Meu parecer é sobre o projeto da eminente Se
nadora Benedita da Silva, propositura elogiável, da 

Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei n• 
21, de 19~!5. que institui o Programa de Educação 
para a Preservação do Património Ecológico. 

De que trata o projeto, Sr. Presidente? Trata 
exatamente da questão da educação ambiental, 
principalmente voltada para a preservação do patri
mónio ecológico. 

Registro que existe também propositura com o 
mesmo conteúdo, do Deputado Fábio Feldmann, 
que é o Projeto Nacional de Educação Ambiental, 
ainda tramitando e que também já tem parecer favo
rável da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. 
Inclusive eu entendia que deveríamos ter juntado os 
dois projetos, mas, enfim, estamos votando aqui um 
projeto de conteúdo muito interessante, que é o da 
Senadora Benedita da Silva. Ousei fazer uma emen
da no parecer que dei e no prazo que pedi ontem. 

A que se propõe o projeto? Primeiro, a desen
volver nos jovens de 12 e 22 graus um sentido de 
consciência, de responsabilidade e, acima de tudo, 
de respeito pelo património ecológico nacional. 

É. bom ressaltar-se que enquanto tramitavam 
várias iniciativas em relação à questão ambientai nó 
processo de feitura da Constituição - período .em 
que houve grandes avanços no tratamento da ques
tão do respeito ao meio ambiente, com a ocorrência 
de uma proposta compatibilizando essas ações de 
preservação com atividades pedagógicas como, por 
exemplo, a questão da educação ambiental - tive
mos a criação do lbama e também a aprovação da 
Lei n• 7.797, de 10 de junho de 1989, que instituiu o 
Fundo Nacional de Meio Ambiente. 

Quero ressaltar que o Fundo Nacional de Meio 
Ambiente prevê também a aplicação de seus recur
sos em projetos de educação ambierrtal, priorizando 
iniciativas dessa natureza. Poderíamos elencar uma 
série de iniciativas que visaram atingir esse objetivo, 
mas perderíamos tempo nessa discussão e, como 
disse anteriormente, gostaria de resumir meu pare
cer. 

Não é otimismo ingénuo da parte da Relatora, 
nem da Senadora Benedita da Silva, nem do Depu
tado Fábio Feldmann, que está propondo uma inicia
tiva também semelhante, achar que estamos dando 
uma contribuição para essa questão da preservação 
do meio ambiente descolados da realidade, uma vez 
que já dispomos de suficierrtes técnicas para explo
rar economicamente nosso meio ambiente sem con
tudo deteriorá-lo. 

Temos meios de utilizar os recursos naturais 
de que dispomos, compatibilizando-os de tal forma 
que possamos dar respostas económicas, respostas 
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sociais a partir do acúmulo das riquezas ao mesmo 
tempo em que enfrentamos o desafio de preservar o 
meio ambiente. A nossa iniciativa não está, portanto, 
descolada de toda uma discussão, de todo um avan
ço do ponto de vista técnico, no sentido~ de poder
mos conciliar questões que, às vezes, parecem con-
traditórias. ~ 

Quero ressaltar ainda que a educação ambien
tal vem sendo dada em nossas escolas com duas 
componentes important~s. as quais devem ser obje
to de nossa atenção. A primeira delas mostra que a 
educação ambiental é ministrada de tonma espontâ
nea por essa ou aquela escola, ou seja, sem que 
haja uma detenminação de a incorporarmos como 
política educacional nos nossos currículos escola
res. 

A segunda mostra que, em função até mesmo 
dessa despreocupação institucional, a educação 
ambiental ainda carece de uma interação eritre os 
conteúdos, entre as várias disciplinas. Não temos o 
caráter da interdisciplinariedade com relaçãO à variá
vel ambiental, em que pudéssemos perpassar esse 
conteúdo por todas as matérias do currículo escolar. 

Quero deixar registrado que a proposta da Se
nadora Benedita da Silva não está criando mais uma 
disciplina a ser oferecida nos cunriculos do primeiro 
e segundo graus. A proposta da Senadora Benedita 
da Silva contempla exatamente essa visão de uma 
ação interdisciplinar, onde a preocupação com o 
meio ambiente esteja embutida em todas as discipli
na oferecidas na rede de primeiro e segundo graus. 

Sr. Presidente, penso que seria um avanço - é 
isto que estamos buscando - se houvesse uma pro
posta no sistema de educação, no sentido de conci
liar uma ação de respeito e de preocupação com o 
meio ambiente, articulando o Sistema Nacional Esta
dual e Municipal de Educação, porque, somente as
sim, estarfamos dotando os nossos jovens da devida 
responsabilidade com relação a essa questão. 

Não me aterei mais aos argumentos da impor- ~ 
tância de existir a disciplina Educação Ambiental nó 
nosso currículo escolar não como uma disciplina es
pecífica- quero ressaltar-, mas como um paradigma 
de educação que perpas5a todo o cunrículo, com 
uma preocupação de fazer com que as diferentes 
matérias possam levar os jovens a discutirem a 
componente ambiental, por meio de atividades, de 
debates, de seminários e de inúmeras ~iniciativas que 
podem ser feitas dentro e fora da sala de aula. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

É o seguinte o parecer na íritegra: 

Vem a exame desta Comissão, para decisão 
terminativa, o Projeto de Lei do Senado n•. 21, de 
1995, de autoria da nobre Senadora Bendita da Sil
va, com o propósito de criar, no Ministério da Educa
ção e do Desporto, o Programa de Educação para a 
Prevenção do Património Ecológico. O referido pro-
jeto recebeu 1 emenda. ~ 

Visando desenvolver nos jovens maior respon
sabilidade pela conservação do patrimôio ecológico 
nacional, o referido Programa será desenvolvido me
diante atividades regulares _para os alunos do ensino 
de i õ e 2• graus, de escolas públicas e privadas, 
tanto no espaço das salas de aula quanto em am
biente externos. 

Sua implantação exige cuidadoso levantamen
to da realidade ambiental do país. Desde antes da 
Conferência do Rio, em 1992, a questão ambiental 
vem evoluindo em nosso pafs, se associando cada 
vez mais aos problemas sociais e económicos.· As 
dHerenças regionais existentes em nosso pafs e a 
abundância de recursos naturais indicam a impor
tância dos aspectos ambientais na construção, tanto 
de nossa cultura quanto de nossa economia -~ 

Iniciativas como a apresentada atravéS deste 
Projeto de Lei devem ser compreendidas como sen
do ates contínuos ao da aprovação dos dispositivos 
relativos à conservação do meio ambiente constan
tes de nossa Constituição e sua extensão para as 
atividades educativas. 

Paralelamente à apreciação dos dispositivos 
concernentes à conservação do meio ambiente, ain
da durante os trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte, tivemos a criação do IBAMA - Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis-, através da Lei n• 7.735, de 22 de 
fevereiro de 1989. Em seu artigo :?", a lei cita a finali
dade do órgão como sendo a de 'executar e fazer 
executar a política nacional do meio ambiente e da 
preservação, conservação e uso racional dos recur
sos naturais', der!Jre Q.utras. 

Tivemos, igualmente, a aprovação da Lei n• 
7. 797, de 1 O de julho de 1989, criando o Fundo Na
cional de Meio· Ambiente. A referida lei prevê que a 
aplicação de recursos financeiros em projetes de 
educação ambiental será também considerada como 
prioritária. 

Poderíamos citar inúmeras outras iniciativas 
que demonstram, inequivocamente, nossa prontidão 
para dar início a um processo global e de amplo al
cance rumo à instituição de um programa educacio
naí voltado para o meio ambiente ou como assim o 
intitulou a Senadora Benedita da Silva, um Progra-
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ma de Educação para a Preservação do Património 
Ecológico. 

Correndo o risco de parecer prematuro, pode
ríamos citar a LDB, atualmente que tramitou nesta 
Casa. Em sét.J Capítulo IX - Do Ensino Fundamen
tal, artigo 44, inciso 11, ela explicita que um dos obje
tivos do ensino fundamental é: •a compreensão das 
leis que regem a natureza e as relações sociais na 
sociedade contemporânea·. Atualmente, matérias 
tais como a Geografia ~ as Ciências estão cumprin
do, secundariamente, esse papel. Mas, se um dos 
objetivos é promover tal compreensão, impõe-se a 
implantação do programa. 

A observação de nossa rotina diária também 
nos mostra a validade da. medida apresentada. Não 
se passa um só dia sem que assistamos ou leiamos 
uma bem fundamentada reportagem sobre meio am
biente. Temos acesso a programas que nos mos
tram os vários desastres ecológicos já registrados. 
Temos acesso também a outros mostrando espécies 
animais salvas da extinção. Trata-se pois de investir 
em açôes abrangentes e consistentes, que nos leve 
a participar não mais como objetos, passivamente, 
mas como sujeitos, responsáveis pela preservação 
ambiental hoje e sempre. 

As reportagens mencionadas trazem àqueles 
cuja consciência ecológica já foi despertada a com
preensão de que os ates praticados contra a nature
za podem ser interpretados, basicamente, como cri
mes por interesse e crimes por ignorância Os pri
meiros serão facilmente combatidos através da fis
calização constante. Quanto aos segundos, somente 
valendo-nos da ·educação ambiental poderemos al
cançar sucesso. 

Assim, o estabelecimento de um programa de 
educação para a preservação ecológica mais abran
gente se reveste da maior importãncia no esclareci
mento sobre a estreita vinculação que deve existir 
entre a proteção do meio ambiente e o desenvolvi
mento socioeconómico. 

Já detemos suficientes técnicas para explorar 
economicamente nosso meio ambiente sem a ne
cessidade de deteriorá-lo. Temos meios de utilizar 
os recursos naturais de que dispomos de forma ra
cional e harmónica. Mas essas conquistas apenas 
nos obrigam a pensar que temos o dever ético de 
transmitir tais conhecimentos às futuras gerações. 

Até os dias de hoje, a educação ambiental tem 
sido ministrada a nossas crianças de maneira es
pontânea e descontínua, quando muito. Como resul
tado, nada mais poderíamos obter do que as campa
nhas a que temos assistido: louváveis em seus obje-

tivos, porém, isoladas, limitadas, e dissociadas de 
um conteJÇtp maid-, um contexto em que cada um de 
nós tem um papel a desempenhar. 

Da mesma forma, a educação ambiental ofere
cida nas escolas em apresentado resultados insatis- . 
fatórios. Ela peca ao negligenciar abordagens inter
disciplinares, limitando-se ao enfoque restrito das 
ciências naturais. 

De fato, o ideal seria a definição de uma Políti
ca Ambiental, no qual o componente educacional es
tivesse detidamente trabalhado em conjunto com os 
sistemas de ensino em seus vários níveis, federal, 
estadual e municipal. Dessa forma evitaremos o mo
dismo do ecologismo. No entanto, enquanto isto não 
ocorre, necessitamos tomar iniciativas concretas evi
tando deixar crianças e jovens sem aquele conteú
do. 

Além de garantir ao cidadão um ambiente sa
dio e equilibrado, devemos garantir-lhe o direito de 
ser informado. Através da implantação de tal progra
ma, estaremos colocando ao seu alcance todas as 
informações necessárias à compreensão do delica
do mecanismo que salvaguarda nosso equilíbriÕ am
biental. Estaremos propondo-lhe a análise de cada 
um dos elementos presentes em um processo que 
visa a melhoria de nossa qualidade de vida. 

Aliado ao maior conhecimento sobre o tema, 
devemos fortalecer nos jovens o sentimento de de
ver para com a defesa dos recursos naturais. O pro
grama não visa, estritamente, transmitir conheci
mentos teóricos, mas antes e, principalmente, for
mar atitudes e comportamentos e, paralelamente, 
dotá-los de uma visão prospectiva. Pois, embora a 
responsabilidade primordial na execução de políticas 
sobre o meio ambiente esteja nas mãos dos admi
nistradores. o apoio da sociedade é indispensável à 
sua efetivação. 

Vale destacar um ponto meritório deste projeto, 
que é a possibilidade do Ministro da Educação e do 
Desporto poder celebrar convênios com o lbama e 
outras entidades de âmbito público e privado para a 
realização de cursos de formação de docentes na 
área 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do 
projeto de lei, com a aprovação da Emenda n• 1. 

EMENDAN2 1 

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: 

• Art. 22 Entende-se por Educação para 
Preservação do Património Ecológico os 
processos e atividades através dos quais o 
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indivíduo e a comunidade constroem valores 
sociais, conhecimentos, atitudes e compe
tência voltados para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, es
sencial à sadia qualidade de vida, como um 
elemento pennanente da educação nacional 
em todos os níveis, seja na sua expressão 
formal ou não-formal.' 

É o parecer, Sr. P~sidente. 

O SR. PRESIDENTE (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 termos do 
art. 235, inciso 11, alínea d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgota
da a matéria constante da Ordem Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n2 439, de 1996, lido no Expediente, de autoria do 
Senador Pedro Simon, solicitando a realização de 
sessão solene do Congresso Nacional. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Srs. 
Senadores Casildo Maldaner e José lgnácio Ferreira 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s selâo atendidos. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não há dúvi
da que vivemos um período de estabilidade econó
mica. É verdade também que a inflação se encontra 
sob controle, apesar do preço pago pela sociedade 
por esta estabilidade. Além destas conquistas, a 
meta prioritária do atual governo é caminhar para o 
crescimento auto-sustentado com justiça social. 

Muito há, ainda, a se fazer. Além das reformas 
constitucionais, é preciso que o governo inclua em 
sua pauta de prioridades a necessidade de acelerar 
o programa de privatizações já aprovadas pelo Con
gresso Nacional. Neste sentido, o setor de telecomu
nicações merece uma análise mais detida. Especial
mente quando se levam em conta os danos sofridos 
pelo país com a demora em implementar e regula
mentar a abertura do setor. 

Muito já se comentou sobre o afrãso brasileiro. 
Os resulta_qos alcançados pela Argentina e pelo Chi
le revelam a importância para suas economias de 
abertura nas telecomunicações. No momento em 
que estes países venderam suas estatais, foi possí
vel obter bons preços por suas respectivas redes de 
comunicação. Os índices de produtividade, as taxas 
de digitalização alcançadas e o barateamento de 
custos comprovam a eficácia da estratégia adotada. 
O Brasil, infelizmente, não aproveitou esta primeira 
onda favorável. 

Uma segunda onda já se delineia claramente 
na Europa. A decisão da Comissão móvel encontrou 
plena acolhida em países como Itália, Frariça e Ale
manha. Naqueles países, está tudo pronto para a 
venda das ações dos gigantes como a Stet, a Fran
ce Telécon e a Deustsche Telekon. Também Rússia, 
Albânia e Moldávia já têm suas privatizações progra
madas para este ano. Isso sem contar com Polónia 
e Grécia, em fase mais adiantada. 

As telecomunicações serão o principal alavan
cador da economia mundial nos próximos ãnos. 
Para quem não sabe, cada dólar investido no setor 
representa três dólares de desenvolvimento em ou
tros segmentos da economia. Segundo a União In
ternacional das Telecomunicações (Uil), ele movi
menta anualmente US$ 2,3 trilhões, o que repre
senta cerca de 6% da economia do planeta. 

No ano que passou, países do mundo inteiro 
instalaram mais de 12 milhões de quilómetros de fi
bra ótica. Este total continuará a crescer 22% por 
ano até o fim do século. A tendência é irreversível. 
Uma fibra ótica de quatro mícrons é capaz de trans
mitir 30 mil comunicações telefónicas simuttãneas. E 
o que é mais importante: com o mesmo custo de ins
talação e com apenas um quinto dos custos de ma
nut~nção do fio de cobre. Também a tecnologia sem 
fio atrai investimentos maciços em todo o planeta. 
Hoje os sinais digitais de telefone e TV já são repeti
dos por satélites e captados por antenas parabólicas 
em todo o mundo. Num futuro próximo, o computa
dor doméstico e o telefone com vídeo se tomalâo o 
principal meio de comunicação de uma famma de 
classe média. 

A revolução digital, ao que parece, só não che
ga ao Brasil. Por aqui, o grau de digitalização da Te
lebrás não ultrapassa os 36%. No Chile e na Argen
tina, por exemplo, ele atinge, respectivamente 100% 
e 80%. O que é mais grave em nosso atrasO é que 
ele penaliza majoritariamente as populações de bai
xa renda. De acordo com o iBGE, mais de 80% dos 
terminais residenciais no Brasil concentram-se hoje 
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nas famílias das classes A e B, que representam 
menos de 20% da população. A classe D dispõe · 
apenas 2% dos terminais e a classe E de 0%. A si
tuação não melhora nem mesmo quando se leva eni 
conta o total de telefones públicos. Na Itálica há 7,03 
telefones públicos/1 000 habitantes, nos Estados 
Unidos 6,90 e no Japão 6,68. No Brasil, este número 
não supera 1,69. 

O que estamos esperando? Por que a hesi
tação e imobilismo do'Poder Executivo em defla
grar um processo que contribuirá para democra
tizar o uso de linhas telefônicas, eliminar o atra
so tecnológico, estimular a competitividade inter
nacional, aumentar a produtividade e a qualida
de dos serviços e corrigir graves distorções tri
butárias? E que reverterá recursos para o apri
moramento de serviços de saúde, educação, dis
tribuigão de água, luz, esgoto e transporte coleti
vo? I: este o caminho para a modernização da 
economia e para a geração de novos empregos, 
tanto em âmbito estadual quanto federal. Já é 
tempo de nos preocuparmos com o estabeleci
mento de parcerias estratégicas que permitam a 
formação de joint-ventures e associações real
mente competitivas. É importante lembrar que o 
Congresso já fez a sua parte. 

Sem pretender instaurar qualquer espécie 
de alarmismo, nunca é demais citar o exemplo 
da lndia. Naquele país, a tentativa de atrair in
vestimentos estrangeiros e privados beirou o fra
casso. Até o início do ano, apenas cinco das tre
ze zonas em que se dividiu a licitação para pres
tar serviços básicos de telefonia foram capazes 
de atrair propostas. O que poderá acontecer aos 
papéis da Telebrás, levando em conta que só 
deverão estar disponíveis depois de consumada 
a venda de ações das já citadas Stet, Deustsche 
Telekon e France Telécon? O raciocínio vale 
também para as companhias estaduais de tele
comunicações. 

Os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram 
as reformas ainda nos primeiros anos da déca
das de 80, o Japão em meados da década pas
sada e Argentina, México e Chile entre fins da 
década de 80 e inícios da aluai. Como já foi dito, 
o Brasil perdeu esta primeira onda de abertura. 
Agora, países como Itália, França e· Alemanha, 
entre outros, se preparam para o cenário de libe
ralização de mercados na Europa. Não podemos 
desperdiçar esta segunda oportunidade, pois, 
com certeza, não haverá uma terceira onda à 
nossa espera. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB

ES) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lo
calizado no Sudeste, região que concentra 63% 
do PIB brasileiro, o Espírito Santo desponta no 
cenário nacional corria excepcional ponto de 
atração de investimentos, externos e internos. 
Estrategicamente bem localizado, o Espírito 
Santo dista poucas centenas de quilômetros das 
principais metrópoles brasileiras - Rio, São Pau
lo e Belo Horizonte, através de rodovias bem 
conservadas e de sistemas ferroviários. Além 
disso, é a principal porta de entrada do terceiro 
maior mercado do País, a região Nordeste. 

O formato do Espírito Santo assemelha-se 
muito ao de um retângulo, com cerca de 500 qui
lômetros de cumprimento e 250 de largura, tota
lizando exatos 46,18 mil quilômetros quadrados, 
o equivalente a 0,54% do território nacional. Ba
nhado pelo Oceano Atlântico, ao longo de seus 
500 quilômetros de costa, ele conta com sete 
terminais portuários e dezenas de balneários de 
diferentes portes, que atraem milhares de turis
tas durante o verão. 

A partir da faixa litorânea, que compreende ter
ras planas com altitude máxima de 200 metros, pre
domina o relevo montanhoso. O clima é tropical, 
com temperatura média de 24°. A rede hidrográfica é 
formada por inúmeros córregos e rios, dos quais o 
principal é o rio Doce. 

A população do Estado é de 2 milhões 74 mil 
habitantes, dos quais mais de 1 milhão residem na 
região metropolitana da Grande Vitória, área urbana 
que compreende, além da Capital, os Municípios de 
Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. É a região mais 
desenvoMda do Estado. Nela estão sediadas as 
duas maiores indústrias do Espírito Santo - Compa
nhia Siderúrgica de Tubarão e a Companhia Vale do 
Rio Doce -, o Centro Industrial da Grande Vitória (CI

-Vln e os quatro portos mais importantes - Tubarão, 
Praia Mole, Vitória e Vila Velha. 

O investidor externo e interno que optar pelo 
Espírito Santo encontrará na Grande Vitória várias 
áreas disponíveis para implantação de empresas. 
Dentre as alternativas estão o recém-inaugurado 
Tenninal Industrial Multimodal da Serra (TIMS) e o 
CIVIT, que são áreas já urbanizadas e prontas para 
a atividade empresarial. 

O Espírito Santo conta com 72 municípios. No 
interior, as cidades mais importantes são Colatina e 
Unhares, ao Norte, e Cachoeiro de ltapemirim, ao 
Sul. Cada uma conta com cerca de 150 mil habitan-

-···-··-·-----------
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tes. Cachoeiro de ltapemirim tem sua economia cen
trada na alividade mannoreira, Colatina se destaca 
pelo pólo de confecções e Unhares pela agricuHura 
mecanizada e pela alividade madeireira. 

O meu Estado, Sr. Presidente, Sr"s Senado
ras e Srs. Senadores, que até a década de 60 era 
essencialmente agrícola, tendo como principal ati
vidade a monocultura do café, abriga hoje uma 
economia diversificada~ O seu parque industrial é 
formado por complexos exportadores e por um nú
mero expressivo de pequenas empresas que pro
duzem bens de consumo para o mercado interno. 
Na agricultura predominam café, frutas e uma pe
cuária extensiva. O setor de comércio e serviços 
responde por cerca de 54% do PIB. A economia 
capixaba vem apresentando taxas sucessivas de 
crescimento superiores ao restante do País, gra
ças à vocação do Estado para o comércio exterior. 
O Espírito Santo já é o quinto maior exportador 
brasileiro, com uma receita cambial de US$ FOB 
2,74 bilhões/ano. 

Depois de experiências pouco rentáveis com a 
exploração da monocultura do café, o Espírito San
to, a partir da década de 60, dedicou-se a um auda
cioso programa de industrialização. Para facilitar a 
implantação de novas indústrias no Estado, o Gover
no Federal criou um incentivo fiscal exclusivo, deno
minado Fundo de Recuperação Econômica do Espí
rito Santo - FUNRES. 

Ao mesmo tempo, o Governo Federal alocou 
recursos para a implantação de grandes projetas ex
portadores, nas áreas de mineração e siderurgia, 
através de jolnt-ventures com capital externo. Sur
giram assim, ilas décadas de 70 e 80, o complexo 
portuário da Companhia Vale do Rio Doce e Compa
nhia Siderúrgica de Tubarão. E mais recentemente a 
Aracruz Celulose e a Samarco. Por estarem volta
das para o mercado internacional, essas grandes 
empresas investiram na construção de tenninais pri
vativos, contribuindo para a fonnação de um com
plexo portuário especializado nos mais variados ti
pos de carga. O número de portos saltou de dois 
para sete. 

A construção destes grandes complexos indus
triais atraiu milhares de trabalhadores de várias par
tes do País para o Espírito Santo. Com um maior nú
mero de habitantes, o mercado de consumo ganhou 
uma demanda adicional, o que motivou a prolifera
ção de investimentos nos segmentos tradicionais da 
indústria, como os de vestuário, alimentos, calçado e 
habitação. 

O setor de comércio e serviços, por seu turno, 
responde por cerca de 51% do PIB. A economia ca
pixaba vem apresentando taxas sucessivas de cres
cimento superiores ao restante do País, graças, em 
grande parte, à vocação do Estado para o comércio 
exterior. Em conseqüência disso, o Espírito Santo já 
é o quinto maior exportador brasileiro, com uma re
ceita cambial de US$ FOB 2,74 bilhões/ano. 

O Espírito Santo foi o Estado que apresentou, 
em 1995, uma das- maiores taxas de crescimento 
económico do País. O Produto Interno Bruto capixa
ba cresceu 7,99%, contra apenas 4,68% do País. O 
índice superou em até quase 70% os demais Esta
dos do Sudeste. São Paulo, que detém o maior PIB 
individual do Brasil, obteve 5, 18%. Rio de Janeiro, a 
segunda maior economia brasileira, cresceu 5,22"1.. 
e Minas Gerais, a terceira, somente 4, 73%. 

O PIB do Espírito Santo saltou, em 1995, para 
US$ 1 O, 1 bilhões. A participação no produto brasilei
ro é de aproximadamente 3%. Em 199Q, o índice 
correspondia a 1 , 7%, o que significa que a participa
ção quase que dobrou no decorrei dos últimos cinco 
anos. A atividade económica com maior peso no PIB 
é o comércio e serviços, com 54%. A indústria vem 
em segundo lugar, com 35%. A agricultura ficou com 
os 11% restantes. 

É importante ressaltar-se que, diante da maior 
demanda externa por matérias-primas, como minério 
de ferro, aço e celulose, os complexos industriais se
diados no Estado - CST, Samarco, CVRD e Aracruz 
Celulose - chegaram a ampliar a produção em até 
10%. A receita cresceu em tomo de 20%, por causa 
da elevação dos preços no mercado internacional. 

O complexo portuário, por sua vez, contribuiu 
com uma movimentação acima da praticada no ano 
anterior, especialmente na via de importação. Foi o 
ano em que os portos capixabas se finnaram como 
porta de entrada do País de vários produtos originá
rios da Europa, Ásia e Estados Unidos. O total de 
carros importados desembarcados no Espírito San
to, em 1995, somou 269 mil unidades, 254% a mais 
que em 1994. 

Para 1996, a expeclativa dos agentes econo
micos é de que o PIB mantenha, no mínimo, o mes
mo nível de crescimento do último ano. Os investi
mentos projetados pelas grandes indústrias para os 
próximos dois anos, que somam US$ 1 ,8 bilhão, se
rão a principal causa da nova expansão da econo
mia capixaba. 

Afinnei, Senhor Presidente, Senhores Senado
res e Senhoras Senadoras, que os quatro comple
xos industriais mais importantes do Estado do Espí-
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rito Santo são a Companhia Vale do Rio Doce, a 
Companhia Siderúrgica de Tubarão, a Aracruz Celu
lose e a Saman::o, que respondem por aproximada
mente 30% do PIB regional. 

Gostaria de apresentar um rápido sumário so
brecada uma dessas empresas. 

A CST, Companhia Siderúrgica de Tubarão, é 
originada de uma joint-venture entre a estatal Si
derbrás, já extinta, a jqponesa Kawasaki Steel e a 
~aliana llva, ex-Rnsider. O custo aproximada de im
plantação da siderúrgica foi de US$ 3,1 bilhões. A 
CST começou a operar em 1983, com uma capaci
dade nominal de 3 milhões de toneladas de placas 
de aço/ano. Com a privatização, passou a ser con
trolada pela Companhia Vale do Rio Doce, Banco 
Bozzano/Simonsen e Unibanco. 

Em 1995, ela produziu 3,3 milhões de tonela
·das - 300 mil acima da capacidade nominal -, em 
função de recentes investimentos na área operacio
nal. A CST é a maior produtora mundial de placas 
de aço, com uma fatia de 20% do mercado. É ainda 
o maior fabricante de aço do País, responsável por 
14% de toda a produção brasileira. 

Desde a privatização, os novos controladores 
aprovaram investimentos de US$ 1,1 milhão, sendo 
que US$ 800 milhões serão alocados entre 1996 e 
1998. A empresa pretende investir ainda, a partir da 
virada do século, US$ 400 milhões na implantação 
de um laminador de tiras a quente, para produção 
de laminados. 

Com as 3,3 milhões de toneladas produzidas 
em 1995, a CST apurou um faturamento bruto de 
US$ 950 milhões, obtendo um lucro líquido no 
exercício de US$ 229,1 milhões. A empresa em
prega 3,8 mil pessoas, a maioria originária do pró
prio Estado. 

A Companhia Vale do Rio Doce opera no Espí
rito Santo há 50 anos. Suas instalações compreen
dem porto, ferrovia e usinas de pelotização. O com
plexo industrial/exportador está concentrado no Por
to de Tubarão, em Vitória, numa área de 18 quilóme
tros quadrados. 

Operam ao todo na retroárea de Tubarão seis 
usinas de pelotização, com capacidade nominal para 
17 milhões de toneladas/ano. A planta de pelotiza
ção foi montada em parceria com investidores es
trangeiros. Du;lS usinas são exclusivas da Vale, a 
CVRD I e 11, com capacidade para 5 milhões de to
neladas anuais. As demais usinas são Nibrasco, lta
brasco e Hispanobrás. Uma sétima unidade, a Ko
brasco - está para ser implantada em parceria com o 
grupo siderúrgico coreano Posco. As obras civis co-

meçam em julho deste ano e o custo total está esti
mado em .L!S$ 240 milhões. A nova usina terá capa
cidade para 4 milhões de toneladas/ano. 

A Nibrasco foi montada em sociedade com um 
consórcio de siderúrgicas japonesas liderado pela 
Nippon Steel. São duas usinas integradas, com ca
pacidade para 6 milhões de toneladas/ano. A Hispa
nobrás e a ltabrasco têm capacidade para 3 milhões 
de toneladas/anos cada. Os sócios dessas duas uni
dades são o grupo italiano ltalsider e o grupo espa
nhol Enside5a. 

Essas usinas, reunidas, produziram 21 milhões 
de toneladas em 1995, superando em 26,64% a sua 
capacidade nominal. 

A Vale do Rio Doce pretende realizar novos in
vestimentos no Espírito Santo no decorrer dos próxi
mos anos. Está prevista a construção de um novo 
porto, em Aracruz, especializado em cargas conte
nerizadas, com capacidade inicial entre 3 e 5 milhõ
es de toneladas/ano, um investimento da ordem de 
70 milhões. Mais US$ 150 milhões estão reservados 
para a construção de duas fábricas de produtos flo
restais. A empresa emprega 12 mil trabalhadores no 
Espírito Santo. 

Localizada no Município de Aracruz, a Aracruz 
Celulose é uma das principais fornecedoras mun
diais de celulose branqueada de eucalipto, matéria
prima usada na fabricação de papéis sanitários, de 
imprimir e escrever e especiais. A empresa é um 
complexo integrado por floresta, indústria e porto. 
Em 1995, produziu 1,04 milhão de toneladas, sendo 
48% destinado ao mercado de papéis absorventes. 
As vendas totalizaram uma receita bruta de US$ 767 
milhões, com um lucro líquido de US$ 326 milhões. 
A Aracruz começou a operar em 1979, com capaci
dade para produzir 500 mil toneladas/ano. Em 1990, 
a capacidade foi elevada para 1 milhão de tonela
das/ano. 

A empresa investirá US$ 300 milhões este ano 
em um projeto de modernização e melhoria da pro
dutividade. Com isto, espera elevar a capacidade 
aluai de 1 ,07 milhão para 1 ,24 milhão de tonela
das/ano. Para dar suporte à fábrica, a empresa pos
sui 132 mil hectares de florestas de eucalipto, sendo 
75% situadas no tenritório do Espírito Santo. 

O complexo é controlado pelos grupos Lorent
zen, Souza Cruz e Safra e emprega atualmente 2,98 
mil trabalhadores. A celulose produzida pela Aracruz 
é escoada pelo Portocel, que fica sttuado pratica
mente anexo à indústria. 

Implantada em 1977, a Samarco é o segundo 
maior complexo minerador do Espírito Santo, com 
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capacidade para processar 9,5 milhões de tonela
das de minério de ferro por ano, sendo 6 milhões 
de pelotas e 3,5 milhões de minério fino. Empre
gando 570 pessoas, o complexo é integrado pelo 
porto de Ubu, com capacidade para movimentar 
20 milhões de toneladas anualmente. O minério de 
ferro é proveniente de mina própria situada em 
Mariana, Minas Gerais e chega à costa capixaba 
através de um mineroduto de 396 quilómetros de 
extensão. A Samarco i constituída pelo grupo bra
sileiro Samitri -com 51% das ações- e pelo grupo 
australiano BHP, com 49%. 

A empresa encontra-se em franco processo de 
expansão, alocando US$ 240 milhões para projeto 
que se destina a elevar a capacidade de processa
mento para 12 milhões de toneladas anuais. Desta 
quantia, US$ 200 milhões serão empregados na du
plicação da usina de pelotas, enquanto que os US$ 
40 milhões restantes serão investidos na mina, para 
possibilitar a extração de mais 2,5 bilhões de tonela
das/ano. A nova usina deverá entrar em operação 
no segundo semestre de 1997. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sr"s Senado
ras: o Espírito Santo não vive apenas de grandes in
dústrias. Cerca de 6 mil empresas de pequeno e 
médio porte se distribuem pelo território capixaba, 
produzindo uma gama considerável de b!'!ns para 
consumo interno e, em menor escala, para exporta
ção. Essas indústrias atuam em diferentes áreas, 
como confecções, mármore e granito, calçados, sor
vetes e picolés, torrefação de café, bebidas, massas 
alimentícias, derivados de carne e móveis. 

Esse conjunto de empresas forma pólos impor
tantes para a diversificação da economia e para a 
geração de empregos. Ao todo, emprega 110 mil 
pessoas. A indústria de confecções, por exemplo, 
fabrica entre 50 e 60 milhões de peças/ano. O 
pólo de mármore e granito, em grande parte, ainda 
comercializa produtos in natura (blocos). Só recen
temente começaram a ser implantados no Estado 
projetas industriais voltados para o beneficiamento 
das pedras. A jazida de mármore é a maior do 
País e a quantidade de granito escoada pelos por
tos locais equivale a 60% da movimentação brasi
leira. A produção anual gira em tomo de 9,6 mil to
neladas de mármore e 101,2 mil toneladas de gra
nito, numa movimentação financeira da ordem de 
US$ 23,8 milhões. A atividade emprega 10 mil tra
balhadores. 

Dentro do segmento tradicional da indústria, al
gumas empresas capixabas se destacam individual
mente pela projeção de seus produtos no mercado 

nacional. No ramo calçadista, a Calçados ltapuã, de 
Cachoeiro .. de ltapemirim, desponta como uma das 
1 O maiores empresas do País, com capacidade para 
25 mil pares/dia. Ainda em Cachoeiro está sediada a 
maior empresa de transporte de passageiros da 
América do Sul, a Viação ltapemirim. A Chocolates 
Garoto, de Vila Velha, possui a maior fábrica de cho
colates da América Latina. Concorrendo em igualda
de de condições com a muHinacional Nestlé à lide
rança do mercado -brasileiro, a empresa produziu, 
em 1995, 91 mil toneladas de chocolate, !aturando 
US$ 451 milhões. Também em Vila Velha a indústria 
de sorvetes Luigi tem se projetado nacionalmente. É 
o quarto maior fabricante de picolés e sorvetes do 
Pafs, com capacidade para produzir 21 ,6 milhões de 
litros por ano. 

Por outro lado, não poderíamos deixar de re
gistrar a importância do mercado exterior como uma 
das principais pilastras de sustentação da rno<:!ema 
economia capixaba. O sucesso dessa atividade não 
se deve apenas à presença de grandes indústrias 
exportadoras no Estado, mas também por contar em 

. suas fronteiras com um complexo portuário eficiente 
e de baixo custo operacional, que atrai cargas'de vá
rias regiões do Pafs. Do total dos produtos em circu
lação no Estado, cerca de 35% são destinados ao 
mercado internacional. 

A recena cambial gerada pelas exportações so
mou, em 1995, US$ FOB 2,74 bilhões, a quinta 
maior do País. Até 1994, o Estado era o sétimo 
maior exportador brasileiro, com US$ 2,3 bilhões. As 
exportações cresceram no período 19,43%, fndice 
bem acima da média nacional, que foi de apenas 
6,8$. A receita cambial capixaba superou a de vários 
Estados economicamente mais fortes, como Rio de 
Janeiro, Bahia, Pernambuco e Santa Catarina. As 
exportações geraram para o País no úttimo ano US$ 
FOB 43,54 bilhões. A participação do Espírito Santo 
correspondeu a 5,91% 

A pauta qe ~ortação capixaba inclui minério 
de ferro, pelotas, produtos siderúrgicos, celulose, 
café, mármore, granito, boninas· de papel, soja, fare
lo de soja, madeirá e frutas, entre oUtros produtos. 
Parte das cargas é originaria de outros Estados, 
atraídos pelas baixas tarifas do porto de Vitória -
35% mais baratas do que as de Santos e Rio de Ja
neiro - e a eficiência de suas operações. Os embar
ques e desembarques se processam em, no máxi
mo, três dias. 

Depois de enfrentar uma grafe crise em sua 
cafeicultura, na década de 60, o setor agrícola do 
Espírito Santo procurou diversificar a produção, com 
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o objetivo de ficar menos vulnerável às oscilações 
do mercado. O café ainda é o principal produto, mas 
já são colhidos no Estado uma grande variedade de 
frutas, commodities (especialmente pimenta-do-rei
no) e grãos. 

A safra de café de 1996 está estimada em 4,5 
milhões de sacas, sendo 1 ,65 milhão de arábica e 
2,85 milhões de variedade conillon. A atividade en
volve 53 mil produtores e proporciona emprego para 
400 mil pessoas. • -

O Espírito Santo é o segundo maior produtor 
de café do País e o segundo na variedade conillon. 
O produto deverá movimentar neste ano US$ 540 
milhões, quantia equivalente a 40% do PIB do setor 
agrícola. 

A fruticultura é praticada por um universo de 
60 mil produtores e ocupa uma área de 44 mil hec
tares. A cada ano são produzidas 600 mil tonela
das, que proporcionam uma renda de US$ 140 mi
lhões. Dentre as frutas colhidas se destacam ma
mão, manga, laranja, banana, abacaxi e coco. A 
produção de mamão é a mais expressiva: 232 mil 
toneladas anuais. · 

Mas nem só da agricultura e de seus comple
xos industriais vive o Espírito Santo. O turismo, 
hoje, é uma das suas principais fontes de riqueza. 
Por possuir uma geografia ímpar, onde se pode 
desfrutar do clima ameno da montanha e do calor 
das praias percorrendo distâncias mínimas, o Es
pírito Santo oferece grandes atrativos turísticos. 
Por ano, visitam o Estado aproximadamente 1 ,3 
milhão de pessoas, originárias em sua maioria de 
Minas Gerais, São Paulo e Brasília. A renda gera
da pelo setor é de aproximadamente US$ 850 mi
lhões/ano. 

No período do verão, os hotéis situados no lito
ral chegam a registrar índice de 1 00% de ocupação. 
Dentre as dezenas de balneários existentes no Espí
rito Santo, Guarapari é o que desfruta de maior pro
jeção no País. A cidade recebe, em média, 300 mil 
veranistas por temporada. 

Na região serrana destacam-se as cidades de 
Santa Teresa e Domingos Martins. Fundadas res
pectivamente por imigrantes italianos e alemães, 
oferecem clima europeu, muito verde, artesanato e 
comidas típicas. 

Devido ao ll)enor custo de seus balneários, 
comparando-se os preços praticados em São Paulo 
e rio de Janeiro, o Espírito Santo tem registrado a 
cada ano um fluxo cada vez maior de turistas. Por 
esta razão, o Estado se apresenta hoje como ótima 

opção para investimentos no campo da hotelaria e 
de equiparnento~.\ie lazer, como parques aquáticos. 

Os investidores encontram no Espírito Santo 
uma completa infra-estrutura, que inclui portos, fer
rovias, rodovias, comunicações, energia e sanea
mento básico. Esses serviços continuam em franco 
processo de expansão. No complexo portuário, por 
exemplo, deverão ser investidos neste e no próximo 
ano cerca de US$ 60 milhões na construção de no
vos terminais, berços e armazéns. 

Sobre o complexo portuário, gostaríamos de 
relatar que o Espírito Santo possui sete portos, sen
do dois públicos- Vitória e Vila Velha - e cinco priva
tivos (Tubarão, Praia Mole, Ubu, Portocel e Regên
cia), com capacidade para movimentar mais de 11 O 
milhões de toneladas por ano. 

Tubarão é o maior terminal exportador de mi
nério do mundo. Em sua retroárea operam seis usi
nas, que produzem 21 milhões de toneladas de pe
lotas por ano. Está capacitado para movimentar 80 
milhões de toneladas/ano. Além de minério de ferro 
e pelotas, movimenta calcário, ferro gusa, manga
nês, soja em grãos e farelo, rocha fosfática, enXofre, 
cloreto de potássio e, ocasionalmente, veículos. 

No ano passado, movimentou 39,7 milhões de 
toneladas de minério de ferro, 21 ,53 milhões de pe
lotas e 1 , 15 milhão de toneladas de grãos e outros 
produtos, totalizando 62,38 milhões de toneladas. 
Tubarão é dotado de três terminais e pode receber 
embarcações com capacidade para até 300 tonela
das. A Companhia Vale do Rio Doce iniciou neste 
ano investimentos de US$ 35 milhões, visando a im
plantação de mais três berços para carga geral, grã
os e granéis I íquidos. 

Pertencente à Aracruz Celulose e Cenibra, 
Portocel é o principal porto de celulose do País. Por 
ele são exportados 70% de toda a produção nacio
nal. Neste ano deverá movimentar 1 ,5 milhão de to
neladas. Ele possui um berço de 230 metros de 
cumprimento e 11 ,8 metros de calado, que permite a 
atração de navios com até 45 mil toneladas. A Ara
cruz Celulose e a Cenibra iniciaram no final do ano 
passado um investimento de US$ 10 milhões para 
dotar o porto de mais um berço, com 200 metros de 
cumprimento e outro armazém para 45 mil toneladas 
estáticas. 

Privativo da Sarnarco, o porto de Ubu funciona 
anexo à usina de pelotização da empresa, em An
chieta, e tem capacidade para movimentar 20 milhõ
es de toneladas por ano. Ubu é constituído por um 
pier com dois berços. No berço maior podem atracar 
navios com capacidade para até 170 mil toneladas. 
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No menos, até 60 mil. O volume movimentado em 
1995 totalizou 9,5 milhões de toneladas. 

Especializado em produtos siderúrgicos, praia 
Mole sua atividade centrada no embarque de uma 
gama variada de produtos gerados por três siderúr
gicas: Companhia Siderúrgica de Tubarão, Usiminas 
e Açominas.· A primeira opera em território capixaba, 
junto ao porto. As duas outras são de Minas. 

O Porto, inaugurado em 1984, tem capacidade 
para movimentar até 6 milhões de toneladas/ano. 
Possui um cais com 638 metros de extensão e rece
be navios com até 70 mil toneladas. Ern 1995 movi
mentou 5,95 milhões de toneladas de produtos side
rúrgicos. 

O porto de Vila Velha movimenta basicamente 
conteiner, grãos, mármore, granito e veTculos. Junto 
com o porto de Vitória, integra o complexo portuário 
público, administrado pela estatal Codesa. Vila Ve
lha é hoje um porto dotado de equipamentos de últi
ma geração e opera com os melhores índices de 
produtividade e segurança do sistema portuário bra
sileiro. Em 1995, movimentou, entre outros produtos, 
53,58 mil TEUs de contêineres, 443 mil toneladas de 
mármore e granito, 51 mil toneladas de milho, 219 mil 
toneladas de malte e 269 mil unidades de veículos, 
um desempenho superior, em média, em 64% ao do 
ano passado. 

O porto de Vitória é o mais antigo do Estado. 
Sua implantação data de 1859. Atualmente o porto 
possui um cais com 766 metros lineares, onde 
operam seis guindastes e uma cábrea com capaci
dade para 200 toneladas. Ao lado de Vila Velha, 
está entre os portos mais eficientes e de menor 
custo do país. As tarifas são até 35% menores que 
as dos concorrentes Santos e Rio de Janeiro, Vitó
ria e Vila Velha, movimentaram no ano passado 
2,95 milhões de toneladas, sendo 550 mil por Vitó
ria. A Codesa investi rã este ano nos dois portos 
US$ 6 milhões na manutenção dos equipamentos 
e em informatização. 

· Finalmente, temos o porto de Regência, opera
do pela Petrobrás, e que movimenta basicamente 
petróleo. O terminal não possui atracadouro. Os na
vios embarcam o petróleo em alto-mar, através de 
um sistema de tubulação. A. Petrobrás extrai 8,5 mil 
barris/dia de petróleo no território capixaba. 

Como suporte à atividade de comércio exterior, 
o Espírito Santo conta com três estações aduaneiras 
e dois terminais alfandegados (entrepostos), onde 
se praticam tarifas até 50% menores que as dos ter
minais portuários. Essas estruturas complementares 
foram criadas pela Receita Federal a partir de 1991, 

em função da maior abertura do país ao mercado in
temaciorJ<!I.. Os dois terminais alfandegados - Tervix 
e Coimex - foram os primeiros a serem implantados. 
O primeiro está localizado em ltacibá, Cariacica. 
Opera com uma área coberta de 3 mil metros qua
drados e uma descoberta com aproximadamente 30 
mil metros quadrados. O terminal da Coimex está lo
calizado em Carapina, Serra, Dispõe de 1 O mil me
tros quadrados de pátio e 15 mil metros quadrados 
de armazém. 

As três estações aduaneiras foram licenciadas 
pela Receita Federal em 1994 e implantadas no ano 
passado, representando investimentos da ordem de 
US$ 40 milhões. 

O Esp frito Santo tem fácil acesso às outras uni
dades da Federação. Duas rodovias federais cruzam 
o seu território, ligando-o aos principais centros do 
país - Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo: a 
BR 1 01 e BR 262. A extensão, dentro do território 
capixaba, soma 750 quilómetros. Estas duas rodo
vias e mais a que contorna a Grande Vitória recebe
rão neste ano investimentos federais da ordEim de 
US$ 55 milhões. A BR-101 cruza o estado de· norte 
a sul, paralelamente ao litoral. O trecho dentro do 
Espírito Santo corresponde a 500 quilómetros. A 
BR-262 liga Vitória a Belo Horizonte, numa extensão 
de 500 quilómetros, a metade dos quais el'!l território 
capixaba. 

Dezenas de estradas vicinais, construídas pelo 
Governo do Estado, estão ligadas a estas duas vias 
trcncais, formando uma espécie de espinha de pei
xe. Estas rodovias secundárias totalizam cerca de 5 
mil quilómetros. 

O Espírito Santo também está servido por 
duas ferrovias, a Estrada de Ferre Leopoldina, ra
mal da Rede Ferroviária Federal, que o liga ao Rio 
de Janeiro e a Estrada de Ferro Vitória a Minas, 
da mais modema do pafs, de propriedade da Com
panhia Vale do Rio Doce. a Vitória-Minas tem 882 
quilómetros de extensão e possui uma frota de 
206 locomotivas e 13 mil vagões, 7 mil dos quais 
destinados ao transporte de minério de ferro e pe
lotas. Sua capacidade de transporte é de 130 mil 
toneladas anuais. Mais recente a Estrada de Ferro 
Vitória a Minas vem sendo requisitada para o 
transporte de grãos, em especial soja, do Centro
Oeste brasileiro para o Espírito Santo, de onde 
são exportados, através do porto de Tubarão, para 
várias partes do mundo. A Companhia Vale do rio 
doce destinou este ano investimentos da ordem de 
US$ 178 milhões para dotar a ferrovia de novos 
equipamentos. 
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A Estrada de Ferro Leopoldina tem uma exten· 
são de 635 quilómetros, operando com 31 locomoti
vas e 1 ,3 mil vagões. Seu volume anual de cargas 
soma 1 ,5 milhões de toneladas. · 

É de suma importância registrar-se, Sr. Presi
dente, Sr's Senadoras e Srs. Senadores, que o Es
pírito Santo, por contar com disponibilidade de ener
gia, seja eletricidade ou gás, está capacitado a su
prir qualquer empreendilOento que venha a se insta· 
lar em seu território. O Consumo de energia elétrica 
gira em tomo de 877 megawatts, dos quais 20% são 
gerados internamente pela Escelsa. O restante é su
prido pelo sistema elétrico nacional. 

O estado conta com um total de 690 mil con
sumidores, entre residências, lojas, indústrias e 
propriedades rurais. A geração interna de energia 
deverá ser ampliada, com a construção de novas 
hidrelétricas, uma vez que o potencial hidráulico 
permite a geração de mais 120 megawatts. A 
Companhia Siderúrgica de Tubarão está negocian
do com a distribuidora a participação num projeto 
que visa aproveitar os gases exalados no novo 
alto-forno, a ser implantado em meados de 1998. 
A siderúrgica gerará, a partir deste investimento, 
um excedente de eletricidade da ordem de 80 me
gawatts. 

Quanto ao gás, a oferta anual é de 430 mil me
tros cúbicos. Com a construção de um novo gasodu· 
to na Grande Vitória, iniciada em janeiro deste ano, 
a oferta será acrescida em 35%. As reservas de gás 
do Espírito Santo somam 2,5 bilhões de metros cúbi-
cos. 

Gostaria, agora, de me debruçar na análise de 
um tema económico do mais atto signHicado para o 
Espirita Santo e para o Brasil e que, por sinal, tem 
sido alvo de intensos estudos por parte do Senado 
Federal. Refiro-me ao Corredor Centroleste. 

O Centroleste é um dos principais corredores 
de exportação do país. Por ele são movimentadas 
34% das mercadorias exportadas pelo Brasil. Além 
dos estados do Centro-Oeste - Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Tocantins e' Distrito Federal · 
fazem parte dele o Acre, no Norte, e Minas e Espíri
to Santo, no Sudeste. Por ser o destino final, dentro 
do território brasileiro, das cargas movimentadas por 
este corredor, a posição estratégica do Espírito San
to, no tocante a novos investimentos, fica ainda mais 
reforçada. 

O Centroleste movimentou no último ano 835 
mil toneladas de soja e farelo de soja, 7 48 mil tone
ladas de malte e trigo e 233 mil toneladas de fertili
zantes. 

Contando atualmente com 230 mil linhas de 
telefonia convencional e 29 mil de telefonia celu
lar, operadas por uma única empresa, a estatal 
Teles!, o Espírito Santo está muito bem servido 
em termos de comunicações. Para este ano está 
previsto um investimento recorde de US$ 343 mi
lhões, cujo destaque é a implantação de redes in
ternas de fibra ótica e a ligação do Estado com a 
Europa e Estados Unidos. 

Internamente, a meta da Telest, a partir de 
um outro investimento de US$ 168 milhões, é es
tender, no decorrer deste ano, a telefonia conven
cional para 1 00 novas localidades. Para tanto, cria
rá mais 59 mil linhas, das quais 11 mil se destinarão 
à Grande Vitória. 

Os investimentos projetados pela Telest, 
para os próximos quatro anos, farão do Espírito 
Santo um Estado de ponta na área de telecomuni· 
cações. A meta da empresa é atingir a 425 mil ter
minais celulares. 

Os números indicam claramente o cresci
mento da empresa. Com efeito, em 1994, o Espíri
to Santo contava com 7,68 terminais para um gru
po de 100 habitantes. Em 1995, o índice saltou 
para 7,8 e deverá chegar a 8,5 até o final deste 
ano. Um índice bem próximo ao dos países do 
chamado primeiro mundo. 

A receita da empresa cresceu de US$ 80,76 
milhões, em 1992, para US$ 136,39 milhões, acu
sando um incremento de 68,88%. 

Na área de transmissão e comutação de da
dos em rede de alta velocidade, o Espírito Santo 
dispõe de troncos de microondas que o conectam 
a todo o País e a várias partes do planeta, com 
saídas pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Sal
vador. O serviço é prestado pela Empresa Brasilei
ra de Telecomunicações, Embraiei. 

A diversificação da economia e a expansão 
do sistema de ensino profissionalizante contribuí
ram para capacitar a· mãóCde-obra capixaba nos 
mais diferentes ramos da atividade industrial e co
mercial. Aluam na fonnação de mão-de-obra 24 
instituições de ensino superior, sendo a mais impor
tante a Universidade Federal do Espírito Santo. A 
Escola Técnica Federal do Espírito Santo, Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial, e Serviço Na
cional de Aprendizagem Comerciam complementam 
a rede de ensino técnico, preparando profissionais 
de nível médio. 
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Encerrando o -pronunciamento, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores e Sr"s Senadoras, tecerei algumas 
considerações sobre o amplo sistema de incentivos 
fiscais e financeiros que o Espírito Santo oferece 
aos investidores externos e internos. 

Este sistema estadual de incentivos compreen
de o Fundo de Recuperação Econômica do Espírito 
Santo, Funres, o Fundo de Desenvolvimento das Ati
vidades Portuárias, Funpap, e o beneficio da poster
gação de ICMS. 

O Funres, instituído há 25 anos com o objeti
vo de fomentar a industrialização do estado, é ex
clusivo do Espírito Santo. Ele oferece às empresas 
que se instalarem no estado a redução de 33% no 
Imposto de Renda e 5% no ICMS. Essas parcelas 
dos impostos são recolhidas para o fundo e em 
troca o investi-dor recebe certificados de investi
mentos, com os quais poderá comprar ações de 
empresas capixabas, em leilões realizados semes
tralmente. Outra oferta são financiamentos conce
didos sob a forma de debêntures conversíveis ou 
não em ações. Ou seja, ·O fundo entra como par
ceiro no projeto, participando com até 30% do va
lor do investimento. 

Já o Fundo de Desenvolvimento das Ativida
des Portuárias, Fundap, é também um incentivo fi
nanceiro exclusivo do Espírito Santo. Nenhum ou
tro estado brasileiro oferece benefício semelhante. 
Envolve basicamente o ICMS devido nas importa
ções promovidas diretamente pelas empresas com 
sede fiscal no estado, independentemente da mer
cadoria ser desembarcada ou não em portos capi
xabas. 

O benefício proporcionado pelo Fundap co
meça com o prazo para o recolhimento do ICMS, 
que é de até 90 dias, sem acréscimo de multas, ju
ros ou correção monetária. O grande atrativo, po
rém, é o destino do imposto. O ICMS simplesmen
te é devolvido às empresas, na forma de financia
mentos subsidiados, limitados a 9% do valor das 
operações, com prazo de pagamento de até 25 
anos, a juros de apenas 1% ao ano e livre de cor
ração. 

O fundo é operado pelo Banco de Desenvolvi
mento do Espírito Santo e somente em 1995 gerou 
cerca de US$ 300 milhões em financiamentos para 
as empresas participantes. 

O incentivo da postergação do ICMS foi criado 
em 1982 com o objetivo de facilitar a entrada em 
operação dos novos empreendimentos instalados no 
estado. O benefício, nesse caso, é o prazo adicional 
concedido pelo Governo do Estado para o início do 

recolhimento do imposto. As empresas podem pos
tergar o recolhimento do ICMS por 180 dias durante 
60 meses; ·para empreendimentos no interior do Es
tado. Para os localizados na Grande Vitória a poster
gação poderá ser feita por 24 meses. 

O Espírito Santo, Sr. Presidente, Srs. Senado
res e Sr"s Senadoras, é um Estado em franco pro
cesso de desenvolvimento, que se preparou ao lon
go das úHimas décadas para atrair investimentos ex
temos e, certamente, confirmará nos próximos anos 
a sua vocação para o sucesso. . 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Sr. 
Senador Jonas Pinheiro enviou à Mesa projeto cuja 
tramitação, de acordo com o disposto no art. 235, in
ciso III, alínea a, item 3, do Regimento Interno, deve 
ter início na Hora do Expediente. 

A proposição terá início na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Gampos) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h36mm.) 

ATA DA 591 SESSÃO DEUBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA, 

EM 7 DE MAIO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 8 de maio de 1996) 

RE77FICAÇÃO 

À página n• 7686, após o último parágrafo da 
2" coluna, na matéria apreciada após Ordem do Dia, 
inclua-se, por omissão, o seguinte: 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Passa-se à apreciação do Requerimento n• 422, de 
1996, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício 
s n• 27, 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 termosdo art. 345, 
inciso 11, do Regimento Interno, combinado com o 
art. 4° da Resolução n• 37, de 1995. 
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A1a da 62ª Sessão Não Deliberativa ordinária, 00110 de maio de 1996 
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Samey, Júlio Campos, Srª Emitia Fernandes, 
Valmir Campelo e Roberto Requião 

(Inicia-se a sessão às 9h) 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sob a 

proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Val

mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO 

N• 144/96, de 25 de abril de 1996, do Ministro 
dos Transportes, referente ao Requerimento n• 206, 
de 1996, de informações, do Senador Sebastião Ro
cha. 

N° 336/96, de 29 de abril de 1996, do Ministro 
da Fazenda, comunicando a impossibilidade de 
prestar as informações referentes ao Requerimento 
n~ 138, de 1996, de informações, da Senadora Mari
na Silva, por tratar-se de matéria protegida pelo sigi
lo bancário, nos termos do art. 38, § 4°, da Lei n• . 
4.595, de 31-12-64. 

N2 337/96, de 29 de abril de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 237, de 
1996, de informações, do Senador Gilvam Borges. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OFÍCIO 
DO MINISTRO DE ESTADO DO 

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

N° 423-A/96, de 30 de abril de 1996, referente 
ao Requerimento n• 226, de 1996, de informações, 
do Senador Gilberto Miranda 

As informações referentes ao item n• 1 
do requerimento foram encaminhadas, em 
cópia, ao requerente. Os itens n% 2 e 3 de
verão ser submetidos aos Ministérios selo
riais competentes. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

N• 424-A/96, de 30 de abril de 1996, referente 
ao Requerimento n• 318, de 1996, de informações 
do Senador Beni Veras. 

N2 425-A/96, de 30 de abril de 1996, referente 
ao Requerimento n~ 163, de 1 ~96, de informações, 
do Senador João Rocha. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECER N° 236, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Económi
cos, sobre a Mensagem n2 155, de 1996, n• 
343, de 19 de abril de 1996, na origem), do 
Sr. Presidente da República, solicitando 
que seja autorizada a contratação de ope
ração de crédito externo entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco lnter.!merl
cano de Desenvolvimento - BID, no valor 
equivalente a até US$450,000,000.00 (qua
trocentos e clnqüenta milhões de dólares 
norte-americanos), destinando-se os re
cursos a financiar, parcialmente, o Proje
to de Modernização da Rodovia São Pau
lo-Curitlba-Rorlanópolis. 

Relator: Senador Vllson Klelnüblng 

I - Relatório 

O Senhor Presidente da República solicita, por 
intermédio da Mensagem n• 155, de 1996 (Mensa
gem n• 343, de 19 de abril de 1996, na origem), que 
seja autorizada a contratação de operação de crédi
to externo entre a República Federativa do Brasil e 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, 
no valor equivalente de até 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 Rodo
via São Paulo-Curitiba-Fiorianópolis. 

A operação de crédito externo tem as seguin
tes caracterfsticas: 

a) valor: até US$450,000,000.00 (quatrocentos 
e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos) 
de principal; 

b) destinação dos recursos: financiamento, 
parcial do Projeto de Modernização da Rodovia São 
Paulo--Curitiba-Florianópolis; 
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c) amortização do principal: em prestações se
mestrais e consecutivas e, tanto quanto possível, 
iguais. A 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 do em
préstimo e, a última, até 11 de julho de 2.016; 

d) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo, a uma 1axf1 anual para cada semestre, 
determinada pelos custos dos empréstimos qualifi
cados, tomados pelo Banco durante o semestre an
terior, acrescido de margem razoável, expressa em 
termos de percentagem anual, que o Banco fixará 
periodicamente de acordo com a sua política sobre 
taxa de juros, semestralmente vencidos em 11 de ju
lho e em 11 de janeiro de cada ano, à partir de 11 de 
janeiro de 1997; 

e) comissão de crédito: 0,75% (setenta e cinco 
décimos por cento) ao ano, sobre o montante nãÕ 
desembolsado, contada à partir de 60 (sessenta) 
dias após a data da celebração do contrato, semes
tralmente vencida, nas mesmas datas estipuladas 
para o pagamento dos juros. 

11- Voto do Relator 

Compete a esta Comissão, nos termos do 
art. 52, inciso V, da Constituição Federal, combi
nado com o art. 393, parágrafo único, do Regimen
to Interno desta Casa, a iniciativa de projeto de re
solução que implique no exercício da competência 
privativa do Senado Federal de autorizar operaçõ
es externas de natureza financeira de interesse da 
União. 

Os autos do presente processo encontram
se instruídos com toda a documentação exigida 
pela Resolução n• 96, de 1989, que dispõe so
bre limites globais para as operações de crédito 
da União. 

O Parecer PGFN/COF/n2 499/96 da Procura
doria - Geral da Fazenda Nacional, que aprecia os 
aspectos jurídicos da operação de crédito a ser con
tratada pela União com Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID, e o Parecér STN/CO
REF/DIREF n• 20/96, da Secretaria do Tesouro Na
cional, que examina a mesma operação financeira 
em termos de seu mérito, declaram não haver óbice 
para que a contratação se realize. 

Em função do exposto e pela importãncia e 
oportunidade da realização das obras neste trecho 
rodoviário, manifesto-me favoravelmente a que se 
autorize a União a contratar a pretendida operação 
de crédito, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 44, DE 1996 

Autoriza a União a conb atar operação 
de crédito externo com o Banco lnterame
rlcano de DesenvoMmento- BID, no valor 
equivalente a até US$450,000,000.00 ( qua
trocentos e cinqüenta milhões de dólares 
norte-americanos), destinando-se os re
cursos a financiar, parcialmente, o Proje
to de Modernização ela Rodovia ·são Pau
lo-Curltiba-Fiorianópolls. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• Autorizar a União, nos termos da Reso

lução n• 96, de 1989, a contratar a operação de cré
dito externo com o Banco lnteramericano de Desen
volvimento - BID, no valor equivalente a até 
US$450,000,000.00 (quatrocentos e cinquenta mi
lhões de dólares norte-americanos) destinando-se 
os recursos a financiar parcialmente o Projeto de 
Modernização da Rodovia São Paula-:.curitiba-Ao
rianóplis. 

Art. 2• A operação de crédito externo e qui;! se 
refere o art 1• tem as seguintes características: 

a) Valor: até US$450,000,000.00 (quatrocentos 
e cinquenta milhões de dólares norte-americanos) 
de principal; 

b) destinação· dos recursos: financiar, parcial
mente, o Projeto de Modernização da Rodovia São 
Paula-:.curitiba-Fiorianóplis; 

c) amortização do principal: em prestáÇões se
mestrais e consecutivas e, tanto quanto possível, 
iguais. A primeira prestação deverá ser paga na pri
meira data em que deve ser efetuado o pagamento 
de juros, uma vez transcorridos seis meses conta
dos da data prevista para o desembolso final do em
préstimo e, a última até 11 de julho de 2016; 

d) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstirrio, a uma taxa anual para cada semestre, 
determinada pelo custos dos empréstimos qualifica
dos, 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 política 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% (setenta e cinco 
décimos por cento) ao ano, sobre o montante não 
desembolSadO, contada a partir de 60 (sessenta) 
dias após a data da celebração do contrato, semes
tralmente vencida, nas mesmas datas estipuladas 
para o pagamento dos juros. 
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Ar!. 3" A contratação da operação de crédito ex
temo a que se refere o art. 12 deverá efetivar-se no 
prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias 
contados da data da publicação desta Resolução. 

Art 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 8 de maio de 1996. -Gil
berto Miranda, Presidente - Vilson Kleinüblng, 
Relator - Casildo Maldaner - Esperidião Amin -
Beni Veras- Antonio 'carlos Magalhães - Rober
to Requião - Osmar Dias - Pedro Simon - Antô
nio Carlos Valadares - José Fogaça - Gerson 
Camata - Valmir Campelo- Lúdio Coelho- Bello 
Parga- Eduardo Supllcy- Pedro Piva. 

PARECER N9 237, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 139, 
de 1995 (n• 4.555194, na casa de origem) 
que Dispõe sobre o piso salarial de médi
cos e cirurgiões-dentistas, e dá outras 
providências. 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 
É submetido ao exame desta Comissão de As

suntos Socais o Projeto de Lei da Câmara n• 139, de 
1995, que tem por finalidade fixar o piso salarial dos 
médicos e cirurgiões-dentistas. 

Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposi
ção, Deputado Nilson Gibson, alega: 

• Ao cuidar da matéria, chama-nos a 
atenção a exigüidade do salário profissional 
dos médicos e dos cirurgiões-dentistas, 
igualmente ao amparo da Lei n• 3.999/61, o 
que nos leva a propor também o aumento 
desse piso salarial, fixando-o em quantia 
correspondente, hoje, a cerca de cinco salá
rios mínimos e expressa, na redação pro
posta, em cruzeiros reais, dado o impedi
mento constitucional de que o salário míni
mo seja vinculado para qualquer fim. Bem 
sabemos que, mesmo nesse novo patamar, 
o salário proposto não está à altura do ele
vado nível técnico e da atta responsabilida
de dos profissionais da medicina e da odon
tologia. Entretanto, levando em conta a con
juntura económica adversa em que se en
contra o País, um piso mais elevado pode
ria, no momento, trazer conseqüências ne
gativas no próprio mercado de trabalho des
sas classes. • 

Muitos criticam a instituição de piso salarial 
para determinadas profissões. Afirmam estes que, 

ao contrário do que prevê a Constituição, o piso sa
larial serv_e para amparar os trabalhos menos exten
sos e menos complexos ou, então, que seria apenas 
um instrumento com o objetivo de evitar a rotativida
de da mão-de-obra, por ocasião dos reajustes e au
mentos coletivos. 

A Carta Magna, porém, é clara e, em seu art. 
7o, V, inscreve corno direito do trabalhador •o piso 
salarial proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho", o que; por si só, justifica a proposição, 
sob exame, concedendo aos médicos e cirurgiões
dentistas a remuneração mínima condizente com o 
desempenho de suas atividades. 

É bem verdade que a Lei 3.999, de 15 de de
zembro de 1961, já previa salário mínimo e jornada es
pecial reduzida para médicos. Entretanto, a irtadequa
ção do salário desses profiSSionais era patente, tanto 
pela formação exigida ao profissional, quanto pelo pro
cesso de trabalho, dadas a responsabilidade e especi
fiCidade da atividade do médico e do cirurgião-dentista 

Ademais, além de esses profissionais terem 
suas remunerações desatualizadas, com a p!Pmul
gação da Constituição ficaram sem uma base legal 
para reivindicarem o piso salarial estabelecido pela 
Lei n• 3.999, de 15 de dezembro de 1961, já que 
esta faz referência a um salário mínimo profissional 
equivalente a três salários mínimos regionais. Como 
se sabe, a Constituição vetou em seu art. 7°, IV, a 
vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 

Assim sendo, a presente iniciativa é por de
mais oportuna e tem reflexos sociais importantes, 
eis que o bom atendimento da população por estes 
profissionais requer também uma remuneração dig
na e justa para eles. 

Julgamos que o valor proposto reflete um salá
rio digno de profissionais que tiveram, ao longo dos 
anos, desatualização da suas remunerações. 

Ressatte-se, por fim, que as relações de mer
cado ainda não permitem, em todo o Brasil, que os 
salários dos médicos e cirurgiões-dentistas sejam 
por elas determinados, pois, se é verdade que em 
alguns centros isto é possível, em outros é comple
tamente inviáveL 

Ao projeto foram apresentadas duas emendas 
pelo Senador José Alves. 

A primeira especifica no art. 1• que os profis
sionais a que se refere a proposição são-olnnédicos 
e cirurgiões-dentistas e acrescenta que a fomadàde 
trabalho desses profissionais será de quatro horas 
diárias. 

A segunda emenda determina a revogação da 
Lei n• 3.999, de 15 de dezembro de 1961. 

-- - ------ - - ----- ---
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Sem dúvida alguma, faz-se mister introduzir mo
dificação no texto do art. 1 ', o qual tem uma abrangên
cia não desejada pelo autor do projeto. Como se sabe 
a proposição pretende fixar o piso salarial apenas para 
os médicos e cirurgiões-dentistas, como se constata 
na sua ementa. Obviamente, de última hora, o Plenário 
da Câmara dos Deputados, ao se emendar o projeto, 
cometeu-se um lapso ao não se especificar no texto 
em questão as duas Clltegorias contempladas com o 
piso salarial ora proposto. 

Entretanto, não vemos necessidade e até mes
mo oportunidade de se revogar por inteiro a Lei n' 
3.999/61, uma vez que ela trata também de outros 
aspectos do ·exercício profissional dos médicos (em 
especial, os arts. 3', 6' e 8') que ficaria sem qual
quer regulamentação legal. 

Desse modo, acolhemos parcialmente a Emen
da n• 1 e rejeitamos a de n• 2. 

Por último, entendemos ser conveniente retirar 
do texto do art. 1° a expressão 'é de R$1.091,16 
(um mil e noventa e um reais e dezasseis centavos), 
a partir de dezembro de 1995 e de R$1.337,32 (um 
mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e dois cen
tavos), a partir de junho de 1996' por duas razões: 

1. não se justifica mais fixar o valor do piso sa
larial para dezembro de 1995. Ademais, sua penma
nência poderia ensejar ações na Justiça com o obje
tivo de se obter o pagamento daqueles valores ale
gando a retroatividade da lei. 

2. parece-nos mais lógico não fixar o mês de 
junho como início da vigência do novo piso salarial e 
sim a data da promulgação da lei. 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n' 139, de 1995, com a 
seguinte Subemenda à Emenda n• 1, rejeitando-se a 
Emendan•2. 

EMENDA N° 1-CAS- DE REDAÇÃO 

Dê-se ao art. 1• a seguinte redação: 
'Art. 1° O piso salarial dos profissionais médicos 

e cirurgiões-dentistas de que trata a Lei n' 3.999, de 
15 de dezembro de 1961, é de R$1.337,32 (um mil tre
zentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos.)" 

Sala da Comissão, 10 de maio de 1996.- Benl 
V eras, Presidente - Lúcio Alcântara, Relator- Jo
nas Pinheiro - Benedita da Silva - Antônio Car
los Valadares - José Bonifácio - Romero Jucá -
Marina Silva - Joel de Holanda - Carlos Bezerra 
- Bello Parga - Lucídio Portella - Carlos Wilson 
- Osmar Dias- João França. 

Documentos anexados nos termos do art. 
250, parágrafo único, do Regimento Interno. 

EMENDAN2 1 

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 139, 
de 1995, (4.555194, na Casa de origem) 
que dispõe sobre o piso salarial de médi
cos e cirurgiões-dentistas e dá outras 
providências. 

Dê-se ao art. 1' do Projeto de Lei em referên
cia a seguinte redação: 

• Art. i • O piso sálarial dos médicos e 
cirurgiões-dentistas, para jornada de traba
lho de quatro horas diárias, é de R$1.091,16 
(um mil, noventa e um reais e dezasseis 
centavos), a partir de dezembro de 1995 e 
de R$1.337,32 (um mil trezentos e trinta e 
sete reais e trinta e dois centavos), a partir 
de julho· de 1996. • 

Justificação 

Revogada a lei n• 3.999, de 1961, é importan
te acrescentar no art. 1' do Projeto de lei em refe
rência a expressão 'para jornada de trabalho de 
quatro horas diárias.• 

O texto do Projeto aprovado na Câmarà quan
do neste art. 1' se reporta a • ..• dos profissionais de 
que trata a Lei n• 3.999, de 15 de dezembro de 
1961 ... • compreende, além de médicos, cururgiões 
dentistas, auxiliares de laboratório e radiologia e in
ternos, de cujo piso salarial não se cuida nesse mo
mento legislativo. 

Sala das Sessões, 

EMENDAn'.2 

Ao Projeto de Lei da Câmara n•. 139, 
de 1995,{4.555194, na Casa de origem) 
que dispõe sobre o piso salarial de médi

- cos e cirurgiões-dentistas e dá outras 
providências. 

Dê-se ao art. 3' do Projeto de lei em referên
cia a seguinte redação: · 

• Art. 3' Revogam-se as disposições 
em contrário, em especial a Lei n' 3.999, de 
15 de dezembro de 1961." 

Justificação: 

A presente emenda visa adequar o Projeto de· 
Lei à nova realidade constitucional, quando veda a 
vinculação de piso salarial ao salário-mínimo, como 
prevê a Lei n' 3.999, de 15.12.1961, que está sendo 
revogada pela presente proposição. 

Revogados os artigos 7', 12 e 13 da citada Lei, 
no texto do PLC 139, de 1995, conforme aprovado 
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na Câmara, necessário seria a revogação do art. 52
, 

por impedimento constitucional, e também o art. s•, 
por se reportar ao art. 12, que se propõe revogar, 

Por outro lado a Lei n• 3.999 é redundante com 
relação à própria CL T, seus dispositivos quando es
tabelece jornadas de trabalho de médico de 2 a 4 
horas e dispõe sobre as prorrogações do horário de 
trabalho desestimula o regime de plantões, o tempo 
integral, tem uma redação confusa e deixa a desejar 
com relação à técnica legislativa, quando inclui auxi
liares de laboratorista, radiologista e internos, fican
do, pois superada no que dispõe sobre critérios e 
cálculos com base no salário-mínimo. 

Sala das sessões, em 10 de maio de 1996. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio CampoS) -O expe

diente lido vai à publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Pro

jeto de Resolução n• 44, de 1996, cujo parecer foi 
lido anteriormente, ficará sobre a Mesa durante 5 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos tenmos do 
art. 235, 11, "f", do Regimento Interno, combinado 
com o art. 4° da Resolução n' 37, de 1995, do Sena
do Federat. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Pro'
jeto de Lei da Câmara n• 139, de 1995 (n• 4.555/94, 
na Casa de origem), cujo parecer foi lido anterior
mente, ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis, 
a fim de receber emendas, nos tenmos do art. 235, 
11, d, do Regimento Interno, combinado com o art. 4° 
da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Fedenal: 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi· 
dência recebeu o Ofício n• 92, de 1996, de 25 do 
corrente, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, comunicando que o Senador Vilson 
Kleinübing, Presidente da Subcomissão destinada a 
"promover a regulamentação do art. 192 da Consti
tuição Federal", encontra-se em Missão Oficial, na 
Alemanha, ' objetivando colher informações sobre o 
Sistema Rnanceiro Alemão, no petfodo de 3 a 12 de 
maio de 1996. (Diversos n• 40, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a 
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 96, DE 1996 

Dá nova redação ao art 1• da Lei n• 
8.874, de 29 de abril de 1994, que "dispõe 
sobre o restabelecimento do prazo fixado 
pelo art 59 da Lei no 1 .450, oo 23 de de-

zembro de 1985, para Instalação, modern
~o, ampliação ou diversificação de 
empreendimentos industriais e agrícolas 
das áreas de atuação da Sudam e SUde-
ne.• 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O art. 1• da Lei n• 8.874, de 29 de abril 

de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. t• Rca restabelecido, a partir de 
1• de janeiro de 1994, vigorando até 31 de 
dezembro do ano 2000, o prazo fixado pelo 
ar!. 59 da Lei n• 7 .450, de 23 de dezembro 
de 1995, para instalação, modernização, 
ampliação ou diversificação de empreendi
mentos industriais, agrícolas, de turismo e 
de infra-estrutura ffsica de transportes e 
energia, nas áreas de atuação da Superin
tendência do Desenvolvimento da Amazônia 
- SUDAM e da Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste - SUDENE. para os 
efeitos previstos ao art. 13 da Lei n• 4.239, 
de 27 de junho de 1963, e no art. 23 do:Oe
creto-lei n• 756, de 11 de agosto de 1969, e 
alterações posteriores. • ., 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em conttário. 

Justificação 

O presente projeto de lei tem como escopo 
principal a concessão do benefício da isenção do 
Imposto de Renda e Adicionais não Restituíveis, 
quando da instalação, modernização, ampliação ou 
diversificação de empreendimentos voltados ao tu
rismo e à infra-estrutura ffsica de transportes e ener
gia, nas áreas de atuação da Sudam e Sudene. 

É conhecida a relevância e o potencial da re
gião Amazônica, do Pantanal Matogrossense e do 
Nordeste Brasileiro, no que tange à exploração de 
atividades voltadas ao turismo. 

A Amazônia e o Pantanal de Mato Grosso, são 
regiões que despertam um grande interesse e curio
sidade internacional, por constituírem uma das últi
mas reservas mundiais de recursos naturais e um 
dos ecossistemas mais ricos e preservados do Pla
neta, especialmente pela biodiVersidade, além do 
fato de encerrarem diversificados mosaicos sócio
culturais, com a presença da vida nativa de diferen
tes grupos indígenas. 

O Nordeste brasileiro detém matizes próprios 
de uma região que intercala paisagens litotâneas 
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com as peculiaridades do sertão, o que lhe propor
ciona nuances de eclética beleza. 

Na Amazônia Legal, especialmente, o produto 
turístico atende aos diversos segmentos do merca
do. O ecoturismo, porém, em suas diferentes moda
lidades vem despertando maior interesse por parte 
da demanda; principalmente a de origem internacio
nal. Ressalte-se, contudo, que o ecoturismo não 
pode ser dissociado do turismo tradicional, já que os 
dois segmentos estão ~treitamente integrados. 

Em que pese a potencialidade do produto turís
tico amazónico e pantaneiro, eles não apresentam, 
ainda, condições de recepção e oferta efetiva de 
serviços, em quantidade e qualidade adequadas, re
querendo suas dinamizações através de uma ação 
convergente e concentrada de investjmentos públi
cos e privados, de forma a assim superar os graves 
óbices e as deficiências existentes. De igual sorte, 
áreas da Região Nordeste também necessitam des
se fomento. 

A concessão do benefício fiscal da isenção do 
Imposto de Renda para empreendimentos voltados 
ao turismo, quando de sua implantação, modern
ização, ampliação e diversWicação, na área de atua
ção das Superintendências do Desenvolvimento Re
gional da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sude
ne), configurar-se-á, indiscutivelmente, em instru
mento alavancador de atração de investimentos pri
vados nesse setor. 

Busca-se também, através do presente projeto 
de lei, o incentivo governamental da concessão do be
nefício da isenção do Imposto de Renda, nos moldes 
hoje previstos para os empreendimentos industriais e 
agrícolas localizados na Amazônia Legal e no Nordes
te, aos projetes prioritários, de caráter estruturante, vol
tados à implantação, modernização e ampliação da in
fra-estrutura física de transporte e energia 

O presente Projeto de Lei objetiva promover a 
superação de deficiências estruturais nas Regiões e a 
criação de condições competftivas, visando ao efetivo 
aproveitamento das potencialidades, na perspectiva da 
integração espacial e do aumento dos investimentos 
privados em atividades diretamente produtivas, de for
ma a assegurar o desenvolvimento dessas Regiões. 

Sala das Sessões, 1 O de maio de 1996. - Se
nador Jonas Pinheiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 8.874, DE 29 DE ABRIL DE 1994 

Dispõe sobre restabelecimento do 
prazo fixado pelo art. 59 da Lei n• 
7.450Ó, de 23 de dezembro de 1985, para 

instalação, modernização, ampliação ou 
diy_ersificação de empreendimentos in
dustriais e agrícolas nas áreas de atua
ção da Sudam e Sudene. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 12 Fica restabelecido, a partir de 12 de ja

neiro de 1994, vigorando até 31 de dezembro do 
ano 2000, o pràzo" fixado pelo art. 59 da Lei n• 
7.450, de 23 de dezembro de 1985, para instala
ção, modernização, ampliação ou diversificação 
de empreendimentos industriais e agrícolas, nas 
áreas de atuação da Superintendência do Desen
volvimento da Amazônia - Sudam e da Superin
tendência do Desenvolvimento do Nordeste - Su
dene, para os efeitos previstos no art. 13 da Lei n• 
4.239(2), de 27 de junho de 1963, e no art. 23 do 
Decreto-Lei n• 756(3), de 11 de agosto de 1969, e 
alterações posteriores. 

LEI N2 7.450, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985 

Altera a legislação tributária federal, 
e dá outras providências. 

Art. 59. Fica prorrogado, até 31 de dezembro 
de 1988, o f,razo fixado pelo art. 12 , do Decreto-Lei 
n• 1.898e ), de 21 de dezembro de 1981, para 
instalação, modernização, ampliação ou diversifi
cação de eropreedimentos industriais e agrícolas, 
nas áreas de atuação da Superintendência do De
senvolvimento da Amazônia - Sudam e da Superin
tendência do Desenvolvimento do Nordeste- Sude
ne, para os efeftos previstos no art. 13, da Lei n• 
4.239, de 27 de junho de 1963, e no art. 23, do De
creto-Lei n• 756, de 11 de agosto de 1969, e altera
ções posteriores. 

§ 12 Ficam alterados para até 10 (dez) anos 
os prazos de que tratam o art. 13, da Lei n• 4.239, 
de 27 de junho de 1963, e o art. 23, do Decreto
Lei n• 756, de 11 de agosto de 1969, com as alte
rações posteriormente introduzidas, inclusive pelo 
art. 3°, do Decreto-Lei n• 1.564(30), de 29 de julho 
de 1977. 

§ 2° Fica o Poder Executivo autorizado a fixar 
os prazos de que trata o parágrafo anterior, atendi
das as características regionais e a natureza das 
atividades desenvolvidas, especialmente para efei
to de estimular a exploração de recursos naturais. 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00327 

LEI N° 4.239, DE 27 DE JUNHO DE 1963 

Aprova o Plano Diretor do Desenvol
vimento do Nordeste para os anos de 1963, 
1964 e 1965, e dá outras providências. 

CAPÍTULO III 
Dos Incentivos fiscais 

Art. 13. Os empre~ndimentos industriais e agrí
colas que se instalarem na área de atuação da Su
dene, até o exercício de 1968, inclusive, ficarão 
isentos de imposto de renda e adicionais não resti
tuíveis, pelo prazo de 1 O anos, a contar da entrada 
em operação de cada empreendimento. 

Parágrafo único. O prazo de que trata este arti
go poderá ser ampliado até 15 anos, de acordo com 
a localização e rentabilidade desvantajosas do em
preendimento beneficiado, mediante parecer da Se
cretaria Executiva da Sudene aprovado pelo seu 
Conselho Deliberativo. · 

DECRETO-LEI N" 756- DE 11 DE AGOSTO DE 1969 

Dispõe sobre a valorização econôml
ca da Amazônia e dá outras providências. 

Art. 23. Nos termos do artigo anterior goza
rão de isenção de imposto de renda e quaisquer 
adicionais não restituíveis os empreendimentos 
económicos que se implantarem, modernizarem, 
ampliarem e/ou diversificarem na área de atuação 
da Superintendência do Desenvolilimêrilo da Ama
zônia, após 6 de maio de 1963 e que venham en
trar em fase de operação até o dia 31 de dezem
bro de 1974. 

§ 1° O prazo de vigência da isenção referida 
neste artigo é de até 1 O (dez) anos, a partir da data 
em que, a juízo da Sudam, o empreendimento al
cançar a fase de funcionamento normal, e poderá 
ser ampliado até 15 (quinze) anos, considerando-se 
de preferência, aqueles que absorvam fundamental
mente, em seu processo produtivo, matéria-prima 
regional, obedecidos critérios de localização espe
cial, conforme nonnas regulamentares a serem bai
xadas pela Sudam. 

§ 2° O indeferimento do pedido de isenção de 
que trata este artigo não prejudicará o direito à redu
ção, previsto no artigo anterior, desde que atendidos 
os requisitos legais e regulamentares. 

(A Comissão de Assuntos Ecón6mi
cos - decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - 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 Valmir Gampelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 450, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, corri base no artigo 256 do Regimen

to Interno do Senado Federal, a retirada do Projeto 
de Lei do Senado n• 19/96, de minha autoria, que 
"inclui inciso VIII no art. 35, da Lei n• 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995. • 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1996.- Se
nador Valmir Campelo, PTBIDF. 

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, 11, 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Valmir Ca.rq:>e!o. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 451, DE 1996 

Exm0 Sr. Presidente, 
Nos termos do art. 40, § 1°, a, do Regimento 

Interno da Casa, solicito autorização para afastar-me 
do País no período de 1 O a 19 de maio do corrente, 
para desempenhar missão no exterior, participando 
da Comitiva Oficial que irá visitar as Diretorias do 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento, BID, e 
do Banco Internacional de Reconstrução e Desen
volvimento, BIRD, em Washington, D.C., nos Esta
dos Unidos, para tratar dos seguintes assuntos de 
interesse do Estado de Rondônia: Programa de Sa
neamento Básico e Ambiental de Rondônia e Plana
floro, respectivamente. 

Sala das Sessões, 1 O de maio de 1996 - Se
nador Odacir Soares, Primeiro Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido vai à publicação, e, em seguida, en
viado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

O Sr. Júlio campos, 2" Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So
bre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1• Se
cretário em exercício, Senador Lúcio Alcântara. 

São lidos os seguintes: 
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OFÍCIO N2 133/96 

Brasília, 9 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência o Senhor Deputado José Mauricio para inte
grar, na qualidade de membro Titular, em substitui
ção ao Senhor Deputado Antônio Sérgio Carneiro, à 
Comissão Mista do Congresso Nacional destinada a 
apreciar e dar parecer \;obre a Medida Provisória n• . 
1.417, de 2 de maio de 1996, que "Acrescen\B- § 5" 
do art. 42 da Lei n• 8.884, de 11 de junho de 11996, e 
dá outras providências." 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. 

Deputado Matheus Schmidt, Líder do PDT. 

OF. GLPMDB N2 333/96 

Brasília, 8 de maio de 1996 

Senhor Presidente, \ 
Nos termos regimentais comunico a Vossa 8/t 

celência minha substituição pela Senadora Marluce 
Pinto, como membro Suplente, representante do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro -
PMDB, na Comissão Mista de Planos Orçamentos 
Públicos e FísCa.lização. · ··· · · · 

Titulares: 
Senador Carlos Bezerra 
Senador Casildo Maldaner 
Senador Ronaldo Cunha Lima 
Senador Ramez Tebet 
Senador Renan Calheiros 
Senador Nabor Júnior 

Suplentes: 
Senadora Marluce pinto 
Senador Ney Suassuna 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração: 

Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. i 

OF. PSDB~/N2 891/96 i 
I 

Brasília, 1 O de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição do Deputado Jayme 
Santana pelo Deputado Roberto Rocha, como mem
bro titular, na Comissão Mista de Planos, Orçamento 
Públicos e Fiscalização. · · · 

Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do 
PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Se
rão feitas as substituições solicitadas. 

Passamos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 

CampoS. 
S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro

nunciamento. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Se
nadores, a integração dos palses da América do Sul 
deu um passo significativo no sentido de sua concre
tização com a entrâda em funcionamento do Meroo
sul, em 31 de dezembro de 1994. Esse processo de 
integração que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai, ao tempo em que veio tomar realidade al
gumas tentativas anteriores com a Associação Lati
no-Americana de Livre Comércio - ALALC - e com 
a Associação Latino-Americana para o Desenvolvi
mento e a IntegraÇão - ALADI - que não chegaram 
a surtir os efeitos desejados nem a realizar plena
mente os objetivos para os quais foram criadas -, 
está servindo de embrião para a tão sonhada união 
de todos os países da América Latina. Aliás, lembro
me muito bem de que, quando jovem, garoto, já ou
via falar da ALALC e Aladi na figura do então Presi
dente Juscelino Kubitschek de Oliveira, um dos pri
meiros homens deste País a ter a visão de futuro da 
integração dos países da América do Sul e da Amé
rica Latina. O Chile já está prestes a ser admitido 
nessa organização, enquanto que o nosso pais vizi
nho, a Bolívia - ao lado do meu Estado de Mato 
Grosso - e a própria Colômbia já manifestaram o 
desejo de também fazer parte dela. 

A união de países vizinhos em grandes merca
dos regionais é uma tendência do mundo moderno, 
e aquele país que não participar desse processo in
terativo estará indiscutivelmente isolando-se dos de
mais, estará fechando-se sobre si mesmo. 

Por isso, a criação do Mercosul é uma iniciativa 
destinada a dar os melhores frutos no campo econô
mico, no campo cultural, no campo científico, no 
campo social e também no campo político; em 
suma, no que tange ao desenvolvimento integral da 
região Centro-Sul da América. 

Pelo que se pode observar nos mercados co
muns institucionalizados até agora, guardam eles a 
saudável característica de nivelar os países por 
cima. Para estarem bem integrados, eles necessi
tam desenvolver-se, pois a união é ~m processo que 
refina as exigências e, por conseguinte; exige que 
os produtos sejam de melhor qualidade e os servi
ços mais eficientes. Não basta que se produza mais; 
é imperativo fazer com mais qualidade e com meno
res custos:sob pena de exclusão do mercado. 
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No seu pouco tempo de funcionamento, o Mer
cosul já está mostrando os seus resultados: o rela
cionamento comercial entre os países cresce ano a 
ano; os países já desenvolvem pro_ietos comuns; 
cresce a cada dia aquele sentimento e aquela men
talidade saudáveis da globalização. Muitas ações já 
são projetadas, principalmente por parte das empre
sas, tendo em vista não o mercado brasileiro, o ar
gentino, o paraguaio 011, o uruguaio, mas o mercado 
a que esses países pertencem: o Mercosul. 

Por incrível que possa parecer, somente agora 
os países do Mercosul começaram a despertar para 
um dos assuntos mais candentes da atualidade e que 
diz respeito não só a eles, mas à humanidade como 
um todo. Trata-se da proteção ao meio ambiente. 

Reunidos em Montevidéu em junho de 1995, 
os Ministros e Secretários do Meio Ambiente dos Es
tados-parte do Mercosul reconheceram a necessida
de de dar um realce especial ao tratamento da ques
tão ambiental. Assim, por sugestão desse grupo a 
Reunião Especial do Meio Ambiente - REMA, criada 
em 1992, foi transformada num subgrupo de técni
cos que compõem o mercado, com a finalidade de 
analisar a legislação vigente nos Estados-parte e 
propor as ações empreendidas nas diversas áreas, 
com o objetivo de proteger o meio ambiente, tão 
agredido nos últimos anos pela comunidade mundial 
e também por nós brasileiros e sul-americanos. 

Nessa matéria, os países do Mercosul preci
sam ainda caminhar bastante. Dentre eles, sem dú
vida alguma, o Brasil é aquele que está mais avan
çado, quer seja por conviver há mais tempo com 
problemas dessa ordem - já tendo inclusive enfren
tado a ira internacional por causa de queimadas, da 
poluição dos rios e da derrubada de matas e flores
tas e da matança de animais - quer seja por ter hoje 
uma legislação bem modema a regulamentar a ma
téria. Apesar de vários problemas que ainda persist
em, nos últimos anos, o nosso País avançou bastan
te na preservação da fauna, da flora e dos recursos 
naturais e, por isso, tem a oferecer aos outros par
ceiros uma razoável experiênCia nesse campo e o 
resultado de projetes bem sucedidos em termos de 
recuperação de áreas degradadas pelas ações de 
poluentes. 

Para que se possa aquilatar a importãncia des
se tema, ~os dias 14 e 15 de setembro do ano pas
sado, realizou-se, na Assembléia Legislativa do Es
tado do Rio Grande do Sul, o seminário Políticas 
Ambientais no Mercosul e as Experiências da Inte
gração Européia, promovido pelo Centro de Estudos 
e Representação da Fundação Konrad-Adenauer no 
Brasil, em conjunto com o 'nstituto de Relaciones 

Europeo-Latinoamericanas - IRELÃ." -, de Madri, e 
com a Fu~!Jação Educacional e Cultural Padre Lan
dell de Moura, de Porto Alegre. 

Uma das constatações, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, desse encontro foi que o Mercosul 
já não precisa partir do zero na avaliação da prote
ção ao meio ambiente. A experiência da União Euro
péia nesse campo pode lhe ser de grande valia. Lá, 
esse tema só começou a ser objeto de discussão 20 
anos depois de se tratar das questões económicas e 
comerciais. Em decorrência disso, quando alguns 
problemas começaram a surgir, foi necessário agir 
rápido, de forma decidida e resoluta, para recuperar 
o tempo perdido e não deixar que referidos proble
rras se avolumassem. 

Hoje, a política ambiental da União Européia 
está bem alicerçada, voltando-se para alguns objeti
vos bem definidos: 

1) prevenir, reduzir e, na medida do possível, 
eliminar a poluição e materiais que causam proble
mas; 

2) assegurar que seja evitada qualquer explo
ração de recursos ou da natureza que cause danos 
significativos ao equilíbrio ecológico; 

3) orientar o desenvolvimento, de acordo ·com 
os requisitos de qualidade, especialmente, melho
rando as condições de trabalho e de vida; 

4) assegurar que mais países levam em co
mum aspectos ambientais no pl<.nejame11to uríbano e 
de uso do solo e tentar acertar os problemas dos 
pafses não-membros da Comunidade. 

Aliás, por falar em planejamento urbano e uso 
do solo, de 3 a 13 de junho, em Istambul, na Tur
quia, estará sendo realizada uma nova Conferência 
Internacional da ONU, cujo tema é referente ao pla
nejamento urbano e ao uso do solo de habitação. O 
Senado Federal estará presente, através da nossa 
Comissão Técnica, que está estudando profunda
mente o assunto a ser discutido no Habitat 11. 

Sabedor de que a questão ambiental é pre
mente e durante muito tempo será o assunto da vez 
no mundo, o Mercosul precisa se antecipar a ele e 
criar as próprias normas de salvaguarda a serem por 
todos observadas. Hoje em dia, há países que impõ-

. · em barreiras comerciais àqueles que exploram a na
tureza de forma indiscriminada e desordenada, sem 
qualquer cuidado com o meio ambiente. Esperar que 
essas retaliações comecem a afetar o comércio com 
essts países para depois agir poderá ser uma atitu
de muito danosa e prejudicial aos interesses do Mer- · 
cosul. Deixar que cada país tome suas decisões de 
forma isolada poderá provocar sérias discrepâncias 
entre os comportamentos adotados e exigir um es-



00330 ANAIS IXÍ SENADO FEDERAL Maio de 1996 

forço redobrado para uma homogenização futura. 
Por outro lado, não será possível criar regras dum
veis de comércio e concorrência, deixando de lado 
setores clássicos da política ambiental como água, 
ar, produtos químicos, resíduos e ruídos. 

Como bem lembrou, no seminário realizado em 
Porto Alegre, a Secretária Executiva do Ministério do 
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Le
gal, Aspásia Camargo, "o meio ambiente, na verda
de, é a porta de entrad~, uma espécie de abre-te-sé
sarno do novo paradigma de desenvolvimento. Se 
não entendermos C"Jl!e meio ambiente é uma peça 
chave na construção dessa nova sociedade que es
tamos almejando construir, vamos ficar aquém dos 
desafios que o processo de mudança nos coloca •. 

Por isso, foi em boa hora que o Grupo Mercado 
Comum criou esse subgrupo do meio ambiente. As
sim, não só poderá o Mercosul avançar mais ainda 
nessa matéria como poderá buscar, em outros luga
res, cooperação técnica e científica ·que facilite ·a · 
consecução de objetivos na área. · 

Acredito que o Brasil pode realmente, como 
parceiro mais forte, como quase que condutor do 
processo Mercosul, avançar e exigir de seus parcei
ros uma discussão ampla sobre o programa ambien
tal para o Cone Sul. 

Pensar juntos essa questão não é só uma for
ma de consolidar relações e parcerias importantes. 
É também cuidar para que a qualidade de vida do ci
dadão comum seja melhor. É, sobretudo, acautelar
se para que os recursos naturais sejam preservados 
e explorados de forma adequada e racional, para 
que as gerações futuras tenham um ambiente mais 
saudável onde viver. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 

S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, no próximo mês de junho, em Is
tambul, realiza~-se-á a Segunda Conferência das 
Nações Unidas Sobre Assentamentos Humanos - - -
projeto denominado Habitat 11. 

Propõe-se a Conferência discutir em profundi
dade a questão dos assentamentos humanos do 
ponto de vista de sua sustentação e, concomitante
mente, o problema da habitação adequada para to
dos. A iniciativa quer envolver os países membros 
das Nações Unidas em um esforço coletivo para for
mular um plano global de ação, ·objetivando preser-

vare melhorar as condições de vida nas cidades. As 
discussõe_s e as análise deverão acontecer em con
texto de panorama mundiaL O Brasil far-se-á pre
sente com extenso relatório, abordando essa proble
mática no âmbtto do seu território, elabor-ddo em su
cessivas reuniões do chamado Comitê NacionaL 

É fato conhecido de todos nós que, nas últimas 
três décadas, a população mundial se vem deslo
cando cada vez mais para as cidades a uma taxa 
média de 2,9% ao ano. Nos países em desenvolvi
mento, a taxa atinge 4% ao ano, enquanto que, nos 
industrializados, 1 ,4%. 

No início da década de 90, nos países indus
trializados, 73% da população viviam na cidade, 
contra 37% nos países não industrializados, deven
do esse índice chegar a 45% até o final do século. 
As tendências indicam que, no ano 2000, 90% do 
crescimento demográfico será urbano nos países 
em desenvolvimento e 18 das 23 maiores cidades 
do mundo serão megacidades, com mais de 1 O mi
lhões de habitantes cada uma. 

No Brasil, o nível de urbanização atingiu pata
mares muito elevados nos últimos anos. De ai::ordo 

-com dados do Instituto Brasileiro de Geografia .e Es
tatística {IBGE), em 1991, 75% da população viviam 
em áreas urbanas. 

Em termos de processo histórico, em 1940, a 
zona rural e as localidades com menos de 20 mil ha-' 
bitantes compreendiam 85% da população total do 
País. Em 1980, essa participação decresceu para 
46%. No outro extremo, as cidades com mais de 500 
mil habitantes aumentaram sua participação, pas
sando de 8% para 32% no mesmo período. 

O Censo Demográfico de 1991 revela também 
nítido arrefecimento da migração rural-urbana e in
ter-regional, bem como do ímpeto de concentração 
nas cidades de grande porte, particularmente na Re
gião Sudeste. No entanto, o fluxo dos anos anterio
res e o atual, embora diminuído, deixaram as cida
des brasileiras de maior tamanho extrema e ataba
Jhoadamente superlotadas. 

O panorama dos assentamentos humanos 
apresenta um dos ma.iores desafios ao desenvolvi
mento social, económico e sustentável do ponto de 
vista ambiental. A deterioração urbana é cOnstrange
dora, manifestando-se em gigantescos déficits habi
tacionais, agravados pela ausência de moradias 
adequadas para os pobres, pela falta de cobertura e 
de qualidade dos serviços e da infra-estrutura, parti
cularmente em saneamento, pela ocupação predató
ria de áreas, com riscos de perdas humanas, patri
moniais e ambientais, pelos serviços de transporte 
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com baixo padrão de eficiência, segurança e acessi
bilidade, pelos índices de contaminação ambiental e 
pela ocupação ilegal de terras públicas e privadas, 
gerando conflitos sociais e fundiários de difícil reso-
lução. · 

"Esse quadro - diz o Relatório Prelimi
nar do Brasil, a ser levado à Conferência de 
Istambul - é fruto de um processo de urbani
zação e de mEI.tropolização, cujos determi
nantes demográficos, territoriais e econômi
cos geraram disparidades regionais, desi
gualdades de renda e exclusão social. • 

"No caso brasileiro - continua o Rela
tório Preliminar- a metamorfose de UIT<' so
ciedade que era rural e primária, para outra 
urbana e dependente dos selares secundá
rio e terciário, tem sido, sem dúvida, rapidís
sima, e também tem sido realizada a um 
custo social enorme. Sem dúvida·o processo 
de urbanização foi desordenado e massa
orante para a população de baixa renda." 

O processo de modernização do Brasil deu-se 
com desigualdade e exclusão, criando paradoxos 
que estigmatizam a sociedade aluai. O País alcan
çou grande crescimento industrial, mas ..:onvive com 
uma das maiores concentrações de renda do mun
do. Em 1990, os 10% mais pobres recebiam apenas 
0,8% da renda nacional, enquanto que o 1% mais 
rico recebia 14,6%. À grande maioria da população 
o mercado impõe o consumo de um sem-número de 
eletrodomésticos modernos, sem que antes tenha 
sido resolvido o problema das necessidades bási
cas, como alimentação, saúde, higiene, educação e 
moradia. Dessa forma, enquanto televisão, geladei
ra, vídeo e outros bens são acessíveis aos mais po
bres, mesmo por meio de infindável número de pres
tações do crediário, o mesmo não ocorre com a ha
bitação, porque os mais pobres não têm acesso ao 
mercado imobiliário, os salários não lhes permitem a 
compra de moradia, nem as pohlicas são eficientes 
para assegurar-lhe o acesso à casa própria. 

A desordem na ocupação do espaço urbano é 
um problema que agride os olhos e chama a aten
ção de qualquer observador ou visitante das cidades 
brasileiras. Os interesses especulativos prevalecem 
sobre a função social do solo nas cidades. Grande 
número de lotes vagos e enormes glebas ainda nã·> 
urbanizadas "convivem" com áreas densamente 
ocupadas por arranha-céus ou intensamente povoa
das por favelas, o que gera uma demanda de servi
ços e de infra-estrutura sem ccndições de ·ser aten
dida. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o pro
blema dos asss1Jtamentos urbanos no Brasil não 
está provOCando as análises e as discussões políti
cas que o caso merece. Outros itens alimentam as 
preocupações e os interesses dos homens públicos 
e da sociedade em geral, mas a questão ar está e 
dela o País se deverá ocupar, porque ela atinge e 
sacrifica uma camada muito grande da população. 

Aos poucos, a insuficiente mobilização social e 
política da sociedade no tratamento dos problemas 
urbanos, que transforma as cidades em palco para 
ações emergenciais, tópicas, sem consistência e de
sarticuladas de projetas e estratégias de médio e 
longo prazo, tende a acabar e a suscitar amadureci
mento de visão e de reivindicação. 

A Constituição de 1988, muito a propósito, hou
ve por bem estabelecer vários dispositivos destina
dos a reverter o quadro atual da realidade brasileira 
concernente à tributação. Tais dispositivos dizem 
respeito à necessidade de descentralização, com re
dução do papel da União em proveito de Estados e 
Municípios, à consolidação do envolvimento da so
ciedade civil, ao fortalecimento dos Municípios, "à de
finição de competências no campo da gestão ürbana 
e ambiental, à criação de novos instrumentos de po
lítica urbana e ao reconhecimento da função social 
da p'Opriedade. 

A Agenda 21, '\provada em 1992, no Rio de 
Janeiro, pela Conferência Mundial sobre Meio Am
biente e Desenvolvimento, contemplou urna série de 
propostas visando à melhoria da qualidade de vida 
social, económica e ambiental dos assentamentos 
humanos, bem como à melhoria das condições de 
vida e de trabalho dos mais pobres, dentre as quais 
vale destacar: 

-fornecimento de abrigo adequado aos sem-teto; 
- melhoria do gerenciamento dos assentamen-

tos humanos da cidade; 
- planejamento e gestão do uso sustentável do 

solo; 
- fornecimento de sistemas ambientalmente 

saudáveis de infra-estrutura relativamente a supri
mento de água, qualidade do ar, drenagem, serviços 
sanitários e destino dos rejeitas de lixo sólido e peri
goso; 

- promoção de tecnologias mais eficientes na 
área de energia e sistemas sUstentáveis de t~ ?rte; 

· - promoção de atividades sustentáveis no 
campo da indústria de construção e no desenvolvi
mento de recursos humanos. 

Os compromissos gerais acertados na Primeira 
Conferência sobre Assentamentos Humanos - Habi-
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tal I -, ocorrida em Vancouver, em 1976, não foram 
exitosos no controle e no esforço de evitar os efeitos 
perversos da urbanização predatória e de melhorar 
as condições de moradia para todos. De lá para cá, 
passaram-se vinte anos, e aos problemas urbanos 
de então - sociais, habitacionais e ambientais -, so
maram-se os· da violência, da exclusão e da segre
gação. 

É extremamente recomendável que as conclu
sões da próxima Conf~rência, que se realizará em 
Istambul, pelo interesse e esforço de todos os paí
ses, tenham maior êxito. Será gravemente frustrante 
se o Habitat 11 não passar de apenas e mais um ins
trumento do processo de globalização, que pode 
conduzir vastas regiões do mundo a ficarem sem es
paço no contexto da ordem internacional. Com Elqüi
dade, solidariedade e cooperação para um desen
voMmento sustentável, é necessário evitar uma si
tuação-limite, em que alguns países ou regiões se 
transformam em paraísos de prosperidade, enquan
to outros - a maioria - são Condenados a viver em 
condições de destruição ambiental e degradação, 
corno restos descartáveis da humanidade. 

É válido o momento, para uma reflexão profun
da sobre a qualidade de vida em nossas cidades, a 
fim de que Governo e sociedade, com espírito de 
amadurecida cidadania, se envolvam concretamente 
num processo .Político de vontade de mudar, resga
tando o direito de todos de morar e viver bem. Esses 
os votos que formulo e a esperança que alimento. 

Era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân
tara, o Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio 
Campos, 2" Vice-Presidente . 

O SR. PRESIDENTE (Jtílio Campos) - Tem a 
palavra o Senador Lauro Campos. (Pausa.) 

Tem· a palavra o Senador Eduardo Supli~·· 
(Pausa.) 

Tem -a. palavra o Senador Ademir Andrade. 
(Pausa.) 

Tem a palavra o Senador Valmir Campelo. V. 
Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as disfunções do 
Sistema Tributário Nacional decorrem em grande 
parte de sua inadequação aos rumos tomados pela 
economia brasileira nas últimas décadas. 

É de se notar igualmente que o próprio aparelho 
estatal na desesperada tentativa de assegurar níveis 
de receita que compensassem o equilíbrio das contas 

públicas, encarregou-se de distorcer o sistema com 
incessantes aumentos de alíquotas e constantes al
terações nas bases de incidência do tributo. 

A sobrecarga tributária imposta pelo Estado 
para compensar a queda de suas receitas, agravou
se após a promulgação da atual Constituição Fede
ral, que, ao ampliar as transferências· de recursos 
parã Estados e Municípios, levou a União a criar no
vos tributos e a majorar alíquotas do já existentes; e 
a crise no sistema -exacerbou-se com a desestrutu
ração da Receita Federal no Governo Collor, propor
cionando a elevação dos índices de sonegação e de 
inadimplência. 

Os efeitos perversos de tantos erros acumula-. 
dos são analisados com proficiência em trabalho pu
blicado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fis
cais da Receita Federal. 

Intitulado "Reforma Tributária: a Administração 
Tributária que o Cidadão Quer, de que à Estado Ne
cessita e que a Secretaria da Receita Federal Deve 
Oferecer", o trabalho assinala que a política tributá
ria nas últimas três décadas estimulou a evasão fis
cal e que a alavancagem da arrecadação ocOrreu 
sistematicamente por meio da criação de impostos 
ou da elevação de alíquotas, ficando a máquina con
troladora e fiscalizadora de tributos relegada a se
gundo plano. 

Tal prática, constata a publicação, permitiu am
pliar a privatização dos recursos públicos por alguns 
segmentos, ao mesmo tempo em que penalizava os 
grupos sob maior controle, vale dizer: aumentou o 
vazamento de recursos da União e, ao mesmo tem
po, exacerbou a perversidade na distribuição do 
ónus tributário. 

Reportamo-nos a alguns tópicos do trabalho ci
tado, Sr. Presidente, para facilitar a compreensão 
das circunstãncias que geraram a presente crise tri
butária. 

Na perspectiva histórica, conforme salienta o 
Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal, a evolução da carga tributária mostrou-se 
crescente até os anos 60: de 13,83% em relação ao 
Produto Interno Bruto, em 1947, essa carga evoluiu 
até 24,20% em 1968. Desde então tem-se mantido 
estável, com algumas oscilações, tendo registrado a 
marca de 24,78% do PIB em 1993 e subido ao pata
mar de 28% no ano passado. 

Outra constatação do mesmo estudo é que, na 
média, a carga tributária no Brasil é menor do que 
nos países desenvolvidos, cujas receitas variaram 
de 24,2% a 52,6%, em 1991, quando a receita brasi
leira foi equivalente a 23% do nosso PIB. 
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Evidentemente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, é preciso considerar que tal índice, no caso 
brasileiro, é distorcido pela enorme evasão fiscal. 

Ainda assim, é pertinente a obseJVação contida 
no estudo: 

"Constata-se também que, apesar do 
clamor nacional, não ocorreu, na prática, 
uma reforma tributária que aliviasse o "ex
cesso de carga· nos países do Primeiro 
Mundo. Ao contrário, as reformas tributárias· 
implementadas nesses países acarretaram 
aumento de carga tributária, sob a concep
ção de que a vitalidade do sistema capitalis
ta também depende de "muito imposto • com 
"muito gasto público". 

Outras análises comparativas do mesmo traba
lho concluem que há, no Brasil, maior tributação so
bre o trabalho e sobre o consumo, em relação à tri
butação sobre o capital, e que a taxa efetiva média 
para o consumo, no Brasil, da ordem de 16,75%, 
nos coloca como o detentor da maior taxação, nessa 
modalidade, em confronto com os sete grandes paí
ses industrializados. 

Assim, adverte a pl.blicação dos auditores fiscais: 

• A bailc'i tributação do capital, no Bra
sil, demonstra que se está, em termos tribu
tários, na contramão da tendência interna
cional. Nos países desenvolvidos, em mé
dia, o capital é mais taxado que o consumo 
e o trabalho, ao contrário da realidade brasi
leira ( ... ), e continua: "O elevado ônus tribu
tário sobre a classe assalariada, em função 
das altas taxas efetivas sobre o trabalho e o 
consumo, é agravado pelos insuficientes in- · 
vestimentos sociais do Estado em áreas 
prioritárias, diferentemente do que ocorre 
nos países desenvolvidos. A renda líquida 
disponível do trabalhador brasileiro é com
primida tanto pela elevada carga tributária 
que lhe é imposta, como pelo inexpressivo 
retomo social do tributo recolhido ao Estado, 
obrigando o trabalhador a despender parce
la significativa do seu salário em saúde, 
educação e transporte". 

Essas análises e essas reflexões, Sr. Presiden
te, são da maior importância, pois não se pode ad
mitir, numa reforma tributária, o agravamento do 
õnus já imposto aos assalariados e trabalhadores de 
baixa renda, o que justifica a preocupação góvema
mentai, que citamos há pouco, de "perrnitir uma dis
tribuição social mais justa da carga tributária". 

Essa melhor distribuição, como dissemos, é 
um dos objetivos da reforma tributária, juntamente 
com a simplificação do sistema, o combate à sone
gação e a redução do chamado custo Brasil, de for
ma a tomar nossos produtos e serviços mais compe
titivos no mercado externo. 

Em agosto do ano passado, o Governo enca
minhou sua proposta de reforma tributária ao Con
gresso Nacional. A matéria encontra-se, desde outu
bro de 1995, sob apreciação de uma Comissão Es
pecial da Câmara dos Deputados destinada a anali
sá-la. 

Uma das inovações contidas na proposta go
vernamental é a extinção do IPI - Imposto sobre 
Produtos Industrializados - e sua substituição pelo 
ICMS Federal, objetivando simplificar os procedi
mentos da máquina arrecadadora e fechar o cerco à 
evasão e à elisão fiscal. 

Esclarece a Exposição de Motivos que acom
panha a proposta que o Governo não pretende "fe
deralizar" o Imposto sobre Circulação de Mercado
rias e SeJViços, já que o tributo não será de cômpe
tência exclusiva da União. Pelo contrário, a intenção 
é fortalecer os Estados e Municípios, porém, eom a 
unificação dos procedimentos e das alíquotas, que 
deverão ser definidas, no momento oportuno, por 
esta Casa Legislativa. 

Além disso, a proposta da reforma prevê a im
plantação gradativa da cobrança do tributo no desti
no, como ocorre hoje em diversos países. 

Em quase todas as medidas preconizadas, a 
reforma busca reduzir as ai íquotas, compensando 
uma possível queda da receita com a simplificação 
da cobrança e com a melhor distribuição do ônus tri
butário. 

Assim é que propõe a desoneração dos investi
mentos, dos insumos da agricultura e da exportação, 
de forma a reduzir o custo de bens e serviços, privi
legiar o capital produtivo, melhorar os níveis de com
petitividade e promover condições de retornada do 
crescimento económico. Esse, aliás, parece-nos o 
ponto crítico e delineador das modificações ora trazi
das à apreciação do Congresso Nacional. 

A unificação das alíquotas em todo o território 
nacional, no caso do ICMS, terá os méritos de sim
plificar a arrecadação e de reduzir a evasão fiscal. 
Entretanto, as alíquotas sofrerão variação de um 
produto para outro, impondo-se aí um caráter seleti
vo ao sistema arrecadador em função da essenciali
dade dos bens ou serviços. 

Sensível às dificuldades vividas pela população 
mais carente, o Governo pretende adotar alíquotas 
reduzidas para os produtos da cesta básica, coma 
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forma de minimizar a perversidade da concentração 
de renda em nosso País. 

A proposta da refonna tributária, Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, constitui uma peça homo
gênea e equilibrada, que deverá contribuir para ge
rar mais empregos e para tomar nossos produtos 
mais competitivos. Não se pode pretender que seja 
perfeita, especialmente por tratar de um tema tão 
complexo, mas evenlulj_is imperfeições poderão ser 
sanadas sem maiores dHiculdades. Nos próximos 
dias, estaremos aqui, nesta tribuna, discutindo os 
mais variados aspectos da proposta. Trata-se, como 
dissemos, de assunto complexo, que não se pode 
esgotar em alguns debates e pronunciamentos. 

Devemos admttir, no entanto, que, ao preconizar 
tais modifiCações ná administração e no sistema tiibu
tário, o Governo dá um importante passo no sentido de 
adequar os instrumentos do Poder Público à realidade 
do País e às tendências da economia mundial. 

Não pretende o Presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso, em sua proposta de refor
ma tributária, apenas aumentar a eficiência do siste
ma de arrecadação, mas fazer dele um instrumento 
de redistribuição de renda, fomentador da inovação 
tecnológica e da competitividade, e capaz de propi
ciar a retomada do crescimento económico em ba
ses sólidas. 

Era o que-tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges, que 
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR_ GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Sr"s e Srs. ta
quígrafos, servidores da Casa em geral, Srs. jorna
listas, hoje, sexta-feira, venho à tribuna para apre
sentar uma proposta de emenda à Constituição e 
comentá-la um pouco. É o seguinte o seu texto: 

'Dá nova redação aos arts. n"s 22 e 24 
da Constituição Federal, atribuindo compe
tência legislativa concorrente à União, Esta
dos e Distrito Federal em matéria de Direito 
Penal e Processual Penal.' 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam as seguintes emendas ao texto 
constitucional: 

Art. único- Os arts. 22, I, e 24, I, da Constttuição 
Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 22 - Compete privativamente à 
União legislar sobre: 

I - direito civil, processual civil, comer
cial, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho; 

Art. 24 - Compete à União, aos Esta
dos e ao Distrito Federal legislar concorren
temente sobre: 

I - direito penal, processual penal, di
reito tributário, financeiro, penttenciário, eco
nómico e urbanístico; 

Justificação 

Sr. Presidente, uma das grandes contradições 
brasileiras no campo político-administrativo reside 
no modelo de federalismo, vigente entre nós desde 
a primeira Constituição Republicana de 1891. 

De tradição autoritária e vertical, que remonta à 
sua longa experiência colonial e ao Império, o Esta
do brasileiro, sob a inspiração do constitucionalismo 
americano, adotou a forma federal sem maior con
vicção, conservando, na prática, muito vivas suas 
velhas feições de Estado unitário. 

Na primeira República, ainda presentes os ven
tos liberais soprados do hemisfério norte e para 
acautelar o regime nascente das ameaças à unidade 
nacional representada pelos movimentos regionais 
separatistas, tão comuns no Império, a idéia federa
tiva chegou a gozar, em nosso meio, de algum pres
tígio. 

Foi breve, porém, a carreira desse federalismo 
à moda americana, ou seja, dando competência le
gislativa exclusiva à União sobre um elenco discrimi
nado de matérias, em relação de tipo fechado e enu
merativo, e reservando aos Estados todos os pode
res remanescentes não expressamente cometidos 
ao ente federal. 

Fatorés diversos, alguns de natureza geral, 
como a tendência universal à maior intervenção do 
Estado na economia e outros, de ordem local, como 
acentuação das desigualdades regionais ensejadas 
por um sistema rígido e deseqtJilibrado de repartição 
das receitas tributárias, determinaram, porém, o pro
gressivo agigantamento da União em face das uni
dades federadas periféricas. 

Assim, a Constituição de 1934 representou o iní
cio da decadência do federaliSmo republicano com a 
assunção pelo ente central de inúmeras competências 
antes atribuídas pelos Estados-membros. 

Desde então, assistimos em nosso País a um 
lento mas contínuo esvaziamento de poder local em 
proveito da esfera federal, reduzindo-se os Estados 
a parceiros menores do pacto federativo, condena
dos à tutela em sua quase minoridade politicá. 
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Com isso, mutila-se a eficácia democrática do 
ideal federativo, baseado na idéia de delegação e des
centralização do poder, no sentido de realizar o prima
do da periferia do sistema sobre o seu centro, isto, do 
real (Estado-membro) sobre a ficção (União). 

A utopia democrática é aproximar-se do mode
lo ideal de "sélf govemmenr, onde todos os cidadã
os sejam plenamente representados, e a forma fede
rativa pretende just~nte servir a este objetivo, 
através da descentralização do poder político como 
fator de eficiência de governo e de delimitação do 
próprio poder. 

Quanto mais próximo do cidadão o poder, 
maior legitimidade e eficiência terá o seu exercício. 

Este também o ensinamento da Professora 
Fernanda Dias Menezes de Almeida, verbls: 

• A vantagem desta descentralização das tare
fas públicas é que em geral as decisões são toma
das ali onde seus efeitos podem ser melhor aprecia
dos. A "proximidade do cidadão" da administração 
pública leva a uma justiça objetiva maior em cada 
caso e uma consideração mais intensa das caracté
risticas regionais e locais". 

É essencial que o poder, especiamente o po
der para legislar, tenha, tanto quanto possfvel, ade
rência à fonte primeira de sua emanação, isto ~. a 
sociedade: ubi socletas ibl lus. 

Nessa linha de raciocínio, não vemos qualquer 
razão para manter na órbita federal, de modo exclu
sivo, a competência para legislar sobre matérias em 
que sobrelevam os aspectos sociais e culturais pe
culiares à cada região do imenso território nacional. 

Um exemplo de matérias que deveriam, de há 
muito, estar sendo legisladas no âmbito estadual 
são, ao meu ver, o Direito Penal e o Direito Proces
sual Penal. Há regiões brasileiras onde até hoje têm 
atualidade conceitos contidos no Código Penal, tais 
como "mulher honesta", "temor reverencial" e a cri
minalização de práticas como o aduHério, coisas 
que, em centros mais urbanizados do País, soam 
como medievalismos incompreensíveis. 

Por outro lado, o rigor da cominação e execu
ção das penas de alguns delitos não podem ter o 
mesmo tratamento num estado sitiado pela violência 
e pelo crime organizado como o Rio de Janeiro, e 
num estado de menores concentrações urbanas e 
de maiores conflitos rurais, pela redistribuição da ter
ra, por exemplo. 

Além disso, temas polémicos, mas de conteú
do progressista inegável como a descriminalização 
do aborto, de algumas drogas e da eutanásia, po
dem ser avaliados de modo bastante diferente pela 

população de cada Estado, conforme o grau de in
formação .e háb1\0S culturais neles prevalentes. 

A dificuldade de atualização de nossos diplo
mas penal e processual penal, de que tanto se recla
ma no Brasil, deve ser debitada principaimente ao 
imobilismo decorrente da necessidade de um grande 
acordo nacional para efetivar alterações em assun
tos que repercutem de modo diferenciado por re
gião, não se justificando a espera eterna de um con
senso impossível para aprovar·as mudanças neces
sárias. 

De resto, são inúmeros os exemplos de países 
de regime federativo que têm seu direito criminal sob 
a responsabilidade legislativa dos Estados-mem
bros, incluindo-se entre eles os Estados Unidos da 
América, a Alemanha Ocidentai e a União Soviética 
sob a Constituição de 1977. 

De todo modo, tivemos o cuidado na presente 
Emenda, de garantir à União o poder de editar nor
mas gerais sobre a matéria, sempre que o interesse 
nacional o recomende no exercício da competência 
concorrente. 

Este o sentido desta proposição: contribuir 
para o reforço do federalismo brasileiro, em que o 
Estado-membro não seja apenas uma sombra do 
poder central e, além disso, ajudar na libertação dos 
cidadãos da camisa de força de padrões normativos 
artificialmente homogêneos na disciplina de situaçõ
es regionais de fato o mais heterogéneas possível, 
no âmbito da questão criminal. • 

Sr. Presidente, há três dias venho refletindo so
bre essas situações e, dentro da praticidade, bus
cando aHemativas e soluções. Acredito até que, pelo 
acompanhamento que fazemos através dos veículos 
de comunicação, da imprensa particularmente, ob
servamos melhor a dimensão fantástica do nosso 
País. Temos praticamente vários países dentro do 
próprio Brasil, apesar de falarmos a mesma língua -
o que nos une. Formamos um país fantástico. 

VoHei sempre os meus olhos para o Rio de Ja
neiro, com esses sucessivos massacres, esse con
fronto das instituições, esse-eqUilíbrio que se busca 
e, de repente, vemo-nos impotente. 

Ontem mesmo, eu observava os aumentos su
cessivos, por exemplo, nos planos de saúde - uma 
desorganização generalizada; e as autoridades sem 
condições de obter resuitados positivos. O que ob
servamos é uma enorme vacância, não sei se pela 
nossa dimensão ou se pela nossa própria cuHura. 

Estou apresentando essa proposta de emenda 
à Constituição com um único objetivo. Vou dar um 
exemplo, Sr. Presidente. Este País precisa discutir 
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com mais profundidade esta questão. Precisamos 
dar mais poder para o Poder, principalmente locali· 
zado nos Estados, para que tenham condições de 
administrar isso. 

O Rio de Janeiro sempre aparece como um 
Estado problemático, o centro nevrálgico do tráfico 
de drogas, das gangues, dos assattos a bancos, do 
crime organizado. Será que a sociedade desse Esta
do, através de suas autoridades: seus Governado
res, seus Deputados, que fiscalizam o Governador e 
elaboram as leis do Estado, os seus municípios to
dos, através dos seus Vereadores e Prefeitos, não 
poderia discutir um pacto e ter condições de legislar 
sobre questões penais? Darei um exemplo. O que o 
homem mais teme? A morte. Eu, particulannente 
sou contra a pena de morte, porque vejo de um ou
tro prisma. O bandido, o delinqüente, que é diferente 
do marginalizado, pratica toda uma sorte de crimes 
hediondos: estupro, homicídio, chantagem, e, de re_. 
pente, o Estado lhe premia com a sua morte no pa
redão, em cadeira elétrica, ou com uma injeção letal. 
Entendo isso como um prêmio. O que esse homem 
vai sofrer? Por quanto tempo: alguns segundos? 
Meia hora? Sr. Presidente, nada pior para um ho
mem do que o cerceamento da sua liberdade, pois é 
quando ele começa a conviver com a sua consciên
cia. Isso é que o Estado tem que fazer. Entendo 
dessa fonna. 

Mas, como dizia, se a sociedade do Rio de Ja
neiro, o Estado do Rio de Janeiro ou qualquer outrci, 
pretende discutir como legislar - e penso que uma 
das alternativas, realmente, é implantar a pena de 
morte -, por que ele não tem esse direito? Não pode
mos lhe dar esse direito? Aqui é muito difícil. 

Sou favorável a uma matéria de direito das mi
norias, que é um direito nosso. Pois, hoje, estamos 
bem, Sr. Presidente, com saúde, lúcidos, mas não 
sabemos sobre o amanhã. Sou a favor da eutanásia. 
Acho uma hipocrisia, uma maldade terrível do Esta
do, através de suas instituições mais conservadoras, 
dizer que o cidadão não tem o direito de optar, prin
cipalmente aquele que está lúcido. Um aidético, um 
tetraplégico, que perdeu o referencial de prazer, de 
vida, e faz a sua opção: o Estado não pode impor 
essa dor profunda a esse cidadão, atra.vés- âe suas 
instituições conservadoras, principalmente a Igreja. 

Quando estava na Câmara, apresentei um pro
jeto, foi um Deus nos acuda pelos padrões de valo
res que fazem o juízo de cada cidadão. E esses ci
dadãos são a representação das instituições àS 
quais estão ligados, ou seja, os valores que essas 
instituições impõem. 

\ ' 

Sr. Presidente, seria um grande passo se o 
Congresso. Nacional começasse a discutir essa 
emenda que dá autonomia aos Estados para legislar 
sobre certas matérias. Se os Estados tivessem auto
nomia para legislar sobre detenninadas questões, 
tenho certeza de que isso seria um grande avanço. 
Os Estados brasileiros com condições de legislar so
bre matérias que hoje são da competência exclusiva 
da União. 

Dou um exemplo: o Deputado Fernando Gabei
ra, recentemente, apresentou um projeto para a descri
minalização da maconha. A sociedade, às vezes, recu
sa-se a discutir assuntos polêmicos. Hoje o crime or
ganizado gira sempre em tomo da droga. Um grande 
número de crimes é praticado por cidadãos Viciados, 
que não têrn condições de adquirir a droga. O Deputa
do Fernando Gabeira apresentou esse projeto pensan
do no direito de opção do cidadão. Mas há um outro 
aspecto muito importante que precisa ser avaliado: te
mos que voltar os nossos olhos para a história Há 
quantos mil anos a sociedade se debate com o proble
ma das drogas? A repressão deu jeito? Os americanos 
declararam guerra contra as drogas. Entraram no5 paf
ses da América latina, principalmente nos países pro
dutores. Milhares de dólares foram investidos na re
pressão. Quais são os resultados concretos? Pelos úl
timos estudos, o preço da droga subiu e as quadrilhas 
se organizaram ainda mais. 

O _Rio de Janeiro ou qualquer outro Estado 
deve legislar sobre essa matéria confonne a sua 
realidade, sua cultura e seu entendimento. 

Se um Estado como o meu, um pequeno Esta
do no extremo Norte, resolve legislar sobre uma ma
téria que também é tabu, como a interrupção da gra
videz, ou o Rio Grande do Sul, lá no extremo Sul, 
isso traria um equillbrio muito grande para o Pafs. São 
problemas sérios, que a sociedade esconde, coloca 
embaixo do tapete. Por exemplo, hoje, os abortos clan
destinos matam mais do que a AIOS, constituindo-se 
na quarta causa de morte da mulher. 

Nós do Congresso temos que discutir essas 
questões e garantir o direito de escolha ao cidadão. 
O cidadão é que deve decidir, de acordo com sua 
consciência. 

Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir al
gumas matérias importantes com a sociedade do 
meu Estado, com as lideranças locais. Aqui no Con
gresso Nacional, em várias situações, sempre en
contramos dificuldades, que considero naturais den
tro do processo democrático. 

Nos pronunciamentos de quase todas as auto
iidades federais a respeito dos mais variados temas 
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e assuntos, podemos constatar a falta de alternati
vas de solução para muitos de nossas problemas. 
Pela dimensão do nosso País, precisamos dar con
dições para que os Estados legislem sobre matéria 
penal, tributária. 

Nos Estados Unidos e em outros países mais 
avançados, os Estados têm autonomia para legislar, 
por exemplo, sobre pena de morte. 

Queremos cham~ a atenção do País para 
esse tipo de discussão. 

Por hoje, nesta sexta-feira, em que o Plenário, 
atento, escuta este modesto discurso, quero agrade
cer a atenção de todos, e também do Presidente, 
que esteve também muito atento e preocupado com 
o andamento dos trabalhos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. S. Ex" 
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, que bom se vol
tássemos a ter, como na legislatura passada, as ma
nhãs de sexta-feira para meditação. 

Seria interessante que nós Parlamentares -
sou um dos que gostariam de estar aqui neste dia -
tivéssemos a sexta-feira como o dia da meditação. 

Houve época em que nós disclrtfarnos, analisá
vamos aqui o· que se- passava durante a semana, 
numa linguagem quase informal. Na verdade, isso era 
muito positivo, e penso que pode ser fetto hoje. É essa 
a proposta que faço aos ilustres Parlamentares. 

Eu, por exemplo, confesso a V. Ex"s, com toda 
a sinceridade, que ·não sei sobre o que vou falar 
agora, porque há muitas questões à minha frente e, 
como considero todas importantes, não sei sobre 
qual falar. 

Esta manchete, "Malan vira refém dos grevis
tas•, e toda a matéria a que ontem assistimos pela 
televisão, somadas a esta outra, "CUT invade cinco 
centrais elétricas•, são muito ruins. Eu rrie dirijo à 
CUT e aos trabalhadores públicos federais: a greve 
é um direito, sei que a reivindicação por melhores 
salários é um direito, mas isso não é a 5oliição. 

Eu me lembro do grande e doloroso erro do 
Governo Samey - ele não teve culpa, mas aconte
ceu -, quando os trabalhadores invadiram a Usina 
Siderúrgica de VoHa Redonda, no Rio de Janeiro, e 
lá morreram três. Invadir prédios públícos, invadir 
centrais elétricas, invadir o Ministério âa Fazenda, 
deixar como refém o Ministro da Fazenda, isso para 
nós não soma. Não é bom para a CUT, não é bom 
para os funcionários, não é bom para a Oposição, 

não é bom para o Governo, mas, fundamentalmente, · 
não é bom para a democracia. 

Volto a repetir. é normal que os trabalhadores 
debatam o fato de terem ficado um ano sem aumen
to de salário, principalmente quando se analisa e se 
vê que as questões não são como o Governo diz. 
Qual a participação da folha de pagamento no Orça
mento e quanto o Governo gasta com o pagamento 
de juros? Isso merece ser analisado. 

Quando o Governo abre cr Proer para o Econô
mico, para o Nacional, para a Caixa Económica Fe
deral - agora estão pedindo que socorra o Banespa 
-, quando se detecta que o rombo no Orçamento 
provém do pagamento de juros da dívida, dizer que 
não há dinheiro para o funcionalismo constitui, de 
fato, uma interrogação. Também no meio do funcio
nalismo há urria interrogação no momento ein que a 
Câmara dos Deputados, bem ou mal- não sei-, dá 
um aumento de 40% aos seus funcionários enquan
to o restante não ganha nada. 

Há razão para o debate, mas não para a ação. 
Perdoem-me, mas o ato a que assisti pela te~visão 
ontem - os funcionários tomando conta do prédio do 
Ministério da Fazenda e fazendo o Ministro de refém
não é bom. As fotografias que vi hoje não são boas. 
Com toda sinceridade, esse é um caminho que a nós 
não interessa Ouvi no noticiário de uma rádio, hoje de 
manhã, alguém dizer que é por isso que o Presidente 
fala em Fujimori e em outras ci>isas mais. 

Isso que está acontecendo não nos intere~ 
sa. É democracia? É democracia. É liberdade? É 
liberdade. Venham para a frente do Congresso, 
para a frente do Palácio. Vamos fazer justiça à Câ
mara: ontem, os sem-terra foram à Câmara dos 
Deputados e aquela Casa lhes franqueou a tribuna 
para debater, discutir, protestar, gritar. Ontem foi 
um dia histórico, porque, pela primeira vez, aque
les que comumente não têm vez, não têm hora, ti
veram vez para ir à tribuna e falar na Câmara dos 
Deputados. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não, Senador 
Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Pedro Si
mon, primeiro, quero cumprimentá-lo pelo convite 
que V. EX' fez aos Senadores para refletirem sobre 
os fatos mais importantes desta semana. V. Ex" res
saltou o episódio oc()riido ontem, quando os servido
res federais ocuparam, desde meio-dia e meia até a 
noité, o Ministério -da Fazenda. Estávamos aqui vo
tando o projeto do Deputado Hélio Bicudo quando 
receberrics a notícia da ocupação do edifício do Mi-
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nistério da Fazenda por mais de 600 funcionários. 
Isso nos preocupou. Aqui havia apelos para que Se
nadores fossem lá. Eu para lá me dirigi logo após a 
votação, por volta das 19h30min. Os Deputados 
Ivan Valente, Maria Laura, Arlindo Chinaglia haviam 
conversado, às 15 horas, com o Ministro Pedro Ma
tan, que disse que receberia os membros da Coor
denação do movimento dos servidores, desde que 
desocupassem o prédio, na data de hoje. O chefe de 
gabinete deu essa inf~>rmação aos coordenadores, 
mas eles não aceitaram isso. Queriam que o próprio 
Ministro Pedro Matan dialogasse com eles. Foi então 
que conversei com os seis membros da Coordena
ção dos servidores. Explicaram-me que estão solici
tando a oportunidade de diálogo com as autoridades 
há muitos meses. Conversaram com o Ministro 
Bresser Pereira, que, há um mês e pouco, lhes disse 
que não havia como resolver a questão do reajuste 
salarial, que, pela primeira vez, com desrespeito ao 
que eles haviam acordado no ano passado, passa 
da data-base, que não foi observada. Passou-se um 
ano, houve inflação bem menor do que a anterior, e 
o Governo~ resolveu que para eles não haveria rea
juste. Isso causou enorme frustração entre servido
res, alguns dos quais viajaram 1 O, 20, 30 horas para 
participar do movimento. V. Ex" pondera que a ocu
pação do Ministério da Fazenda não foi adequada. 
Por volta das 21 horas, conversei com o Ministro Pe
dro Malan e lhe propus que fizesse um gesto símbo
lo, recebendo os seis membros da Coordenação 
simplesmente para comunicar-lhes que os receberia 
hoje, desde que desocupassem o prédio. O Ministro 
Pedro Matan, depois de refletir, aceitou realizar esse 
gesto. Lembramos a S. Ex" gestos que acontecem 
na história da humanidade, como V. Ex" aqui por ve
zes lembra Nem sempre Arafat e Rabin puderam 
paralisar a guerra, mas fizeram alguns gestos sím
bolos que foram de grande relevância. O Ministro 
Pedro Matan fez esse gesto. Concordou comigo e, 
por volta das 21 h30min, os seis membros da Coor
denação foram ao gabinete do Ministro Pedro Ma
lan, que usou menos de dois minutos para dizer-lhes 
que nunca deixou de receber qualquer pessoa, fos
se ela líder sindical, panamentar ou representante 
de algum movimento, que lhe pedisse adequada
mente uma audiência. Ele iria recebê-los hoje à tar
de, togo que houvesse a notícia da desocupação do 
Ministério: Procedeu-se à desocupação após uma 
votação que foi feita em etapas em cada um dos an
dares ocupados. Em alguns lugares, a dHerença foi 
de um voto entre resistir e manter a ocupação. Mas, 
num corredor ao fundo, a maioria resolveu, e foi de 
bom-senso a decisão. Demorou uma hora e meia 
para que todos descessem. Quando todos desce
ram, por volta das 23 horas, o Ministro Pedro Malan, 
pessoalmente, confirmou a mim próprio que recebe
ria a Coordenação dos servidores hoje, às 15 horas. 

Quero transmitir a V. Ex" essa informação e ressal
tar que considero uma atitude de bom-senso a do 
Ministro Pedro Malan. Acabou-se por evitar qualquer 
episódio do tipo ocorrido na CSN algum tempo atrás. 
Quando há um esforço de diálogo, acaba-se resol
vendo a situação. Espero qUe as partes cheguem ao 
entendimento. V. Ex" expõe fatos importantes. Na 
hora de salvarem-se instituições financeiras, as coi
sas andam muito rápidas. Na hora de dizer aos fun
cionários que não vai haver ajustes por mais doze 
meses, quando para todos os cernais segmentos há 
ajustes, quando o capital é remunerado de acordo 
com a TR- 24% ao ano -, há que se ter respeito pe
los servidores. Se eles se indignam além da conta, 
então cabe a todos nós o esforço para a ponderação 
e o bom-senso. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço, mais do 
que o aparte, a oportuna análise feita por V. E:x", que 
participou dos acontecimentos. Também daqui levo 
meu respeito ao Ministro Malan. Creio que S. Ex" 
agiu corretamente. 

Eu não viria a esta tribuna apenas para fazer 
uma análise dessas manchetes, não fosse a minha 
preocupação com o futuro. Com relação ao que 
aconteceu ontem, temos que dar a nossa colabora
ção para que isso não seja o início de um processo, 
mas que seja algo que se analise e se encerre. 

Volto a dizer: podemos ter a divergência que 
quisermos com este Governo, com o Senhor Fer
nando Henrique, com o seu Ministério, mas não há 
dúvidas de que eles não apenas são democratas 
mas também estão abertos ao debate e à discussão 
com quem quer que seja. Pelo amor de Deus! 

Ainda agora, a manchete da imprensa é uma 
crnica ao Senhor Fernando Henrique porque rece
beu os sem-lena dentro de seu gabinete. FOi a pri
meira vez que aconteceu isto: Sua Excelência os re
cebeu, debateu e discutiu o assunto. 

O Betinho pode dizer - e acho que ele está 
certo - que o Projeto Comunidade Solidária não ca
minha como deveria. Tudo bem, mas não vamos ca
minhar por esse terreno. Isso estabelece a diferença 
entre uma democracia organizada e um regime que 
se dirige para a anarquia. Isso favorece aqueles que 
são inimigos da democracia. Isso permite que aque
les que estão de olho arregalado para bater no Con
gresso, na classe política, no Governo e na demo
cracia venham à tona. 

Fato menos como Senador e mais como velho. 
O diabo diz que tem experiência mais por ser velho 
do que por ser diabo. Pois a minha velhice me de
monstr<>. isso. Conheço essas manchetes de longa 
data. Olho para elas e lembro-me de 54, de 61, de 
64 e de 68 e vejo o At-5. 
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Para V. Ex•, podem essas manchetes não sig
nificar nada. A mim, assustam! Não gosto delas, por
que, se continuarem, preconizam um rumo ruim. Po
demos divergir, mas não devemos seguir esse rumo, 
nenhum de nós deve. Não deve o Vicentinho, da 
CUT, que é um belo companheiro, de grande capa
cidade, de grande competência, não devemos nós e 
não devem principalmente os funcionários público 
seguir esse rumo. Se eles estão mal -concordo que 
sim -, pior estão os quê ganham o salário mínimo, 
que ganham R$112,00. Esse é o desgraçado, que 
não pode fazer greve, não grita, não protesta, por
que não tem como chegar a Brasma com os 
R$112,00. Esse não faz greve, não protesta, não gri
ta, porque o seu inimigo é o desemprego. Há 30 mi
lhões de desempregados e os que estão trabalhan
do, se abrirem a boca, serão demitidos, serão colo
cados na rua! 

Tenho respeito pelos funcionários públicos, 
mas eles, bem ou mal, não pertencem à "Índia brasi
leira", mas à "Bélgica". Podem estar lá na categoria 
mais baixa da "Bélgica", mas são da "Bélgica", en
quanto a "Índia", dos que morrem de fome, dos que 
vivem na miséria, dos 30 milhões que passam fome, 
não tem nada, nem quem olhe por ela. 

O Sr. Roberto Freire - V. Ex" me permite um 
a!iarte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer. 

O Sr. Roberto Freire- Já que V. Ex' nos cha
mou para uma meditação sobre as manchetes, gos
taria de lembrar - não sei se é apropriado - a deci
são do Supremo sobre o mandado de segurança 
que alguns partidos de Oposição impetraram contra 
a Mesa da Câmara dos Deputados. 

O SR. PEDRO SIMON- Alguns até festejaram! 
O Sr. Roberto Freire- Exatamente. E essa é a 

minha preocupação. Alguns estão comentando que 
não houve nenhuma interferência indevida do Su
premo no Poder Legislativo. Quero dar minha mo
desta opinião e dizer que houve interferência e pro
fundamente preocupante. A Constituição estabelece, 
em seu art. 102, Inciso I, letra "d", que o Supremo é 
competente para julgar o mandado de segurança e o 
habeas data contra atos das Mesas do Senado Fe
deral e da Câmara dos Deputados. Mas que manda
do de segurança? Quando a Mesa do Senado ou da 
Câmara é autoridade coatora. Por exemplo, se a 
Mesa do Senado, não no exercício do poder, mas 
como autoridade coatora, adotar qualquer medida 
pela qual qualquer funcionário ou cidadão se julgue 
ofendido, é evidente que cabe ao Supremo julgar o 
ato. Trata-se de controle jurisdicional. Mas julgar a 

ação do Poder Legislativo na aplicação do Regimen
to, na votação de matérias, evidentemente é interfe
rir naquilo que vamos votar, exercendo o nosso po
der. Deixamos de ser Poder. 

O SR. PEDRO SIMON - O mais importante é 
que, a rigor, não foi uma decisão da Mesa da Câma
ra, foi uma decisão do Plenário. O Plenário votou. 

O Sr. Roberto Freire -O problema é que se 
está aqui querendo, num certo silogismo, aplicar 
uma regra, que evjdentementJ'j é garantidora da 
democracia, para interferir na harmonia entre os 
Poderes na clara definição do Estado de Direito 
democrático. Se não houver uma reação do Con
gresso, nós perdemos a nossa soberania de aqui 
votar o que bem entendermos. Qualquer parla
mentar - num grave equívoco da Oposição - que 
tenha chamado inúmeras vezes o Supremo para 
resolver problemas interna corporis estará en
trando numa disputa de uma oposição sem limites. 
Imagino que o Governo não gostaria que Ministros 
estivessem interferindo no trabalho do Legislativo. 
O Supremo Tribunal Federal deve ser chamado, 
após a decisão do Congresso, com a promulgação 
e a sanção de uma lei, para o controle da jurfsdi
cionalidade, da inconstitucionalidade e da legalida
de. É evidente. É essa a harmonia entre os Pode
res. Enquanto não for decidido, nos trâmites, nos 
procedimentos internos deste Congresso, o Supre
mo não tem nada a dizer. E toda vez que diz aten
ta contra a harmonia, contra a independência dos 
Poderes e a democracia, e ninguém pode ficar ani
mado com isso. Era só para uma meditação tam
bém em relação a algumas manchetes. 

O SR. PEDRO SIMON - Nobre Senador, creio 
ser muito importante a afirmativa de V. Ex'. Também 
fiquei apreensivo com a decisão praticamente unâni
me do Supremo Tribunal Federal de interferir nos 
procedimentos do Congresso Nacional. 

Há uma interrogação. Como diz V. Ex", pela 
Constituição, daqui para diante, o que nós decidir
mos o Presidente da República pode ou não vetar e, 
vindo para cá, nós podemos ou não rejeitar. Mas 
agora há um fato novo: o que nós votamos, o Supre
mo pode dizer se está certo ou errado .. 

Então, na verdade, temos autonomia, mas não 
somos decisão definitiva. Tudo o que votarmos vai 
para o Presidente da República, e Sua Excelência 
pode vetar; se isso ocorrer, podemos derrubar o 
veto. Mas, de acordo com a decisão do Supremo, 
tudo o que votarmos pode ir para o Supremo, e o 
mais grave é que o Supremo pode anular e não vir 
mais para o Congresso. O veto do Presidente vem 
para cá, e o Congresso pode rejeitá-lo. Mas qual-
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quer que seja a decisão do Supremo não poderá ser 
rejeitada pelo Congresso. 

Essa é uma análise muito delicada que deve 
ser feita. 

Antes de conceder um aparte a V. Ex•, Se
nador Roberto Requião, gostaria que um fotógra
fo da Casa tirasse uma foto minha, focalizando a 
Presidência do Senado. Posso ficar num canto, 
desde que se focalize a Presidência. Para nossa 
honra, trata-se da exttaordinária Senadora Emi
lia Fernandes, que, pela sua competência e dig
nidade, vem honrando a Representação do Rio 
Grande do Sul. 

Tenho muito carinho e respe~o por V. Ex" e é 
com muita alegria que estou sob o seu comando. 
Aliás, todos os Srs. Senadores, neste momento, es
tão sob a Presidência de uma extraordinária mulher 
da fronteira do Rio Grande do Sul. 

Mas queria dizer a V. Ex" que tenho direito a 
20 minutos para o meu pronunciamento, o que deve 
ser cumprido. Repare que o Senador Eduardo Supli
cy iria fazer um discurso e o fez num aparte, comuni
cando o que aconteceu ontem, e já foi embora; o 
Senador Roberto Freire, no aparte, trouxe um as
sunto novo, que não tinha nada a ver com o meu, 
m<ts muito importante, e já está indo embora. En
tão, gostaria que V. Ex• entendesse que foram dis
cursos incorporados ao meu. E, de certa forma, 
podem ser retirados da lista o Senador. Suplicy, 
que já foi embora, o Senador Roberto Freire, que 
também já está indo, e não sei se o meu querido 
amigo Senador Roberto Requião ficará depois de 
proferir o seu aparte. 

O Sr. Roberto Requlão- V. Ex" tem o meu 
compromisso de permanecer no plenário até o fim 
da sua intervenção. 

O SR. PEDRO SIMON - Mas não falei nesse 
sentido, e sim para explicar à Mesa que tenho direito 
a 20 minutos, porque houve vários discursos que se 
estão somando ao meu. · 

O Sr. Roberto Requião - Evidentemente. Se
nador Pedro Simon, em primeiro lugar, eu me somo 
ao entendimento de V. Ex" sobre o exagero do movi
mento dos funcionários ao invadir repartições públi
cas. Pedro Malan tomou-se, indevidamente, refém 
do movimento de funcionários públicos. Talvez até 
na circunstância isso tenha sido bom para o Brasil, 
pois há sempre a possibilidade de uma ou outra me
dida provisória não ter sido editada, de algum Proer 
não ter sido doado a um banqueiro. Mas esse é o 
lado irónico da minha argumentação. O fundamental 
é que não tem nenhum sentido a invasão de órgãos 
públicos por funcionários públicos. Amanhã, podere-

mos ter uma sessão do Senado interrompida pela 
reivindicação salarial de funcionários, com prejuízos 
seriíssimos·para o País e para a democracia. Os M"a
nistros e o Presidente da República, seguramente, 
não podem e não devem tomar-se reféns do funcio
nalismo. Mas, por outro fado, Senador Pedro Simon, 
nós, brasileiros, somos hoje reféns do tucanato 
transgénico, desses tucanos do bico dourado, ex
traordinariamente interessados em proteger os grara
des banqueiros e o capital internacional. Somos re
féns dessa tese de· modernidade globalizante, que 
está ferindo fundo o indefeso povo brasileiro. Ses
senta mil assentamentos nos promete mais uma vez 
o Governo Federal durante este ano, Senador Pedro 
Simon. Sessenta mil! E essa promessa é feita pelo 
amigo dos macacos, o novo Presidente do INCRA. 
que, quando no lbama, entrou com uma ação contra 
a Pepsi-Cola para impedir que um macaco de ciroo, 
daqueles que trabalham no picadeiro pela manhã, 
pela tarde e pela noite, fosse estrela de um comer
cial. lnus~ada-medida! Macaco africano, criado no 
circo, sobrevivente da sua espécie exatamente por 
estar dentro do espetáculo circense. Esse rapaz pe
diu apoio para o meu ex-Procurador do Estado, que 
lhe sugeriu, de bate pronto, que procurasse a Coca
Cola, que era a interessada em tirar o comercial da 
Pepsi-Cola do ar. Talvez não tenhamos um grande 
Ministro da Reforma Agrária, mas, sem sombra de 
dúvida, os macacos africanos têm, no INCRA, no Mi
nistério da Reforma Agrária, um defensor, que nos 
promete 60 mil assentamentos este ano. Senador 
Pedro Simon, dados do lpard, o lnstiMo de Pesqui
sa do Paraná, mostram que, só no meu Estado, de 
94 para cá, perdemos 55 mil unidades de produção 
agrícola, pequenas propriedades; meeiros e arren
datários abandonaram o campo e 1 O mil proprieda
des estão à venda. Os 60 mil assentamentos do 
Presidente Fernando Henrique não resolvem o pro
blema de reposição do êxodo rural, provocado pelo 
plano económico do Governo, num pequeno Estado 
corno o Paraná. E os tucanos do bico dourado, es
ses tucanos transgénicos piam no Planalto de forma 
diferente dos tucanos do plenário do Senado Fede
ral. Ontem; neste plenário, tivemos derrotado o pro
jeto que tentava segurar e dominar os ímpetos as
sassinos da Polícia Militar, pelo tucanato e pelas ba
ses de apoio do Governo somadas. Enquanto isso, 
desempregados urbanos se somam a trabalhadores 
serra-terra, e a situação no campo é explosiva. Di
zerra-nos alguns dos mais conservadores: • A maioria 
não é de trabalhadores sem terra, são tunileiros, 
marceneiros, mecânicos; são pessoas que têm ofí
cio urbano'. Mentira conservadora, Senador Pedro 
Simon! Todos os trabalhadores do Brasil têm origem 
rural, saíram do campo à busca de uma profissão 
mais confortável e mais bem remunerada. E quando 
um mecânico decide, como única possibilidade de 
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sobrevivência, voltar às origens rurais de sua famí
lia, ocupar um pedaço de terra, jogar uma semente 
ao chão, criar um porco e uma galinha para sobrevi
ver, ele está optando pelo trabalho mais duro que a 
espécie humana já engendrou no Planeta. Vai pegar 
no cabo do guatambu, capinar a terra com a enxada 
e virá-la com uma cortadeira. Trabalho duro e pesa
do que ele trocaria, com agrado, pelo bem remune
rado, se possível, offcio de mecãnico, funileiro ou 
pedreiro numa cidade. O campo e a situação social 
são explosivas, o aume~to do salário mínimo é rigo
rosa e absolutamente ridículo, mas não faltam recur
sos para os banqueiros. E nós, brasileiros, somos 
reféns da globalização e da modernidade, que nada 
mais significam do que reengenharia, que é sinóni
mo de desemprego. Apreendi na escola que ,globali
zação e modernidade nada mais são do que sinóni
mo de empreguismo. A questão a ser discutida é a 
seguinte, Senador Pedro Simon: de um lado, os glo
balizantes e modernistas; do outro, aqueles que 
aprenderam, na escola, na famflia, no seu processo 
cMiizatório, as funções claras de fraternidade e soli
dariedade, que se traduzem, politicamente, pela no
ção clara de soberania do Estado e de nacionalida
de. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON - Veja, SrG Presidente, 
que agora não foi um aparte, mas um pronuncia
mento importante que fez o Senador Roberto Re
quião. 

Para fazer justiça, Senador Roberto Requião, 
quero dizer a V. Ex" que os tucanos- manchete do 
Correio Braziliense de hoje - estão abandonando a 
rota do Planalto, estão defendendo que um salário 
mínimo de R$112,00, como quer o Governo, não 
está certo. 

Vejam V. Ex"s que até os tucanos estão reco
nhecendo esse fato. E dizem que, pela primeira vez, 
se rebelam contra o Presidente da República para di
zer que um salário mínimo de R$112,00 não é justo. 
Trata-se da Bancada mais fiel, pois é a Bancada do 
partido do Governo. Vamos fazer justiça: é a socialde
mocracia que o está reconhecendo e não dá para ser 
socialdemocrata com um salário mínimo de R$112,00. 

O Sr. Roberto Requião- São os remanescen
tes do tucanato do bico vermelho com sentimento 
social, e do bico verde e amarelo com sentimento 
nacional. 

O SR. PEDRO SIMON • Concordo, mas vamos 
estimulá-los. 

o Sr. Roberto Requlão- Mas são poucos, Se
nador. São aves em extinção. 

O SR. PEDRO SIMON - Discordo de V. Ex": 
não são aves em extinção. Conheço o PSDB. Posso 
citar nomes se V. Ex" quiser. Não sei se V. Ex" vai 

concordar - acredito que sim -, mas há um, do seu 
Estado, que esti'hoje em ltaipu e que é uma das fi
guras maís extraordinárias que conheci, pela digni
dade e pela luta. Outro é o meu amigo Mário Covas. 
Posso divergir de S. Ex" com relação a alguns pon
tos de vista, mas não há dúvida de que se trata de 
um homem de linha reta. Se dependesse de mim, 
não teria sido o Collor o Presidente da República, e 
sim o Mário Covas. Quando Governador do Rio 
Grande do Sul, fiz um esforço dramático junto ao Dr. 
Ulysses para que retirasse sua candidatura e 
apoiasse o Mário Covas. Eu lhe disse: "Dr. Ulysses, 
o senhor não tem mais chance de ser Presidente, o 
senhor está com 3%, mas pode ser o maior cabo elei
toral. Ao invés de ser Presidente da República, o se
nhor pode ser um estadista, o grande homem da repú
blica, se retirar sua candidatura e apoiar Mário Covas à 
Presidência da República". Infelizmente não deu. A 
meu ver, há tucanos que temos que respeitar. 

· · Os jornais de hoje estão fantásticos. Peço aos 
senhores que leiam o debate entre o Ministro Motta, 
o Líder do PFL na Câmara, o Líder do PSDB na Câ
mara, o Chefe da Casa Civil. O debate é uma·Torre 
de Babel. A guerra está entre o PSDB, PFL, PTB. É 
algo dramático, mas o Senhor Fernando Henrique 
precisa coordenar. Na verdade, acho que a aliança 
que o Presidente fez é exagerada. O que aconteceu 
ontem nesta Casa foi prova disso. Tínhamos conhe
cimento de que na segunda-feira o Senhor Fernando 
Henrique Cerdoso e o Ministro Jobim anunciariam 
um plano de abertura aos direitos e à liberdade, e 
que pediriam ao Congresso para votar a lei do Hélio 
Bicudo. Essa informação foi-nos dada pelo próprio 
Deputado Hélio Bicudo. A Bancada, então, veio para 
votar, porque pretendia fazê-lo antes de o Presiden
te falar à Nação, o que vai acontecer na segunda
feira. A votação não aconteceu. Como vêem, as 
alianças são as mais variadas. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal -
eu nunca tinha visto isso - respondeu, com elegân
cia, a uma manifestação, também elegante, da Pri
meira-Dama. Ela disse que a reforma agrária depen
de muito da Justiça, ao que o Presidente do Supre
mo respondeu: "mas se a medida provisória é usada 
para tanta coisa, até para comprar um carro para o 
Vice-Presidente, por que o Presidente não a usa 
para instituir o rito sumário?" 

O Presidente fala em instituir o rito sumário 
mediante a edição de medida provisória, mas há 
mais de 100 Deputados da chamada Bancada Rura
lista que votariam contrariamente a essa proposta. 
Por essa razão, o Governo não pode editar a medi
da provisória que institui o rito sumário. 
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o Sr. Roberto Requião - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex". 
O Sr. Roberto Requião - Senador Pedro Si

mon, no entanto, quando foi para votar o Proer e o 
Sivam, o Presidente, além de ter feito o pronuncia
mento ... 

O SR. PEDRO SIMON - O Presidente sabe 
que votarei contrariamente ao Proer. No momento 
de se votar a medida Jfrovisória que dispõe sobre o 
Proer, votarei contra, repito. A mim, que vou votar 
contra o Proer, ninguém respeitou, mas a Bancada 
Ruralista, que vai votar contra a medida provisória 
do rito sumário, foi respeitada: o Presidente está 
com medo do resultado da votação, razão pela qual 
não vai editar a medida provisória do rito sumário. 

O Sr. Roberto Requião - Senador Pedro Si
mon, só para restabelecer a verdade dos fatos, digo 
que o Presidente da República, quando quer aprovar 
medida que favorece o setor financeiro do Brasil, 
joga tudo: os Líderes recebem telefonemas, são ~~ 
convocados ao Palácio do Planalto. Agora houve 
dois fatos: o tucano do bico dourado anunciou, no 
Planalto, a medida provisória que reforça a política 
de direitos humanos, mas no plenário do Senado a 
voz do Presidente não chegou, nenhum Lfder foi 
ctiamado, ninguém foi convocado. Assistimos a uma 
farsa: houve um discurso, feito para o mundo, com a 
intenção de limpar a imagem do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. No entanto, esse discurso 
não se transformou em ação política no plenário do 
Senado Federal. 

O SR. PEDRO SIMON- E veja V. EX" que o 
PT e o Partido Socialista fizeram um apelo no senti
do de que, pelo menos, a votação fosse transferida 
para a próxima semana, a fim de que pudéssemos 
ouvir a palavra do Presidente. 

Considero seriíssima - perdoem-me a sinceri
dade- a notícia publicada pelo Jornal a Folha de S. 
Paulo. O Jo'Tlal, mediante reportagem do seu cor
respondente em Marabá, lrineu Machado, dá conhe
cimento de que um fazendeiro confessou que deu 
muito dinheiro- muito mais do que os R$100 mil de 
que estão falando- para a Brigada do Pará executar 
a matança. Disse que o compromisso é de matar 
mais e que estão bravos porque mataram poucos. 
Gastaram tanto dinheiro para matar tão poucos. É a 
notícia mais sérta que já vi. ~ -

Penso que o Governo tem a obrigação de cha
mar o Sr. lrineu Machado, jornalista da Folha, para 
saber quem é esse cidadão e para trazer o seu de
poimento. Não se trata de uma testemunha, de uma 

pessoa que viu, que sabe ou que não sabe; trata-se 
de alguém que agiu e participou. 

O fãZendeiro pediu para não ser identificado, 
razão pela qual o Jornal lhe omitiu o nome, mas se
gundo a notícia- que imagino ser verdadeira: 

'Um fazendeiro do leste do Pará disse 
à Agência Folha que contribuiu em dinheiro 
para o pagamento da propina à Polícia Mili
tar para matar trabalhadores sem terra em 
Eldorado dé Carajás (PA). 

O fazendeiro só concordou em falar 
desde que seu nome não fosse divulgado, e 
a conversa não fosse gravada. 

Ele disse que 'pessoas estão sendo 
mortas' para evitar que digam a verdade. 
Ele chegou a marcar uma audiência com o 
juiz de Marabá, Francisco Chagas, onde 
prestaria depoimento. 

Segundo ele, a coleta de dinheiro entre 
fazendeiros para pagar a PM "realmente 

~~ aconteceu'. 
'Só não entendo por que fizeram tudo 

isso e só mataram 19, e não uns cêm de 
uma vez', disse. . 

Ele disse que 'essa era a única manei
ra que os fazendeiros tinham de se defender 
da ameaça dos invasores'. Nós iríamos re
correr a quem? Não temos a quem recorrer', 
disse. 

Ele não disse quanto pagou ou quanto 
foi arrecadado. 'Foi muito mais que R$100 
mil". 

Os fazendeiros teriam pago R$1 00 mil 
ao Coronel Mário Pantoja, da PM de Mara
bá, que comandou a ação da PM no conflito. 

O motivo das mortes seria queima de 
arquivo'•. 

Ora, Sr' Presidente, não !lle lembro de uma 
notícia tão séria como essa. Na verdade, na verda
de, quem está falando é o cidadão que participou. 
Não se trata de dizer: "vi o fulano dar dinheiro, sei 
que foi o fulano." Não.-A afirmativa é outra: "dei di
nheiro, muito mais de 100, para matar muita gente, 
mas infelizmente só mataram 19. Deviam termata
do, no mínimo, 1 00. • 

O Sr. Ademir Andrade - Permite-me-um apar-
te, Senador? ~ ~ 

O SR. PEDRO SIMON - Agora sim, V. Ex" tem 
todo o tempo. 

O Sr. Ademir Andrade - Não assisti ao come
ço do seu pronunciamento, mas imagino que, no iní
cio, V. Ex• tenha feito referência à questão da inva-
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são dos funcionários públicos ao Ministério da Fa
zenda ontem, bem como a algumas sedes ou locais 
do nosso País. Vi, de inicio, o Senador Roberto Re
quião- imagino que V. Ex" também -tecer algumas 
considerações sobre o assunto, de certa forma, uma 
condenação ao fato .•. 

O SR. PEDRO SIMON - O Senador Suplicy 
também falou, prestou esclarecimentos sobre o que 
aconteceu. ' 

O Sr. Ademir Andrade - Sobre a invasão. Per
gunto a homens experientes, como V. Ex"s, o que se 
pode fazer num momento de dificuldades? Refiro
me aos trabalhadores rurais sem terra que fecharam 
uma estrada e aos funcionários públicos que invadi
ram ontem o Ministério da Fazenda Veja bem V. 
Ex": o aumento salarial dos funcionários públicos de
veria ter saído em janeiro. Recorremos inclusive ao 
Supremo Tribunal Federal, que não se manifestou 
sobre a questão. Nós, Parlamentares, não podemos 
ter a iniciativa de dar aumento, porque isso é prerro
gativa do Presidente da República. Esses funcioná
rios entraram em greve e ninguém os ouviu, nin
guém sequer os recebeu. O que podem fazer esses 
funcionários? Que alternativa têm eles para resolver 
o seu problema? Será que é errado terem invadido o 
Ministério da Fazenda? Há um ponto positivo nisso, 
Senador Pedro Simon: com um diálogo, com uma 
conversa, resolveu-se o problema e eles se reli ra
ram. A troco de quê? A troco de uma audiência que 
deve estar se realizando agora. Os trabalhadores ru
rais sem terra fecharam a estrada depois de espera
rem dois anos e quatro meses - dois anos e quatro 
meses - pela solução do seu problema, e tudo que 
eles queriam era um transporte para levá-los até 
Marabá e alimentação para agüentarem mais dois 
ou três dias até proceder-se uma negociação. Lá, 
houve a ordem de retirá-los de qualquer maneira. 
Ontem houve um diálogo e não foi preciso força poli
cial para que os funcionários se retirassem do Minis
tério. Mas será que haveria outro caminho? Pergun
to ao Senador Roberto Requião e a V. Ex•: que al
ternativas têm esses funcionários para verem re
solvido seu problema, meu Deus?! Será que não é 
certo o que fizeram? Será que não é correto o que 
fizeram? Temos um Governo que se omite até a 
discutir e a dialogar, um Governo que não recebe, 
que não conversa! Que alternativa resta ao movi
mento dos funcionários senão uma atitude como a 
que foi tomada ontem por eles, em vários lugares 
do País? Era nesse serifído que eu gostatia que V. 
Ex•s ponderassem a respeito da atitude desses 
funcionários. 

O SR. PEDRO SIMON - Meu querido Líder, 
falo não ç9mo o fez ontem um parlamentar referin
do-se a V. Ex", mas com o carinho e a admiração-~ 
dos quais V. Ex" tem conhecimento -que tenho por 
V. Ex", pela sua coragem, pelo seu dinamismo. 

V. Ex" não estava presente quando eu disse 
que pedia licença para falar pela minha experiência. 
Posso dizer que V. Ex" ainda não tinha nascido e eu 
já estava nessa luta. Felizmente, V. Ex" nasceu mais 
tarde; gostaria de estar na idade de V. Ex" e viver 
daqui para diante, pois foram muito difíceis as lutas 
que vivemos. 

Afirmei, meu querido Senador, que eles têm 
toda razão em todas as questões. Mas tenho medo 
desse tipo de manchetes: 

"Malan vira refém de grevistas" 
"CUT invade cinco centrais elétricas" 

Manchetes como essas, meu querido Senador, 
foram as de 1954, que levaram o Dr. Getúlio Vargas 
ao suicfdio; foram as de 1961, quando os militares 
quase tomaram conta do Poder; foram as de t964, 
quando deram o golpe; foram as de 1968, que culmi
naram no Al-5. 

Quero dizer a V. Ex" que os defendo, que dou 
razão e dou força aos manifestantes, mas esse esti
lo, meu querido Senador, é o estilo em que a eS
querda, em que o povo sempre paga a conta. É isso 
que eu quero dizer. Penso que as questões são jus
tas, mas o apelo que fiz - este foi o sentido do meu 
pronunciamento - foi no sentido de nos reunirmos 
para ver como ajudar. 

Vamos falar sinceramente: por que tiveram de 
chegar a isso? Não fomos nós os culpados por não 
tê-los ajudado? Por que não coordenamos, não par
ticipamos, não estivemos presentes? Estou fazendo 
o mea-culpa, talvez eu tenha sido um dos culpados; 
talvez eu pudesse ter marcado essa reunião, já que 
foi tão fácil fazê-lo. Por que nós, as Lideranças do 
Senado, não fomos lá, conversamos com o Ministro 
Malan e marcamos essa reunião? Se meia dúzia de 
líderes sindicais conseguiram a reunião, será que 
não teríamos conseguido? 

O que eu quero dizer é que esse tipo de ação, 
como as ocorridas em Rondônia, no Pará e, ontem, 
em Brasfiia e outros locais do País, provocam man
chetes como essas, que conduzem a fatos negati
vos; pode-se chegar até à fujimorização. Há várias 
mar ~ira<; de se consegui r o desenvolvimento econô
mico de um país; o Pinochet usou aquela; mas não 
quero a do Pinochet! Esse tipo de conversa não é 
bom. 
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Perdoe-me a sinceridade, mas talo rescaldado, 
· cansado, a esta altura, de ter que começar um filme 

todo de novo. Com esta experiência, digo que deve
mos tomar cuidado. Não é à toa. V. Ex• acredita que 
essas duas manchetes estão nesses jornais paia 
defender os trabalhadores? V. Ex' acredita nisso? V. 
Ex" acredita que esses dois jornais são solidários 
com os funcionários públicos e, por isso, publicaram 
essas manchetes na primeira página? Não. Conhe
ço esse tipo de manche'ie. 

Por isso, peço a V. Ex• que me perdoe a since
ridade. Talvez em 1954 V. Ex" ainda não tivesse 
nascido. Conheço essas manchetes desde 1954. 
Elas vêm- uma, outra e mais outra. 

Repare V. Ex" que o Jornal Nacional, da TV 
Globo, durante quatro minutos, endeusou o Sr. Fuji
mori e ridicularizou o Presidente José Samey, mos
trando uma fotografia sua quando era Presidente da 
República, recebendo o Sr. Stroessner, que era Pre
sidente do Paraguai! Tinha que receber. O noticiário 
também buscou e exibiu uma fotografia do M;óistro 
Sepúlveda Pertence, Presidente do Supremo Tribu
nal, quando era diretor da UNE! E, como dirigente 
da UNE, na década de 60, recebeu Fidel Castro! 
Tudo isso esse canal de televisão fez para mostrar 
que o Ministro Sepúlveda Pertence recebeu Fidel 
Castro e que o Presidente José Samey recebeu 
Stroessner e não quiseram receber o Sr. Fujimori, o 
"grande estadista" Fujimori, que fechou o Congres
so, fechou o Supremo, para moralizar, para dignifi
car o País. Isso ocupou quase cinco minutos do Jor
nal Nacional. Esse tipo de manchete assusta-me. 

Quero crer que esclareci a V. Ex" a colocação 
que fiz. Não critiquei, dizendo "que barbaridade!". 
Não fiz nada disso. Analisei o estilo das manchetes, 
mostrando a preocupação que tenho a esse respei
to, porque sei o que há por trás disso. 

Para encerrar, Sr" Presidente, vou falar sobre 
outra manchete: 

"Governo suspende o leilão do Meridional" 

Quando o Ministro telefonou a V. Ex" e· a mim 
comunicando a suspensão, fiquei feliz - que bom! 
Defendemos que o Meridional não deva ser privati
zado. Nós, do Rio Grande do Sul, de Santa Catari
na, do Paraná, entendemos que o Meridional pode 
se transformar, por exemplo, no grande banco do 
Mercosul; posteriormente, pode ser inclusive privati
zado, vendido para empresários da Argentina, do 
Uruguai, do Paraguai e do Brasil. Mas não deve, a 
esta altura, ser entregue, por exemplo, ao Banco de 
Boston. Portanto, fiquei feliz cóm a notícia de que o 
leilão havia sido suspenso. . 

Como um grupo de muitos Parlamentares -
nós, V. Ex•, eu- assinaram um pedido de suspen
são da privatização e com6 o Prefeito Tarso Genro e 
um grupo de Parlamentares foi falar com o Ministro 
Luiz Carlos Bresser Pereira pedindo isso, pensei 
que a suspensão tinha sido referente ao nosso pedi
do - seu, meu, do Collares, do Jair, do Tarso, de 
todo mundo. 

Mas, pelo que estou vendo, a razão não foi 
essa. O motivo da suspensão foi que os quatro gru
pos interessados estão dizendo que existe a quantia 
de R$1 ,2 bilhão, referente a empréstimos que o 
Banco Meridional teria feito, e que o seu retomo se
ria difícil. A informação que leio é de que não existe 
nada com relação a escândalo; mas diz respeito a 
um dinheiro que, pelos critérios do Banco de Boston, 
seria difícil de retomar. 

Isso é ruim, esses 30 dias de suspensão. Es
tou sentindo que aqueles que desejam comprar um 
banco que está firme, que está sólido, que está dan
do lucro, querem dinheiro do Proer, ridicularizando o 
Banco, pois, com essa notícia e com essa suspen

. são, se o mesmo for a leilão daqui a 30 dias, valerá 
um bocado menos do que se fosse a leilão agora_. 

Nada tenho contra suspender-se o leilão agora. 
No entanto, não se deveria suspendê-lo agora, de
baixo de uma manchete, a pedido dos que vão com
prar o Banco, para, daqui a 30 dias, vendê-lo por 
muito menos. Que bom que o Governo adiou o leilão 
por 30 dias, mas que o adie para uma outra oportu
nidade. Se sair daqui a 30 dias, vai entrar dinheiro 
do Proer, vai, ser mais barato e alguma coisa vai 
acontecer. Isso não está me parecendo bom. Quem 
pediu a suspensão foram os quatro grupos que esta
vam preocupados com a compra, atingindo os técni
cos em economia de Boston, que vieram, olharam e 
disseram que havia R$1 ,2 bilhão de créditos forneci
dos a pessoas do Paraná, de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul, dos quais não se sabe a garantia 
do retorno. Pelo amor de Deus! Na minha vida, di
nheiro da Caixa Económica Estadual, da Caixa Eco
nómica Federal, do Banco Meridional, do Banco do 
Rio Grande do Sul, do Banco do Brasil, crédito de 
banco estadual algum, de banco estatal algum ... Os 
funcionários, olhando para as minhas contas, iriam 
dizer. "Olha, esse eu não sei se paga". E há muitas 
pessoas que podem estar assim. 

No entanto, esse é um tipo de situação que 
não me parece permitir que se compare o Banco 
Meridional com o Banco Nacional ou outro qualquer. 
Preocupa-me essa tentativa de atingir a honorabili
dade de uma instituição. 
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O Banco Meridional é considerado aquele que 
está em melhor situação, pelo qual se tem mais res
peito e mais credibilidade - isso é reconhecido por 
todos -, mas de repente, não mais que de repente, o 
Banco de Boston se interessa em comprá-lo e diz: 
"Ora, um bilhão e duzentos foram bem emprestados, 
mas não se tem a garantia do retomo". Aliás, quero 
esclarecer· que já se queria privatizar o Banco Meri
dional desde o Governo anterior, mas consegui, 
através de determinaçho do Presidente Itamar, que 
o Sr. Fernando Henrique, Ministro da Fazenda à 
época, suspendesse a privatização. 

O Sr. Fernando Henrique não aceitou o nosso 
apelo. Mas, de repente, vêm os quatro compradores, 
pedem para adiar e Sua Excelência o faz. 

Quero saber como as coisas vão ficar. 
Manchete como essa, minha querida Presiden

te, é para baixar preço, é para baixar cotação. 
Acho que, nessa altura, se aconteceu isso, o 

melhor que o Governo tem a fazer é suspender, in 
tempore, a privatização. 

É o apelo que faço ao Governo. Se ele adiou 
por ::o dias, atendendo ao apelo do Banco de Bos
ton, que adie por mais tempo, atendendo ao apelo 
de toda a classe política do Rio Grande do Sul, a fim 
de que possamos conseguir uma opção que não 
seja entregar o Banco Meridional. O Banco sonhado 
por nós para o Cone Sul, para o Mercosul, ser entre
gue ao Banco de Boston? 

O Sr. Roberto Requião - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com «? m<!lor prazer. 

O Sr. Roberto Requlão - Senador Pedro Si
mon, fui chamado à colação pelo Senador Ademir 
Andrade, a respeito da questão da invasão do Minis
tério da Fazenda. Em primeiro lugar, minhas creden
ciais: como Governador do Estado do Paraná, fui 
objeto de cinco pedidos de intervenção federal, por· 
que me recusei a utilizar as forças policiais nas 
questões sociais. Fui objeto, pelo mesmo motivo, de 
um pedido de cassação de mandato, que foi efetiva
do e derrubado no Supremo Tribunal Federal. No 
entanto, quando um sem-terra ocupa uma área para 
poder sobreviver, ele está em estado de necessida
de absoluta e, de certa forma, está reclamando a in
tervenção da União ou do Estado nacional, na solu
ção do seu problema. O mesmo acontece com o 
conflito trabalhista numa fábrica: quanto menos polí
cia, melhor! No entanto, não posso, de forma algu
ma, concordar com a invasão do Ministério da Fa
zenda, que pode ser o prenúncio da invasão do Pa
lácio do Planalto. No Ministério da Fazenda funciona 

um Poder da República, que não pode ser paralisado 
por uma pequccla reivindicação corporativa, porque 
dele depende o funcionamento do País. Deixo clara a 
minha solidariedade, Senador Ademir Andrade, aos 
funcionários na sua reivindicação, mas fosse eu Minis
tro da Fazenda, nesse problema, teria posto na rua to
dos os invasores, através de um processo disciplinar 
duro, porque o mínimo de ordem e respeito às autori
dades tem que prevalecer na República. É rigorosa e 
absolutamente inadmissível a invasão de uma reparti
ção pública, paralisando o Pafs. Essa il1V'1São, ama
nhã, poderia se dar no Congresso Nacional, que seria 
impedido de funcionar, ou ainda no Palácio do Planal
to, impedindo o Presidente da República de trabalhar. 
Falta dureza a esse tucanato do bico dourado em mo
mentos como esse, da mesma forma que lhe falta sen
sibilidade social e política ao praticar a política globali
zante, perseguir funcionários públicos, optar por um 
Estado minimalista e pela entrega do património nacio
nal, historicamente acumulado, ao capital privado e às 
multinacionais. A medida correta do Ministro Pedro 
Malan e do Governo Federal seria pôr na rua, sem 
maiores considerações, os anarquistas que inVadiram 
o Ministério da Fazenda. · 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a <v. Ex" 
pelo aparte. 

Sr. Presidente, encerro dizendo que eu gostaria 
de poder conceder um aparte à nobre Senadora Emilia 
Fernandes, se S. Ex" não estivesse no exercício da 
Presidência. Mas tenho certeza de que a Senadora, 
como também o Senador José Fogaça, que não se 
encontra presente, são solidários em relação ao que 
foi dito aqui por mim. Digo isso porque nós, do Rio 
Grande do Sul, temos debatido esta matéria. 

Por isso, com tranqüilidade, falo em nome da 
Bancada do Rio Grande do Sul no Senado, que soli
citou a susper .são do Meridional por um longo perío
do, e que viu ser suspenso por 30 dias, a pedido de 
quem quer comprar. E, para que não desmoralizem 
o Meridional, solicitamos que isso não seja feito da
qui a 30 dias. 

Agradeço a sua tolerância e manifesto a minha 
alegria de estar falando sob a Presidência de V. Ex", 
nobre Senadora Emilia Fernandes. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Júlio Campos, 29 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Emilia Fernandes, Suplen
te de Secretário. 

O Sr. Emi1ia Fernandes, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Roberto Requiãó. 
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requíão) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.) -
Sr". Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, sou daque
les que ainda acredita no diálogo. 

O diálogo, a conversa, o entendimento resol
vem problemas que a violência não resolve. Se os 
trabalhadores rurais, os sem-terra, fecharam a estra
da foi por fatta de diálogo e de ação do Governo Fe
deral. E foi também por esse motivo que se deu a in
vasão do Ministério da Fazenda e de algumas repar
tições de alguns Estados pelos servidores públicos. 

Nesse aspecto, discordo do nosso companhei
ro, nosso colega, Senador Roberto Requião, que 
neste momento preside a sessão. Acredito que a ati
tude tomada ontem pelo Ministro da Fazenda foi a 
mais correta, mais coerente e menos problemática. 
No final das contas, S. Ex" deve ter compreendido a 
sua própria culpa e, ao invés de agir com violência, 
aceitou o diálogo. 

Tudo o que os funcionários públicos e os traba
lhadores sem terra querem é o diálogo e o atendi
mento possível das suas necessidades. 

Digo tudo isso para trazer ao conhecimento 
deste Plenário mais uma luta que está se dando, 
neste momento, entre trabalhadores e o Governo. 

Estamos, aqui em Brasilia, há quase 30 dias, 
com uma comissão de 62 trabalhadores de 06 Muni
cípios do Pará que foram inundados pelo lago da Hi
drelétrica de Tucuruf. Naquela oportunidade, 3.500 
fammas perderam suas propriedades. Os Municípios 
de Tucuruí, Novo Repartimento, Breu-Branco, Goia
nésia, ltupiranga e Jacundá. 

Essas pessoas, em 1978, Senador Pedro Si
mon, receberam um comunicado da Eletronorte di
zendo que tinha sido feita uma vistoria das suas ter
ras e um levantamento de tudo o que possuíam, 
pois aquelas terras seriam inundadas pelo lago da 
hidrelétrica. Foi dito a eles que não poderiam mais 
fazer melhoramentos e benfeitorias naquelas terras, 
pelas quais seriam indenizados. Isso ocorreu em 
1978. Evidentemente, com a perspectiva de perde
rem suas propriedades, essas pessoas pararam de 
trabalhar. Imaginou-se que a indenização sairia um 
ou dois meses depois da vistoria feita pelos funcio
nários da Eletronorte. Entretanto, essa indenização 
começou a ser paga quatro anos depois da vistoria. 
E essas fammas, que pararam de trabalhar na ex
pectativa da indenização, passaram quatro anos 
praticamente sem produzir, sem trabalhar, sem der
rubar mata para fazer plantio, sem plantar uma cul
tura permanente, sem melhorar o seu curral. 

Somente a partir de 1982, quando denúncias 
foram feitas do comportamento da Eletronorte em 
relação àS· 3.500 famílias de desapropriados, no Es
tado do Pará, foi que a empresa começou a pagar, 
porque essas denúncias foram levadas ao conheci
mento internacional, à Anistia Internacional, entre 
outras ONGs; a própria Igreja Católica assumiu a 
luta desses trabalhadores. 

Os trabalhadores também começaram a fazer 
acampamentos, passeatas, ocupações da sede da 
Eletronorte. Nós, inclusive, por muitas e muitas ve
zes, estivemos à frente desses trabalhadores nes
sas passeatas. Naquele tempo, era muito difícil 
esse tipo de luta, mas nós a enfrentamos, e a Ele
tronorte então começou a pagar os trabalhadores. 
Evidente que ela não cumpriu o que deveria, porque 
simplesmente pagou a benfeitoria levantada por ela 
quatro anos antes, pagando muito depois da avalia
ção feita. Outras coisas foram produzidas e o prejuí
zo desses quatro anos não foi considerado pela 
Eletronorte. 

Hoje, essas fammas voltam aqui para negociar 
e reivindicar os seus direitos. Por sorte, a Eletronorte 
fez uma exceção a 19 fammas, num recente proces
so, há um ano atrás, indenizando os trabalhadores 
pelo tempo parado. Agora essas 3.500 familias en
traram na Justiça. Como a Justiça deste País é ex
tremamente morosa para resolver problemas dessa 
natureza, eles estão aqui tentando resolver politica
mente a situação. 

No dia 3 de maio, houve uma grande reunião 
com 62 representantes desses 06 Municípios, al
guns prefeitos, alguns vereadores, presidentes de 
todos os sindicatos de trabalhadores rurais desses 
Municípios e toda a diretoria da Eletronorte, sem ex
ceção de nenhum diretor, inclusive com o seu Presi

. dente. Essa reunião durou nove horas. É um ato ex
. tremamente positivo, esse ato do diálogo, esse ato 
do entendimento. A cobrança é justa, necessária, 
uma cobrança que vai tirar essas famílias da situa
ção de tenrivel dificuldade que estão vivendo neste 
momento. Até porque muitas delas não receberam a 
terra. A Eletronorte, na ocasião, enganou-as com 
uma pequena indenização em substituição à terra 
em si. Essas fammas, hoje, não conseguiram ocupa
ção na cidade, não conseguiram emprego, não con
seguiram trabalho e agora querem de volta a terra a 
que tinham direito, embora tenham recebido uma 
pequena !ração de dinheiro em função do acordo e 
do entendimento que houve na ocasião. Mas o tem
po parado, essas fammas nunca receberam. Agora 
elas estão reiVindicando pelo tempo parado e tam-
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bém terra para trabalhar, a melhoria das estradas 
que inicialmente foram feitas e posteriormente aban
donadas; estão reivindicando ainda o prejuízo que ti
veram em função da grande quantidade de mosqui
tos que passou a existir às margens do lago, em fun
ção da sua formação repentina. 

Por isso trago a minha solidariedade a esses 
trabalhadores, o meu apoio a sua luta, e espero que 
o Governo Federal, q~ a Eletronorte e o Ministro 
das Minas e Energia tenham sensibilidade para este 
problema, buscando uma alternativa de solução polí
tica para resolver a questão e também atender às 
necessidades dessas 3.500 fammas de trabalhado
res rurais que foram expulsos de suas terras por 
causa do lago da Hidrelétrica de Tuéuruí. 

Na expectativa de que esse diálogo dê resultado, 
de que esse diálogo funcione, de que as pessoas se
jam ouvidas, da mesma forma que nós acredrtamos no 
diálogo em qualquer circunstância de confronto, de 
luta, nós esperamos que o Governo não permita que 
esses trabalhadores, mais tarde, tenham que radicali
zar uma luta, tenham que provocar uma ação que gere 
conflitos indesejados, como os que nós temos visto 
ocorrer em alguns momentos. 

Sr. Presidente, finalizo o meu discurso soli
darizando-me com o Ministro Pedro Malam, pela 
sua sensibilidade e pelo seu bom senso em não 
ter provocado um ato de violência, ontem, e ter 
aceitado conversar com os funcionários hoje. Na 
verdade, S. Ex" já deveria ter feito isso muito an
tes. Quando nós não podemos fazer uma coisa 
devemos dizer por que não podemos. Nós va
mos até o último instante do diálogo. Se os argu
mentos de S. Ex" forem convincentes, todos deverão 
aceitar. Portanto, congratulo-me com a atitude do Mi
nistro Pedro Malan, acho que S. Ex" agiu corretamente 
e evitou mais um escândalo, mais uma confusão em 
nosso País. Não acredito nem posso esperar, embora 
alguns setores da imprensa especulem sobre isso, que 
poderíamos ter uma fujimorização, um golpe ou um 
endurecimento em nosso País. O momento que esta
mos vivendo é outro, o momento é de dar razão a 
quem tem razão, o momento é de acabar com as in
justiças sociais,· é de acreditar neste povo que está lu
tando e, de certa forma, radicalizando a luta para con
quistar os seus direitos. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Com muita satis
fação, Senador. 

O Sr. Pedro Simon - Quero felicitar V. Ex" 
pela importante manifestação. Não sei se V. Ex" 

concorda com o que vou dizer. Acredito que sim. 
Nós, no Senado, ternos mais condições do que a 
Câmara, porque somos apenas 81 Senadores. Lá, 
são 500 Deputados. Eu, por exemplo, sou candidato 
à reeleição ao Senado. Quando me perguntam por 
que não me candidato à Câmara, eu. digo que não 
me encontro mais em condições de ir para lá, até 
pela idade. Eu gostaria de ter ido para a Câmara, 
porque lá se travam os grandes debates. Mas lá não 
se tem condição d~ fazer um aprofundamento como 
o que fazemos aqui. Acredito que V. Ex" concorda 
que ternos a obrigação, no Senado, de encontrar os 
caminhos. O Governo Fernando Henrique Cardoso 
está muito complicado. Sou obrigado a reconhece~ 
que Sua Excelência cometeu, na minha opinião, um 
equívoco. Eu perguntaria aos Líderes do Governo 
Fernando Henrique Cardoso se Sua Excelência con
segue colocar na mesma mesa todos os Líderes dos 
Partidos que o apóiam. Sua Excelência consegue 
reunir, ao mesmo tempo, o Senador José Samey, do 
PMDB, Orestes Quércia, do PMDB, o Senador Anto
nio Carlos Magalhães, do PFL, o Prefeito PatJ!o Ma
lu!, do PPB? O Maluf foi a causa das saídas ®s Se
nadores José Samey e Antonio Carlos Magalhães 
da base de sustentação do Governo. A Frenté ficou 
exageradamente ampliada, muito heterogênea. Por 
exemplo: lá está o nosso querido Senador Roberto 
Freire com o seu Ministro da Reforma Agrária. A 
Frente do Senhor Presidente Fernando Henrique 
não tem consistência, porque varia de caso pana 
caso. Ontem, tivemos uma Frente do Presidente 
Fernando Henrique aqui. Eu sou eleitor do Fernando 
Henrique e ontem queria votar com Sua Excelência, 
mas um grupo de aliados saiu vitorioso. Devemos 
fazer um esforço no sentido de participar do debate 
e não deixar os trabalhadores, os funcionários, prati
camente sendo levados, sem chance de ligação co
nosco. É preciso parar de dizer que o funcionalismo 
público é o algoz do Brasil, que toda desgraça é 
causada pelo funcionário público. No momento em 
que a conta, no Orçamento Público, do pagamento 
de juros é infinitamente maior do que a folha de pa
gamento dos funcionários, 6 Governo devia baixar 
os juros. O Governo, quando quis resolver o proble
ma dos Bancos, criou o Proer numa madrugada de 
sexta para sábado, sem ouvir ninguém da classe po
lítica, sem ouvir ninguém! Hoje, aparece uma grande 
manchete, como se fosse uma coisa fantástica: "R$ 
800 milhões para a reforma agrária. Após as mortes 
havidas, foram destinados 800 milhões para a refor
ma agrária, enquanto 5 bilhões foram liberados pana 
tapar o furo do Banco Nacional. Então o Governo 
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vive essas inconsistências, que são dramátícas. So
fremos com a saída do Betinho do Conselho do Co
munidade Solidária. Acredito na boa fé do Presiden
te e na boa fé da Primeira-Dama, mas o Governo 
está vivendo horas, eu diria, muito confusas. Se mis
turar a tudo isso a alucinação dos 3/5... Não sei 
quando terrriina a alucinação dos 315 do Congres
so para votar a reforma da Constituição, da Previ
dência, a reforma administrativa e a que garantirá 
a reeleição; não sei o~de termina o interesse dos 
3/5 por uma questão e onde começa o interesse 
dos 3/5 pela outra questão. Penso, meu querido, 
jovem e brilhante Uder do PSB, que deveríamos 
tentar. V. Ex", que é Uder, o ilustre Senador Ro
berto Requião, que neste momento preside a ses
são, com a sua autoridade, com a sua experiência, 
enfim, todos nós deveríamos tentar, porque hoje, 
lamentavelmente, os Partidos estão meio sem re
ferência. Ninguém pode atirar a primeira pedra, 
mas a vida partidária brasileira hoje é uma interro
gação só. Há muitas questões internas não resol
vidas, muitas dúvidas. Perdoe-me a sinceridade, 
até o Partido de V. Ex• está sem referência. Não 
sei se concorda comigo. Vejamos o que acontece 
no Partido de V. Ex': o Diretório Municipal do Par
tido Socialista de Porto Alegre quer apoiar o PT; o 
Díretório Regional extinguiu o Diretório Municipal 
porque quer apoiar um candidato próprio. Isso 
acontece. V. Ex• pode responder que o PMDB tem 
inil questões a mais do que essa. É verdade. Es
tou apenas querendo salientar que temos de fazer 
aqui no Senado uma tentativa de diálogo que ex
trapole a vida particular. Pessoas como V. Ex• e 
eu, pessoas que têm certa identidade, não podem 
resumir sua atuação a ocupar a tribuna, como fiz 
há poucos minutos. Se pudermos ajudar, temos de 
ajudar. Como? Conversando com os trabalhado
res, conversando com os grupos e conversando 
com o próprio Governo. Dessa questão, por exem
plo, vamos tirar o coitado do Fernando Henrique. 
Critico Sua Excelência por não ter baixado a me- · 
dida provisória estabelecendo o rito sumário 
para a reforma agrária quando o próprio Presi
dente do Supremo Tribunal Federal pediu que 
Sua Excelência fizesse isso. O Presidente está 
com medo dos Deputados e Senadores que 
compõem a tal frente agrária. Todos sabem que 
há grande número de proprietários de terra no 
Senado e na Câmara dos Deputados. Temos de 
fazer um esforço no sentido contrário. Nós, que 
temos esse pensamento mais aberto, que defen
demos um debate mais profundo, devemos fazer 

nosso mea-culpa. Está certo o que V. Ex• fez 
agora, o que eu fiz da tribuna - falar, protes
tar, gritar." Esse é o nosso papel. Somos Sena
dores; não somos do Poder Executivo. Deve
mos aluar, cada um segundo seus talentos. 
Se temos cor.dições de avançar, de fazér essa 
ligação, por que não fazê-lo? Nesse final de 
manhã de sexta-feira, levanto essa hipótese 
para discussão futura. -

O SR. ADEMIR ANDRADE - Concordo plena
mente com V. Ex•, Senador Pedro Simon. Se não 
pensarmos nisso e não fizermos isso, as coisas vão 
acontecer independentemente de nós. 

Um dia desses, vi algumas pessoas condenan
do, veementemente, trabalhadores rurais sem-terra, 
porque um fato realmente complicado aconteceu no 
Município de Tucuruí. Os trabalhadores se reuniram 
com a direção do Incra do Município. Naturalmente, 
eles invadiram a sede do Incra do Município e a fecha-

. ram. Tiraram de fá uma comissão que estava neg(r 
ciando com a Direção do Incra uma Sérte de questões. 

De repente, chegou o Prefeito de Novo Repar
timento, José Lima, que é um homem sério, um ho
mem digno, que se tem batido diutumamente pelo 
direito desses trabalhadores, é um homem que tem 
feito reforma agrária dentro do Município. Ele che
gou para participar da reunião a convite do Incra. Al
guns trabalhadores tentaram impedi-lo de passar, 
mas os trabalhadores do seu Município o fizeram 
passar. Na escadaria da sede do Incra, -estavam os 
comandantes do Movimento dos Sem-Terra, e eles 
disseram que o prefetto não entraria em hipótese al
guma, porque não era permitida a participação de 
político na reunião. 

Veja bem, é uma intransigência desses traba
lhadores, mas é uma intransigência que ocorre em 
função da atividade política. Então, ninguém pode ti
rar a razão deles. O prefeito ficou revoltado, eu tam
bém fiquei extremamente chateado. Se estivesse lá, 
eu teria entrado na marra. Teria passado por cima 
deles, se fosse necessário. Faria uma confusão. fo
davia, não podemos tirar a razão deles, porque, afi
nal de contas, as coisas estão acontecendo sem que 
os políticos se envolvam nas questões. 

Quero dizer também - já disse isso antes -
que, em muitos aspectos, Senador Pedro Simon, 
este Congresso é muito mais conservador e muito 
mais atrasado do .que o Presidente da República. 
Acredito que o Presidente da República, de· certa 
forma, é refém deste Congresso. 

O Sr. Pedro Simon - A diferença é que o Se
nado não vota. Por exemplo, o Senado não quer vo-
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tar a matéria relativa à Companhia Vale do Rio 
Doce. Vai empurrando com a barriga. Quer que o 
Governo tome a decisão. O q'ue o Congresso está 
fazendo? Está pressionando o Presidente da Repú
blica para não baixar medida provisória, para não ter 
de votá-la. Se o Presidente da República baixasse, 
por exemplo, a medida provisória estabelecendo o 
rito sumário, o Congresso teria de votá-la, teria de 
manifestar-se a favor ou contra. Este Congresso, ao 
omitir-se e não votar, está empurrando os problemas 
com a barriga. Eu concordo com V. Ex": o Congres
so é muito mais responsável e muito mais conserva
dor do que o Presidente da República. Não há dúvi
da alguma quanto a isso. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Fica aqui a nossa 
manifestação. Acredito que mesmo, resumidamente, 
alguns de nós têm tentado alguma coisa Vamos torcer 
para que outros pensem como nós, se somem a nós, 
se juntem ao clamor do povo, porque, afinal de contas, 
nós também· somos povo, embora às vezes pareça 
que não. Na verdade, nós somos povo e deveríamos 
estar mais próximos e mais integrados com ele. 

O Sr. Pedro Simon - Principalmente com 
aqueles que ganham salário mínimo e com quem · 
está desempregado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Exatamente. 
Era essa, Sr. Presidente, a manifestação que 

gostaria de fazer, esperando que esse conflito dos 
trabalhadores expulsos da Hidrelétrica de Tucunuí 
possa ser resolvido de maneira pacffica e tranqüila. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião)- Na 

Presidência eventual do Senado Federal, quero con
gratular-me com o Supremo Tribunal Federal, pois 
há juízes em Brasília. Considero extremamente sau
dável o fato de o Supremo Tribunal Federal ter co
nhecido do mandado de segurança impetrado por 
partidos de oposição na questão da tramitação da 
reforma previdenciária. 

A democracia é um sistema que procede pela 
vontade da maioria, mas se define pela sua essên
cia. E a essência da democracia é a liberdade de ex
pressão das minorias. Se existe um regimento inter
no e se existem princípios constitucionais são para 
ser cumpridos. A soberania do Congresso Nacional 
não é tão absoluta que possa esmagar a possibilida-
de de expressão das minorias. - · 

f=ez bem o Supremo Tribunal Federal. E como 
ontem na Alemanha, pessoalmente posso dizer 
hoje: há juízeseiri Brasnia. 

O SR. PEDRO SIMON · Gostaria que a Secre
taria da Mesa me informasse em qual artigo do Re-

gimento se baseou o Senador Roberto Requião, que 
preside os trabalhos, para usar da palavra nesse 
momento.-· 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) -O 
Senador Pedro Simon indaga da Secretaria qual o 
artigo que utilizei para fazer um pronunciamento da 
Mesa. É um artigo de que comumente o Senador 
Pedro Simon se utiliza e que ainda não identifiquei 
no Regimento, mas deve existir. 

O Sr. F-/oberto Requiãd, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, comunicação que sérá lida pelo 12 Secretário 
em exercício, Senador Valmir Campelo. 

Brasília, 1 O de maio de 1996 

Senhores Senadores 
Comunico a V. Exas. que estarei ausente do 

País no período de 1 o a 24 do corrente, atendendo a 
compromisso · político, quando participarei como 
membro do lnter-Action Council das reuniões .do Fó
rum de Vancouver no Canadá em reunião de ex
Presidente sem ônus para o Senado Federal. :' 

Atenciosamente, José Sarney. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A comu

nicação lida vai à publicação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a presente ses
são. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 h22min.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A comu

nicação lida vai à publicação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a presente ses
são. 

Está encerrada a· sessão: 

(Levanta-se a sessão às 11 h22min.) 

ATA DA 58° SESSÃO DEUBERATIVA 
ORDINÁRIA 

REALIZAI>AEM 7 DE MAIO DE 1996 

(Publicada no Diário do Senado Federal, de 8 
de maio de 1996) -

RETIFICAÇÃO 

À página 7.643, nos signatários do Requeri
mento n• 413, de 1996, inclua-se, por omissão, o 
nome do seguinte Sr. Senador: 

Sérgio Machado 
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Ata da 63!! Sessão Não Deliberativa, em 13 de maio de 1996 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da· 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs: Júlio Campos, Lúdio Coelho e Valmir Campelo 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Ha
vendo número regimel\tal, declaro aberta a ses
são. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Val
mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

DO SENHOR P~i~~:~~~A REPÚBUCA 

MENSAGEM N" 168, DE 1996 
(N" 419196, na origem) 

Senhor Presidente do Senado Federal, 
Nos termos do § 1° do inciso 11 do art 6° da Lei 

n• 9.069, de 29 de junho de 1995, e a fim de que 
chegue à Comissão de Assuntos Econõmicos dessa 
Casa do Congresso Nacional, encaminho a Vossa 
Excelência, acompanhada de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a Progra
mação Monetária relativa ao segundo trimestre de 
1996, com estimativas das faixas de variação dos 
principais agregados monetários, anáiise da evolu
ção da economia nacional prevista para o trimestre e 
justificativas pertinentes. 

Brasnia, 1 o de maio de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

E.M. N°168/MF 

BrasOia, 7 de maio de 1996 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Encaminho a consideração de Vossa Exce

lência, de acordo com o que estabelece o parágra
fo 1• do art. s• da Lei n• 9.069, de 29-6-95, a ane
xa Programação Monetária relativa ao segundo tri
mestre de 1996, com estimativas das faixas de 
'@!:iação dos principais agregados monetários, 

análise da evolução da economia nacional prevista 
para o trimestre e as justificativas pertinentes, 
para que seja a referida programação enviada 
também à Comissão de Assuntos Económicos do 
Senado Federal. 

Respeitosamente, Pedro Sampaio Malan, Mi
~ro de Estado da Fazenda. 

Diretoria de Política Econômica"'- DIPEC 
Dep ento Econômico- DEPEC*" 

Programação " 
Monetária 

1996 

Abril 

I 

LL:
~1..-

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Proer:~mação .\lonet:iria para o ~e~undo trimesrrc e r~\ isàu do-, 
indic<.~.dores para o ano de 1996 

~ economia no prtmt'tro trim~n·t- de I 'Wfo 

1, ,J, tJu..:~ _;:re~c1mer1tod.o PIB em t995 alc:.m.;ou ~ :-'1 A <:>llmJt:' J 

p.1rJ ..., .. n..., Jo: : ~'16 .: J.: 
,;:e~~.~mento..!Jorllo:mJ.:_J""',. P::~ra 
o pnme1ro rmne)tre de \9<f6 
observa-<;<: .:~t"-blld.:1de t:n 
rel.:l.;:.io JO mC:>mo renoJo do ;:.no 
.1ntenor . .1.1.Jo o ;:.rrerec1mento Jo 
~etor lndu)tO..II. 

I,,.. 
i ':107 

i "'" ··-... - I 111111 -~----·-
"' ... 
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2. A prnduç!io InduStrial no pais at~resentoU mluçllo de l.41'ii. dados 
dcssuonaliz.:ldos. nos doze meses U:n'ttinados cm fevcmro. Tal desempenho é 
compativd com a estntéa:ia de flcxibiliz~o ~~w.l ~ resui~s monctanu. 

3. Rcl:~.uvllmente 11. uciliu,~ da c::t.pxidade instai~ na indüscria 
paulist:L. observou·'c redução de · 
0,_75 ponto percentu:~.l entre 
dezembro de 1995 c icvcreiro de 
1996. na sé:riccoma.JUSle s.uolllll. 
Dados da CNI. para ll ut:ldos da 
fcdcr<~.ç~o. tndic::un crescimento 
de 0.3.!1 ponto percentual ao 
mesmo período. O p:atamar 
:mnsado cr.:t. fc,·crezro sugere 
existir m:~.ricm !lO ni,·el de 
u!iliz:::t.ç5o. o que permate a 
reauvação csper:ada pôlt:a o setor 

•;-------'----

,:!~:/~~><:::<· :::-,.,.,..... -' .. '. . ... ' .. : 
"".. . - . -... 
r.! - . ·~ . . -• -• -• -. ~. . 

sem compromcumento d:as --·-e:tpect:wv.u anrlxaon:in.l.\0. .. __ _ ~--·--

J.. . Á reduç.i.o ,ia navel de auvtd:ulc na !lld\l)lrla tem conmbuido para"' 
queda do fll\'el de emptC!;O no '>Ctor. Se;undo 1nt'orm.ac0e~ d:.. Fie~p. <.1 empre~;o 
mdusm:.aL res:n•U'QU reu~.~ç_.o <Jc 1.;-:-., no~ ..lo1~ pmnCifO!> me~.::• do :~no. 

.:.:~nunu.tr.l::l ... .:,:.n·-er;::r. :::•) 
;:-nmc:tromme-.t:-e. ~- m. ... -.~:no.::Jto.l 
-.o~.z:ono~! c:m •.t::etro ~ ~:<Ju .. .i<l e::~ 
1e\l:re1ro e m.trço. ,\ ~110.:4.1 ,u 
tntl:lÇ.io no) I!Ot) .. Jlumo) me~e, 
-.Jn.lhZ.l .:t n.i.l) C:\l)h:nct.t \!C 
..:ont:lmtnJ..;:io dos .r.dtces c:n 
ac:correncl.:t dede,·:~çóe) ponru:.t .. 
de preço~. So <.:JUC )(: retere a .. 
t~as .lCumul:~das em 1.! meses. 
per_m;:anece o moo,;tmento de: 
queda. merecendo dest:~que o:. 
rcsuhados do mCs de: mõ!l'ÇO. em 
especial o [PC-Fipe. que 
:~.presentou a menor tax:a. _de 
\':ln<JÇáO :ltiU.:a.i Cffi .!:: :u\OS. 

u..tlc:n<Mor~o. 
'• ·~.teao-c.rn."' .... ·:~.-.: 

!:~---.. --····- . 
l ••. ... 
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6. A execuç~ Iina.nceira do Tuouro Nxtoaól.l ao primetto cnmestre- de 
!996 foi deiicit:inll em RS !1.3 __ _ _____ .. _ 
btlhões. A.i rceett.u ~canç:znm ....,..~.T-.....,. 
RS 20.3 bilhões. representando 
queda real de 9~ cm relólÇ~O ao 
mesmo período de 1995. se 
uulizlldo o IGP - DI como 
deflatot, enquanto u despesa 
somaram RS Z!i.7 bllhões, 
st;nifi=ado .:aurneato real de ~-
0 resultada pnm:irio. que exclui 
.u despesas tiqu1d.u .:om juros 
nominaisec.:a.lcul.:a.un:a:iwpelo 
rcgcmc de competêl!.ct:t. roi 
supcr.svidno em RS 2.3 bilhões· ~-
no trimestre. 

.... :~ ... . 

7. '·:it.divicl:aiiquídadoSCIOI'pjbüco.complltapcladfvidMiDa:ma eexu:ma 
do sovemo fcden.l e Banc:c Ceott:ll.. 
dos estados c murucipios e das 
empresu est::~.t;us. totalizou 
RS ~O.I btlh6es. cm: fevereiro de 
1996. ~pendendo óL J2.9Ci do 
PIB. O endividllmcnto externo 

.................. 
apresentou reduç~ de 9~% em !:10 
rei:!Çlo ao 5:11do de daembro lk -
1995. rctlcundo o _:~eúmulo de 
~.uno pet~odo. Á esten!IZOlÇ&) 
do ac:tsc:uno de liquadez.provoc::ó:l 
pdc inp:sso de divisas. ~u 
sobre ::~.diV1damrem.2.. qi!C:111DI!U RS 

·-=--------.,---------" 
• 

=----
...... ___ _ 

I 82.+ bilhões. pass:~ado a 
rcprcsent:Lr :!7.3r:i- do PW ante 
!5.94. cm dcu:mbfodc 199!1. --·-

\ '- .<l .. õ'l'-.1. ~ ··o.:.:;::.~l. 
.i;:n.::t .::: r. Si ~ 1 :-:1unV.:~ 2;:: 
:".:.~.:~ o~:~u..ts,,,) ,;~r: .. -.: .:..Jm~:-.:: .. i. 
,;:,~ .:::c:;c-u ... ~•:n;;r L :h .:. .. :. 
:-s::.~.:)o .::n I)U::,;I"ro ...:.: ! ••!-f~. :..:m 
.:;.udo ~onunu.ur:e:ne. :..,t .. u Z.l:"hJu 
CSS 1).'>1 r.lih.lu .:õ:! m.uçu. 
retleundo<l<i r~ull.ldoi .u. ooliu.:.:. 
g-o\·ern;lmCII.t.ll Je r:\ enet' ,,., 
rluxos ls.JUidOio .:e .:..,me~so <. 
JS.Stm. reauz.sr as pressões ~ore o 
Jêfidt em cont-1 corrente ao 
b.:tlmço de pa:r:~.mencas. -·-
9. .. _ __ Do _ponto de \'ISI:l do catnbto eontr:tt::t.do, a~ c-pc~Ocs comcrc:t:m 
propon:ion:1t2m super~.\' !E de t:'SS J.!i bilhões no pnmearo mmcmc de l ~96 . .tcumul::móo 
resultól.do poSIII\'O de-L."SS ll.l bilhões no período de I~ mcsescncerr:~.do em muço . 
Considcr:ando-se o movuncnro slob:il de dmbio contr:at:ldo no segmento de Callõ.;z~ 
livres. DOS pnmetrostRs meses de 1996 foz rt:ltsrr:tdo supcr:ivtt de L."SS 6.J bilhões. ÁS 
uansaçõcs ftnanccar:as iCr.lr:llll iDiressos líqutdos de t:SS 2.8 bilhões, com destaque 
para a pan:u:tpaç5o dos investimentos ditctos. c:otunbutndo com aproumo:~d:~mcnte 
42~ desse monwtc c coasolidando um. crcsc:enu: fluxo de ansrcssos que. em b:~se: 
anual. alcaaçou quua USS 4 bilb6ts cm m:uço d8 19%. 

10. ~o conteJ>tO de elev:ub oferta liquida de dtvtsas. coube :~o 
s~neo CentraL .IJUU.U :;!.$. 

condtç6esdomcrcdop:u-:acvn:u- ,.__..._.~ 
valonz:;~.ç.1o d:~. tu:a de c:imbia. 
Como rc~ult:ido d:~. ab'iorç~o do 
c:::tce.Jente de dJvt~s. :.~s reserv:u; 
intcrn:acloil:at5 o~prcsentar:am 
upressavo aumento no pnmc1ro 
bimesm: do aao. So mh de 
m:uço. :as tes-et'--as apresent:u-::t.m 
IIJCtra rcd_uçio. rctlclto d.n 
mcd1d.as dtSCiplinador:as dos 
fluxos de c:..pat:a1s :a curto pr:lZO. 
Oldot~ em revercJto. 
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12. A Q:~sc_ moneclri~ ~pliad:l.. s:~ldo ~ fin:ll de t>f:rlodo. alcançou 
RS 137,2 bilb6escm m.:arço. comcresc:1mcato de 71.1% cm relação a m:~tÇo de 1995 c 
t2.1'lt cm rel:aç1o a drz:embro de 199!1. evoluindo dcnrro dos hmatcs prevtstos n:1 
proJnm~lo monct:ina rRS 12.2..0 bdb6ts :.. RS 143.2. bilbõcn ÁS ope~ões d(') 
Tesouro Nõ1CIOD3l. a :.~bsorç5o de rec:un;ot externos e os JUros d:~.div1da pUblica federal 
foram os pn11Capa1s respoftSàvcts pelo crescamct110 da b>tSe. nesse 1nicao de ii:IO. 
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13. • -Da mesma forma. os meios õc p.;~pmatto tMl) M com~ 
denuo do· previsto pela. 
pro!jr:unzçào monet:ina indica· 
uva tRS ::1.~ àalhões .:1 RS ~-U 
bilbOes). A médi:t dos saldos 
diánO$ do M l aun~au. RS 23.~ 
bilhões em m::rço. com 
crescimeruo de :!9.3~ em doze 
meses. 

--..,.....,,......_ .. _ 
........... -... ~--~ ~ .... __ ...,.__.-_- ... ~ 
-~·-·········-~----~----···· : t ~ < : : : ..... ._ .... ~~ . -.. .. :·' ... .. 
---

.. ............. . . . . . . . . ----..... -
. ~ R::-:J.tt\ J:ne:uc .t•' :nuu.::::..:or ~:u~ Jm~u;, ..:.: h:::u~:ez. .J.Le:onomt:: .. 1 \P. 
·l ~ .. loJ~ .i(: f::~:11 .:.:·:r.J:.:o. RS :o.õi ~dliok~. t.!::-tO('m ~ltUUU·..: .. :>::ntro oJu H~let\'aJo eren~tu 
~J oro~rJ.rr:J.;l<J monewtiJ ~.wJO mme~re 1 R.i :J.l,.) bd_h!X~ JRS ::-~. ~ h1lbõc~1. Emoora 
:.:rma ••..:oJm.:o :::.:r.::ne:lla.'l .:t<J::o <~Utro<> .~;;re;;:J>Jo ... '' mator ~.=~~"1ment.., p~n:ton.U 
~enricou.-~ r.:<J ,.C .. ~ora o au:r~r.ta ..ws mino, ntibh~.:o-. . .:::1: ~um:.l<J dJ~ o~r.w:ôes ~ 
o;:,cemu:aç.lu J..l il<lUh.:.ez..:en,J.i..i.io tn~res:oo .:e rccun.o'l e:\tcrnoic ao~Jeticus oJO tc..outo. 

15. ·' LU-1~ Juros. 'luec:.:en::eu p::1pel.:ledestaqueno periododcc:onsol!daçlo· 
da cstabJiuJadc ac) pn:ct~!õ. a pa:ur 
,Jamtplant:JÇ:lo Jo Re:u. conunua ,._ • ...,........._ 
~ua tendencta Je deciinro gr:ld.IQJ. 
tntciad.o em me:lllos .:!e !99~. no 
-boJO do proceuo de ai:l~co 
c!.l poliuca monecina. que mcluru. 
t:unbêm. trajetona declinante p;ua 
;a .olíquotas dos rccolhunentos 
compWsónos. A [:1..1:..:1; eieuva Selic 
fo!redutKb.de6:S.~3...l.ernm:~tÇC 
de 199~.p=J0.1<l-.u.cmmarço .. , .... 

•:----:=;:::::--'-----
,:~· ... ·; 

I :::::::::_·-.-~:-~ ••....... ' .. ,-, ........ . ______ ,..._ .. ,. ____ _ 
·····••···•··•• 

16. O nivel de anvid:ldc económic:a. :após .:~;prucnarrecupc~lo no fin:al 
.:!e 199~. revelou .:metec;mento 
no começo do ano. Entretanto. o v...-.--•,. 
processo de OexlblliZ:LÇiO d:a , ... , .. 
Foliuc.:~; monecir&:t dcver:i. no 
transcorrer do :~;no, Lmpaetar 
favoravelmente o nivel do 
produto. su2er1ndo taxa de 
cresctmenco pãra o PrB cm tomo 
~e J% em 1996. Conftrmat~do-~c 
essa t:uca.. o eresc-Jmento mêdio 
do produto no quadnCcuo 1993-
1996 seri d:a ordem de 4.3~ ao 
>no. 

u 

i: Iii .... ,., . 
)::11·· i.l. -

u.L •.. ~• 

:L.:_··_· .... -=--=-=-==---------·-
17. A reduç.io continua da. inflaç:O. quurdo .:m21isada sob :a &:ic:a dos 
.Ultimas 1:! meses. cm um quadro de deSlnde~ e de ;tproi'undamcnto cl:l. 1nscrç~ 
euem:adac:eonomta. pc:nn;te que se antectpep:uao:lnodc 1996 • .1Cxcmploc1oocomd.O 
em 199:S. conunuaç.io -de qucd:a ;r:adual ~ t:lUS de mtl~. 

18. Embor:r. o a_iuste d2s i::ontli.S públiCõU .:und:a ~n<lo tcnb:l aunrtdo o nivd 
deSl!J::Ido. pnru:tpalmente no que se n::iere :as ~fera esladuii e munKtpõl.l. espcr:a-:.e a 
modtficação da eo;trutura de tm:mct:unento do sctor público a p:anir do a·1anço uas 
refonn:IS cstruturo~.n. . · , . _. . . 

·~.~) .;.: 1"~:- .~~.~-~~~~:~~:~::~~:-~~·~~r."~~.;~:~::~;~~:~~~~~~~~ ~~~~-!t~~~.L.i ~~:~~·-~:. 
:-~:• :~;~.:., r!!.:lt..:..::':'l -:r:.:::::..-:u ,:.:c-erJ' tl . .:..:oen..!,:, nm~ ..;c.c n,., pn::-to::t:o ltt~:<:~l:e .,:,, .. :: •. ' 
• "h<: r'> ,,u · ~.: e"t:-:c~'l \ '' ..:-r=,.:tmo:::::-' ..:.ti ;;~ ?"nJ,;U;:..~ ~-•lrr..o .. r .. u\ .. mente "-I.O:i.:Jt oe:-:c'-.!'V 
..;v M:to ~:u~::or -oJ rr:::',rr.:o ~\!'r.l~<Jo::::-t oJuo:: nou\e ..:r:crc~..:1m<l r. .. ~ tm:I<Jrt;..:-ó~'- O..::::::.::: 

;r:t ~om..1 .;orrerno::. ~.l~r.,;.r.mc-n:e <>n:;mo~llo ue ur~p.:mlro~ h<J~,<HJV' .1..1 ,.,.>nt.1 ~er• r~:;o,, 
•em iendo únança.:~.xo ,c:m ~rd:l.!: rcscr\".u. retiettnúo_.~o\:lmUnuaJJUe>.~ll Hl!:I'C))U ..:::: 
~J;lat3a'ie~tem,;, no po~b. · 

:!0. A p:mtr d;u mellrà.b de n:stnç.lo "entr.:lda eh: caplt.:ns e~peculilU'>O~. 
~d~em l"e ... enmo. JU!Uar:'!Cflte 
wm:~.consollltlçãodoproce:sso~ 
estabdizaç~o rnxrocconómaca.. 
espera-se a .:unpho1Ç;ie do ln!FCSSO 
de t'eCI.lnOS de aws lonto prazo. 
espec:aalmeatc ~ob .1 forma de 
an\'estltneatoS diretos. Auun. ser.i 
mu:utti1Zi1do o nsco de vol:wli&ác 
nos tluxosdcc::~p~t:~.~seop:lis poder.i
.:bspor de paupa:IÇ:IS ex tem» llWS 
~equ~d:as p:ar:a al..n.lnc.lr o 
crescuneaco da ec:onom1.1.. 

.. 
~ . . l:p----,.. ... " ' 

lu. . ... . .. . 
'"' .. " 
u 
______ _..._ .. 0110_ 

--···----·----
D._ .............. _ ... __ 

Zl. A ~ dos principais ap:pdos monetârios paD o SC!Ut'Jdo 
tnmeme. bem como &revido dos indic::Klon:s ~o ;no de 1996.1evou cmcotmdcr.1ç:lo 
~ Pf011:lveiS d:a m~. do Pm. d:IS t:U::as de JWOS. do dcscmpcn~o do setor 
cxtcmO. do~ do TesoutO Nacional e cl:l. :I.SS15tCnciade liqwdez ao. ststcm..a 
r-

~ A ~ mctl52l dos saldos dWi01 do MI no ~s de juaho de t 996 
devcri siliW'-K' no incervalo de 
RS 19.7 biih6euRS215.6bilb6es. 
Para o mês de dezembro «te 1996.. 
o nuervalo P"'jelado f'JCOU eau. 
RS:!S.2 bilh6cs c RS 34.4 bilb&:s. 

...:.:~::~::-:.:::~.:J ·:-,::.::-::- ~,:. ·'-~. 

:"::.:tncf..:; .... ::.:::-<::·;-:-... ,c..:....~...~;-;..:.;. 
::t .. a ::•.:r ... , ~~r.-:...:-: .. .- ,:-..:..:~.:. .. 
. ~:::::o.:-:':1. :-.:-:J. :-::~..:1 .. ~~· .... .:.-J, 
..::Jrt<J,, ;'•Jt '':"!e::• ; , "''J ..:0 
:::uLUp<:~~o: .!J ::-... .: :::vn.:!Jr:J. 
~..:i,;ul....t" ..1 ;:'J.::tr ..:: :-:<'ltCÇ•k, 
rc.J.nz~..;;om ::1~ r.J •.....:vr..lil.!..:o.:.: 
:. [O::rt<:C:lt:l~ ~ ,;..:.;J .::'1 .1.: ~u' 
;;omiXJnente-.. A e' O<u..:.lo .u :):~.>e 
mon'cürta !ot e~umJ.lJ. .:-:n um 
mtel"o'alo .!e RS 1~ . .) _o1ihõe5 a 
RS l9.7btlhõcs.p:Jr.~Juni'IOI.le 19%. 
e ..Je RS ::::._. :uíhõ.:s .L 

RS :l7._. btlhOes p:lr.l dezembftl de ,,._ 

---r-__ __ 

•;---------:-·+ ... ' .. ' . . . . . . . . . . . . .... 
t:i::·~---~-··· 
·:v.~:· ...... 

•t 
·~--------~------------
______ _.. .. ____ ..... _ 
.................. 

t:•a•~~ <11 DiM ;;;a~•••"• itÕttu 
--a .. ~~ ~~~s :ore.,·-

'~'·-~=--:--_-_-o_:-_-:~=-=-:-,.::-::_:-_:-~:-~:--~ . . . . . . . . . . . . . . . 
H. As met:lS mchcauv.as 
WdOs de tim dc-périodoeesul'l'ladu 
a parttr da b:ase resmta. de 
pressupostos par:i as taxa.s do 
owml!ltre TRedeproJC:ÇÕCSpM;l 
:u opc~ do setor c:xcemo, do 
Tesouro Nacional c da asststêncJ.& 
deliquil!cZindJC~ p.uaom!sde 
junho de 1996. UlletYIIO d.C 
RS l34.4bdh6euRS IS1.Sbiltl6es 
c. pua dezembro de 1996. de 
RS 1-4!1.1 bdhócs ;; RS 177.4 

. bilh6es.. 

.__....._.,..,____UI( __ ..,,.._, 

=! ~- ·- .. 
-~ : . i . : . • •:!: , , I .. ·,· .. ... . . 
'-:L.-:~--:~---=.-"-=.-:c::-::--:-::--::-c:,_ 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00353 

2S. Assurrundo-se" base :unpliad&como fcrramenta:adiçional oac:e~ndu~ 
d:l. polítka monct:in::t. mc,h.:stue o 
pressuposto de que ::uravés do seu 
controle: ~crá. possível o 
monttor:1mento d<~. c,·otuçio do 
:tg:rc:gõtdo m:li) global d:l 
ec:ooorruot. esumou-se 01. evoluç:.to 
do M4. cb.c~~o a ''alares pat;l 
saldos cm ftm de período no 
mtervalo de RS 1!:.:!.3 b1lh6e$ " 
RS ~96.1 btlMes no mC:s de _i unho 
de 1996 e de RS 21:!.S bilhões a 
RS 3J3." bilhOc~ no mês de 
dezembro de 1996. 

.... ......,.,........--..-u--<--••....,.. 
=~.---·-·-·-·· •... - -----.. :::: . ' . . . . . . . . ... ~ 

-~- ~--·! ... 
-~. ,._. 
:~r~·~~~--------~~~~ - ~ ~ - - - - ~ ~ . . . . - . . . . 

:~ '.J ;.,~tlt::uCJ~\'t m-c-net..::~, ..:.t ::OJ..•C r~trt;..z ..:o_re,eqte'lu ~.:::ae~t.: ..:.!: 

.r;:,;:::n::::no .. -.1 • •r-;1.1 ..:.: ;"'"~. 
re!leun.J.:. .. r: .:u.::.loJ ..:.n c 'C! ~cn.:t"-' 
~ rc.:<:~lh::T!en:l), ~.::n::>UhUrlo.h. 

P..zra •J ~:lo.l ..:-.: : 'J'lf::l • .:ne. 
;.,ult:CUC.!UOf ~VI ~r,;uo!tJ.:lO .:Jm 
::~~Lr-J que.:1:1 ... .:~mo rl!sult:!,jl) o..LJ 
~<!:nüCncLJ o..~ecrc..cLme:mo. no CLU10 
pr:u:o. uJ rd:u;:.lo ::-Jce_t_mo.t..i,L çm 
tJOOer ao pubiL..:o )oo:-e o ).tt. -. . 

_Nultlplic:Htlf' "'on.c6tle 

- ~ ~ ... ~. . 

::!7. ,J,.pós rcgístr:lt .x:cler:iç3o dunnte o pnmelto semestre de: t995. o 
muttiplle:~dor d:L O:LSe amph:L~ • 
:~prcsentoutr:LJeton:LdeciL=teoué .......,...._. 
o pnme:tro tnmestre oJe !996. Pm. ,....,.._.,.,_ 
o restante .:t" Jno. proJCIOU·5e u~ 
pequena qued:l. ret1eundo. em :u · · 
uluma Lnstàr.ct:L .:-rcscLmento d:ls 1-• •.•. 

enussões de titulas pnv:kios em -
~~~~~-xent\JJlio que o do ::: ~ •· 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995 

Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema 
Monetário Naciona~ estabelece as regras e 
condições de emissão do Real e os crité
rios para conversão das obrigações para o 
Real, e dá outras providências. 

............................... ~~~;~-~~··,;································ 

Da Autoridade Monetária 

Art. 6° O Presidente do Banco Central do 
Brasil submeterá ao Conselho Monetário Nacio
nal, no início de cada trimestre, programação 
monetária para o trimestre, da qual constarão, 
no mínimo: -

I - estimativas das faixas de variação dos prin
cipais agregados monetários compatíveis com o ob
jetivo de assegurar a estabilidade da moeda; e 

11 - análise da evolução da economia nacional 
prevista para o trimestre, e justificativa da programa
ção 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 limitar-se-á à aprovação ou rejeição ln to
tum da programação monetária, vedada a introdu
ção 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 executá-la até sua-· 
aprovação. 

(À Comissão de Assuntos Económicos.) 

Submetendo à deliberação do Senado 
Federal a escolha de nomes indica1os para 
cà;gos cujo provimento depend,; de sua pré
via aquiescéncia. 

MENSAGEM NO 166, DE 1996 
(NO 378196 na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição Federal, e com o .disposto no art. 18, 
inciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento de 
Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decre
to n• 93.325, de 1° de outubro de 1986, no art. 53, 
inciso 11, alínea a, e no art. 56, do Anexo I ao De
creto n• 1.756, de 22 de dezembro de 1995, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Marcelo Didier, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer o cargo de Embaixador do Bra
sil junto ao Reino do Marrocos. 

Os méritos do Embaixador Marcelo Di
dier, que me induziram a escolhê-lo para 9 de
sempenho dessa elevada função, constam da 

·anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Brasflia, 9 de maio de 1996. - Fernando Hen
rique Cardoso. 

EM N• 198/DP/ARC/G-MRE/APES 

Brasma, 3 de maio de 1996 

Excelentíssimo Senhor Presidente da república, 
De acordo com o art. 84, inciso Vil, da Cons

tituição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos 
arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Ser
viço Exterior, aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 
1• de outubro de 1986, no art. 53, inciso 11, alínea 
a, e no art. 56, do Anexo I ao Decreto n• 1.756, de 
22 de dezembro de 1995, submeto à apreciação 
de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensa
gem ao Senado Federal destinada à indicação do 
Senhor Marcelo Didier, Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino do 
Marrocos. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa
ção sobre o país e Curriculum VHae do Embaixador 
Marcelo Didier, que, juntamente com a Mensagem 
ora submetida à apreciação de Vossa Excelência 
serão apresentados ao Senado Federal para exame 
de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 
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INFORMAÇÃO 
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Guardas Brasii-RFA-AIEA, Viena, 1976 (mem
bro). 

Conferência Organizadora da Avaliação Inter
nacional do Ciclo do Combustível Nuclear, Washing
ton, 1977 (membro). 

Conferência da AIEA sobre Energia Nuclear e 
seu Ciclo de Combustfvel, Salzburgo, 1977 (mem
bro). 

Negociações sobre assuntos decorrentes do 
Acordo de Cooperação Nuclear Brasii-RFA, Bonn, 
1977 (chefe). 

Conferência de Revisão da Avaliação Interna
cional do Ciclo do Combustível Nuclear, Viena, 1978 
(membro). 

Junta de Governadores da Agência Internacio
nal de Energia Atômica-AIEA, Viena, 1978 a 1987 
(governador-suplente). 

Equipamentos e Tecnologia Nucleares da Jun
ta de Governadores da AIEA, Viena, 1980 (chefe). 

XI Reunião,de Chanceleres da Bacia do Prata, 
Buenos Aires, 1980 (membro). 

I, V a IX e XVI a XX Sessões do Comitê da 
Junta de Governadores da AIEA para Garantias de 
Suprimento de Material, Equipamento e Tecnologia 
Nuclear (CAS), Viena (membro/chefe). 

1 e 11 Reuniões Extraordinárias e XII Reunião 
Ordinária de Ministros da Organização Latino-Ameri
cana de Energia, São José-, 1979, Lima e São- Do
mingos, 1981 (membro). 

Reuniões da Comissão de Ministros da OLA
DE, Acapulco, 1981, Rio de Janeiro, 1982 (membro). 

Reunião do Comitê Interino-sobre Fo:.~:f,s- Novas 
e RenováveiS de Energia, Rorra 1982 (~"'1~);.;;-_. :: .. X).-



00356 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

I e III a VIl Reuniões do Grupo de Peritos sobre 
Armazenamento Internacional do Plutónio da AIEA, 
Áustria, 1978 (membro), 1979/82 {chefe). 

XVIII e XX Sessões do Comitê Permanente da 
Junta de Desenvolvimento Industrial da UNIDO, 
1982/83 (chefe). 

XVIII e XIX Sessões do Comitê Permanente da 
JDI, Viena, 1982/83 (chefe). 

XVII Sessão da Junta de Desenvolvimento In
dustrial da JDI, da UNIDV, Viena, 1983 (membro). 

III, V, VI e Vil Sessões do Comttê Preparatório da 
Conferência das Nações Unidas para a Promoção da 
Cooperação Internacional no Campo dos Usos Pacífi
cos da Energia Nuclear, Viena 1982, 1984/87. 

IV Conferência Geral, ONU, para o Desenvolvi
mento Industrial (UNIDO), Viena, 1984 (membro). 

XIX, XXII a XXV, XXVII a XXX Sessões da 
Conferência da AIEA, XIX, XXII a XXV, XXVII a XXX 
Sessões da Conferência da AIEA, Nova Delhi, 1979 
(membro), Viena 1975, 1978, 1980 (membro) 1981 
(delegado), 1982/83 (chefe), 1984/86 (delegado). 

Conferência sobre o Tratado de Institucionali
zação do Parlamento Latino-Americano, Uma 1987 
(membro). 

Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Medalha Méri1o Tamandaré, Brasil. 
Medalha Laura Müller, Brasil. 
Ordem do Mérito, Comendador, República Fe

derativa da Alemanha. 
Stélio Marcos Amarante, Diretor-Geral do De

partamento do Serviço Exterior. 

Dados Básicos Sobre Países 
País: MARROCOS 
Atualização em: 26-4-96 
Responsável: DAF-1 

Síntese do País 

Nome Oficial do País: REINO DO MARROCOS 
Área em Km2: 710.850 
População: 27 milhõesHab. Ano: 1995 
Língua: Árabe (Oficial), Francês e Espanhol 
Data Nacional: 18111 (Independência), 3/3 

(Festa do Trono) 
Capital: Rabat 
Fronteira com o Brasil: -
Colônia Brasileira:-
Sistema de Governo: Monarquia Constitucional 

Parlamentarista com Chefe de Estado Forte 

Autoridades 

Chefe de Estado: Rei Hassan 11 
Chefe do Governo: PR-Ministro Abdellatif Filali 

Chanceler: PR-Ministro Abdellatif Filali 
Embaixador no Brasil: Sr. Larbi Reffouh 

Presença Brasileira 

Chefe do Posto: Embaixador Antonio Sabino 
Cantuária Guimarães 

Missão Brasileira: Embaixada/ 3, Rue Cadi 
Benjelloun - La Pinêde - RabaV Tel: (002127) 73-
3695/75-5151/5219/5267/ FAX: (002127) 75-5291 

Outras Repartições e 
empresas brasileiras 

Temas sobre o País 

- Crescimento dos Movimentos Islâmicos Raá~cais; 
-Questão do Saara Ocidental. 

Temas da Agenda Bilateral 

- Nações Unidas: ConselhO de Segurança; 
-Visitas Recíprocas de Altas Autoridades. 

Visitas Oficiais 

- Visita ao Marrocos do chanceler Celso Amo
rim (abril e outubro de 1994); 

Atos Bilaterais 

- Acordo sobre Transportes Aéreos Regulares 
(1975); 

-Acordo sobre Cooperação Científica, Técnica 
e Tecnológica; 

- Acordo Cultural (1991) e Protocolo de Coo
peração Geológica e Mineral (1991 ). 

Comércio Bilateral 

Exportações do Brasil: US$175.057.263,00 
Ano: 1975 

Principais Produtos: Açúcar demerava, de 
cana, açúcar cristal, de cana, madeira de Pinus, pa
letes, estrados p/carga, madeira. 

Importações para o Brasil: US$49.937.112,00 
Ano: 1995 

Principais Produtos: Ácido Ortofosfórico, Pre
paração/Conserva de Sardinhas, Fosfato de Cálcio, 
Minério de Chumbo, Superfosfato. 

Economia 

PIB: US$26,6 BilhõesAno: 1993 
Moeda/Câmbio: Dirrã Marroquino/8,48 DM = 

1US$ 
Princ. Ativ. Económica: Agricultura (15%), In

dústria (32%) 
Serviços (53%) com relação ao PIB 
Exportações Tolais: US$3.900.000.000,00 

Ano: 1992 
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Principais Produtos: Fosfato, alimentos e bebi
das, produtos manufaturados e intermediários 

lrrportações Totais: US$6.900.COO.OOO,OO Aro: 1992 
Principais Produtos: Bens de capital, petróleo 

bruto, bens de consumo, alimentos, bebidas, tabaco 
Déficit: US$3.000.000.000,00 Período: jan/dez 

1992 

Informações para Viagem 

Vôos do Brasil: Vas~ (São Paulo- Casablanca) 
Exigência de Visto: 
Fuso Horário: + 3 horas 
Corrente Elétrica: ~ 

Padrão de TV: 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N•167, DE 1996 
(N• 379/96, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 84, inciso VIl, da 

Constituição Federal, e com o disposto no art. 18, in
ciso I, e nos arts. 56 e~ 58, do Regulamento de Pes
soal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n• 
93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 53, inciso 
11, alínea a, e no art. 54, do Anexo I ao Decreto n• 
1.756, de 22 de dezembro de 1995, submeto à apre
ciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 
fazer, do Senhor Adolf Libert Westphalen, Ministro 
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Federal da Iugoslávia. 

Os méritos do Embaixador Adolf Libert Wes
tphalen, que me induziram a escolhê-lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da anexa 
informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 9 de maio de 1996. - Fernando Hen
rique Cardoso. 

EM N• 202/DP/ARC/G-MRE/APES 

Brasma 3 de maio de 1996 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
De acordo com o art. 84, inciso VI i, 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 11 alínea a e no 
art. 54 do Anexo I ao Decreto n• 1.756, de 22 de de
zembro de 1995, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mer]sagem ao. sena, 
do Federal destinada a indicação do Senhor Adolf 
Libert Westphalen, Ministro de segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, paraexercer o cargo de Em-

baixador do Brasil junto à República Federal da lu~ 
goslávia. 

2. Encaminho, igualmente em anexo infonmação 
sobre o país e curriculum Vllae do Ministro de Segun
da Classe Adolf Ubert Westphalen, que juntamente 
com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vos
sa Excelência, serão apresentados ao Senado Federal 
para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das_Relações E)deriores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

Ministro de Segunda Classe Adolf Libert Wes
tphalen 

Salvador- BA, 1 O de março de 1939. 
Rlho de Hans Libert Westphalen e Herma An

gela Hermine Westphalen. 
Bacharel em Ciências Económicas, Universida

de da Bahia. Curso de Análise Económica, Conselho 
Nacional de Economia, Curso de Programação Eco-
nómica, lpea, Miniplan. ~ 

CPCD, IRBr. 
Curso da Academia Diplomática de Viena-Áustria 
Mestrado em Relações Internacionais, Univer-

sidade de Boston, Estados Unidos da América. 
Terceiro Secretário, 17 de fevereiro de 1966. 
Segundo Secretário, antigüidade, 30 de abril 

de 1968. 
Primeiro Secretário, merecimento, 27 de julho 

de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 12 de junho de 

1978. ~ 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 22 
de dezembro de 1982. 

Assistente do Chefe da Divisão de Política Co
mercial, 1966. 

Assistente do Chefe da Divisão de Política R
nanceira, 1967. 

Assistente do Chefe da Divisão de Pessoal, 
1968. 

subchefe da Divisão d Pessoal, 1974m. 
~ Coordenador de Planejamento Administrativo e 

Programação Financeira, do Departamento Geral de 
Administração, 1978(79 e 1982184. 

Coordenador, da Coordenadoria de Planeja
mento e Programação Rnancéira, do Departamento 
Geral de Administração, 1982183. 

Chefe, substituto, do Departamento Geral de 
Administração, 1983/85. 

Secretário de Informações do Exterior, 1989 .. 
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Chefe de Gabinete do Secretário-Geral El<ecu
ivo, 1990/91. 

Chefe do Departamento de Comunicação e 
)ocumentação, 1992196. 

LondfEl.S, Segundo Secretário, 1969/72. 
Londres, Chefe do Setor Comercial, 1969/72. 
México, Segundo Secretário, 1973. 
México, Primeiro Secretário, 1973/7 4. 
Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro, 

979/82. ' 
Georgetown, Encarregado de Negócios, a.i., 1986. 
Bonn, Ministro-Conselheiro, 1985/88. 
Bonn, Encarregado de Negócios, a.i., 1986/Ba. 
Conferência Negociadora do Convênio lntema-

:ional do Café, Nova Iorque, 1966 (assessor). 
III Reunião da Cecla, México, 1966 (assessor). 
Reunião da Comissão Assessora de Assuntos 

Aonetários, ALALC, México, 1967 (delegação). 
Conferência, da ONU sobre Estanho, Genebra, 

970 (delegado). 
Sessão Especial do Grupo de Estudo sobre 

lementes Oleaginosas, Óleos e Gorduras, FAO, 
.ondres, 1971 (representante). 

I Reunião Latino-Americana de Chefes de Or
anismos de Promoção Comercial, México, 1974 
jeJegado). 

· Conferência de llatelolco entre os Chanceleres 
a América Latina e o Secretário de Estado dos 
:uA, 1974 (Secretário-Geral). 

IV Sessão do GT sobre a Carta de Direitos e 
leveres dos Estados, UNCTAD, México, 1974 (sub
hefe). 

li Sessão Regular de 1979 do ECOSOC {dele
ado). 

XIX, XX e XXI Sessões da Junta de Comércio 
Desenvolvimento da UNCTAD, 1979/80 (delega

o). 
Conferência das Nações Unidas para a elabo

!Ção de uma Convenção sobre Transporte lntema-
ional Multimodal, 1979/80 (subchefe). · 

IV Sessão da Conferência das NaÇões Unidas 
legociadoras de um Fundo comum sobre o Programa 
1tegrado de Produtos de Base, 1980 (delegado). 

IX Sessão do Comitê de Invisíveis e Financia
lento relacionada com o Comércio, 1980 (subchefe). 

X Sessão do Comitê de Transporte Marítimo, 
980 (presidente da sessão). 

Conferência das Nações Unidas sobre Juta, 
1enebra, 1981 {chefe). 

Professor, Examinador do Curso de Aperfei
Jamento de Diplomatas (CAD) e do Curso de Altos 
studos (CAE) -IRBr, 1992-94. 

Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil. 
Ornem· ·do Mérito Aeronáutico, Comendador, 

Brasil. 
Medalha do Pacificador, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Prêmio Co'l'ea Uma, Ministério do Exército, 

Brasil. 
Prêmio Rio Branco/Medalha de Verrneil, IRBr, 

Brasil. . 
Ordem do Mérito, Grã Cruz, RFA. 
Ornem do Infante Dom Henrique, Oficial, Portugal. 
Stélio Marcos Amarante - Diretor-Geral do 

Departamento do Serviço Exterior. 

REPÚBLICA FEDERAL DA IUGOSLÁVIA 

1. Dados Básicos 

Nome oficial: República Federal da Iugoslávia 
Área: 102.200 km2 
População: 10.394.000 habitantes (90) 
Composição étnica: sérvios, montenegrinos, ai~ 

baneses, húngaros, eslavos muçulmanos, romenos, 
croatas e ciganos 

Densidade demográfica: 203 hablkm2 (90) 
Capital: Belgrado 
Língua: servo. Falados também húngaro, alba

nês e outros 
Data nacional: 27 de a!Jril (data da Constituição 

Federal) 
Moeda: novo dinar iugoslavo 

2. Sistema Político 

A República Federal da Iugoslávia é um Estado 
federal e parlamentarista, composto pelas Repúbli
cas da Sérvia e do Montenegro e pelas Províncias 
autônomas do Kossovo e da Voivodina. Essas qua
tro unidades políticas, juntamente com as Repúbli
cas, agora independentes, da Croácia, Eslovénia, Ma
cedônia e Bósnia-Herzegovina, compunham a extinta 
República Socialista Federativa da Iugoslávia. 

3. Principais Autoridades 

Presidente da RepúbliCa Federal: Zoran Lilic 
Presidente da República da Sérvia: Slobodan 

Milosevic · · 
Presidente da República do Montenegro: Mo

mir Bulatovic 
Ministro dos Negócios Estrangeiros: Milan Milu

tinovic 

4. Conflito e Processo de Paz 

A desintregação da República Socialista Fede
rativa da Iugoslávia, no cerne das mudanças ocorri-
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das no Leste europeu a partir de 1989, pôs fim ao 
mais longo período de paz da História européia, oca
sionando na Península Balcânica intenso conflito de 
cunho não apenas étnico, mas também religioso e 
económico. 

A guerra nos Balcãs, que durou quatro anos, 
infligiu terríveis padecimentos materiais e morais às 
populações envolvidas, as principais das quais fo
ram os sérvios, croatas e bósnios muçulmanos. 

Embora o ápice da tragédia balcânica tenha 
ocorrido na Bósnia-Herzegovina, região que concen- ~ 

tra maioria de bósnios muçulmanos (eslavos islami
zados), sempre se imputou ao Governo predominan
temente sérvio de Belgrado grande parte da respon
sabilidade pela mesma, em razão do apoio, ostensi
vo ou velado, fornecido ao radicalismo dos líderes 
sérvios na Croácia e na Bósnia, que acirrou a dispu
ta das melhores terras balcânicas por motivos histó
ricos de fundo étnico-religioso. 

O conflito encontrou termo após -a negociação 
e rubrica dos Acordos de Dayton (Ohio), em 21 de 
novembro de 1995, e sua subseqüente assinatura, 
em Paris, no dia 14 de dezembro do mesmo ano. 

Vale lembrar que esses Acordos ocasionaram 
também a suspensão das sanções impostas à Iu
goslávia pelo Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, que aprovou, em 22 de novembro de 1995, 
três resoluções relativas à ex-lugos1ávia: Resolução 
n• 1.021 , que tratou do término do embargo de ar
mas imposto à área da ex-lugoslávia; Resolução n• 
1.022, que suspendeu as sanções contra a Repúbli
ca Federal da Iugoslávia e os bósnios-sérvios; e Re
solução n• 1.023, que felicitou a conclusão de um 
acordo para a região da Eslavônia Oriental. 

As mais recentes conseqüências do processo 
de paz a consolidar-se desde a assinatura dos Acor
dos de Dayton-Paris têm sido o reconhecimento da 
República Federal da Iugoslávia por parte de vários 
países europeus (como Alemanha, Bélgica, Reino 
Unido, Países Baixos) e não-europeus (Canadá) e o 
reacreditamento de Embaixadores por parte dos paí
ses que haviam rebaixado o nível de suas repre
sentações diplomáticas eiTl Belgrado durante o con
flito. 

5. Principais Indicadores Económicos 

Moeda: novo dinar iugoslavo 
Produto Nacional Bruto: US$9,5 bilhões (1993) 
Renda per capita: US$900 (1993) 
Inflação: 116.540.000% (1993). A reforma mo

netária de Dragoslav Avramovic conseguiu frear 
abruptamente a hiperinflação na RFI a partir de 24 
de janeiro de 1994. O Governo iugoslavo proclamou, 

um ano depois, no início de 1995, a intenção de 
mànter estáveis '-'6 preços e a quotação do dinar, 
que pretendia fosse de um por um em relação ao 
marco alemão. 

Dívida Externa: US$16,5 bilhões (1991; 

6. Relações com o Brasil 

O Governo brasileiro, fiel ao princípio de auto
determinação dos povos, decidiu reconhecer a inde
pendência das RepúbliCas da Eslovénia e da Croá
cia em 24 de janeiro de 1992. Por ocasião da cria
ção da República Federal da Iugoslávia, 17 de abril 
de 1992, o Governo brasileiro entendeu que não se 
fazia necessário o reconhecimento do recém-criado 
país, o qual foi aceito comei Estado sucessor de fàc
to da antiga República Sociafista Federativa da Iu
goslávia. 

O Brasil reconheceu a independência da Repú
blica da Bósnia-Herzegovina em 11 de junho de 
1992, por ocasião da admissão daquele país como 
membro da Organização das Nações Unidas, e da 
República da Macedónia em 17 de outubro de 1995, 
com a denominação de antiga República lugoslava 
da Macedónia/Former Yugoslav Republic of Mace
donia (FYROM), denominação provisória seb a qual 
foi admitida na ONU. 

- O Brasil votou favoravelmente às resoluções
do Conselho que impuseram: 1) embargo de armas 
às Repúblicas da ex-lugoslávia: 2) embargo de mer
cadorias à aluai República Federal da Iugoslávia; 3) 
congelamento de fundos da ex-lugoslávia no exterior 
e arresto de navios e material de transporte suspeito 
de envolvimento em operações comerciais ilícitas 
com a República Federal da Iugoslávia; 4) estabele
cimento de um tribunal especial para julgamento de 
violações do direito humanttário na ex-lugoslávia; e 
5) criação de zonas protegidas em várias áreas da 
Bósnia-Herzegovina. 

Além disso, o Governo brasileiro tornou obriga
tória as sanções económicas e comerciais aplicadas 
à Iugoslávia pelas Resoluções do Conselho de Se
gurança das Nações Unidas, inclusive as Resoluçõ
es que revogaram as sanções estabelecidas, incor
porando-as ao Direito interno brasileiro. 

Embora o Brasil, por ocasião do eclodir da 
guerra, tenha retirado seu Embaixador de Belgrado, 
foi cuidadoso em manter um Encarregado de Negó
cios a.i. à frente da Missão na capital iugoslava du
rante todo o decorrer do conflito. 

Em fevereiro do corrente ano - já assinamos 
os Acordos de Dayton-Paris - o Chefe do Departa
mento da Europa, Embaixador Francísco Júnqueifà, 
esteve na Iugoslávia, em missão oficiai, qüando deu 
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ciência ao Governo daquele país da intenção do Go
verno brasileiro de elevar o nível da representação 
do Brasil em Belgrado, com a solicitação de agré
ment para novo Embaixador do Brasil na capital Ju
goslava. 
_ O Governo da Iugoslávia, por sua vez, também 
solicitou agrément para o atual Encarregado de Ne
gócios, a.i., em Bras ma, Embaixador David Dasic, no 
intuito de elevar o nível da representação Jugoslava 
em Brasília. < 

7. Comércio Brasil-Iugoslávia 

US$ mii-FOB 

Exoortacão lmoortacão Saldo 

1993 

1994 

1995 

10.46 1.10 8.35 

11.70 1.86 9.83 

16.87 1.90 14.88 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N2 138/96, de 7 de maio do corrente do Minis
tro. das Comunicações, referentes ao Requerimento 
n• 277, de 1996, de informações, do Senador Jciãó 
Rocha. 

N2 221/96, de 7 de maio do corrente, do Minis
tro da Previdência e Assistência Social, referente ao 
Requerimento n• 290, de 1996, de informações, do 
Senador Gilberto Miranda. 

As infomnações encontram-se à dispo
sição dos requerentes na Secretaria-Geral 
da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado Fede
ral que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício 
Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 97 DE 1996 

Torna obrigatório o depósito da mul
ta de 40% sobre o valor do saldo do 
FGTS na conta vinculada do trabalhador, 
no momento da rescisão do contrato de 
trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O§ 12 do ar!. 18 da Lei n• 8.036, de 11 

de maio de 1990, passa a ter a seguinte redação: 

"Art.18 ................................••................. 
§ 12 Na hipótese de despedida pelo 

empregador sem justa causa, depositará 
este, na conta vinculada do trabalhador no 
FGTS importância igual a quarenta por cen
to do montante de todos os depósijos reali
zados na conta vinculada durante a vigên
cia do contrato de trabalho, atualizados 
mcenet<~riamente e acrescidos dos respecti
vos juros. . 

Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Estima-se que parcela ponderável dos saques 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS, por dispensa sem justa causa, sejam fraudu
lentos. 

Isto ocorre, primordialmente, como resultado 
dos acordos estabelecidos entre trabalhadores e 
empregadores para que os primeiros saquem seu 
FGTS. Tais acordos se dão a partir da simulação 
tanto da demissão do empregado quanto do paga
mento dos Cl)stos vinculados à rescisão do contrato 
de trabalho. 

Esta simulação é possível porque, de acordo 
com a legislação que rege a matéria (art. 18 da Lei 
n• 8.036, de 11-5-90), o empregador deve pagar di
retamente ao empregado os valores relativos aos 
depósitos referentes ao mês da rescisão e ao ime
diatamente anterior que ainda não hajam sido esco
lhidos, bem como a muRa rescisória equivalente a 
40% do montante dos depósitos realizados, na conta 
vinculada do trabalhador, durante a vigência do con
trato de trabalho. 

Assim, embora tal ônus seja declarado, pelo 
empregador, no recibo de quitação de rescisão do 
contrato, o trabalhador nada recebe. A vantagem 
para este último é que ele passa a poder movimen
tar sua conta vinculada no FGTS, mesmo continuan
do empregado, o que, para ele, muitas vezes com
pensa o não recebimento da multa. 

O presente Projeto de Lei visa impedir a ocor
rência deste tipo de fraude. O caminho é muito sim
ples: passa-se a exigir que o empregador, ao invés 
de entregar diretamente ao trabalhador a multa devi
da (o que, no caso dos acordos, é apenas uma si
mulação), passe a depositá-la na conta vinculada do 
trabalhador, por ocasião da rescisão do contrato de 
trabalho. 
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Com isso, não mais poder-se-á. simular o paga
mento da multa, o que, para o empregador, repre
sentará expressivo desestimulo ao estabelecimento do 
mencionado acordo fraudulento com o empregado. 

Tendo em vista estas considerações, ofereço à 
deliberação dos prezados colegas parlamentares o 
presente Projeto de lei, na certeza de poder contar 
com o apoio de todos aqueles que trilham o caminho 
da justiça. 

Sala das Sessões~ 13 de maio de 1996. ~ Se
nador Júlio Campos, PFL ~ MT. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990 

Dispõe sobre o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências. 

Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de tra
balho, por parte do empregador, ficará este obrigado 
a pagar diretamente ao empregado os valores relati
vos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e 
ao imediatamente anterior que ainda não houver 
sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. 

§ 12 Na hipótese de despedida pelo emprega
dor sem justa causa, pagará este diretamente ao tra
balhador importância igual a 40% (quarenta por cen
to) do montante de todos os depós~os realizados na 
conta vinculada durante a vigência do contrato de 
trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos 
dos respectivos juros. 

(À Comissão de Assuntos Sociais -
Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O projeto 
será publicado e remetido à comissão competente. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 

Campelo. S. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu 
pronunciamento. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o tema da reeleição do Presidente 
da República tem sido, ciclicamente, posto à consi- -
deração da opinião pública. Não creio que seja 
questão prioritária, sobretudo num país como_o nos
so, com tantos desafios e dramas sociais, mas tam
bém não a considero questão desprezível. 

A reeleição, penso eu, é um instrumento demo
crático, que permite ao eleitor produzir o mais sumá
rio, direto e contundente _julgamento da admin1strac 

ção de um governante. Funciona, para quem gover
na, como mais um instrumento de cobrança do go
vernado. --

Uma eventual derrota na sucessão representa 
a reprovação de sua gestão, o que, em tese, o induz 
a ser mais cauteloso em seus ates e mais generoso 
e zeloso no cumprimento de suas promessas e com
promissos. 

Nos termos .aluais, essa cobrança se dá ape
nas quando o governante apóia alguém para suce
dê-lo. Não é, porém; a mesma éoisa. Sempre se po
derá argumentar que o candidato não era bom, que 
não tinha carisma, não passava credibilidade e que 
a culpa, portanto, não é do governante. Com a pos
sibilidade de reeleição, não: o julgamento é claro e 
objetivo- e intransferível. 

É assim que funciona nos Estados Unidos, a 
maior democracia do planeta, que convive, sem pro
blemas, com a reeleição. Não estou aqui a repetir o 
dito de que o que é bom para os Estados Unidos é 
bom para o Brasil. Não estou aqui para isso. Não é 
isso. Acho que cada país tem suas peculiaridades e 
deve preservá-las. Mas há princípios de ordem dou
trinária que se mostram de aplicação universal. É o 
caso da reeleição. 

Os adversários da tese invocam o risco de uso 
indevido da máquina administrativa do Estado. Ora, 
esse mau uso, quando é o caso de ocorrer, ocorre 
havendo ou não a reeleição. De certa forma, o go
vernante fisiológico sente-se bem mais à vontade 
para permitir esse uso indevido para terceiros que 
para si mesmo. 

É mais fácil de disfarçar, maquiar o delito, atri
buí-lo a maus funcionários. Quando se trata de si 
mesmo, a vigilância do público, da mídia e da oposi
ção é significativamente maior. Ouso dizer que, 
quando o próprio governante é o candidato, torna-se 
mais fácil defender a integridade da máquina admi
nistrativa. Seus passos são mais vigiados, ele pró
prio, mesmo não tendo escrúpulos, tem mais caute
la. Estratagemas tais como inauguração de obras de 
fachada, nomeações irresponsáveis e outras ações 
de cunho demagógico sofrem a inibição do protesto 
instantâneo dos adversários e da mídia. 

Basta conferir: onde é que mais distorções ocor
rem nessa matéria - nos Estados Unidos, onde há ree
leição, ou no Brasil, onde não há? Aqui, o estereótipo do 
governante que manipula sua sucessão, valendo-se da 
caneta e do Diário Oficial, é, em numerosos Estados e 
municípios, a regra. A exoeção é o contrário. -

Creio que o Presidente Fernando Henrique tem 
todo o direito de pleitear a adoção do instituto da 
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reeleição. Está fazendo uma administração ousada 
e renovadora, que exige sacrifícios da sociedade, 
mas que lhe oferece a perspectiva de um pais eco
nomicamente saneado num futuro próximo. 

O Presidente, que promove esse processo e 
colhe alguma incompreensão, decorrente das dificul
dades inerentes às transformações, quer ter a opor
tunidade de ele próprio colher os frutos positivos que 
está plantando. Acho justo, desde que o Estado não 
seja onerado, desde qtJe as práticas políticas não 
sejam corrompidas. 

Creio que não o serão. Conhecemos o Presi
dente da República. É um homem de bem, íntegro, 
que chegou ao lugar que hoje ocupa depois de reali
zar carreira de projeção internacional como profes
sor, intelectual e parlamentar. Jamais, em toda a sua 
carreira, em momento algum, foi questionado em 
sua reputação de homem probo. Não creio que isso 
mudaria exatamente quando está posto na vitrina da 
Presidência da República. Não faz sentido. 

Vejo o instituto da reeleição como fortalecedor 
do processo democrático, desde que acompanhado 
de mecanismos tendentes a proteger o Estado e a 
coibir o uso indevido da máquina. Não é unia tarefa 
difícil. Ao longo desses anos, em que temos nos em
penhado em sanear a vida pública brasileira, desen
volvemos alguns desses mecanismos. 

Um país que promoveu o impeachment de um 
Presidente da República de maneira absolutamente 
pacífica e transparente não tem por que temer a ree
leição. Somos favoráveis à adoção desse instituto e 
o consideramos mais um instrumento de pressão e 
fiscalização posto ao alcance do eleitor-contribuinte. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Valmir Cam
pelo, o Sr. Júlio Campos, 2° Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Lúdio Coelho. 

õ SR. fiRESiõEiiiTE (Lúdio Coeiho) - Conce
do a palavra ao Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, todo ser humano 
tem direito a um adequado padrão de vida para si e 
sua famnia, incluindo alimentação, vestuário e mora
dia. Os organismos internacionais voltados para a 
defesa dos direitos humanos estabelecem isso, pois, 
além de ser um direito natural e inalienável de cada 
ser humano, ainda é incomensurável o número de 
pessoas que não gozam desses direitos ou que os 
tem apenas de forma precária e insuficiente. 

No Brasil, os dados são muito contradítórios 
e conflitantes, mas números oficiais relatados pele· 
Diretor de· Habitação da Secretaria de Política U r· 
bana do Ministério do Planejamento e Orçamento, 
Edson Ortega Marques, no início do corrente ano, 
dão conta de que o déficit habitacio.nal em nosso 
País é de 3,3 milhões de moradias na área urba
na, enquanto que o número de habitações que ne
cessitam de melhorias básicas que as tornem mi
nimamente habitáveis é dá ordem de 7 milhões. 
Em termos de recursos, segundo estimativas des
sa mesma Secretaria, seriam necessários R$36 bi
lhões para a construção· dessas novas moradias e 
R$17 bilhões para aquelas que precisam de refor
mas, o que perfaria um total de R$53 milhões para 
o programa de construção de casas no nosso 
País. 

Existem estatísticas publicadas em jornais que 
fornecem outros números, afirmando inclusive que o 
déficit habitacional de moradias novas ascendem a 
mais de 10 milhões. Considerando, porém, que os 
números governamentais já são por si avultados, 
restringir-me-ai a eles. 

Pelo que se observa na magnitude deSses nú· 
meros, é legítimo conciuir que, a depender dos orça
mentos federais, tão cedo esse problema não será re
solvido. Para o corrente ano, por exemplo, a proposta 
governamental é de liberar R$4 bilhões e 600 milhões 
para o setor, a serem aplicados em obras de infra-es
trutura e na construção de casas. O montante em si é 
bastante generoso, mas ínfimo, se consideradas as 
necessidades globais da nossa população. 

O problema habitacional brasileiro é grave por 
uma razão específica: a falta de uma política habita
cional uniforme, coerente e durável. Em razão disso, 
a cada Governo, estabelecem-se metas e projetes 
que não têm qualquer continuidade no Governo se
guinte. Assim, a cada quatro anos, há uma politica 
habitacional diferenciada, que, muitas vezes, des
considera as iniciativas anteriores e --não leva em 
conta os recursos advindes das mudanças. 

Ainda na semana passada, o eminente Sena· 
dor do Ceará lúcio Alcântara ocupou a tribuna desta 
Casa para trazer a sua preocupação em relação ao 
assunto, e até falou sobre esse encontro internacio
nal que a ONU deverá realizar no mês de jtinho na 
Turquia, em que será abordado o assunto do Habitat 
11, que se refere ao· problema habitacional do mundo. 
Hoje, aqui no Brasil, este programa é um caso de 
calamidade pública. · · 

Assim, a cada quatro anos, tem-se uma politica 
habitacional diferenciada, que muitas vezes descon-
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sidera as iniciativas anteriores e nãcYleva em conta 
os recursos advindes das mudanças. 

Essa crise, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, vem assumindo, nos últimos tempos, urna carac
terística peculiar e preocupante: hoje, ela atinge prati
camente todÕs os municípios brasileiros e também a 
zona rural. Não apenas nas cidades brasileiras há cri
se habitacional. Nas cidades do interior é cada vez 
maior o número de famllias que não têm onde morar. 
Na própria Capital da ~pública, Brasllia, vemos mi
lhares de fammas morando debaixo de pontes e de 
lona, em casebres e em áreas invadidas, sem que 
haja preocupação alguma por parte do Governo Fede
ral e do próprio Governo do Distrito Federal. 

o Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JÚUO CAMPOS - Concedo o aparte a 
V. Ex" com muita honra. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Na oportunidade do 
pronunciamento de V. Ex", queria apenas dizer que, 
nessa conferência, será discutida a questão da habi
tação e das cidades de uma maneira geral, inclusive 
repassando experiências bem sucedidas no sentido 
de baratear os custos dessas iniciativas, de forma a 
ampliar a oferta de habitação para a população mais 
carente. Nesse particular, o Governo do Presidente 
Fernando Henrique tomou algumas iniciativas, não 
apenas de preparar um Plano Nacional de Ação, 
que vai ser levado também a Istambul, mas no terre
no prático eu cito, pelo menos, duas dessas provi
dências: primeiro, para a classe média e média bai
xa, a concessão de um financiamento direito ao 
comprador. Sabe V. Ex" que antigamente queni era 
financiado era o construtor, a empresa, e com isso a 
possibilidade de negociação por parte do comprador 
caía muito. Hoje não. É concedido um crédito num 
valor determinado até R$35 mil, salvo engano, e ar o 
comprador se dirige às diversas empresas que tra
balham na área, e oompram onde achar oonvenien
te, de acordo com as suas possibilidades; isso é um 
grande avanço. Segundo, a instituição dos conse
lhos nos Estados para estabelecer prioridades para 
o financiamento, seja de saneamento básico ou de 
habitação. Isso é importante, porque antigamente 
havia uma luta em que um município passava ria 
frente do outro e, às vezes, dependendo do prestígio 
de quem defendia aquele município; hoje, esse con
selho, onde estão os representantes dos Estados, 
dos municípicisc e âe entidades não governamentais, 
em função do orçamento que é dado, estabelece 
quais são as priocrídades, tanto o programa que deve 
ser priorizado como também de que município, ou 

do Estado, se for o caso, deva ser financiado. Então, 
essas iniciativas são importantes apesar de, como 
disse V. EX", ainda estarem longe de resolver o pro
blema do déficit habitacional sobre o qual também 
não nos entendemos. As estatísticas variam entre 5 
a 15 milhões de moradias de déficit. Por outro lado, 
não sei se V. Ex" leu a Folha de S. Paulo de hoje, 
que traz uma pesquisa feita sobre as capitais. Os 
primeiros problemas que surgem nas diferentes ca
pitais são: saúde e habitação. oomo pontos que 
mais inquietam essas populações. Queria apenas, 
fazendo esse aparte, congratular-me pela oportuni
dade do tema que V. Ex" está trazendo. Estamos es
quecendo as cidades, e é nas cidades que vivem a 
maior parte do povo brasileiro. 

O SR. JÚUO CAMPOS - Na área urbana, 
hoje, estão 70% da população. 

O Sr. Lúcio Alcântara - O Brasil urbanizou-se 
rapidamente, mas, muitas vezes, não se teni consciên
cia da necessidade de tratar, de maneira integrada, o 
problema da cidade, que é segurança, é saúde, é edu
cação, é transporte, enfim, lazer e assim por diant~ Os 
problemas são tratados isoladamente, e o Governo 
Federal está propondO, Senador Júlio Campos, üma 
nova lei de desenvolvimento urbano, que brevemente 
deve chegar a esta Casa e que servirá para o Governo 
Federal balizar as grandes linhas da sua política de 
desenvolvimento urbano no Brasil. 

O SR. JÚUO CAMPOS - Quero incorporar 
com muita honra ao meu pronunciamento o aparte 
de V. Ex" e realmente realçar que já sentimos que o 
aluai Governo do Presidente Fernando Henrique 
preocupa-se com mais profundidade oom relação a 
esse assunto do que os governos anteriores. Além 
do mais, sinto que realmente a política implementa
da recentemente pela Caixa Eoonômica, em fazer o 
financiamento direto ao cidadão que necessita de 
adquirir uma casa, já começou a funeionar sem o 
apadrinhamento político. Espero que a Caixa Eoonô
mica realmente faça um bom trabalho nesse campo. 

Não podemos esquecer que isso benefiCia um 
pouco a classe média e privilegiada, mas a classe mais 
pobre e humilde, dos que não têm oorno abrir oonta na 
Caixa Eoonômica ainda está esquecida do nosso Go
verno. Digb nosso Governo, porque o meu Partido, o 
PR... tem a responsabilidade de fazer parte do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, que é do PSDB. 

Além disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
após a extinção do BNH, Banoo Nacional de Habita
ção, um banco de fomento, pôde-se verificar uma 
sensível redução na atividade da construção de ha
bitações no País. A sua substituição pela Caixa Eco-
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nômica Federal, em essência um banco até certo pon-
.. to comercial, veio proporcionar uma reorientação-na$ 
diretrizes adotadas nos financiamentos dos imóveis. 
Corno se vê, trata-se de um banco que tem por finali
dade o lucro - a Caixa Económica tem por finalidade o 
1\]Cro anual; o público alvo dos financiamentos foi mo
dificado, passando-se a atender a uma população de 
faixa de renda mais elevada. Em ·decorrência disso, 
houve um sensível decréscimo nos financiamentos de 
moradias populares, pará as pessoas mais humildes, 
carentes e pobres deste País. Acrescente-se a isso 
outro fator preponderante: a falta de recursos orça
mentários para o setor, decorrente da crise económica 
que aflige o País, o que faz com que a cada ano se re
duzam mais e mais os reeu!'Sos destinados ao finan
ciamentos de novas moradias. 

Por exemplo, gastam-se bilhões de reais para 
recuperar bancos falidos, quebrados, e não há di
nheiro para fazer financiamento de casas populares 
para a população carente do nosso Pafs, principal
mente das áreas urbanas dos grande centros. 

Por isso, é cada vez mais necessário que se 
adote uma política habitacional duradoura para o 
Brasil, em que se estabeleçam prioridades e se 
criem efetivas condições para que cada família pos
sa ter o seu lar. 

Fico feliz em tornar conhecimento de que nos 
próximos dias chegará ao Congresso Nacional uma 
nova lei que vai lixar diretrizes mais permanentes 
para o problema habitacional e de desenvolvimento 
urbano da comunidade brasileira. Investir em mora
dia é importante não só para resolver o problema 
habitacional, mas t<.mbém para criar mais empregos 
para uma faixa da população normalmente carente e 
que não tem como írabalhar. 

O setor que mais aproveita mão-de-obra neste 
País é a construção civil: o pedreiro, o auxiliar de pe
dreiro, o carpinteiro, o bombeiro hidráulico, o eletri
cista. Quando se executa um programa de constru
ção de mil casas populares, empregam-se centenas 
e centenas de operários que estão trabalhando dire
tamente na construção civil, e outros empregos indi
retos. As indústrias fazem mais cerâmica, mais te
lhas; enfim, cada R$1 O mil aplicados na construção 
civil gera centenas de empregos neste País. É ainda 
importante por ser esta uma forma de dinamizar 
uma importante fatia da indústria e do comércio vol
tada para a construção. 

Como os recursos são parc'Js e as necessida
des enormes, há que se encontrarem formas bara
tas e seguras de edificação. Nesse particular, cito o 
exemplo de duas iniciativas que, a meu ver, têm pro-

porcionado bons resultados na erradicação de fave
las e na construção de moradias para as classes 
menos favorecidas. O primeiro vem da Prefeitura de 
São Paulo, onde o Prefeito Paulo Paulo - queira ou 
não a Nação brasileira - tem feito uma ex~çpcional 
administração em termos sociais. Gc~1em ou não, 
critiquem-no ou não, hoje, S. Ex" dá um exemplo a 
todos nós administradores e políticos brasileiros ao 
lançar o Projeto Singapura, que tem por finalidade 
erradicar favelas po~ meio da v~rticalização da mo
radia. No lugar de inúmeros barracos dispostos de
sordenadamente e sem qualquer infra-estrutura são 
construídos prédios de apartamentos para que as fa
mílias morem nesses mesmos lugares e passem a 
ter suas áreas uribanizadas e dotadas de infra-estru
tura necessárias. A solução, além de simples, é ba
rata e tem o grande mérito de proporcionar às famí
lias condições dignas de habitação, sem removê-las 
para lugares distantes que só servem para segregá
las, dificultando a vida de quem precisa se locomo
ver, todos os dias, até seu local de trabalho. 

É um projeto que vamos levar a Istambul, na 
Turquia, em urna reunião que será realizada pela 
üNU, no próximo més. Nós, do Senado Federal, em 
comissão da qual faço parte, levaremos o Projeto 
Singapura como um de nossos modelos: o cidadão 
que mora em favela terá um apartamento edificado 
no mesmo lugar; o favelado não precisa ser removi' · 
do para outro lugar distante 30km, 50km de seu lo
cal de moradia, não perderia seu contato social nem 
ficaria distante do seu emprego; e seu filho poderia 
continuar estudando na escola a que está acostuma
do. O Prefeito Paulo Maluf está fazendo prédios no 
lugar da favela. O cidadão, ao receber sua nova 
casa, não perderá seu emprego, não morará mais 
longe, nem será removido para lugares tão remotos, 
e o seu filho freqüentará a mesma escola e o mes
mo posto de saúde que lhe dá assistência. 

Entendo que é um projeto que o Brasil pode 
mostrar em nível internacional. E foi criado por 
quem? Justamente pelo Prefeito Paulo Maluf, que 
utiliza percentual de arrecadação própria para fazer 
essas casas populares. Já foram inaugurados mais 
de 40 mil apartamentos em São Paulo nesse Pro
grama Singapura, que agora recebeu aval do BID, 
com investimentos de US$400 milhões. 

Outra solução bastante geniosa e mais ade
quada em locais onde a falta de espaço não é pro
blema, como aqui na Região Centro-Oeste - não te
mos problemas de espaço, de terra; temos proble
mas de recursos para construir a casa-, é o método 
de mutirão. 
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No vizinho Estado de Goiás, quando era Go
vernador nosso eminente Colega Senador I ris Re
zende, foram célebres os mutirões em que, com es
forço coletivo, em poucos dias, assentamentos ou vi
las eram completamente edificados em áreas previa
mente dotadas de estrutura. Tive a honra de ser co
lega de !ris Rezende quando ele foi Governador de 
Goiás, de 1983 a 1987. Eu era Governador de Mato 
Grosso, meu Estado, e ficava entusiasmado de ver o 
trabalho que o então G<Svemado.- !ris Rezende fazia 
em Goiânia. Tive a oportunidade de visitar Goiânia 
na época e assistir ao trabalho daqueles mutirões 
populares que ele criou; num final de semana - sex
ta, sábado e domingo -, ele entregava, prontas, mil 
casas populares à população carente. 

Graças a essa visão do Senador lris Rezende, 
tentei imitá-lo e consegui um pouco de sucesso nos 
nossos programas comunitários de Mato Grosso, 
através da Cohab de Mato Grosso e da Fundação 
de Promoção Social. 

É certo que os problemas de Goiânia eram 
bem maiores em termos habitacionais que os de 
Cuiabá e Campo Grande, Sr. Presidente. V. Ex" teve 
a honra de ser Prefeito de Campo Grande e realizou 
também um grande trabalho social na sua gestão 
como Prefeito daquela Capital. 

Sei que existem por este imenso Brasil várias 
outras experiências simples, baratas e eficientes 
para se resolver o grave problema de moradia. O 
Brasil precisa que essas experiências sejam devida
mente avaliadas e incentivadas pelo Governo Fede
ral. Para cada situação existe uma solução adequa
da e acessível ao montante de recursos disponíveis. 
Cabe aos órgãos técnicos do Governo estudar es
sas várias alternativas e assessorar as Prefeituras 
na melhor forma de colocá-las em prática. 

Da minha parte, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, estou certo de que é de iniciativas como essas 
que poderão surgir alternativas concretas para resolver 
o grave problema habitaciOnal de nosso País. É preci
so, entretanto, agir rápido, porque qualquer posterga
ção na solução desse problema signijicará o agrava
mento dos problemas sociais do Brasi' 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Conce

do a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Roberto 
Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do _ora-

dor.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, todos 
nós estamos trabalhando em um novo projeto de 
País e estamos convencidos de que, com a estabili
zação da economia, com o Plano Real, é possível, a 
partir das refonnas - principalmente as da ordem 
económica e as do Estado - termos um novo mode
lo de desenvolvimento económico no Brasil. 

Nesse novo modelo de desenvolvimento todos 
desejamos que seja repensado o papel dó Estado 
na sociedade brasileira. Eu, pessoalmente, entendo 
que só se constrói Úm novo projeto de ~afs no ins
tante em que se puder buscar o capital privado para 
investir nos setores produtivos da economia. O Esta
do brasileiro deve ser repensado para cumprir me
nos atribuições; mas, ao mesmo tempo, deve cum
pri-las com qualidade. Por exemplo, eu gostaria que 
o Governo brasileiro não fosse mais dono do Grande 
Hotel de Araxá, mas que desse uma educação bási
ca, de bom nível, a todos os brasileiros. 

Dentro desta óptica e dentro da construção 
desse projeto de país, no ano passado, o Congresso 
Nacional aprovou as cinco reformas da ordem eeo
nômica, que estão hoje em fase de regulamentação. 
Uma primeira conseqüência - e a considero positiva 
- é a inserção do Brasil, da economia brasileira, no 
que se chama economia de mercado. Temos um 
grande mercado consumidor; temos um setor priva
do extremamente eficiente; nosso mercado atrai o 
capital privado para setores produtivos, e é natural 
que pratiquemos, cada vez mais, a economia de 
mercado, ou seja, que retiremos do Estado sua in
terferência na economia. 

Outra conseqüência é o que aconteceu recen
temente no Brasil, com a liberação dos preços da 
gasolina, do álcool e do gás. Na verdade, essa libe
ração que, num primeiro momento, teve o efeito con
trário ao que se desejava - em algumas cidades e 
capitais, os cartéis apareceram, e esses preços au
mentaram - imediatamente depois sofreu o impacto 
do fenômeno da concorrência. 

Quando se viaja para out~os países do mundo, 
é natural escolher-se o posto de gasolina em que se 
vai abastecer o carro, porque eles, entre si, fazem 
uma saudável concorrência. É claro que essa con
corrência gera vantagens para o consumidor, muitas 
vezes não somente a nível de preço, mas também a 
nível da qualid<llie dos serviços que são prestados. 
Esse ponto especffico considero positivo e gostaria 

· de registrá-lo. 

Há, todavia, um outro lado da moeda, sobre o 
qual gostaria de mencionar a nossa cautela. Trata-se 
do preço do óleo combustível e da energia elétrica. 
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O Brasil, atualmente, pratica uma política tarifá
ria que é conhecida como tarifa equalizada. Embora 
o preço de geração do kw/h no Estado de São Paulo 
seja quase três vezes inferior ao preÇo do mesmo 
kwlh no Amazonas, pelas dificuldades de transporte 
e de distribuição de energia elétrica em regiões ain
da menos desenvolvidas, apesar da diferença de 
custo de produção de energia elétrica, o preço final 
da energia elétrica para o consumidor é igual nos 
dois Estados. • 

Da méSma forma, embora o óleo combustfvel, 
no Estado de São Paulo, possa chegar ao consumi
dor por um preço teoricar.,ente inferior àquele que 
chega no Estado do Amazonas, as indústrias consu
midoras que utilizam o óleo combustível como maté
ria-prima recebem esse óleo combustível pelo mes
mo preço em São Paulo e no Amazonas. Essa é a 
fórmula da equalização tarifária. 

O que essa equalização tarifária traz de bom 
para o País? O aspecto fundamental é o incentivo 
ao desenvolvimento das regiões mais pobres. 

Vamos imaginar, apenas como exercício de ra
ciocínio, que o preço do óleo combustível, já que as 
refinarias estão praticamente todas rio Sul/Sudeste, 
fosse transportado para o Amazonas e todo esse 
custo de transporte fosse inserido apenas no litro de 
óleo combustível que é consumido lá, ao invés de, 
como hoje, ser rateado entre todos os consumidores 
de óleo combustível. É claro que seria absolutamen
te impossível uma indústria no Amazonas consumir 
o óleo combustfvel, que ficaria por um preço pratica
mente três vezes maior do que o mesmo litro de 
óleo combustível no Sul do País. 

O Centro-Oeste brasileiro, o Nordeste e o Nor
te do País dependem fundamentalmente da equali
zação tarifária como base para um modelo de de
senvolvimento regional mais harmõnico no País. 

Como os investimentos de infra-estrutura no Bra
sil, ao longo das últimas décadas, concentraram-se 
exatamente nas regiões mais ricas, se nós, de um mo
mento para o outro, em função da economia de merca
do e em função da liberação de preços, permitíssemos 
que o preço final do óleo combustível e da energia elé
trica, insumos~ fundamEmtais para o desenvolvimento 
industrial, chegassem ao consumidor dessas Regiões 
mais pobres por um preço superior ao que chega no 
Sul/Sudeste, eu não preciso ser adMnho para dizer, 
por exemplo, que a fábrica de cimento aqui em Brasma 
seria imediatamente fechada ~ ~ - - ~ 

Não precisamos ser profetas para afirmar que 
inúmeras fábricas que aceitaram o desafio de implan
tar as suas sedes em Regiões menos desenvolvidas 

provavelmente teriam que voltar para o Sul/Sudeste. 
Isso acarretaria graves problemas: desemprego, fal
ta de produção de materiais fundamentais à socie
dade, mas, principalmente, estaríamos quebrando o 
vetor do desenvolvimento regional mais equilibrado. 

Ora, o que devemos buscar é justamente o 
contrário, ou seja, que esses produtos fundamentais 
para a indústria de base, para uma indústria que 
gera emprego para atender a um mercado consumi
dor crescente nas regiões menos desenvolvidas, te
nham ainda como base a equalização tarifária. 

Desejo dizer, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, que as indústrias do Centro-Oeste brasileiro 
estão extremamente preocupadas. As indústria do 
Norte e Nordeste já estão também manifestando 

~ uma-natural preocupação. Se não houver alguns cui· 
dados para que, eventualmente, no futuro, possa
mos ter uma desequalização tarifária, que não pode 
ocorrer abruptamente, poderemos ter danos irrepa
ráveis à indústria, que é crescente no Nordeste, no 
Norte e no Centro-Oeste brasileiro. 

Há alguns dias, procurei o Ministro R;~imundo 
Brito, das Minas e Energia, e o Dr. Ricardo Pinheiro, 
do Departamento Nacional de Combustíveis, e tive 
com eles dois uma troca de idéias que considero 
saudável. Extemei a eles a minha preocupação pes- ~ 
soai, mas, muito mais importante do que isso, a 
preocupação dos setores produtivos dessas três Re· 
giões brasileiras, particularmente, do Centro-Oeste -
porque sou Senador pelo Distrito Federal - de que 
alguns mecanismos fossem criados para essa dese
qualização tarifária no médio e longo prazos. 

Uma delas, Sr. Presidente, é que, antes de que
rermos que o preço do óleo combustível seja diferente 
nos diversos Estados brasileiros, o que devemos nos 
preocupar é que haja refinarias em todas as Regiões 
brasileiras. Se as principais refinarias brasileiras estão 
concentradas onde já há o mercado presente, é claro 
que o mercado futuro nunca será abastecido, a não 
ser com sobretaxas de transporte, que vão onerare, 
mais do que isso, impedir a produção industrial, que 
tem como base o óleo combustível. 

O masmo acoritece com os eletrointensivos. É 
absolutamente impossível ter-se uma indústria de 
alumínio competitiva no mercado internacional se o 
preço da energia elétrica, em determinadas Regiões 
do País, sofrer o acréscimo específico de investi· 
mentes ainda não eoncreliiados. 

Assim sendo, para que, no futuro, haja essa 
~ desequalização tarifária ~- e teoricamente ela seria 

desejável num país harmonicamente desenvolvido-, 
há que existir, antes, investimentos de infra-estrutu· 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00367 

ra, não invesfimehfos diretamente do Estado, mas in- ~ 

centivos a investimentõs do setor privado nas Regiões 
que o País deseja desenvolver. Ou vamos querer ta
par o sol com a peneira e esquecermos que, nos útti
mos 30, 40 anos, todos os incentivos do Estado brasi
leiro foram exatamente no sentido de concentrar rique
zas e oportunidades nos Estados mais rioos? 

É claro que a diferença de qualidade de vida 
entre São Paulo, por exemplo, e Goiás é mutto gran
de, assim como entre Santa Catarina e Ceará ou 
Paraná e Amazonas. 

Além de ser muito grande, como há, no Sul/Su
deste do País, um nível de qualidade de vida supe
rior, há um mercado maior, que atrai investimentos. 
A política industrial brasileira concentrou oportunida
des e, com tudo isso, as grandes concentrações de 
geração de emprego e de riquezas estão exatamen
te na Região mais rica do País. 

Se tivermos, a partir de agora, um modelo de de
servolvimento mais harmõnico, mais equilibrado, me
nos desigual, se o Estado brasileiro intervier com in
centivos para diminuir essa diferença e fazer com que 
as Regiões mais pobres, como o Norte, o Nordeste e o 
Centro-Oeste, tenham também apelo, motivação para 
o capital privado, para que aqui ele seja investido e te
nha vantagens, aí sim, a médio prazo, poderemos ter 
urria eventual desequalização tarifária. 

Levar a cabo uma desequalizaçã6 tarifária, 
neste momento, seria catastrófico para as Regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste e, mais do que isso, 
seria tremendamente injusto, porque, antes de fazê
la, seriam necessárias décadas de investimentos 
menos desiguais nessas Regiões. No entanto, não é 
essa a história económica de nosso País. 

Faço este registro, Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, para que nós, os parlamentares dessas 
Regiões, as lideranças dos empregados dessas re
giões do País não se vejam surpreendidos por deci
sões que, a nível teórico, a nível da análise macroe
conômica teórica, poderiam até ter a sua razão de 
ser, mas na vida prática brasileira a teoria é outra. 

É preciso que pratiquemos á economia de mer
cado. Estou absolutamente de acordo que o Estado 
brasileiro deixe de intervir diretamente nos setores 
da economia produtiva. Entretanto, ao mesmo~ tem
po, não podemos esquecer que não temos um País 
só, temos vários "bras is", principalmente quando se 
fala em qualidade de vida e crescimento económico. 

Antes de mais nada é preciso que tenhamos 
uma política de desenvolvimento regional qué crie 
incentivos, financiamentos, motivações para que o 
capital privado seja investido nas Regiões mais po-

bf9S. Só assim diminuiremos as correntes migrató
rias para as grandes cidades do Sul e Sudeste, pois 
o chefe de~ família poderá criar a sua famflia na sua 
região de origem, não sendo necessário migrar para, 
enfim, ter condições melhores de vida 

Afinal de contas, esse é o futuro que todos dese
jamos. Até lá, enquanto o construímos, é necessário 
bom senso principalmente das autoridades económi
cas e das autoridades do selar energético, no sentido 
de que o óleo comb\JStível e a Elnergia elétrica conti
nuem tendo mecanismos de equalização tarifária, tal
vez os únicos vetares de política governamental que, 
ao privilegiar as regiões mais distantes, que são exala
mente as mais pobres. ~permitem um desenvolvimento 
industrial menos desequilibrado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Com a 

palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, no dia 3 de maio, realizou-se no Cen
tro Industrial do Ceará ..:. CIC, por iniciativa do seu .Pre
sidente. Jorge Parente, uma apresentação do que é o 
Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro. · 

O Plano Carioca, exposto pelo seu coordena
dor, Dr. Rodrigo Lopes, motivou intensos debates a 
respeito da nossa própria Capital, Fortaleza, sobre 
as formas de evitar que a cidade se transforme em 
uma metrópole doente, como outras que vão se es
palhando pelo Brasil. Isso por que existe a convic
ção de que ainda é possível evitar-se tal fato. Forta
leza tem de enfrentar uma série de desafios para 
consolidar o seu poder de atração e aprimorar a 
qualidade de vida de seus habitantes. 

O Dr. Rodrigo Lopes ressaltou o fato de que o 
mundo está passando por um processo de mudan
ças profundas. Amplia-se a complexidade dos fato
res que influem nos acontecimentos; aumenta o 
grau de incerteza quanto ao futuro; aceleram-se as 
transformações. Mudanças são impulsionadas pelo 
enorme crescimento populacional, pelo acelerado rit
mo de urbanização, pela revolução tecnológica, que~ 
cria novas realidades espaciais, e pela importância 
cada vez maior de se conservar o meio ambiente e 
de se buscar um desenvolvimento sustentado. Es~ ~ 

ses fenômenos têm um efeito específíco sobre a 
nova sociologia urbana. 

Os responsáveis pela construção das cidades, 
sejam eles os seus administradores, sejam os cida
dãos, são chamados ao desafio de intermediar as 
demandas do mercado com a lógica da cidadania. 
As transformações de uma cidade devem resultar do 
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diálogo, que leva em conta, ao mesmo tempo, a 
qualidade de vida e a competitMdade, o que exige 
um planejall)ento estratégico. 

Esses paradigmas têm de ser considerados 
quando discutimos Fortaleza 2020 e o que se deve 
fazer para enfrentar uma série de desafios, para 
consolidar a atratividade de nossa Capital e aprimo
rar a qualidade de vida de seus habitantes. 

Com relação a Fortaleza, a primeira grande 
questão a ser colocada e'a não dispandade entre a po
pulação da Capital e a das cidades do interior. A popu
lação de Fortaleza é de cerca de 1 milhão 960 mil ha
bitantes, representando 29% da população cearense, 
de 6,8 milhões. A região metropolftana ocupa 2,4% do 
território e5tadual e é constituída por 9 municípios. Nos 
8 municípios, que não Fortaleza, vivem cerca de 640 
mil habitantes, que correspondem a 25% da população 
da área metropolitana, que é de 2,6 milhões de hab~ 
!antes, ou 38% dos cearenses. 

Um segundo fato é que o fortalezense é pobre. 
A parcela de pobres na região metropolitana de For
taleza foi estimada em 23,5%, em 1990, mas há es
tudos que indicam que há 26% das fammas com 
renda abaixo do nível de pobreza A questão social 
também está refletida no emprego informal, no fato 
de 54% das pessoas ocupadas na nossa Capital vi
verem em favelas. 

Um terceiro problema é a extrema desigualdade 
entre as classes sociais. A marca registrada de Forta
leza está em seus contrastes: há uma grande separa
ção física entre a maioria pobre e a parcela da popula
ção que vive nos melhores bairros, na área das praias 
e dos hotéis. Estima-se que a renda apropriada por 1% 
das pessoas de maior nível de renda seja maior que o 
total da renda dos 60"/o mais pobres. 

Esses problemas têm origem no esvaziamento 
sócio-económico do interior. As condições económi
cas e sociais do Ceará rural são ainda deploráveis. 
Dois terços das faml1ias são indigentes. Mediante a 
migração, a pobreza rural é a maior causa~ da pobre
za urbana, representando uma ponte entre a econo
mia do Ceará e a economia da região metropolitana 
de Fortaleza. ~~~ ~ 

O esvaziamento do interior é uma realidade 
que, também, reflete a distribuição das receitas pú
blicas: na região metropolitana de Fortaleza, os go
vernos municipais contam com R$35~ milhões/mês, 
enquanto os governos municipais do interior, para 
uma população maior que a população metropolita
na, contam com R$38 milhões/mês. 

A questão social e o contexto económico têm 
uma forte influência nas questões do emprego em 

Fortaleza. O fortalezense está subempregado ou de
sempregado. O desemprego médio está em tomo de 
10%, mas· o desemprego entre os jovens é superior 
a 20%. O emprego formal cresceu apenas 5% entre 
1991 e 1995, er,quanto a população cresceu 18% 
nesse mesmo período. O emprego informal absorve 
mais de 50'% das pessoas ocupadas; 56% da força 
de trabalho não completou o curso primário e 37% 
têm menos de 3 anos de escolaridade. 

O habitante da_ nossa Capi.tal que trabalha rece
be também remuneração mufto baixa No selar formal, 
que absorve 45% das pessoas ocupadas, 75% ga
nham mais que um salário mínimo, mas apenas 20% 
recebem mais que 3 salários mínimos.~ No selar infor
mal, 40% ganham mais qi.Je um salário mínimo, mas 
apenas 17% ganham mais que 2 saiários mínimos. 

Um dos objetivos do Seminário Fortaleza 2020 
foi chamar a atenção para esses problemas e para a 
necessidade de um plano estratégico de longo pra
zo. No ano 2000, a região metropolitana de Fortale
za deverá ter 3 milhões de habitantes, serido 2,2 mi
lhões no município-sede e 800 mil nos demais muni
cípios. No período 1995-2000, estima-se que a re-_ 
gião metropolitana de Fortaleza ganhará mais de 56 
mil domicílios, ou 11 mil a cada ano. Para efeito de 
comparação, durante os anos 80, o setor formal de 
habitação público e privado ofertou cerca de 7.150 
unidades a cada ano. Cabe recordar que, no municí
pio de Fortaleza, ceróa de 30% das faml1ias vivem 
em favelas. 

Nossa Capital, por falta de melhor planejamen
to, ainda tem muitos vazios urbanos. Apesar de to
talmente parcelada, somente 18% da área do Muni
cípio estão efetivamente ocupados. Este padrão de 
ocupação espacial produz um crescimento urbano 
ineficiente ~e altos custos sociais. O movimento de 
implantação de conjuntos habitacionais se deu 'por 
saltos', criando grandes vazios urbanos entre a fran
ja da cidade, já atendida com certo número de. servi
ços e infra-estrutura, e as regiões dos novos conjun
tos habitacionais. Isso, evidenterl}ente, causa inefi
ciência e elevação dos custos de operação da cida
de em seu todo. 

Muitos desses problemas estão vinculados aos 
baixos níveis de instrução dos fortalezenses e a in
fluência dos serviços oferecidos nesta área. Assim é 
na educação, em que estão presentes as maiores e 
mais graves deficiências da cidade. Medindo a quali
dade do capital humano pela proporção de pessoas 
com mais de 10 anos que tenham no mínimo 10 
anos de escolaridade, Fortaleza é uma das mais poc 
bres regiões metropolitanas do País. A proporção da 
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~opulação de mais de 1 O anos que tem mais que 
~uatro anos de escolaridade e de apenas 48%, me
nos que Recife (50%) ou Salvador (58%). 

A taxa de analfabetismo da população com 
mais de 15 anos é de 20%, porém é bem melhor 
~ue a situação no interior, onde essa taxa alcança 
G4%. No Ceará, éxlstém cerca de 1,3 milhões de 
~nalfabetos, dos quais 260 mil na região metropolita
""- da Fortaleza. 

Outro fato derivadb das desigualdades sociais 
~a capital é que, enquanto em alguns municípios da 
região metropolitana e em alguns distritos sanitários 
de Fortaleza são registradas taxas· extremamente 
elevadas de mortalidade infantil, dentro do município 
de Fortaleza e em alguns distritos sanitários, são ob
servados indicadores de saúde próprios de países 
mais desenvolvidos. 

Em 1 gg4, o governo estadual aplicou R$384 
milhões no setor saúde, representando 8% do gasto 
total - foi um gasto bastante significativo se compa
rando com outros Estado do País -, sendo que 2/3 
foram financiados com transferências do Sistema 
•.Jnico de Saúde e uma terça parte foi financiada 
pelo Tesouro Estadual. 

No lado municipal, o gasto mais relevante se 
refere à manutenção do Instituto José Frota, com um 
dispêndio mensal de R$2,1 milhões, que equivale à 
cerca de 1/4 das despesas da prefeitura municipal 
com saúde. 

Um fato muito impOrtante e que gostaria de 
chamar a atenção é que, apesar dos municípios da 
cegião metropolitana serem interdependentes, eles_ 
cg:·m normalmente de fonma isolada. 

A transformação da AUMEF- antiga Autarquia 
Metropolitana de Fortaleza - em SEDURB, - Supe
rintendência Estadual do Desenvolvimento Urbano -
:Hra atender a todos os municípios do Ceará, extin
guiu a capacidade de planejamento no nível metro
_coiitano. Desde então se agravaram os problemas, 
sujas soluções requerem uma ação coordenada das 
.. ár'gs unidades que integram a metrópole. 

Um criativo modelo de planejamento metropoli
':>no deverá envolver os governos municipais, sem 
~olocá-Jos em posição de dependência hierárquica 
do governo estadual, mas sendo capaz de obter dos 
m~smos firmes compromissos de colaboração -inter

gavernamental. Além de incorporar e aglutinar as 
~~t'dades governamentais, este novo modelo deverá 
-;;e r aberto à contribuição e participação dos diferen
'es grupos sociais de interesse. 

Para atenuar tais problemas, a Missão. do BID 
-e<·~omenda que o início da formação de um canse' 

lho deliberativo para a região metropolitana de For
taleza se dê mEJíante a criação de uma 2ntidade 
metropolitána que poderia dar partida ~ preparação 
de um conjunto de iniciativas relevantes. Uma delas 
poderia ser a montagem de um sistema metropolita
no de informações. Outra seria referente ao desafio 
da descentralização administrativa de serviços públi
cos: Um outro desafio poderia ser a preparação de 
uma proposta de integração de favelas na estrutura 
urbana da: Grande Fortaleza. 

Faço referência a essa Missão quando de sua 
estada, por 40 dias, em nossa cidade, fazendo um pro
fundo estudo sobre a sttuação de Fortaleza, dados 
que, em parte, estão aqui em meu pronunciamento. 

Tratando ainda do quadro institucional, que é 
confuso e impede a otimização das iniciativas, o 
atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, d~ 
1 gg2, é menos um plano no senÍido técnico e mais 
um conjunto de diretrízes. Além dE: genérico, permi
tindo grande flexibilidade em sua operacionalização, 
o Plano é praticamente omisso em referência à eco-
nomia e à dinâmica da cidade. _ 

A atual administração municipal submeteu à 
Câmara de Vereadores projetas de legislação--.com 
critérios de ordenamento de atividades na orla marí
tima. Mas, em função da pressão de várias origens, 
a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, de 
1 gyg, continua vigente. A ação da prefeitura é julga

-da como sendo pontual, carecendo de maior sentido 
estratégico, frente ao objetivo de um verdadeiro de
senvolvimento urbano e maior justiça social. Um fato 
positivo é a nova lei que está sendo finalizada e dis
cutindo-se para breve sua vigência. 

Outro exemplo, ainda na área institucional, 
está na gestão do IPTU, o Imposto Predial Territorial 
Urbano, em Fortaleza. A participação proporcional 
do IPTU na receita de Fortaleza é de apenas 3,2%, 
enquanto em Porto Alegre é de 23,8%; em Florianó
polis é de 1 g_9%; em Recife é de a,g%; e em Salva
doréde7,7% . 

O IPTU não é aproveitado no seu potencial de 
recuperação, ainda que parcial, dos investimentos 
da Prefeitura, nem o de induzir ou desestimular o 
desenvolvimento de áreas em função das indicações 
do Plano Diretor. 

Também não se utiliza esse tributo como ins
trumento de transferência de renda, de um bairro 
bem dotado de investimentos públicos para um bair
ro desprovido de infra-estrutura física e social. Pior, 
pois o BID documentou situações em que o valor re
lativo do lançamento do imposto foi maior em zonas 
de população e padrão habitacional mais pobres - a 
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oeste e sudeste do Centro - do que nas áreas mais 
valorizadas. 

O baixo número de aprovações para construções 
habttacionais pela prefettura de Fortaleza é também 
um indicador do grau de ilegalidade que existe nesta 
área. Em 1994, foram concedidos alvarás para a cons
trução de cerca de 5.100 unidades habitacionais, o 
que se estima representar não mais de 40% do núme
ro de unidades efetivamente construídas. 

O relatório do BID ~.ponta algumas prioridades, 
para que a metrópole não se transforme num absur
do urbano. 

- na área da saúde, já que há amplas iniciati
vas no setor de água e esgoto, teria muito impacto 
um projeto como o Programa de Saúde da Família; 
também deveria haver prioridade para racionaliza
ção do atendimento às situações de emergência, 
com alcance metropolitano, bem além dos limites 
estreitos da ação municipal isolada; igualmente, de
veria haver prioridade para uma ação multissetorial 
e interinstitucional frente à violência do tránsito, com 
·forte componente de educação para a saúde; 

- na área da educação, está evidente a Urgên
cia de ação definitiva contra a universalização da 
matrícula, não sendo admissível a entrada no século 
XXI com cerca de 70 a 100 mil crianças e jovens 
forà da escola; 

- na área de transporte de massa, há o desafio 
de implantação de um sistema intermodal - transporte 
sobre trilhos, já negociado pelo Governo Tasso Jereis
sati com financiamento japonês - que ajudasse a re
duzir o tempo de deslocamento da população entre os 
bairros, a desCongestionar o centro, e, por outro lado, 
a induzir o equilíbrio de distribuição de funções entre o 
centro e a perifelia da região metropolitana 

Cinco outras áreas também foram indicadas 
como de especial importância: 

- a expansão da cobertura dos serviços de 
água e esgoto, pois, no município de Fortaleza, -23% 
dos domicílios (cerca de 100 mil unidades) não es
tão ligados à rede de água, e 60% dos domicílios 
(cerca de 262 mil unidades) não estão ligados à 
rede de esgoto; (o Prosanear, em execução pelo 
Governo do Estado, atenderá a 146 mil ligações de 
esgoto, reduzindo consideravelmente o déficit); 

- a implementação de um novo modelo de ur
banização de favelas, com baixo custo ·e ênfase na 
criação de bens de consumo público, dentro de uma 
abordagem multissetorial e interinstitucional; 

- ação- especial de atenção à mulher pobre 
chefe de família (33% dos domicílios pobres são 
chefiados por mulher) e às crianças até 5 anos (55% 
das crianças são pobres); 

- a superação da pobreza exige uma ainda 
maior atenção à geração de emprego, principalmen
te no apoio aos pequenos negócios e no desenvolvi
mento do turismo; 

- criação de subcentros, em localidades estra
tégicas, como terminais intermodais de transporte, 
na periferia de Fortaleza e nos municípios da região 
metropolitana. Nesses subcentros seriam ofereci
dos, pelos diferentes níveis de Governo, todos os 
serviços necessários ao exercício da cidadania: Isso 
evitaria que a população, especialmente a de baixa 
tenda, fizesse longos e repetidos deslocamentos 
para pagar impostos, obter documentos e informaçõ
es, tirar carteira de identidade, do trabalho, titulo de · 
eleitor, tramitação de pedidos de pensão ou aposen-
tadoria, alistamento militar etc. · 

Uma sugestão muito forte dos técnicos do BID 
refere-se a um componente da cultura brasileira, que 
é a dissociação entre as ações do governo do Esta
do e da prefeitura municipal, principalmente se es
ses dois níveis forem administrados por partidos di
ferentes. É necessária a criação de um novo para
digma no trato das questões metropolitanas. Sim
plesmente não se percebe como viável seguir com 
uma visão estreita, nos limites- do espaço isolado de 
govemabilidade de cada prefeitura ou nos limites da 
atlibuição da burocracia de cada entidade estadual 
com atuação relevante na Região Metropolitana. É 
necessário sair da dualidade Fortaleza versus Go
verno Estadual e criar um novo paradigma, de alcan
ce metropolitano e de natureza multissetorial.- -- -

Há vários caminhos para a construção deste 
novo paradigma: um sistema de informações metro
politanas; um sistema intermodal de transportes de 
massa; urria inserção de qualidade daS Prefeituras 
Municipais nos Conselhos de Administração, da CA
GECE, da COELCE, do DETRAN, da COHAB, e de 
outras entidades eStaduais; um programa de apoio 
ao turismo, envolvendo os governos municipais; e a 
condução de projetas inovadores na área social, em 
parcelia com as prefeituras e a comunidade. 

A superação da pobreza e a construção do Cea
_rá moderno, justo, competttivo e democrático são de
safios que não cabem na visão pequena dos espaços 
municipais e das burocracias das entidades estaduais. 
Uma autoridade metropolitana podería ser o foco de 
convergência das vontades, da criatividade e dos re
curscs para o enfrentamento destes desafios. 

Estas- foram algumas conclusões oriundas do 
Seminário Fortaleza 2.020, realizado no âmbito dÓ 

_Centro Industrial do Ceará, a partir de informaÇões tra· 
zidas pelo Dr. Rodrigo Lopes, responsável pelo plano 
estratégico do Rio de Janeiro, e de dados colhidos no 
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levantamento realizado em Fortaleza, por ação do 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento. • 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân
tara, o Sr. Lúdio Coelho deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Valmir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobrE~; Senador Guilherme Palmei
ra. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam 
Borges. S. Ex• dispõe de vinte minutos. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) :
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho à tribu
na para fazer uma reflexão, junlamente com todos 
os nossos Colegas presentes e os que estão em 
seus gabinetes, .sobre uma questão que está nos 
jornais e em outros meios de comunicação. Trata-se 
da tão decantada reforma agrária, e no caminho de 
casa para o Senado, ouvindo a CBN, alguém se pro
nunciou sobre este tema. 

Sr. Presidente, após uma avaliação, cheguei à 
conclusão de que o grande conflito ocorrido no Pará 
reflete resquícios de uma luta ideológica. Sabe-se 
que em todo mundo há uma nova mentalidade. Há 
alguns anos, Kari Marx, o grande teórico, afirmava 
que as revoluções deveriam vir do campo para as ci
dades. Isso prova que houve um grande erro tático 
de alguns dos nossos militantes quando se embre
nharam na selva amazónica e ficaram sitiados, isola
dos, mas se estivessem estralegicamente posiciona
dos os trabalhos de guerrilha estariam assentados 
nos grandes centros urbanos, com todos os meca
nismos utilizados. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente, os dinossau
ros, os trogloditas ideológicos, ainda permanecem fir
mes. O Brasil mudou. O mundo mudou. Kari Marx teo
rizou, sim. Após o feudalismo, com a Revolução Indus
trial, a sociedade começou a sofrer mudanças, teorias 
foram elaboradas e, a partir daquele momento, só hou
ve uma falha, que consideramos fatal, em relação à in
teligência, ao discernimento do ser humano. 

Haveria uma estagnação fantástica se a um 
Estado fossem dadas todas as riquezas do mundo, 
as quais pudessem ser igualmente distribuídas a to
dos os cidadãos, pois o in-dividualismo prevaleceria 
justamente pela capacidade do discernimento de 
que é dotado o ser humano, Sr. Presidente. 

Estamos bastante preocupados ainda com essas 
ondas, com esses resquícios que ainda percorrem os 
campos do País e as suas comunidades rurícolas. 

Imaginem o Estado tendo condições de desa
propriar terras para fazer os assentamenlos dos 
sem-terra. Penso que isso é justo, correto. Agora, há 
uma manipulação política terrível e irresponsável da 
ignorância e da miséria por algumas lideranças que 
não têm o compromisso com esse País, incitando 
essas pessoas a levantarem uma bandeira e mar
charem contra o Estado. 

Hoje, o grande movimento, com esse resquício 
de atraso, de irresponsabilidade política, ainda preo
cupa a Nação. o cÓnfronto havido no Pará foi um 
desastre, pois ninguém aprovou o que lá aconteceu. 
Mas, Sr. Presidente, a conspiração continua. 

E nós, o que podemos fazer? 
Só existe uma coisa que pode garantir o equilí

brio enlre essas forças da sociedade, principalmente 
-no regime democrático: a justiça, a observação do 
conjunto de leis do País. 

Não tenho bens, vivo dos proventos do Senado 
Federal, mas tenho uma responsabilidade grande 
para com este País, como todos os outros Colegas e 
os brasileiros, de um modo geral. 

Os sem-terra marcham com a bandeira ergui
da. Daqui a pouco, Sr. Presidente, teremos os ~em
teta, os sem-sandálias, os sem-sapatos, os sem-es
tudo, os estúpidos, os sábios. Nossa sociedade pre
cisa se organizar e agir segundb os princípios legais. 

Quando observo o poder do capital japonês, os 
Jobbles de empresários japoneses, que compraram 
quase 1 O% oos centros comerciais de alguns esta
dos norte-americanos, vejo que, infelizmente, temos 
que respeitar esse trânsito, essa forma de fazer. 

Há, de um lado, os resquícios da mentalidade 
estatizante e, do outro, os ideais da livre iniciativa, 
da propriedade privada, da livre negociação dos 
meios de produção, da produção intelectual, do di-
reito de livre manifestação. -

O mundo mudou, a muro de Berlim caiu, sendo 
um marco nessa mudança. 

A Revolução de 1917, na União Soviética, tam
bém levantou uma bandeira em nome da justiça, da 
liberdade e da igualdade. Questiono-me sobre qual 
é a diferença entre os ditadores de direita e os de 
esquerda? O ditador de esquerda é muito pior que o 
de direila, este ainda procura ser mais benevolente 
em uma abertura intelectual, de composição, como 
observamos em nossa história brasileira. Na Rússia, 
repito, uma ditadura de esquerda, milhares e milha
res de vidas foram ceifadas em nome da justiça, da 
igualdade, da liberdade. 

É verdade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
-res, que precisamos ter um equilíbrio. Se o País tem 
possibifidades de minimizar um problema, vamos 
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fazê-lo. O Presidente Fernando Henrique Cardoso 
criou .o Ministério Extraordinário da Reforma Agrária, 
que e uma adaptação do Incra, aparelhando-o. As 
áreas de conflito foram mapeadas pelo Brasil afora. 
Onde houver propriedades improdutivas, que haja 
um entendimento do dono das terras com o próprio 
Estado para o beneficio social. Isso é correto, justo. 
Porque não? · 

Agora, é inacettável manipular esses cidadãos 
de bem, as pessoas sem posses para o conflito· e de • • • 
outro lado, pegar o braço armado do Estado totalmen-
te despreparado. Vejam o conflito, vejam o sangue que 
corre por irresponsabilidade e despreparo das partes, 
tanto do Estado, quanto de algumas ações politicas. 
As pessoas não marcham por marchar, não! 

Vamos arrebanhar, vamos juntar, vamos mobi
lizar os que estão fora do processo. Vamos organi
zar agora os meninos e meninas de rua, frutos da ig
norância, muitas vezes, frutos de um mau planeja
mento, frutos de uma má assistência do Estado na 
área de educação e em virtude da falta de esclareci
mento para que essas pessoas possam vir ao mun
do. De qualquer modo, esse é um exército de margi
nalizados. . 

Se o Estado brasileiro tivesse condições de fa
zer um recenseamento de quantos brasileiros nas
cem por dia em todo o Brasil, haveria condições de 
se diagnosticar qual seria a perfonnance de vida de 
cada cidadão brasileiro. 

Desta tribuna, gostaria de chamar a atenção 
para um fato grave: as Uderanças políticas que estão 
fomentando esse tipo de coisa trazem um grande pre
jufzo para o País. Precisamos cobrar providências por 
parte do Presidente da República e das autoridades, 
no sentido de que haja, dentro das necessidades so
ciais e dos interesses, as desapropriações. 

Mas não se deve fazer o que fizeram. Aqui 
desta tribuna, com muita coragem, digo que, hoje, o 
Es~do, para dar uma satisfação à opinião pUblica, 
esta fazendo as investigações no Pará. E daí? 
Como fica o outro lado? Lá morreram aqueles cida
dãos que foram manipulados, v~imas, em parte, da 
irresponsabilidade do Estado e, por outro lado, viti
mas dos ideólogos e ativistas que os impulsionaram, 
dizendo: "Marchem! Tomem! Avancem! Quebrem as 
barreiras!" E depois? Deveria ser feita. uma ampla 
apuração principalmente sobre a responsabilidade 
intelectual do ocorrido. 

Não estou aqui para defender fazendeiros. Es
tou aqui para, juntamente com· os nobres Senado
res, fazer uma reflexão. Essa é unia questão muito 
séria. É necessária uma reflexão quanto à neceSsi
dade de abrandarmos nossos procedimentos. lnclu-

sive, tudo é tão planejado, orquestrado e administra
.. · ·do politicamente que é anunciado um dia antes: 

"Olhem, se ·não fizerem assim, nós vamos fazerdes
se jeito, a invasão a organização, etc. • 

Temos de reunir toda a sociedade em tomo da 
questão conflito no campo. Quem são eles? Os do
nos de terra, os fazendeiros. E quem que está lá no 
campo? A Igreja, o padre, o pastor, os partidos polí
ticos, as autoridades, de um modo geral. Deveria ha
ver um encontro de'ªsas pessd'!s para se tentar en
contrar soluções. Aí é que eu digo: só há um cami
nho, o caminho da lei: A lei tem-de prevaleCer. 

. Sr. Presidente, o ranço ideológico já não existe 
mais, isso é coisa do passado. Nós não podemos 
mais tentar reverter o quadro e dizer que vamos tra
balhar a outra grande revolução se a história já vem 
passando há bastante tempo, se a humanidade vem 
guerreando e se debatendo há tempos. Hoje há um 
vácuo, e é nesse vácuo que ainda se procuram algu
mas alternativas. 

O nosso País é fantástico, apesar das nossas 
grandes necessidades. Ainda estamos engalinhan
do, somos um país jovem, e, por isso, acredito muito 
nesse Brasil, de verdade. É uma questão de tempo, 
talvez umas duas ou três décadas. 

. Faço parte do Partido que dá sustentação polí
tica ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. Sou 
do PMDB e tenho acompanhado algumas ações do 
Presidente e da sua a equipe, que considero acerta
das. Estamos adequando o País para as reformas, 
que, em sua grande maioria, são necessárias. 

O Presidente Itamar Franco governo num perfodo 
de transição. O Governo Fernando Henrique Cardoso 
está cumprindo a sua missão dura e dHícil de fazer as 
mudaiiças necessárias. É preciso que a.s reforniàs se
jam feitas. Essa é a marca do Governo Fernando Henri
que Cardoso. Para isso estamos nos organizando. 

Conflitos dessa natureza, os problemas agrá
rios, de maneira alguma maculam a imagem do Go
verno. Quando houve o escândalo, alguns disseram: 
isso vai salpicar no Presidente Fernando Henrique. 
Eu disse que isso não ocorreria. 

O que precisamos é melhorar, com urgência, o 
setor agrário, operacionalizá-lo por meio do Incra e 
do Ministério Extraordinário da Reforma Agrária. O 
restante estamos administrando. 

O País está vivendo uma fase de maturidade, 
tanto que o Governo hoje detém uma base parla
mentar muito grande, o que é muito importante. Sem 
base parlamentar, não se vai a lugar nenhum. 

Como estão assentadas as bases, vamos ca
minhar para as reformas, discuti-las. Esta é a grande 
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missão do Presidente Fernando Henrique Cardoso: O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - lnfe-
implantar as reformas, assim como foi a do Presidente lizmente, o tempo de V. Ex" esgotou-se há 3 minu-
ltamar Franco, após o impeachment do Presidente tos. Peço-lhe que seja breve, pois há outros orado-
Femando Collor de Mello: Antes disso, tivemos o nos- res inscritos, inclusive o próprio Senador Ademir An-
so President~ José Samey, a quem temos respeito e drade. 
cuja liderança seguimos. No seu governo ele enfrentou O SR. GIL VAN BORGES- Ouço o nobre Se-
"uma barra pesada". Depois de um período autoritário, nadar, pelo Estado do Pará, Ademir Andrade, que é 
com tudo represado, se não fosse um homem com o um dos líderes da Região Norte. 
equilíbrio e a sabedoria política do Presidente José O Sr. Ademir Andrade- Não queria interrom-
Samey, teríamos uma térrível dificuldade pela frente. pê-lo, mas Ex" faz uma provocação permanente no 
Graças a Deus, passamos por essas fases. sentido da nossa mánifestação. ·auero dizer que, em 

Hoje venho à tribuna para pedir a complacên- primeiro lugar, V. Ex• não está a par do que aconte-
cia, a paciência, a sabedoria e a maturidade das li- ceu no Pará. 
deranças políticas que ainda insistem em pôr essas O SR. GIL VAN BORGES- V. Exa. tem certeza? 
pessoas para marcharem contra a baioneta. Isso é O Sr. Ademir Andrade -Tenho. Vou explicar 
covardia, isso é desonestidade. o que ocorreu, para que V. Ex" se inteire e possa fa-

De um lado, colocam um braço armado do Es- zer um julgamento diferente. Senador Gilvam Bor-
lado, totalmente despreparado, desqualificado, que, ges, há dois anos e quatro meses esses mesmos 
a qualquer hora, pode puxar 0 gatilho e de outro, os trabalhadores rurais a que V. Ex"-se refere foram ex-

pulsos de suas terras pela Companhia Vale do Rio 
camponeses para avançar contra os soldados. Isso Doce, que hoje tem no meu Estado 1.167.000 hecta-
é suicídio, é confronto, é covardia demais. Acirram res de terra. Ela ganhou apenas 400 mil; administra 
os ânimos para que haja um conflito e depois dizem: as três reservas em consórcio com o lbama e grifou 
"É o Governo, é a autoridade "a" ou "b', é o fulano outras tantas áreas. Foi a Companhia Vale do Rio 
de tal. • Assim fica fácil. Doce que expulsou essas pessoas há dois anos e 

Gostaria de fazer um apelo a essas lideranças quatro meses - repito. Elas saíram e acamparam 
políticas, às lideranças religiosas, às lideranças de em Paraopebas, passaram oito meses esperando o 
uni modo geral, para que, ao orientarem os homens diálogo. Depois de 8 meses, cansados de esperar, 
que vivem no campo, não acirrem os ânimos, mas foram a Marabá e invadiram a sede do INCRA, que 
usem a tática da conversação. Poderão até reunir é uma grande sede, e lá ficaram oito meses acam-
representantes dos municípios de seus Estados e pados. Depois de um acordo com o INCRA e com 
fazer uma grande marcha para Brasília, sem violên- Governo, o INCRA os levou de volta para Paraope-

bas, onde eles passaram mais quatro meses aguar-
ela, e mostrar as necessidades do povo mobilizado. dando urna solução. Após isso, invadiram a fazenda 
Isso, sim, deve ser feito, mas reunir homens do cam- Rio Branco. o Governo tinha prometido assentá-los 
po, prepará-los e jogá-los contra os representantes em uma gleba cerca de 100 quilómetros de Parao-
do Estado, os soldados, é brincadeira. pebas. Passaram quatro meses e o Governo não 

Recentemente, li uma matéria sobre o episódio cumpriu o prometido. Eles, então, invadiram a Fa-
do Carandiru, que já não se refere a essa parte ideo- zenda Rio Branco. Quando Presidente do INCRA, o 
lógica, em que se mostrava a rejeiçao da sociedade. Sr. Francisco Graziano decidiu comprar a Fazenda 
O que foi que o Estado alegou? Alegou que os presi- Rio Branco para assentar esses trabalhadores. 
diários partiram para cinia dos policiais, e houve Ocorre que na Fazenda Rio Branco - no dia 2 de 
aquele confronto terrível. Isso é diferente do que outubro de 1995, fui junto com Graziano, para entre-
está havendo no campo. gar a fazenda a esses trabalhadores sem-terra -, só 

sr. Presidente, ao encerrar minhas palavras, couberam 400 famílias; quase 600 faml1ias ficaram 
_ _ sem terra. Nessa ocasião os camponeses já haviam 

reitero o apelo que fiz desta tribuna às lideranças se deslocado para 0 Município de Curionópolis, 
políticas para que mudem a estratégia, para que não onde continuaram acampados. Quando Francisco 
levem inocentes a derramar sangue no campo. Isso Graziano deu essa terra aos trabalhadores, eles pro-
é demasiada covardia. meteram não invadir nenhuma terra enquanto espe-

Ficam aqui os meus protestos contra a manipu- ravam a decisão do Governo de lhes arrumar outra 
lação. terra. Eles tinham sugerido ao INCRA a fazendaMa-

0 Sr. Ademir Andrade - Permite-me V. Ex• caxeira. o próprio dono da Macaxeira estava inte-
um aparte? ressado em negociar a propriedade. __ Ocorre que a 

O SR. GIL VAN BORGES- De quantos minu- burocracia governamental- a saída do Sr. Francisco 
tos disponho, Sr. Presidente? Graziano evidentemente prejudicou muito toda essa 
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negociação - fez com que esses trabalhadores es
perassem do dia 2 de outubro do ano passado até 
abril último, quando ocorreu o fato a que V. Ex• se 
referiu. Cansados de esperar, após seis meses de 
expectativa, sem solução para o seu problema, eles 
decidiram caminhar até Marabá, ou melhor, até Be
lém - eles pretendiam ir até Belém. Desceram 30km 
de Curionópolis para Eldorado e mais Skm de Eldo
rado na direção de Marabá. Cansados - no grupo 
havia mulheres e cria~s -, solicitaram ao Governo 
transporte e alimentação, para que pudessem che
gar até Marabá para negociar suas necessidades. O 
Governo foi intransigente. Eles fecharam a estrada 
na terça-feira. A polícia foi lá. Eles deram um prazo 
para a polícia arrumar transporte e alimentação e 
desobstruíram a estrada. Na quarta-feira, a polícia 
voltou, dando o recado de que não seriam atendidos 
nas suas reivindicações, de que eles pudessem te- -
char a estrada, e eles o fizeram. A Polícia, então, 
veio com a ordem de desobstruir a estrada a qual
quer custo. Agora, surge toda essa história de que 
fazendeiros pagaram a Polícia, etc. Penso que não 
há nada de ideológico nessa questão. V. Ex", evi
dentemente, tem uma posição ideológica. V. Ex" é 
um homem conservador, de direita. -

O SR. GILVAM BORGES- Muito obrigado. 

O Sr. Ademir Andrade- V. Ex" defende os 
seus pontos de vista - o que é lícito -, e cada um de 
nós deve defender o seu. A reforma agrária, para 
nós, não é questão ideológica; é questão de neces
sidade. Os países capitalistas que mais progrediram, 
fizeram-no com reforma agrária: os Estados Unidos, 
o Japão, o México. Todos fizeram reforma agrária. O 
Brasil precisa, mais do que todos eles, de reforma 
agrária. O Brasil produz 70 milhões de toneladas de. 
grãos e pode chegar a 700 milhões. A reforma agrá
ria é uma neeessidade imperativa. O que ocorre é 
que, infelizmente, o nosso Congresso é extrema
mente conservador e não permite que se facilite a 
concretização da reforma agrária. As pessoas têm 
medo dela como quem tem medo de bicho-papão. 
Como V. Ex" não é proprietário de terras, penso que 
deveria ser um dos primeiros a defender, a incenti
var, a estimular a reforma agrária. A luta desses tra
balhadores sem-terra, Senador Gilvam Borges, é a 
última alternativa que lhes resta. Quando eles falam 
para quem não quer ouvi-los, alguma coisa deve ser 
feita para que sejam ouvidos. Era a manifestação 
que queria fazer, atendendo à provocação de V. Ex•. 

O SR. GILVAM BORGES- Agradeço o aparte 
do n<Jbre Senador Ademir Andrade. 

Estereotipar é muito fácil. V. Ex" se intitula um 
homem de esquerda, mas, para mim, não faz muita 
diferença ser de direita ou de esquerda, pois acredi-

to somente nos homens. Mas V. Ex• ainda é um dra
gão, é um dinossauro que se mantém na retaguar
da. Tenho sempre acompanhado seu comportamen
to nas suas manifestações que, em detr:. nento de 
todos os seus colegas, está sempre numa redoma 
de dignidade, de honestidade; é um Senador que 
merece todo o nosso respeito. Se me permite, V. Ex• 
não pode ter o direito de me esto;reotipar, carimbar, 
pois venho trazer um questionamento desta tribuna. 

Como posso ser contra um camponês ou um 
fazendeiro, se não tenho a menor dúvida do banzo, 
da ressaca ideológica que existem por trás disso 
tudo? Talvez sejam as últimas bandeirinhas de ma
nipulação de idéias ·e mentes. Levaremos ainda 
mais uns dez anos para que isso se amenize. 

Sr. Presidente, o nosso apelo é para que o Es
tado invista maciçamente na educação. Somente a 
educação liberta o homem desses estereótipos e 
marcas que lhe são carimbadas, tanto de direita 
quanto de esquerda. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So

bre a mesa, requerimento que será lido pelo ·sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Lúdio Coelh(). 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N2 452, 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art. 216 do Regi

mento Interno do Senado Federal, combinado com o 
previsto no art. 50, § 22 da Constituição Federal, re
queiro seja encaminhada ao Exm0 Sr. Ministro das Mi
nas e Energia a seguinte solicitação de informações: 

1. Qual é o resultado obtido pela 
CVRD com os estudos realizados na área 
do decreto de lavra n2 74.509, de 5 de se
tembro de 1974, com relação à pesquisa de 
ouro? ··· 

2. Qual a localização exala dos extre
mos da área estabelecida neste decreto, de
vidamente plotados em mapas? 

3. Quantos furos de sondagens foram 
feitos e qual a localização exala, plotada em 
mapa, de todos os que foram realizados na 
área deste decreto? · 

4. Quantos furos foram feitos dentro da 
área de Serra Pelada e qual o resultado 
destes furos e a sua localização exala plot.' 
da em mapa? 

· 5. Como se apresenta o 
co da área ~m QPC)""~,.... 
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definições de profundidade em que o ouro 
foi encontrado e a cota destes furos? 

6. O que diz o relatório técnico de son
dagem que estabeleceu as reservas em 150 
toneladas de ouro? 

Justificação 

Através do meu requerimento n• 28/96, dirigido 
a S. Ex" o Ministro das Minas Energia, fiz alguns 
questionamentos referéntes à área de atuação da 
Companhia Vale do Rio Doce, tendo obtido da em
presa alguns dados que na realidade não respon
dem às nossas indagações, razão pela qual temos 
necessidade de que sejam complementadas as in
formações solicitadas. 

Ademais, persiste a polêmica a respeito da lo
calização dos furos das sondagens, pois temos in
formações dando conta que alguns furos foram fei
tos na própria Serra Pelada e não apenas na deno
minada Serra Leste. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1996.- Se
nador Adem ir Andrade, 

(À Mesa para decisão.) 

O .SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno da Casa. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 1• Secretário em exercí
cio, Senador Lúdio Coelho. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 21, DE 1996 

Modifica o inciso V do§ 22 do art. 58 
da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao Texto Constitucional. 

Artigo único. O inciso V do § 2• do art. 58 da 
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 58. ·················--·······-··-····--···· ... 

§ 2° Às comissões, em razão da maté
ria de sua competência, cabe: 

V - convocar qualquer· autoridade ou 
cidadão para prestar depoimento, implican
do crime de desobediência e condução 
coercitíva a ausênci{!. sem justificação ade-

quada, observado ainda, no que couber, o 
disposto no art. 50, caput;" 

Justificação 

A importância das comissõeS no partamento 
moderno já foi acentuada por muitos. Nas palavras 
de José Alfredo de Oliveira Baracho a cOmissão é 
como um microcosmo do plenário, permitindo a cele
ridade e o aperfeiçoamento técnico do processo le
gislativo. {apu!:! Celso Ribeiro Bastos, Comentários 
à Constituição do B"rasil, Ed. Saraiva, 1995, 4° vol., 
tomo I, p. 258). 

Em nosáo País, as comissões parlamentares 
vêm prestando valiosos serviços ao Congresso Na
cional. Devemos, registrar, a propósito, que os pOde
res das comissões pâ.rtamêntares foram fortalecidos 
e ampliados pelo legislador constituinte de 1988. 

Não obstante, ainda há falhas no que diz res
peito ao funcionamento das comissões, sendo ne
cessário saná-las. 

Com efeito, um aos problemas enfrentados pe
las comissões ao desenvolver os seus trabalhos tem 
sido o não-comparecimento de pessoas, inclusive 
autoridades públicas, que solicitadas a prestar de
poimentos em assuntos de interesse público, por ve
zes se ausentam sem maiores explicações. 

A presente Proposta de Emenda à Constituição 
tem o objetivo de ultrapassar esse obstáculo que ora 
dificulta o bom desenrolar das atividades nas comis
sões parlamentares. 

Destarte, pretende-se, com a proposição que 
ora submetemos a apreciação dos nobres pares, al
terar a redação do inciso V do § 2° do art. 58 do Es
tatuto Supremo. 

A redação atual do dispositivo em tela diz que 
cabe às comissões, em razão da matéria de sua 
competência, solicitar o depoimento de qualquer au
toridade ou cidadão. Isso implica que não há obriga
ção da autoridade ou cidadão depor, caso não quei
ra, o que, não raro, tem acontecido. 

É certo que o art. 50, caput, da Lei Maior, pre
vê a convocação de Ministros de Estado ou quais
quer titulares de órgãos diretamente subordinados à 
Presidência da República para prestarem depoimen
to em assunto previamente determinado, importando 
em crime de responsabilidade a ausência sem justifi
cação adequada. 

Entretanto, observe-se que esse preceptivo al
cança com força vinculativa ·apenas os Ministros de · 
Estado e titulares de óroãns diretamente subordina
dos à Presidência . dâ República, esses últimos, 
aliás, acrescentados pela Emenda :constitucional de 
Revisão n° 2, de 1994. 



00376 ANAIS DO SENADO fEDERAL Maio de 1996 

Daí a necessidade da modificação constante 
da proposição que ora justificamos, que pretende a 
seguinte redação para o inciso V do § 2° do art. 58 
da Lei Maior: 

'Art. 58 ............................. ·-·-·----·-

§ 2• Às comissões, em razão da maté
ria de sua competência, cabe: 

V - conv<lPar qualquer autoridade ou 
cidadão para prestar depoimento, implican
do crime de desobediência e condução 
coercitiva a ausência sem justificação ade
quada, observado ainda, no que couber, o 
disposto no art. 50, caput; 

Por conseguinte, se a autoridade ou cidadão, 
uma vez convocado para prestar depoimento peran
te comissão parlamentar, não corhpárecer, nem 
apresentar justificação adequada, cometerá crime 
de desobediência e será conduzido coercitivamente 
à presença da comissão. 

A propós~o. devemos anotar que o crime de 
desobediência está tipificado em nosso Código Pe
nal como desobedecer à ordem legal de funcionário 
público (art. 330). 

Por seu turno, a condução coercitiva de de
poente também está prevista em nosso direito (vg. 
art. 218 do Código de Processo Penal). 

De outra parte, em sendo autoridade o convo
cado será observado ainda o disposto no art. 50 da 
Constituição Federal que prevê crime de responsa
bilidade em caso de ausência injustificada a chama
mento de comissão. 

Ante todo o exposto e em face da especial re
levância da proposta de Emenda à Constituição que 
ora apresentamos, solicitamos aos ilustres Congres
sistas o seu acolhimento. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1996. - José 
lgnácio Ferreira ...: Pedro Simon - Osmar Dias - José 
Bianco- Lucídio Portella- Beni V eras- Bello Parga
Joel de Hollanda- Casildo Maldaner- Gerscn Camata 
- Jonas Pinheiro - Raviano Melo - Valmir Campelo -
Ronaldo Cunha Lima - Elcio Alvares - Carlos Bezerra 
Nabor Junior- José Eduardo Outra- Benecfrta da Silva 
- Lúcio Alcântara - Marina Silva - Gilvan Borges - Ro
berto Freire - Edison Lobão - Totó Cavalcante - Ro
berto Requião - Sérgio Machado - Levi Dias - Lúdio 
Coelho - Carlos Wilson. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SEÇÃO VIl 
Das Comissões 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas 
terão comissões permanentes e temporárias, consti
tuídas na forma e com as atribuições previstas no 
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua 
criação. 

§1° Na constituição das Mesas e de cada co
missão, é assegurada, tanto quanto possível, a rep
resentação proporciõnal dos pa.rtidos ou dos blocos 
parlamentares que participam da respectiva Casa. 

§ 2° Às Comissões, em razão da matéria de 
sua competência, cabe: 

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, 
na forma do regimento, a compefência do plenário, 
salvo se houver recurso de um décimo dos membros 
da Casa; 

11 - realizar audiências públicas com entidades 
da sociedade civil; 

III -_convocar Ministros de Estado para prestar 
informações sobre assuntos inerentes a suas atribui-
ções; · 

IV - receber petições, reclamações, repre
sentações ou queixas de qualquer pessoa contra 
atos ou omissões das autoridades ou entidades pú
blicas; 

V - solicitar depoimento de qualquer autorida
de ou cidadão; 

VI - apreciar programas de obras, planos na
cionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre eles emitir parecer. 

§ 3° As comissões parlamentares de inquérito, 
que terão poderes de investigação próprios das au
toridades judiciais, além de outros previstos nos re
gimentos das respectivas Casas, serão criadas pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em 
conjunto ou separadamente, mediante requerimento 
de um terço de seus membros, para a apuração de 
fato determinado e por prazo certo, sendo suas con
clusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério 
Público, para que promova a responsabilidade civil 
ou criminal dos infratores. 

§ 4° Durante o recesso, haverá uma comissão 
representativa do Congresso Nacional, eleita por 
suas Casas na última sessão _ordinária do período 
legislativo, com atribuições definidas no regimento 
comum, cuja composição reproduzirá, quanto possí
vel, a proporcionalidade da representação partidária. 
••••••••••••••••••••••••••~••••~••;;; ••• -•••••••• ooooooooo.ooo••••••n••••••••••••••• 

À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
proposta de emenda à Constituição que àcaba de 
ser lida está sujeita a disposições específicas cons
tantes dos artigos 354 e seguintes do Regimento ln
temo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho. 

S. Ex" dispõe de vi~te minutos. 
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, anteontem, esta
va em Buenos Aires numa reunião do Mercosul, 
quando tomei conhecimento da invasão do Ministé
rio da Fazenda aqui, em Brasília. 

Acompanhei, com bastante preocupação, o 
pronunciamento dos Srs. Senadores e as notícias na 
imprensa nacional sobre a invasão no Ministério da 
Fazenda e nas usinas de geração e distribuição de 
energia elétrica. Ouvimos há pouco o pronunciamen
to do Senador Gilvam Borges. Na minha avaliação, 
isso faz parte de uma mesma linha de procedimento. 
Existe uma corrente minoritária de opinião pública 
que deseja contestar a ordem e a lei. 

Quero falar aos Senadores do meu País, trazer _ 
o meu apoio ao Senhor Presidente da República e 
lembrar que a grande maioria silenciosa desta Na
ção que elegeu Sua Excelência para fazer as refor
mas de que a Nação precisa, as reformas que o 
candidato Fernando Henrique Cardoso prometeu à 
Nação, deseja que essas reformas sejam feitas den
tro da ordem, da lei e com respeito à Constituição. -

Quero afirmar aqui que o Presidente Fernando 
Henrique precisa estar muito atento ao que a Nação 
deseja, para que Sua Excelência leve a bom termo 
as reformas, não obstante as provocações. 

Hoje, li em jornais de grande circulação em 
nosso País ameaças feitas pelo Sindicato dos Eletri- -
citários, no sentido de que iam invadir mais usinas 
de geraçãd e distribuição de energia, caso não fos
sem atendidas as suas reivindicações. 

A Nação precisa estar atenta. Não podemos 
permitir o desrespeito à autoridade constituída. O 
Presidente da República precisa ter a cautela que 
sempre teve na condução da administração pública 
do nosso País, mas deve ter energia suficiente para 
resguardar os interesses maiores da nossa Pátri11. 

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

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 

S. Ex" dispõe de até 20 minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero trazer, 
mais uma vez, a esta sessão do Senado a questão 
ae mais um conflito que se avizinha no nosso Es!d
do do Pará. 

O Liberal, jornal de maior circulação no Pará, 
traz manchete abordando o problema do aumento 
de tensão em Serra Pelada, falando de lideranças 
ameaçadas de morte, apontando uma série de-pos
sibilidades de acontecimentos em função da falta de 
entendimento entre os garimpeiros e a Companhia 
Vale do Rio Doce. 

Sr. Presidente, tenho defendido permanente
mente nesta Casa que aquela área, por direito, per
tence aos garimpeiros da Cooperativa de Serra Pe
lada, porque foram eles-que a descobriram em 1970 
a lá começaram a trabalhar. A Vale surgiu posteriOr
mente a esse trabalho, tentando se apresentar como 
dona, utilizando-se de um alvará de decreto de lavra 
concedido para minério de ferro em 197 4. Passa
·ram-se seis anos sem que ela absolutamente_ nada 
tivesse feito. Portanto, esse alvará deveria ter. cadu
cado, além do que havia uma dúvida muito grande 
sobre se ele englobava realmente a área de Serra 
Pelada ou não. Posteriormente, a ConstituiÇão brasi
leira, por proposta nossa, estabeleceu que os garim, 
peiros teriam prioridade no direito de exploração da 
área onde estivessem aluando. Agora, depois de de
zessete anos de verdadeira perseguição feita pela 
Companhia Vale do Rio Doce e pelo Departamento 
de Produção Mineral contra os garimpeiros de Serra 
·Pelada,- por uma ação persistente e constante de 
chantagem, de perseguição, de dHicuttamento do tra
balho dos garimpeiros ao longo de anos ·e anos, essa 
empresa e esse órgão do Governo conseguiram afas
tar esses trabalhadores de Serra Pelada, pelo menos a 
grande maioria deles, quase 90% - eles eram 80 mil, 

· hoje estão reduzidos a 6 mil e poucos. 

Por um longo processo - a palavra correta que 
não me vinha à memória naquele momento era sa
botagem - de sabotagem, a Vale do Rio Doce e o 
Departamento Nacional de Produção Mineral conse
guiram afastar os garimpeiros pelo cansaço. 

Depois de fazer com que eles fossem embora 
- o lago onde está o ouro, a localidade da cava hoje 
tem um lago de mais de 70 metros de profundidade; 
portanto, necessitando de muitos recursos para se 
fazer a exploração do ouro -, eles começaram a fa
zer há cerca de um ano e meio o que hós, que sem
pre defendemos a democratização da exploração da 
riqueza mineral no nosso País e principalmente no 
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que se refere ao ouro, à cassiterita-e às, pedras 
·preciosas, e que já defendíamos que fosse feito há 
muito tempo, ou seja, um estudo geológico do ga
rimpo, com perfurações de sondagem para estu
dar o solo. 

Se o Governo tivesse o mínimo de boa vonta
de, o que faria ao longo de todos esses anos? Teria 
colocado uma equipe técnica do Departamento Na
cional de Produção Mineral para fazer a sondagem, 
para orientar o garimpefro onde deveria e onde não 
deveria trabalhar, para que o garimpeiro não traba
lhasse no escuro como sempre fez, facilitando o tra
balho dele, orientando, ensinando novas técnicas. 
Muito pelo contrário, eles só chantagearam e sabo
taram o garimpo durante todos esses anos. Depois 
de todo esse tempo, começaram a fazer a sonda
gem. Ora, é evidente que a sondagem não visa mais 
a servir aos garimpeiros; a sondagem visa a que a 
Companhia Vale do Rio Doce faça a exploração da 
mina. 

Durante um ano e meio, fizeram essa sonda
gem. Inclusive, critiquei veemente a Cooperativa dos 
Garimpeiros, porque esta permitiu que a Companhia 
Vale do Rio Doce fizesse a sondagem sem um 
acompanhamento por parte dos garimpeiros e dos 
diretores da cooperativa. Eles infomnaram que esta
vam impossibilitados de fazer o acompanhamento, 
porque a Vale do Rio Doce trabalhava cercada pela 
Polícia Federal. Eu disse: "Se fosse na minha casa, 
isso não aconteceria, assim como não deveria acon
tecer na de vocês. Vocês estão errando ao deixarem 
isso ocorrer". 

Sabendo das pesquisas que estavam sendo 
feitas, no dia 27 de janeiro, encaminhei um requeri
mento, através desta Casa, solicitando que a Vale 
do Rio Doce informasse ao Senado Federal o resul
tado das suas pesquisas naquele garimpo. Passa
dos 20 dias, a Vale do Rio Doce anunciou a desco
berta de 150 toneladas de ouro na Serra Leste, que 
não fica distante nem mesmo 1 ,5 quilómetros de 
Serra Pelada. 

Ora, a partir daí, surgiram dúvidas. A respos
ta da Vale do Rio Doce não atende ao que pergun
tei. Inclusive, hoje, estou fazendo outro requeri
mento, reiterando o requerimento anterior, para 
que algumas questões sejam definitivamente es
clarecidas. 

O Sr Ernandes Amorim - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. AD EMIR ANDRADE- Com muita satis
fação, concedo o aparte ao Senador Ernandes 
Amorim. 

O Sr. Ernandes Amorim - Senador Ademir 
Andrade, tenho acompanhado o trabalho de V. Ex• 
em relação·a essa questão. Sou oriundo de uma re
gião, onde o meu município -é detentor da maior 
mina de cassiterita do mundo, Ariquemes, Rondônia. 
Sabemos que neste Brasil mais de 400 mil garimpei
ros estão aí à margem da lei após 1988, quando o 
DNPM ficou de regulamentar a profissão desses tra
balhadores e não o fez. O DNPM jamais se preocu
pou em defender os interesses dos garimpeiros. 
Esse órgão do Governo sempre" teve diretores afina
dos com a Vale do Rio Doce, com a Paranapanema 
e, por isso o garimpeiro ficou esse tempo todo aban
donado, marginalizado. Quando se descobriu essa 
mina de ouro no Pará, assim como a de cassiterita 
em Rondônia, evidentemente a guarida para a lega
lização era das grandes empresas -no passado era 
da Paranapanema e nesse caso é da Vale do Rio 
Doce. Em reunião esta semana, junto aós Presiden
tes do BNDES e da Vale, em todas as exposições 
que fizeram, vemos que não há necessidade da ven
da âa Companhia Vale do Rio Doce. E dizem até 
que com o dinheiro da venda dessa estatal o Gover
no quer fazer assentamentos. Se se respeitasse o 
direito de 6 mil garimpeiros hoje naquela área, eles 
continuariam ali trabalhando e produzindo riquezas 
para o País dentro de uma profissão quê aprende
ram a trabalhar. Mas se retirarem eles de lá para dar 
a mina à Vale, e esta vender o garimpo para grupos 
estrangeiros ou cap~al estrangeiro, evidentemente, 
que essa gente ficará desempregada. O que arreca
dare-m com a venda da Vale não dará para assentar 
os sem-terra que existem. Imaginem se aos sem-ter
ra acumular o número de garimpeiros que exploram 
esses setores? A Vale nem sabe o que tem na Ama
zônia. Temos informações de técnicos que fizeram o 
levantamento na CPJ da Mineração que avaliaram o 
subsolo da Amazônia em 1 trilhão e 500 milhões de 
reais. Senador Ademir Andrade, querem entregar 
por 5 ou 1 O bilhões de dólares um património como 
é a Vale e o subsolo da Região Norte ou da Amazô
nia. Tratando-se dessa mina de ouro, evidentemen
te, que os garimpeiros deveriam ser o dono dessa 
exploração, porque a própfiaConstituição :... da qual 
V. Ex' participou de sua elaboração em 88- deu po
deres às cooperativas e aos garimpeiros que esti
vessem naquela área para serem os dono~. ou seja, 
os_ requerentes dessas jazidas. Por isso V. Ex• tem 
_razão. Oxalá que o Presidente, junto ao DNPM e ao 
Ministro das Minas e Energia, reconheça os direitos 
de tanta gente que, não só nesse garimpo, mas tam
bém em Rondônia, à mercê da sorte, sequer, tem 
um amparo legal. Por isso parabenizo V. Ex• por 
este discurso. 
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O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço a V. 
Ex•, Senador Emandes Amorim. 

Reitero, portanto, o meu pedido de informação 
à Companhia Vale do Rio Doce. Faço questão, Sr. 
Presidente, de chamar a atenção do que estou que
rendo saber, porque, agora, estou sendo extrema
mente claro para que a Vale responda, sem fugir da
quilo que precisamos saber. 

São as seguintes '\s informações solicitadas: 

1. Qual é o resuttado obtido pela CVRD 
com os estudos realizados na área do Decreto 
de Lavra n• 74.509, de dezembro de 1974, 
com relação à pesquisa de ouro? 

E o que interessa de fato: 
2. Qual é a localização exala dos ex

tremos da área estabelecidos neste decreto, 
devidamente plotados em mapas? 

3. Quantos furos de sondagens foram 
feitos e qual a localização exata, plotada em 
mapa, de todos os que foram realizados na 
área desse decreto? 

4. Quantos furos foram feitos dentro da 
área de Serra Pelada e qual o resultado 
desses furns e a sua localização exata. plo
tada em mapa? 

5. Como se apresenta o mapa geológi
co da área em questão, com as respectivas 
definições de profundidade em que o ouro 
foi encontrado e a cota desses furos? 

6. O que diz o relatório técnico de son
dagem que estabeleceu as reservas em 150 
toneladas de ouro? 

Ora, esses fatos são absolutamente desconhe
cidos da Nação brasileira, e não sei se o Departa
mento Nacional de Produção Mineral tem conheci
mento do resultado dessa sondagem. 

O Senador Ernahdes Amorim mencionou aqui, 
mas a verdade é que o Departamento Nacional de 
Produção Mineral é comandado pelo lbram- Institu
to Brasileiro de Mineração. Quem define, difige, 
manda, segue as técnicas é o lbram, associação 
que congrega todas as grandes mineradoras deste 
País. É ele que dita as normas da nossa política mi
neral e diz como o DNPM deve agir. O DNPM tem 
sido, ao longo de toda sua história, inimigo da micro~ 
mineração, inimigo do garimpeiro, inimigo daquele 
que tem condição de explorar a riqueza, ganhar al
guma coisa com ela e reinvestir, aplicar, trazendo . 
desenvolvimento a sua própria região. 

O meu Estado cresceu muito; é um Estado que 
tem imensas cidades que se consolidaram e se 

constituíram com o garimpo. Cidades como- Reden
ção, no sul do F:frá, cidades como Altamira, ltaituba 
cresceram· e se consolidaram com o garimpo, com a 
exploração do ouro pelo cidadão comum. 

A grande empresa, quando chega na <:cea, em
prega pouca gente, ganha uma fábut:. de recursos, 
nada paga ao Estado, porque ganna concessão de 
graça - o Estado lhe dá a concessão da exploração 
mineral sem cobrar absolutamente nada. Sobre o 
ouro, paga 1% de i01posto, quando paga, e sempre 
leva o dinheiro para reinvestir ou aplicar em outras 
regiões do País. 

De forma que essa situação em Serra Pelada 
está muito grave, muito mais do que se possa imagi
nar. Os garimpeiros, a partir deste final de semana, 
resolveram radicalizar a luta porque depois que de
nunciamos aqui desta tribuna que uma juíza fedéral 
sentenciou que a propriedade não é da Vale, esta 
recuou e começou a negociar. 

A negociação que a Companhia Vale do Rio 
Doce propõe se restringe a indenizar os garimpeiros 
que estão dentro de Serra Pelada - 6 mil ga.Dmpei
ros -, pagar a eles as benfeitorias de suas casas, de 
suas terras para mandá-los embora, como também 
fazer um projeto com empregos, não sei exatamente 
como. O que ela quer é resolver o problema desses 
6 mil. Ocorre que a Cooperativa tem 22,7 mil asso
ciados, pessoas que foram donas de barrancos e ti
nham alguma participação. 

Serra Pelada foi um processo interessantíssi
mo de divisão de riqueza. O dono do barranco ven
dia ações desse barranco por toda a região. Na re
gião do Sul do Paná e do Maranhão, não há médico, 
dentista, dono de padaria que não seja sócio de um 
barranco em Serra Pelada. Compraram um, dois ou 
três por cento de um barranco, a fim de que o dono 
original captasse dinheiro e fizesse o rebaixamento 
para a procura do ouro. Essa questão envolveu mi' 
lhares de pessoas. 

Os sócios dessa cooperativa propõem ao Go
verno receber uma indenização ou que o Governo 
deixe, definitivamente, tanto Serra Pelada quanto 
Serra Leste - é uma coisa só- para eles, para que 
possam, a partir daí, contratar empresas e fazer 
qualquer tipo de negociação. Não falta empresário 
que queira explorar em associação com a cooperati
va, que teria a sua participação no processo de ex
ploração. Mas a Vale está intransigente, diz que é 
dona e que está acabada a conversa. 

Há, portanto, a iminência de um·novo conflito 
no Estado do Paná. Os garimpeiros estão reunidos e 
resolveram paralisar as sondas. da Vale do Rio 
Doce. Não. aceitam que a indenização seja feita, ex-
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clusivamente, para as 6 mil pessoas que estão em 
Serra Pelada, conforme a Vale, agora, está propon
do. Antes, ela não queria conversa de espécie algu
ma, mas depois que denunciamos e trouxemos a 
sentença da juiza aqui e mostramos que ela não tem 
direito sobre a área, a Companhia Vale do Rio Doce 
já está negociando, mas só quer negociar com os 6 
mil garimpeiros. 

Os jornais de hoje noticiam que os garimpeiros 
- creio que para um prócesso de negociação - es
tão querendo 2 bilhões de reais para abrir mão da 
exploração da riqueza dessa área. Para chegarem a 
esse valor, eles certamente avaliaram as 150 tonela
das de ouro que podem não ser apenas 150; podem 
ser 300, 400 toneladas ou muito mais do que isso. 
Ninguém conhece. A Vale trancou esses dados 
como uma caixa preta. 

Como ela é uma empresa pública, e a questão 
não pode viver escondida, não se trata de sigilo, es
tamos entregando à Mesa este pedido de informaçõ
es e, a partir daí, Sr. Presidente, havererr~s de defi
nir quem tem razão. Em nosso entendimento, a des
coberta foi feita no ouro de Serra Pelada. 

Solicito à Mesa que agilize o máximo possível 
o encaminhamento deste requerimento ao Ministro, 
porque isso poderá ajudar a definir essa questão. 
Solicito, também, que seja transcrita nos Anais do 
Senado, como uma forma de alerta para o Governo, 
para que novas chacinas não ocorrarrÇmatéria pu
blicada no jornal O Liberal de ontem, sob o título 
"Aumenta a Tensão em Serra". 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex" 
um aparte, Senador Ademir Andrade? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Com muita satis
fação, Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Antes que conclua, 
eu gostaria de dizer que ouvi o seu pronunciamento 
e penso que V. Ex" faz muito bem, como Senador 
pelo Pará, de alertar o Senado e a Nação e, por via 
de conseqüência, o próprio Governo para os fatos 
tão graves qu-e estão acontecendo no Pará, relacio
nados, mais uma vez, com o garimpo de Serra Pela
da. Não é somente agora-que temos acontecimentos 
dessa natureza naquela área; há muito tempo, V. 
Ex", mais do que ninguém, sabe que vêm ocorrendo 
ali, periodicamente, vários fatos que nos preocupam 
a todos. Agora que estamos realmente vivendo um 
período muito difícil no País, diante da crise social 
que se agrava como conseqüência da política eco
nómica de combate à inflação, evidentemente que o 
Governo tem que estar atento para o que diz V. Ex", 
sobretudo o Sr. Ministro de Minas e Energia e o Sr. 

Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, para evi
tar que mais um conflito de grande ou de menorreper
cussão posSil ali acontecer, como ocorreu no caso dos 
sem-terra Não podemos viver apenas a esperar que 
os fatos aconteçam para depois tomar as providências. 
Então, eu o estou ouvirido e quero dizer que V. Ex" 
está no caminho certo. Sou par1amenfar há mais de 40 
anos e sempre agi como V. Ex" faz neste momento. 
Espero que o Governo ouça V. Ex", que o S-r. Ministro 
das Minas e Energia !orne as proyidências adequadas 
e eficazes para ev~ar preventivamente qualquer acon
tecimento mais grave nessa área. Se for o caso, V. Ex" 
poderá, incluSive, mais adiante, Convidar -o Sr. Ministro 
de Minas e Energia para vir a uma das comissões -
talvez a de Infra-Estrutura elo Senado Federal -, a fim 
de dabater mais profundamente o assunto para que te
nhamos a solução para esse caso que envolve tantos 
milhares de trabalhadores brasileiros. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeçc a ma-
nifestação de V. Ex•. --

Quero acrescentar, Sr. Presidente, que o Senador 
Lúdio Coelho foi tão ráPido em seu pronunciamento que 
não tive tempo de aparteá-lo. Quando eu menos espe
rava, S. Ex" já havia descido da tribuna Gostaria de so
mar-me a S. Ex" no que se refere à questão elo diálogo. 
A atitude elo Ministro Pedro Malan, ao dialogar com os 
funcionários, foi extremamente sensata, correta e lúcida. 
Muitas pessoas vivem a dizer que S. Ex" deveria ter 
mandado a polícia retirar, a qualquer custo, aqueles tra
balhadores. Mas é preclsó levar em conta que aqueles 
trabalhadores estão desde janeiro esperando o aumento 
salarial. Não é isso, Senador Humberto Lucena? Todos 
nós já falamos a favor desse aumento. Infelizmente, não 
nos cabe constitucionalmente propor aumento, porque 
essa é uma prerrogativa do Presidente, mas Sua Exce
lência não conoede o aumento, nem conversa com eleS 
para dizer por que não o faz. ' 

Depois de quase quatro meses esperando ne
gociação, entraram em greve; não foram recebidos, 
não foram ouvidos. Tiveram, então, que tomar uma 
atitude para serem escutados, e foi o que fizeram, 
no caso da ocupação do Ministério da Fazenda. 

Mas veja V. Ex• que, quando há diálogo, quan
do há entendimento, tudo se resolve. É o que pode
ria ter acontecido com aqueles trabalhadores sem 

_ terra, foi o que aconteceu com os funcionários públi
cos e é o que eu espero pos5a acontecer com os 
garimpeiros de Serra Pelada. 

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

SEGUE DOCUMENTO A QUE SERE
FERE O SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 
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AUMENTA TENSÃO NA SERRA 

Liderança ameaçada de morte é 
retirada do garimpo pela Vale 

Pelo menos um líder garimpeiro, bastante antigo em Serra 
Pelada e conhecido pelo codinome de •Jucá•, teve que ser retira· 
do .às pressas ontem pela manhã, juntamente com sua famma. 
Ameaçado cte· morte, ele, a mulher e os filhos foram retirados de 
Serra Pelada e transportados para Carajás a bordo de um heli
cóptero da Companhia Vale do Rio Doce. 

A infonnação foi passada por telefone logo cedo para a re-
dação de o L.iberal por um rOOrador de Serra Pelada e co~firma
da pouco depois por um executívo da Vale lotado em GaraJáS. Oe 
acordo com o informante_, a retirada de Jucá foi rE!C()mendada pe
las autoridades policiais tendo em vista o dima _de exploSiva ten
são que se abateu sobre o povoado nas últimas horas. OUtros ga
rimpeiros estão ameaçados de morte e até os funcionários da 
vale já correm "risco de vida". disse o infonnant~, dizendo-se ga~ 
rimpeiro e que pediu para não ser identificado por medo de repre~ 

sà:las. 
o funcionário da Vale, IÕtadC" na sUperintEmdêricla das Mi

na'3 de Carajãs. considerou proced. ·1te a denúncia e admitiu que 
a direção da empresa já teme pela integridade de seus emprega
dos e de todo o pessoal técnico envolvido nos trabalhos de pes
quisa em Serra Leste. "O que está acontecendo é um diálogo de 
surdos. Nós já fizemos tudo o que era possrvel fazer para manter 
aberto o diálogo. Fomos a uma reunião promovida pelo governo 
do Estado através de sua Procuradoria Geral, participamos na A& 
sembléia Legislativa de um debate convocado pelos ~eputados e 
comparecemos, no Aio de janeiro, a uma reunião com témicos 
credenciados do governo do Pará e do governo fed~at•, disse 
ele. E acrescentou: 

·em todas essas ocasiões, exibimos dOcumentos compro
vando de forma inquestionável os nossos direitos minerárlos e 
apresentamos propostas concretas para um entendimento com os 
moradores de Serra Pelada. E até agora a resposta que temos 
dos garimpeiros é 9 recruçie!S(:imento das ameaças, o bloqueio 
dos nossos equipamentos e a imposição de pesados prejurzos fi-
nanceiros. • _. . 

Radicalização - A decisão dos garimpeiros de rejeitar o 
acordo proposto pela Vale foi tomada na sexta-feira, 10, em as
sembléia geral realizada em Serra Pei~C!~ A categoria ~mbém 
deddiu radicalizar o movíme.nto de. resistência às operações da 
empresa na região. Além de manter a paralisaçáo das 13 sondas 
operadas por prestadoras de serviços contratadas pela Oocegeo 
- empresa de pesquisas minerais controlada pela Vale-, os ga
rimpeiros ameaçaram destruir os e_quipamentos e até mesmo di
namitar a Estrada de Ferro Carajás. 

A retomada de operação das sondas foi uma das quatro 
condições impostas pela COmpanhia Vale do Rio Doce para ne
gociar com a comi $Sã, o dos garimpeiros que, na terça-feira, 7, par
ticipou na sede do Departamento Nacional da Produção Mineral, 
no Rio de Janeiro. de uma reunião com técnicos da própria Vale, 
representantes do governo do Estado, o prefeito de CUrionópõlis, 
João Calm.on Neto, e o secretário de Minas do Ministério das Mi
nas e Energia. 

A proposta apresentada pela Vale na ocasião contém um 
projeto de matriz social que abrange programa habitacional, 
geração de empregos. capacitação de mão-de-obra e paga
mento de indenizações sobre posse e benfeitorias para os 
moradores de Serra Pelada. Todos esse.s itens acabaram re
jeitados na assembléia: geral de ·se-xta-feir~. Alguns garimpei
ros que.defenderam a continuidade das negociações c_om a 
Vale, admitindo por extensão a liberação das sonde~s •. foram 
silenciados com ameaças, segundo informações chegadas a 
Belém ontem pela manhã. 

Garimpeiros querem receber da 
estatal indenização de R$2 bilhões 

Edivaldo Mendes 

Serra Pelada - Em resposta à proposta da Companhia 
Vale do Aio Doce, de indenizar apenas quem tem benfeitorias em 
Serra Pelada a arrumar emprego para quem quiser ir trabalhar no 
centr(H)este maranhense (de onde velo a maioria dos que foram 
tentar a sorte no garimpo), os garimpeiros decidiram que vão exi· 
gir uma indenização de R$2 bilhões pa:-a deixar. 

A proposta foi decidida ontem_ de manhã, entre :?IS lideran
ças do sindicato, cooper~tiva e outras ~ntidades que abrigam os 
garimpeiros. Pelas contas dessas lideranças, e com base no va_lor 
exigido, cada um das cerca de 22,7 mil filiados da Cooperativa 
dos Garimpeiros teria a receber pouco mais de R$8 mil. Segundo 
o advogado da categoria, Roberto Carosi, o valor foi estipulado 
com base nas estimadas 150 tonela,das de ouro da jazida desccc 
berta pela Vale. 

Quanto à indenlzação das benfeitorias, o advog_ado disse 
que ela seria aceita em separado. ou· seja, cada dono de imóvel 
ou plantação dentro de Serra Pelada reqeberia nã9 só a indeniza
ção das benfeitorias como também a parte q_ue __ lhes caberia dos 
R$2 bilhões. Sobre quem~terfa mais a receber dess~ dinh~iro, o 
presidente do Sindicato dos Garimpeiros afirmou que as cotas se
riam iguais, •independente de quem tinha barranco ou_e.ra apenas 
empregado dos donos desses barrancos•. . 

Multa- Tão logo todos os citados na ação de ínt~ito proi· 
bitório proposta pela Vale sejam citados pela Justiça. o advogado 
dos garimpeiros vai contestar a ação da estatal, que foi liminar· 
mente deferida pelo juiz Laérdo Larêdo de Almeida, da -:Comarca 
de CUrionópolls. A intenção é evitar que sejam cobrados .os R$19 
mil diários de multa impostos pela Justiça por causa da interdição 
do acesso a Serra Pelada. 

Na ação foram citados dirigentes da cooperativa (Frandsco 
Rocha e 5alustiano Assunção), do sindicato (Fernando Marcelino 
e Manoel Marciano), da associação de garimpeiros (Aurino dos 
Santos}, da associação dos bairros de Serra Pelada (Mauricio 
•carioca" Braga), da assodação dos eletricitários de Serra Pelada 
e os garimpeiros Agamenon Sales e Eliezer Jucá. Quando todos 
tiVerem sido citados, o advogado dos garimpeiros tem um prazo 
da quinze dias para fazer a contestação. 

Segundo Marcolino, nesta semana será protocolad.e na 
Justiça uma ação para garantir os 1 00 hectares concedidos pelo 
governo federal para a exploração de ouro na cava grande e na 
área de rejeito de Serra Pelada. Essa concessão foi feita através 
da Lei nst 7.197, de '1984, e tinha duração de três anos •ou quando 
o garimpo atingisse uma cota de profundidade determinada•, se
gundo detalha a proposta da Vale encaminhada às lideranças ga· 
rimpeiras. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Es
gotou-se a lista de oradores inscritos. 

A Sr" Senadora Benedita da Silva enviou dis
curso à Mesa para ser publicado na forma do dis
posto no art. 203 do Regimento lntemo do Senado 
Federal. 

S. Ex" será atendida. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ) -Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, comemorou-se, 
em todo o país, no dia 12 de Maio, o Dia do _Enfer
meiro. 

Atividade básica da saúde, a Enfermagem rep
resenta cerca de 53% (cinqüenta e três por cento) 
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do total de trabalhadores na área de saúde. Destes, 
98% (noventa e oito por cento) são mulheres que li
dam, no dia-a-dia, com dupla e até tríplice jornada 
de trabalho. 

Na área hospitalar, a grande maioria desses 
profissionais convivem com inadequadas condições 
de trabalho: longas horas de pé, trabalho notumo, 
stress, convívio com a doença e morte iminente, 
grande esforço físico, desgaste visual devido à lumi
nosidade interna, contai~ direto com paCientes por
tadores de doenças infecto-contagiosas, contato 
com medicamentos imune-depressores e quimiote
rápiC:os, contato direto com doentes em tratamento 
de radioatividade, contato com sangue e seus deri
vados contaminados ou não, etc. 

A exposição a fatores que prejudicam sua saú
de, por si só, já os fazem merecedores de uma jor
nada de trabalho especial. E esta é uma luta antiga 
da categoria, que teve início com a aprésentação, 
em 1989, na Câmara dos Deputados, de proposta 
de minha autoria sobre jornada, piso salarial e condi
ções de trabalho para os enfermeiros, além de pro
posições, com o mesmo objetivo, apresentadas por 
outros parlamentares, referentes aos auxiliares e 
técnicos. Os projetes tramitaram nas duas Casas do 
Congresso e, no dia 30 de novembro do ano passa
do, o Senado Federal aprovou proposição que se re
feria somente à jornada de trabalho. Apesar de ter 
sido aprovado por unanimidade, o Presidente da Re
pública, desconhecendo a articulação da categoria 
junto aos líderes partidários, vetou integralmente o 
projeto, no dia 21 de dezembro passado. 

A partir de então, a enfermagem brasileira, 
através de suas entidades nacionais (Federação Na
cional dos Enfermeiros e Associação Brasileira de 
Enfermagem) vêm travando uma luta incansável 
pela derrubada do veto presidencial. 

Sr. Presidente, a Enfermagem é o único setor 
profissional da área de saúde que ainda não con
quistou esta jornada, sendo que as 30 horas sema
nais é indicada para a concretização e fortalecimen
to do Sistema Único de Saúde (SUS), através do 
justo tratamento aos profissionais responsáVeis pelo 
seu funcionamento. Portanto, esta reivindicação 
transcende o caráter corporativo para incorporar-se 
às lutas de interesse da sociedade. 

A regulamentação da Enfermagem tem sido 
uma luta árdua e incansável, com o propósito de 
aprovação- de uma lei que ofereça condições dignas 
e jornada de trabalho a esses profissionais, respon
sáveis pela assistência aos pacientes nas unidades 
de saúde, vinte e quatro horas. A definição de 30 ho
ras de jornada semanal de trabalho não significa rei-

vindicação de privilégios, mas sim a garantia da ne
cessária igualdade entre os profissionais da área de 
saúde, em· estrito cumprimento ao artigo 72 , inciso 
XXXII da Constituição Federal, que proíbe a distin
ção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou 
entre os profissionais respectivos, bem como a ga
rantia de um trabalho de qualidade à população. 

O Congresso Nacional precisa confirmar a 
aprovação ocorrida em novembro passado pelo Se
nado Federal, derrubando o veto presidencial, o que 
representa o passo rnicial de uma longa caminhada 
com o objetivo de assegurar um melhor atendimento 
aos usuários dos serviços de saúde em nosso País. 

Nada mais justo, então, que os Enfermeiros al
cancem esta conquista como presente pela passa
gem de seu dia, transcorrido dia 12 de maio, até por 
uma questão de justiça, porque representa a igual-· 
dade de condições de trabalho que outras catego
rias já possuem. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Valrr.ir Campelo) -A Pre
sidência designa para a sessão deliberativa ordinária a 
realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguinte 

ORDEMDODIA 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 81, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 81, de 1994 (n• 3.434/92, na Casa de ori
gem), que a!tera a Consolidação das Leis do Traba
lho, dispondo sobre o jus postulandi, a assistência 
judiciária e a representação dos menores no foro tra
balhista, tendo 

Pareceres sob n•s 267, de 1995; e 202, de 
1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais- 12 pronunciamento: 
favorável; 2• pronunciamento (nos termos do Re
querimento n• 759/95): favorável, nos termos de 
substitutivo que apresenta. 

-2-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 26, DE 1995 

Discussão, em tu·rno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 26, 
de 1995 (n• 3.970/89, na Casa de origem), que dis
põe sobre a participação das partes interessadas 
nas reuniões de órgãos colegiados da administração 
pública di reta, tendo 

Parecer sob n2 190, de 1996, da ComJssão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 
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-3-

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO 

N• 348, DE 1991 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo ao Projeto de Lei do Senado n• 348, de 1991, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, qúe dá nova 
redação ao art. 92 do Dçcreto-lei n• 3, de 27 de ja
neiro de 1966, que disciplina as relações jurTdicas do 
pessoal que integra o sistema de atividades portuá
rias, tendo 

Parecer sob n• 209, de 1996, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-4-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 63, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 63, de 1993 (n• 1.858/91, na Casa 
de origem), que modifica a redação do art. 22 da 
Lei n• 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que al
tera o salário mínimo dos médicos e cirurgiões
dentistas, tendo 

Pareceres sob nOs 187 e 188, de 1996, das Co
missões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania {em 
virtude de deliberação da Comissão de Assuntos 
Sociais, nos termos do Ofício n• 7 /95-CAS}, pela 
constitucionalidade e juridicidade do Projeto; e 

- de Assuntos Sociais, favorável, nos termos 
de substitutivo que apresenta. 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 98, DE 1994 

Discussão, em-turno único, do 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 ju
lho de 1985, que disciplina a ação civil pública, 
para estendê-la à segurança, saúde e interesses 
difusos dos trabalhadores, e dá outras providên
cias, tendo 

Pareceres sob n•s 224 e 600, de 1995; e 216, 
de 1996, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania: 12 

pronunciamento: favorável ao Projeto, com as 

emendas n•s 1 a 3-CCJ, que apresenta; 22 pronun· 
ciamento: favodvel à emenda n• 4, oferecida pe
rante à Mesa; e 32 pronunciamento: {nos termos do 
Requerimento n• 1.301/95, de reexame), ratificando 
os pareceres anteriores, apresentando, ainda, a 
emenda n• 5-CCJ, de redação. 

- 6-

PROJETO DE LEI 00 SENADO N2 264, DE 1995 

{Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento n• 1.589, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 264, de 1995, de autoria da Senador 
Pedro Simon, que altera a redação da alínea e do 
art. 38 da Lei n• 4.117, de 27 deagosto de 1962, 
que institui o Código Brasileiro de Telecomunicaçõ
es, e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Roberto Requião, em substituição à 
Comissão de Educação. 

-7-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 27, DE 1995 

Segundo dia de discussão, em segundo turno, 
da 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 11 do § 52 do art. 128 da Constituição Fe
deral, tendo 

Parecer favorável, sob n• 822, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) -Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h30mín.) 

ATA DA 61° SESSÃÔDEUBERATIVA 
ORDINÁRIA REALIZADA EM 9 DE 

MAIO DE 1996 

{Publicada no DSF, de 1 O de maio de 1996) 
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RETIFICAÇÃO 

Na ata, à página n• 7850, 2" coluna, republique-
se, por haver saído com incorreções, o seguinte: " 

PARECER N2 235, DE 1996 
(Da Comissão Direlora) 

Redação Qnal do Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n• 102, 
de 1993 (n2 2.801, de 1992, na Casa de 
origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n• 102, de 1993 (n• 2.801", de 1992, na Casa 
de origem), que altera dispositivos dos Decretos
Leis n•s 1.001 e 1 .002, de 21 de outubro de 1969, 
Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar, 
respectivamente. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio de 
1996.- Júlio Campos, Presidente- Renan Calhei
ros, Relator- Emília Fernandes- Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N• 235, DE 1996 

Dispõe sobre a jurisdição dos cri
mes dolosos contra a vida praticados por 
militares, alterando dispositivos do De
creto-Li n• 1.001, de 21 de outubro de 
1969- Código Penal Militar- e do Decre
to-Lei n• 1.002, de 21 de outubro de 1969 
- Código de Processo Penal Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 92 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21" 

de outubro de 1969 - Código Penal Militar- passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 92 
••••••••••••••••••• •••••• •••• •••••••• •oouoooooo.o o 

11- '''"""''"""""""""c .. ·c.=o ................. .. 

c) por militar em serviço ou aluando 
em razão de sua função, em comissão de 
natureza militar, ou em formatura, ainda que 
fora do lugar sujeito à administração inífitar, 

contra militar da reserva, ou reformado, ou 
assemelhado, ou civil; 

f) revogada 

§ 12 O procesSo e o julgamento dos 
crimes de que trata este artigo, quando dolo
sos contra a vida, consumados ou tentados, 
e cometidos .contra civil,.serão da competên
cia da Justiça comum, exceto quando mani
festamente caracterizados no inquérito os 
casos de excludentes de criminalidade. 

§ 22 O inquérito poficial militar, nos ca
sos contemplados no parágrafo anterior, 
será realizado pela autoridade militar res
pectiva. 

Art. 2• Ao art. 23 do Código de Processo Penal 
Militar é acrescido o seguinte parágrafo: 

"§ 3• Nos crimes dolosos contra a vida, 
consumados ou tentados, praticados contra 
civil, a Justiça Militar, ouvido o Ministério Pú
blico, encaminhará os autos do inquérito po
licial militar à Justiça comum, ressalvado o 
disposto no final do § 1° do art. 92 do Código 
Penal Militar." 

Art. 3° O caput do art. 82 do Decreto-Lei n• 
1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Pro
cesso Penal Militar- passa a v~orar com as seguin
tes alterações: 

--c "Art. 82. O foro militar é especial e, ex
ceio nos crimes dolosos contra a vida, con
sumados ou tentados, praticamente contra 
civil, a ele estão sujeitos~ em tempo de paz: 

- - " 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Ata da 64ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 14 de maio de-1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. Teotônio Vilela Rlho, Júlio Campos, Levy Dias, Emandes Amorim 

Eduardo Suplicy, Romeu Tuma e Nabor Júnior 

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

Ademir Andrade - Antonio Carfos Magalhã
es - Antônio Carfos Valladares - Bello Parga -
Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Ca
bral - Carfos Bezerra - Carlos Wilson - Casil
do Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emília Fer
nandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim 
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto 
-- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto 
Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira 
- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - [ris Re
zende - Jader Barbalho - Jefferson Peres -
João França - João Rocha - Joel de Hollanda 
- ·Jonas Pinheiro - José Agripino - José Alves 
- José Bianco - José Bonifácio - José Eduardo 
Outra - José Eduardo Vieira - José Fogaça :.. 
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
Júlio Campos - Lauro Campos - Levy Dias -
Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coe
lho - Marina Silva - Marfuce Pinto - Mauro Mi
randa - Nabor Júnior - Osmar Dias - Pedro 
Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina 
Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Re
quião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronal
do Cunha Lima - Sebastião Rocha - Teotónio 
Vilela Filho - Totó Cavalcante - Valmir Campe
lo - Vilson Kleinübing - . Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
lista de presença acusa o comparecimento de. 71 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em· exercício, Senador 
Jefferson Péres, procederá à leitura do Expe
diente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFíCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• 73196, de 1 O do corrente, comunicando o ar
quivamento dos seguintes Projetas de Lei do Senado: 

- N2 72, de 1991 (n• 1.826/91, naquela Casa) 
de autoria do Senador Carfos de Carfi, que cria os 
Bónus para Proteção Ambiental- BPA, com o fim de 
proporcionar aperte adicional de recursos ao Fundo 
Nacional de Meio Ambiente, instituído pela Lei n• 
7.797, de 10 de julho de 1989, e dá outras previdên-
cias; e _.:. 

- N• 93, de 1994 (n• 38195, naquela Casa) de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dá nova 
redação aos arts. 12 e 72 da Lei n• 8.727, de 5 de no
vembro de 1993, e prorroga o prazo previsto em seu 
art. 15. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, preposta de emenda à Consti
tuição recebida da Câmara dos Deputados que será 
lida pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jef
ferson Péres. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONS11TUIÇÃO 
N2 22, DE 1996 

-(NO 41191, na Câmara dos Deputados) 

Dá nova redação ao parágrafo 4° do 
artigo 18 da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60, § 3° da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional. 

Artigo único. O parágrafo 4° do art. 18 da 
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Ar!. 18 .......................................... ·-···-
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§ 4° A criação, a incorporação, a fusão 
e o desmembramento de municfpios, far-se
ão por lei estadual, dentro do período deter
minado por lei complementar federal, e de
penderão de consutta prévia, mediante pleb
iscito, às populações dos municfpios envol
vidos, após divulgação dos Estudos de Via
bilidade Municipal, apresentados e publica
dos na forma da lei. • • TEXTO ORIGINAL APRESENTADO 

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Proposta de Emenda à Constituição n• 41 , de 1991 

Dá nova redação ao§ 4" do arL 18 
da Constituição Federal 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulga seguinte Emenda ao texto consti
tucional: 

Artigo único. O parágrafo 4° do art. 18 da 
Constituição Federal passa a vigorar a com seguinte 
redação: 

"§ 4° A criação, a incorpótàção, a fu
são e o desmembramento do municfpios, fa
se-ão por lei estadual, dentro do período de
terminado por lei complementar federal, e 
dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações dos municípios en
volvidos, após divulgação dos estudos de 
viabilidade Municipal, apresentados e publi
cados na forma da lei. • 

Justificação 

O aparecimento. de um número elevado de mu
nicípios novos, no Pafs, tem chamado atenção para 
o caráter essecialmente eleitoreiro que envolve suas 
criações, fato este lamentável. 

Ao determinar a responsabilidade da criação 
de municípios aos Estados, a Constituição Federal 
considerou corretamente as particularidades regio
nais a que devem obedecer os requisitos para a 
criação do municípios. 

Contudo, o texto do § 4° do art. 18 não apre
sentou as restrições necessárias ao consentimento 
dos abusos, hoje observado, e que não levam em 
conta os aspectos mais relevantes para a criação ou 
não de novos municípios. 

A determinação, no mesmo parágrafo, de que 
ficarão preservadas a continuidade e a unidade his
tóriccx:ultural do ambiente urbano deixa muito a de
sejar, por constituir uma condição nem precisa, nem 
objetiva. 

Acreditamos que, para dispor mais objetiva
mente sobre a questão, a Constituição Federal de
veria ser mais incisiva na determinação de condiçõ
es capazes de evitar, ao máximo, distorções que 
ameacem a transparência e o amadurecimento da 
decisão técnica e política. 

Assim, nesta nossa proposta de emenda à 
· Constituição estamos incluindo dois elementos, a 

nosso ver, muito importantes. Primeiro, o período 
em que poderão ser· criados os municípios, que de
verá ser limitado com relação à época das eleições 
municipais. Este período será determinado por lei 
complementar federal. 

Segundo, a apresentação e publicação, na for
ma da lei, dos Estudos de Viabilidade Municipal, os 
quais deverão dar o necessário embasamento, sob 
diferentes perspectivas, à decisão da população, 
manifesta em plebiscito. 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1991. -
Deputado César Bandeira- Roseana Samey- Cos
ta Ferreira - Jair Bolsonaro - José Reinaldo - Gus
tavo Krause - José Bumett - Rubem Bento .:.. José 
Carlos Sabóia - Roberto Magalhães - Pascoal No
vaes - Paulo Mandarino - Chico Vigilante - Alacid 
Nunes- Francisco Coelho- Murilo Pinheiro- Vicen
te Fialho - Eduardo Matias - Wemer Wanderer -
José Luiz Maia - B. Sá - João Rodolfo - Ricardo 
Moraes - Maviel Cavalcanti - Jesus Tajra - Moroni 
Torgan - Evaldo Gonçalves - Jerónimo Reis - Pe
dro !rujo - Cid Carvalho -André Benassi - Cardoso 
Alves - Adauto Pereira - Pedro Navais - Etevaldo 
Nogueira - Ciro Nogueira - Nelson Trad - Murilo 
Rezende - Maurfcio Calixto - Edison Fidelis - I rrna 
Passoni - Osório Adriano - Luis Pontes - José Mú
cio Monteiro - Rodrigues Palma - Djenal Gonçalves 
-José Teles- Benedito de Figueiredo- Jabes Ra
belo - Messias Góis - José Felinto - Efrain Morais -
Tony Gel - Edison Silva - Magalhães Teixeira -
Ariosto Holanda - Alberto Haddad - Samey Filho -
Sandra Cavalcanti - Eduardo Braga -Carlos Rober
to Massa- Beto Mansur- Aroldo Cedraz- Tadashi 
Kuriki - Vatter Pereira- Fiávio Derzi - Nobel Moura 
- Fátima Pelaes - Hilário Coimbra - Nan Souza -
Carlos Santana - Olavo Calheiros - Gonzaga Mota 
-Aníbal Teixeira- Maria Luiza Fontenelle- Nilmário 
Miranda- José Genoíno - Paulo Marinho -José U
nhares - Jabes Ribeiro - Antônio Carlos Mendes 
Thame - Ângela Amin - Paulo Duarte - Antônio de 
Jesus - Ézio Ferreira - Paudemey Avelino - Milton 
Baiano- Lael Varella- João Faustino- José Egydio 
- Arolde de Oliveira - Manoel Castro - Ronaldo Pe
rim - Nilson Gibson - Ubiratan Aguiar - Ronaldo 
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Caiado - George Takimoto - lvânio Guerra -~Jayme 
Santana - Pedro Valadares - Paulo litan - Adylson 
Motta- Carlos Azambuja -Artur da Távola- Raquel 
Cândido- Valdir Guerra- Renildo Calheiros- Paulo 
Octavio- Geddel Vieira Uma- Pedro Tonelli- Ser
gio Gaudenzi -Wilson Campos - Elias Murad- Ser
gio Guerra - Alvaro Ribeiro - Eduardo Siqueira 
Campos- Teresa Jucá- Heitor Franco- Eduardo 
Mascarenhas- Nicias Ribeiro -José Luiz Clero!
Maunlio Ferreira Lima -<;João Almeida- Paulo Ro
cha- Gilvan Borges- Edi Siliprandi- Luiz Moreira
José Falcão - Ruberval Pilotto - João Canos Bace
lar - Prisco Viana - Camilo Machado - Carlos 
Kayath - Euclydes çle Mello -Amaral Netto - Jandi
ra Feghali - Jorge Khoury - lvandro Cunha Lima -
José Diogo - Rita Camata - Everaldo de Oliveira -
Lourival Freitas - Lázaro Barbosa - César Souza - ~ 
Nelson Morro - Dejandir Dalpasquale - Eduardo 
Moreira - Socorro Gomes - Henninio Calvinho -
Fernando Freire - Fernando Carrion - Mauricio 
Campos - Osvaldo Melo - Orlando Pacheco - Nel
son Proença - Fernando Bezerra Coelho - Célia 
Mendes - Maluly Netto - Roberto Balestra - Vladi
mir Palmeira - Gilson Machado - Jonas Pinheiro -
Rose de Freitas - Roberto Valadão- Alceste Almei
da - Luís Eduardo - Ivan Burity - Celso Bemardi -
Sandra Star1ing - José Fortunati - Edésio Passos -
Hélio Bicudo - Elísio Curvo - Odacir Klein- Simão 
Sessim - João Batista Motta - Paulo Ramos - Euri
des Brito - Junot Abi-Ramia - Solom Borges dos 
Reis- Giovanni Queiroz- Antonio dos Santos- Neil 
Jabur - Valdir Ganzer - Délio Braz - Eraldo linoco ~ 
- Benedita da Silva. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO III 
Da Organização do Estado 

CAPITULO! 
Da Organização Politico-Administrativa 

Art. 18. A organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

§ 4" A criação, a incorporação, a fusão e o des
membramento de Municípios preservarão a continui
dade e a unidade histórico-cultural do ambiente ur
bano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os req
uisitos previstos em lei complementar estadual, e 

dependenrão de consulta prévia, mediante plebicito, 
às populações diretamente interessadas. 
........................................................................................ 
............................................................................. u ..... .. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)
~ A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de 

ser lida está sujeita às disposições especfficas cons
tantes do art. 354 e Seguintes dó Regimento Interno. 

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

Sobre a mesa ofício que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte: 

OF. GP N2 666/96 

Brasllia, 30 de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra que dirigir-me a Vossa Excelên

cia para comunicar que este Tribunal, em seSSão 
realizada a 23 do mês corrente, acolhendo proposição 
do Conselheiro Frederico Augusto Bastos, ooni o 
apoio dos demais membros do Plenário, aprovou o re
gistro em ata de um voto de congratulações com essa 
Presidência, extensivo aos Senadores José Roberto 
Arruda e Valmir Cempelo, pela realização, no dia 23-4-
96, de Sessão Especial destinada a homenagear o 352 
aniversário de BrasOia e do Correio Brazlliense. 

Atenciosamente, - Ronaldo C. Couto, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
O otrcio lido vaia publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Jefferson 
Pe_res. 

É lido a seguinte: 

Brasma, 9 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao Of. SF/618/96, que solicita a 

designação partidária do Partido Progressista Brasi
leiro- PPB, para compor a Comissão Temporária de 
Políticas para o Desenvolvimento do Nordeste, cria
da através do Req. n2 367196, indico o meu próprio 
nome e o do nobre Senador Totó Cavalcante, como 
Titular e Suplente, respectivamente. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex" os meus pro
testos de estima e consideração. - Senador Epltá
clo Cafeteira, Líder do PPB. 



00388 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
A comunicação lida vai à publié:ação. · -

A Presidência designa os Senadores indicados 
pela Liderança do PPB p<:ra integrarem a Comissão 
Temporária, criada por intermédio do Requerimento 
n• 367, de 1996, nos termos do ofício que acaba de 
ser lido. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Peres. · < 

É lida a seguinte: 

Brasma, 13 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Em atenção ao OF. SF/693196, indico os no

bres Senadores Esperidião Amin e Totó Cavalcante, 
como Titular e Suplente, respectivamente, para inte
grarem a Comissão Temporária, criada através do 
Requerimento n• 353, de 1996, destin<:da a exami
nar o problema da nossa dívida interna pública e, 
bem assim, propor alternativas para sua solução. 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
estima e consideração. - Senador Epitáclo Cafetei
ra, Lfder do PPB. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
A comunicação lida vai à publicação. 

A Presidência designa os Senadores indcados 
pela Liderança do PPB para integrarem a Comissão 
Temporária, criada por intermédo do Requerimento n" 
353, de 1996, nos termos do offcio que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Jeffer
son Peres. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 453, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n• 139, de 1995 (n• 4.555194, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o piso salarial de médicos 
e cirurgiões-dentistas e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996. - Epl
tacio Cafeteira - José Eduardo Outra - Valmlr 
Campelo - Jáder Baribalho - Hugo Napoleão -
Sérgio Machado. 

REQUERIMENTO N° 454, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgêneia, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei da Câmara n• 16, de 1996, que dispõe sobre a 

compensação financeira entre os sistemas de previ
dência social, nos casos de contagem recíproca do 
tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996.- Sér
gio Machado - Hugo Napoleão - Valmlr Campelo 
- Jáder Baribalho. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem 
do Dia, na forma do-disposto no art. 340, 11, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência recebeu o Aviso n• 536!96, de 13 do cor
rente, do Ministro de Estado Chefe da Casa CMI da 
Presidência da República, interino, restituindo autógra
fos do Projeto de Lei do Senado n• 90, de 1994 - Com
plementar (n• 75195-Complementar, na Câmara dos 
Deputados), de autoria do Senador Ney Maranhão, que 
acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral, a fim de 
permitir a ação rescisória em casos de inelegibUidade. 

Nos termos do art. 66, § 7", da Constituição 
Federal, a Presidência tomará as providências ne-
cessárias à promulgação da lei. · 

o SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Frlho)- A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Olfcio n• 1.408!96, encaminhando dados referentes 
à dívida dos governos estaduais, municipais e do 
Distrito Federal, disponíveis nesse Órgão, tendo por 
base o mês de março do corrente ano. (Diversos n" 
41,de 1996) 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

. O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência recebeu, do Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, os Olfcios n•s S/30 e 31, de 1996 
(n•s 75 e 89/96 na Casa de origem), de 8 do corren
te, encaminhando, para os fins previstos no art. 52, 
X, da Constituição, pareceres do Ministério Público e 
cópias dos acórdãos transilados em julgado que decla
raram a inconstitucionalidade dos arts. 2" e 3" da Lei 
6.747, de 1986; do §S"do art. 12 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 dos arts. 10 e 12 da Lei n• 7.802, 
de 1989, todas do Estado de Santa Catarina. 

Os expedientes vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. -

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência comunica ao Plenário que determinou a 

-inclusão, na Ordem do Dia da sessão deliberativa de 
amanhã, como item n• 1, do Projeto de Decreto Le
gislativo n• 69, de 1994, que tramita em regime de 
urgência e cujo prazo já se encontra esgotado. 
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Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si

mon, por permuta com o Senador José Roberto Arruda. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, a meu ver, foi impor
tante o pronunciamento e a decisão do Governo 
anunciada ontem. Trata-se do documento sobre di
reitos humanos. Foi co~reta a decisão do Governo, 
foi correto o realce dado ao assunto, será correto o 
debate que haveremos de fazer sobre a matéria. 
Evidentemente, entre o discurso, a festa, de ontem e 
a realidade lá se vai muito tempo, mas, na verdade, 
na verdade, pela primeira vez na nossa História um 
Governo faz o que se chama um pacote, toma uma 
série de decisões tendo em vista os direitos huma
nos. Felicito o Presidente Fernando Henrique, felicito 
o seu governo; espero que seja o infcio de um perfo
do de realidades concretas. 

Aplaudo, de safda, a iniciativa do serviço civil 
obrigatório. Trata-se de uma bandeira que defendo 
há muito tempo. Desde o Governo do Presidente Ita
mar Franco, eu discutia a matéria com o então Mi
nistro do Exército, que ainda hoje ocupa o cargo. 
Vejo que, dentre a imensidão que de jovens que 
prestam o serviço militar, alguns ficam nas Forças 
Armadas, mas a maioria não fica, até porque não há 
condições para que se lhes aproveitem todos. Há 
também uma imensidão de jovens que não prestam 
esse serviço militar. 

Baseado nisso, tenho discutindo, debatido o 
assunto. Já fiz alguns pronunciamentos, abordei a 
questão com alguns ministros, inclusive com o então 
Deputado Jobim, atual Ministro da Justiça. Louvo, 
portanto, a iniciativa do Governo em criar o serviço 
civil obrigatório, masculino e feminino. 

Em um determinado momento, um contingente 
de jovens, os que não são aproveitados no serviço 
militar, poderia prestar um serviço civil obrigatório. 
Seria - é a minha idéia, não sei se é a do Governo -
uma espécie de Projeto Rondon, realizado em todo 
o Brasil. Assisti, lá na Amazônia, lá em Rondônia, 
assisti, por esse Brasil afora, à execução de ativida
des emocionantes realizadas pelo Projeto Rondon. 

A Universidade de Santa Maria, do Rio Grande 
do Sul, tem um projeto avançado em Rondônia. 
Quando lá eStive para debater a questão das terras 
indfgenas, emocionei-me em ver que alguns gaú
chos lá ficaram. São médicos, parlamentares, que, 
quando estudantes, foram para esse EStado realizar 
atividades do Projeto Rondon, mas adaptaram-se ao 
lugar e lá ficaram. Era um projeto que visava levar 

jovens estudantes ao interior, onde deviam aplicar e 
transmitir conhec.."nentos de Medicina, Odontologia, 
higiene, organização daquela sociedade, cultura. 

Imagino que assim será o serviço civil obrigató
rio. Por essa razão, felicito o Senhor Presidente pela 
proposta. Se for implementado o projeto, teremos 
um contingente de não sei quantos mil ou milhões 
de jovens agindo, aluando, sob orientação do Go-

. vemo, na solução dos problemas sociais. 
O que os jovens universitários fizeram no Projeto 

Rondon lá no Norle do Pafs pode ser feito em Brasma, 
em Porto Alegre, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. 
Seria um projeto de intercâmbio entre os jovens que 
tudo têm e que vão conhecer o Brasil que não imagi
nam, e dos jovens que nada têm e que vão ter a opor
tunidade de se transformar em cidadãos. 

Quando fui governador, pude ver que jovens 
que safam da vila, da favela ou do interior, analfabe
tos, sem chances, quando faziam o serviço militar 
obrigatório, adquiriam hábitos de civilidade, apren
diam a ler e de certa forma adquiriam uma profissão. 
Esse trabalho que pretende o Governo poderia ser 
feito a duas mãos: classe média e a classe média 
alta ajudariam, conheceriam a miséria, a vila e a .la
vela; a gente simples teria a oportunidade de se 
coordenar e de ter vida digna. 

Felicito o Governo. Claro que não é fácil, claro 
que se trata de um grande desafio, mas acho que a 
criação do serviço civil obrigatório, masculino e femi
nino, para jovens de determinada idade, seria ótimo. 
Prestar serviço comunitário nas escolas, nas ruas, 
nos hospitais, nas creches, nos setores mais varia
dos da sociedade seria altamente positivo para eles. 

E digo isso não ·somente pelo trabalho que se 
realizaria. Os senhores já imaginaram que bom se
ria, em um Brasil onde de certa forma há um egofs
mo pessoal, onde nos transformamos em ilhas, cada 
um vivendo a sua vida e os seus problemas, jovens 
de 17 e 18 anos serem sacudidos e misturados em 
um grande debate do conjunto do Brasil, um tornan
do conhecimento dos problemas do outro? Aluai
mente isso não ocorre. O máximo de formação inte
lectual que um jovem de classe média alta consegue 
atingir é a conclusão de um curso em urna universi
dade pública ou particular: forma-se advogado, en
genheiro, seja lá o que for. A imensa maioria nem 
chega à faculdade; não conclue o curso secundário 
ou o curso primário, e há uma multidão de anaffabe
tos. Ainda assim, vamos falar dos que têm forma
ção, dos doutores, dos formados. O que eles apren
dem? Aprendem a pegar um diploma de médico, de 
advogado e de engenheiro e colocar embaixo do 



00390 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de !996 

braço. Desde que entram na faculdade, a angústia é 
esta: o que fazer com o diploma? 

Quando eu era guri - e lá se vai muito tempo -
dizia-se que o diploma de doutor era a maior heran
ça que um pai poderia deixar para o filho. Há cin· 
qüenta anos era isso! Diploma de doutor! Meu filho é 
doutor, está formado, tem um seguro e garantia para 
o futuro. Hoje sabemos que não é assim. São milha
res de arquitetos e enqenheiros que não arrumam 
emprego, são milhares i::le jovens que são advoga
dos, mas que continuam empregados como caixa ou 
como auxiliares de contabilidade das empresas, por
que suas perspectivas são relativas. 

Então, é normal que o jovem, quando entra 
numa faculdade, no segundo dia, já esteja pensan
do: vou pegar o meu diploma para fazer o quê? Com 
essa angústia, que é natural que tenha, sobra muito 
pouco ao jovem que faz uma faculdade para conhe
cer o seu País, a sua terra, os problemas do conjun
to do Brasil e da sociedade. 

Aliás, tenho dilo, esse é o mal de todos nós, a 
começar talvez por nós no Senado, pelos políticos; 
são tantas as questões que temos, nossas, que nem 
sempre sobra tempo para olharmos para o problema 
social, para o problema dos outros. Imaginem na co
letividade! Imaginem na sociedade, no dia-a-dia, no 
trânsito maluco de São Paulo, em que se tem de 
correr para não chegar atrasado, para não bater o 
carro, para pegar o filho na escola. São tantas as 
questões que não nos sobra tempo. 

De certa forma, lemos os números e não os 
entendemos: morreram tantos no Pará, morreram 
tantos no Carandinu, são trinta milhões que passam 
fome. Lemos esse conjunto de notícias e já temos 
uma espécie de crosta que não deixa penetrar nada, 
ficamos praticamente insensfveis, não tomamos co
nhecimento. Até na universidade o que conta é o in
dividuo, não há lugar para o coletivo. Quando va
mos, por exemplo, à igreja, ouvimos o padre dizer, 
em seu sermão, que Deus quer que sejamos ami
gos, irmãos. Isso entra por um lado e sai pelo outro. 
Continuamos levando a mesma vida, que de cristã 
não tem nada. Num mundo como este, criar um ser
viço civil obrigatório, que vai formar e reunir pessoas 
em tomo de um trabalho comunitário - pessoas 
brancas, pretas, ricas ou pobres -, significa ajudar a 
construir o País, a formar uma mentalidade nova, Sr. 
Presidente, que até hoje este País não conheceu. 
No Brasil, temos vários exemplos de pessoas que se 
dedicam à comunidade e trabalham pelo bem co
mum: uma freira ali, aquela senhora lá. Em Porto 
Alegre, eu conheço muitas. A Irmã Dulce, por exem-

pio, na Bahia, foi uma figura que ficou famosa no 
mundo pelo seu trabalho extraordinário. 

Contudo, não é isso que conta, não são as ex
ceções extraordinárias. O que conta é o dia-a-dia, 
são as pessoas que, embora não se dediquem à co
munidade de corpo e alma, encontram, nas 24 horas 
do dia, pelo menos meia hora, uma ou duas horas 
para se ocupar com o coletivo, e não apenas para o 
seu eu, para o seu nariz e para a figura do seu ffsico. 

Tenho um projeto a esse respeito, fruto de uma 
longa caminhada Quando estive no Governo do Rio 
Grande do Sul, criei uma comissão específica para 
fazer um trabalho nesse sentido nesse Estado. Che
go a me emocionar quando conto que criamos um 
serviço assistencial na Brigada Militar, um setor que 
atende a crianças de ruas, mas as de nua mesmo, 
praticamente abandonadas, que já estão entrando 
no mundo do crime. Na parte da manhã, esses jo
vens estudam e aprendem um ofício. A Brigada lhes 
oferece as mais variadas opções: cozinha, cuidar de 
cavalo, haras. Lá eles aprendem um ofício e l!ma or
dem unida Esse serviço, criado no meu Governo, 
funciona até hoje. ._ 

Sr. Presidente, V. Ex", que tem o sangue do 
seu pai, no dia em que for ao Rio Grande do Sul e 
visitar essa Brigada, vai ver como, às vezes, é sim
ples e fácil se fazer alguma coisa O importante é 
não ficar de braços cruzados, sem fazer nada. Que
rendo, se consegue fazer alguma coisa. Aqueles jo
vens estavam fadados à marginalidade, não tinham 
chance alguma; de repente, se transformaram em ci
dadãos. Em vez de párias a caminho da marginali
dade, transformaram-se em jovens a serviço da ci
dadania; aprenderam a ler, a escrever, a tomar ba
nho, ganharam uma calça e uma camiseta estilo da 
Brigada. Serrtiram-se importantes. 

Nunca me esqueço: quinze dias depois que 
criamos esse serviço da Brigada Militar, o Coman
dante da Brigada foi ao Palácio com esse grupo de 
jovens e mostrou as fotografias de quem eram quan
do chegaram. Quinze dias depois, estavam de cabe
los cortados, banho tomado, já estavam dando or
dens de unir, um deles já estava falando. Pela ale
gria e felicidade deles, parecia que tinham entrado 
numa academia. , 

Estou dizendo isso apenas 'para mostrar a im
portância dessa medida do Governo. Ela deve ser 
levada a sério. Não é questão apenas de criticar, 
porque isso é fácil. Essa medida veio para o Con
gresso, mas não como medida provisória. Quer na 
emenda constitucional e votando-a, quer na regula· 
mentação, é uma das matérias mais importantes, e 
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este Congresso tem a obrigação de ajudar na sua 
tramitação. Repito, não foi medida provisória; o 
Governo não disse, por conta dele, que queria as
sim ou assim. Não, mandou o projeto e vamos de
batê-lo. Então, é responsabilidade nossa aprimo
rá-lo, melhorá-lo, modificá-lo no que for possível e 
necessário. 

O Sr. Caslldo Maldaner - V. Ex" me permite 
um aparte? , 

O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer, 
concedo o aparte a V. Ex". 

O Sr. Casildo Maldaner - Senador Pedro Si
mon, eu estava no meu gabinete, quando V. Ex" co
meçou a discorrer sobre esse tema tão importante. 
Gostaria de dizer que tenho pregado muito pela inte
riorização do desenvolvimento do Pafs. V. Ex" lem
brou o Projeto Rondon, do qual participou e que sen
tiu de perto. Nele, os jovens, quando chegam a de
terminado nível na universidade, conhecem mais de 
perto o Brasil e as suas comunidades. Da mesma 
forma que hoje existe a obrigatoriedade de prestar o 
serviço militar, V. Ex" defende a tese da obrigação 
de uma participação, ou algo equivalente, na socie
dade, alguma iniciativa que leve a pessoa que está 
se. formando em Direito, em Odontologia, em Medici
na, em Engenharia, a sair do seu hábitat para co
nhecer as comunidades no interior. É começar a ter 
e a adquirir uma experiência mais de perto. E ar ela 
começa até mesmo a despertar da sua formação 
não só acadêmica mas da sua vida, começa a sentir 
inclusive de perto o campo profissional. Af terfamos, 
na verdade, Senador Pedro Simon, a interiorização 
do desenvoMmento. Quem sabe, até af V. Ex" pode 
ter abordado. O próprio Exército nacional, setores do 
Exército poderiam até ajudar a coordenar esses ti
pos de trabalho ou de incentivo, de organização pelo 
Brasil afora. Por que não isso? Em várias áreas, da 
formação inclusive do profissional, quem está na 
universidade fica lá participando. Em vez de ficar 1 O 
ou 11 meses prestando o serviço militar, a pessoa fi
caria prestando um outro serviço que venha a condi
zer com a sua profissão, participando da inte
rlqrização do desenvolvimento, terfamos, sem dúvi
da, o equilibrio, ajudaríamos na formação dos jo
vens, inclusive despertando o mercado de trabalho 
para o próprio formando que está chegando. Não 
poderia deixar de aparteá-lo nesta tarde, Senador 
Pedro Simon, quando V. Ex" aborda novamente 
esse tema, que há anos vem defendendo, trazendo 
a minha solidariedade e os meus cumprimentos por 
essa causa tão nobre. 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o seu apoio. 
querido companheiro, colega de Santa Catarina, Se
nador Casildo Maldaner. A palavra de V. Ex", que 
também foi Governador como eu, tem o conteúdo de 
entender o significado da medida do Governo, que é 
profundamente séria. 

Podemos divergir. Ouvi muitas criticas ao Go
verno, no sentido de que se aproveitou do fato para 
fazer um carnaval, para dar um cheque a uma velhi
nha de 90 anos. Não importa que os Lfderes do Go
verno no Congressô, na Câmara e no Senado, não 
tenham estado presentes à solenidade. Essa é uma 
decisão importante. 

Sr. Presidente, como V. Ex" já me advertiu so
bre o tempo, voltarei oportunamente à tribuna para 
analisar outras medidas do Governo, nesse pacote 
dos direitos humanos, que está na hora de ser deba
tido. 

Essa é uma daquelas medidas que comportava 
ser implementada. Tivesse eu alguma autoridade 
neste Congresso, como tem V. Ex", tomaria uma 
medida no sentido de que - esse pacote comporta 
isso - as Mesas da Câmara e do Senado e as Ude
ranças se reunissem para estudar uma forma de es
sas questões tramitarem pelo Congresso, a fim de 
que não entrem na rotina. Qual é a rotina? É caírem 
na vala comum. Daqui para diante, isso poderá cair 
no esquecimento, porque nenhuma dessas medidas 
terá gente para defendê-las para valer. Elas não dão 
dinheiro para Estados, ne·m para classe nenhuma, e 
também não dão vantagens de ordem eleitoral para 
ninguém. Essas são daquelas medidas que, ou te
mos a grandeza de trabalhá-las no seu conjunto, ou 
elas terminam na gaveta do esquecimento. 

Por isso, trago a minha palavra e a minha dis
posição de colaborar no sentido de que essas medi
das sejam efetivamente levadas adiante. 

Sr. Presidente, vou encerrar meu pronuncia
mento, porque o meu tempo terminou, mas preten
do voltar a esse mesmo tema. Peço a transcrição, 
nos Anais do Senado, da coluna do Márcio Morei
ra Alves, em O Globo de hoje, que tem como títu
lo "Direitos humanos", tratando exatamente dessa 
matéria. 

Se possível, voltarei à tribuna ainda esta se
mana para analisar os outros itens desse pacote de 
Sua Excelência o Presidente da República, que tem o 
meu apoio e o meu carinho, pelo seu significado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

ART1GO A QUE SE REFERE O SR. 
PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCM
MENTO: 
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência defere, na forma do Regimento, a solici
tação de V. Ex', Senador Pedro Simon. 

O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Senador Casildo Maldaner, nos termos do § 2" do art. 
158 do Regimento lnterro, V. Ex" eslá autcmalk:an e t1e 
inscrito para usar da palavra para uma comunicação 
inadiável, na prorrogação da Hora do Expediente, 
pelo prazo de 5 minutos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Requião, que dispõe de 20 minutos. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, conversan
do neste plenário, dias atrás, com o ex-Ministro do 
Supremo Tribunal Federal e ex-Senador pelo Rio 
Grande do Sul, Paulo Brossard, informava-o de al
guns dados sobre a economia do Paraná, sobre o 
desenvolvimento da agricultura no meu Estado. S. 
Ex" me solicitava que encomendasse um trabalho 
com dados mais precisos, porque, para ele, a eco
nomia do Paraná, um Estado muito avançado do 
ponto de vista de sua agricuHura, seria muito interes
sante para estabelecer projeções sobre a economia 
brasileira. 

O trabalho está pronto. Foi encomendado a 
amigos e assessores no Estado e pretendo trazê-lo, 
neste momento, ao conhecimento do Senado Federal. 

"Perguntem, Srs. Senadores, a qual
quer homem do campo. latilundiário, pe
queno produtor ou sem-terra. Perguntem a 
eles. Todos dirão que o pior ano para a agri
cultura foi o que passou e há temores de 
que este possa repetir o desastre. As últi
mas informações sobre as safras do Centro
Sul mostram a queda de 11% no volume da 
produção, o que significa redução entre 9,5 e 
1 O milhões de toneladas. Sem safda, o gover
no vai abrir os estoques e as importações, 
realimentando a crise. 

O receituário neoliberal aplicado ao 
campo é desastroso e produz efeitos mais 
rápidos que em outros setores. Em um ano 
é possível desagregar completamente o sis
tema de produção e· provocar mudanças ex
tensas na estrutura fundiária, especialmente 
onde há predominância da pequena proprie
dade. É o setor que mais depende do apoio 
do Estado, especialmente em países no es
tágio de desenvolvimento do nosso. É por ar 

que vamos ao desastre. A política econõ
mica do '!JOvemo atual aprofundou os pro
blemas crõnicos e acirrou as contradições 
sociais. Eldorado de Carajás, Pontal do 
Paranapanema ou Rio Bonito de lguaçu 
são os cenários cambiantes da mesma tra
gédia. 

Tão grave quanto o problema dos sem
terra é o dos que ainda têm um pedaço para 
plantar. A cri.se não se liJ11ita à questão agrá
ria, à morosidade da reforma. Há uma situa
ção mais ampla, que estimula a deserção do 
pequeno agricultor, concentrando a proprie
dade e abrindo clareiras de improdutividade. 
Vejam o caso do Paraná, Srs. Senadores. 
Nos últimos anos desapareceram cem mil 
pequenos produtores, somados os parcei
ros, meeiros e posseiros aos pequenos pro
prietários rurais. Ao mesmo tempo, o gover
no faz imenso esforço para assentar 20 mil, 
que logo se muHiplicarão. 

Os preços estão em recuperação no 
mercado mundial. O milho, por exemplo, 
nunca subiu tanto e chegou a US$13.0() em 
Chicago. Mas os agricultores terão poucas 
oportunidades de abater os prejuízos passa
dos. Não há produção. Estima-se uma que
bra de 5 milhões de toneladas na safra do 
milho, 2,8 milhões de toneladas na de soja, 
1,1 milhão na de arroz, a última, Senador 
Pedro Simon, principalmente no Rio Grande 
do Sul. Por quê? A resposta é simples. Os 
agricuHores, descapitalizados na safra pas
sada, massacrados pelos juros extorsivos e 
dificuldades de crédito, sem o suporte de 
uma polftica de preços mínimos, reduziram 
as áreas de plantio. 

Além dos grãos, as cuHuras que mais 
sofreram nos anos recentes foram as de al
godão, trigo, cacau, na Bahia, e banana, no 
Vale da Ribeira. 

Há seis anos, produzimos 800 mil to
neladas de algodão e ocupávamos a posi
ção de quarto exportador mundial do pro
duto. Somente com as exportações gerá
vamos cerca de US$200 milhões de renda 
para o setor algodoeiro. Hoje, produzimos 
apenas a metade, 400 mil toneladas. Tor
namo-nos o segundo importador mundial de 
algodão. Mais grave. Eliminamos mais de 
200 mil empregos apenas em São Paulo e 
no Paraná. 



00394 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

No final dos anos 80, chegamos a pro
duzir 6,2 milhões de toneladas de trigo nos 
Estados do Sul e Centro-Oeste. Quase atin
gimos a auto-suficiência. No inverno de 
1995, produzimos apenas 1 ,2 milhão de to
neladas, o que nos obriga a importar cerca 
de 6 milhões de toneladas. É muito impor
tante frisar. Pagando o dobro do preço que 
garantimos aos agricultores. O agrônomo 
paranaense Milton rA!cover, mostra o absur
do da política oficial. "Nem sempre o trigo 
importado é mais barato, mesmo quando 
subsidiado na origem. Agora mesmo, o trigo 
importado está mais caro que o nacional. 
Mas isso não é tudo. O trigo é a única cultu
ra de grande área que pode ser plantada de 
março a abril, dando oportunidade a que se 
façam duas culturas por ano•. O agricultor 
só abandonou o trigo porque lhe negam o fi
nanciamento e não lhe garantem o preço. 

No caso do cacau, o Governo retirou a 
assistência técnica da Ceplac, e a lavoura 
foi dizimada pelas pragas. Chegamos a ser 
o segundo maior exportador • .Hoje, importa
mos o produto. 

A cultura da banana no Vale da Ribei
ra, que proporcionava urna renda de US$20 
milhões anuais nas exportações para o 
Cone Sul, perdeu o mercado externo por 
causa da sobrevalorização do real. 

O Governo vai utilizar os estoques ofi
ciais e manter baixas as tarifas para facilitar 
as importações. É a maneira de atender à 
demanda interna e, ao mesmo tempo, reali
mentar a crise. De grande produtor de ali
mentos, o Brasil passa à condição de um 
dos grandes importadores mundiais de pro
dutos agrícolas. Isso vem ocorrendo porque 
o Pais insiste em negar recursos para a 
assistência técnica, desorganizou o siste
ma de crédito rural e abriu irresponsavel
mente o mercado às importações agríco
las, concedendo câmbio privilegiado aos im
portadores. 

A crise no campo, onde os pontos de 
conflito pela posse da tenra são apenas os 
indicadores mais agudos e trágicos, depen
de de uma nova política agrfcola, ou melhor, 
de uma política agrícola, porque não a te
mos. Enquanto a agricultura não tiver ampa
ro, o País produzirá novos sem-tenra e mais 
uma legião de migrantes em direção à cida-

de, engordando a faixa da miséria e da eis· 
gradação. Como está não pode ficar. As 
conseqüências, Sr. Presidente, são mais 
graves do que as da peste. 

A destruição do nosso sistema produti
vo no campo gerou novas distorções em 
curtíssimo prazo de tempo. Como todos sa
bem, o grande produtor tem chances de so
brevivência que escapam ao pequeno agri
cultor. Óbvio. ~te é o prill)eiro a abandonar 
o campo, pois não dispõe de qualquer possi
bilidade de sobrevivência quando não tem 
crédito, subsídios, preços garantidos, garan
tias de comert:ialização. O jeito é abandonar 
a tenra e rumar para a cidade, repetindo os 
ciclos de pobreza e miséria que fazem parte 
de nossa história. O Paraná é um bom 
exemplo desse fenômeno em sua manifes
tação mais recente e aguda. Dados do lpar
des, Deral e Derse - Departamento Sindical 
de Estudos Rurais, e da Fetaep, mostram a 
concentração da propriedade fundiária em 
ritmo brutal. . 

_....--- · ·· -»amos ao números: Em 1970, ·havia 
554 mil propriedades rurais; em 1985, 466 
mil propriedades rurais; em 1990, 406 mil 
propriedades rurais; em 1995, 350 mil pro
priedades rurais. 

Dos 55 mil estabelecimentos que desa
pareceram no perfodo entre 1990 e 1995, a 
absoluta maioria mudou de mãos nos anos 
de 1994 e 1995, quando se acentuou a crise 
na agricultura, segundo os dados do Deser, 
que conferem com os da Fetaep e do lpardes. 

É possível pensar que boa parte das 
famma dos sem-tenra que hoje ocupam 35 
acampamentos no Paraná, mais de seis mil 
famnias, cerca de 22 mil pessoas, vieram 
desse processo de concentração. Incluídos 
meeiros, parceiros e arrendalários. Outros, 
seguramente, instalaram-se na periferia de 
Curiliba, que no mesmo perfodo recebeu po
pulação equivalente à de Aorianópolis, 350 
mil novos habitantes. Acentuou-se a corren
te migratória para o interior de São Paulo e 
em direção ao norte do País, margeando a 
fronteira oeste. E o processo ainda não ter
minou. Há, hoje, 1 O mil propriedades à ven
da no interior do Paraná. 

O Governo colocou em debate a refor
ma agrária e uma política distributiva para 
contra-arrestar os acidentes trágicos do sul 



Maiodel996 ANAIS DO SENADO FEDERAL --00395 

do Pará. Ao mesmo tempo, reproduz, com a 
sua política agrícola, as condições que am
pliam a concentração fundiária. Talvez isso, 
e apenas isso, justifique a criação do Minis
tério da Reforma Agrária, separando a políti
ca agrícola, que ficou com o Ministério da 
Agricultura, da questão agrária, como se 
fossem questões que pudessem ser trata
das separadamente: o da Agricultura, que fi
cou para o PPB, oertamente será mãe dos 
ricos; o outro, o da Reforma Agrária, padras
to dos pobres. E há, ainda, quem tome o 
problema como motivação para a inútil criati
vidade, oferecendo solução como a louvada 
pelo Presidente da República e proposta 
pelo Governador do Paraná, a das vilas ru
rais, de Jaime Lemer. Risível, não envolves
se a tragédia de tantos. 

O certo é que temos uma reforma 
agrária às avessas, com todas as decorrên~ 
cias desse processo que deve representar o 
maior defeito do Governo de Fernando Hen
rique Cardoso. Em inúmeros pontos do 
mapa, o Brasil se parece com o faroeste, 
com a agravante de que em outros respira 
ares do século XX. Esse desequilíbrio feroz. 
não acontece exclusivamente no campo, 
mas também dentro das fronteiras instáveis 
das cidades. O brasileiro acostumou-se, en
tretanto, com a miséria que se esparrama 
sobre o asfalto, com a mendicância que cir
cula de mão estendida entre 0s carros para
dos no sinal vermelho. 

A visão da tragédia não instiga a refle
xão, mesmo porque nem todos se dão conta 
de que participam do enredo em lugar de 
serem meros espectadores, eventualmente 
constrangidos. Se as coisas estivessem cla
ras, nos corações e nas mentes, a política 
teria outro rumo, em proveito da democra
cia, da distribuição de riqueza, concebidas 
como necessidades urgentes, em vez de ex
pressões retóricas. 

Voltemos aos dados. Segundo o lpar
des/Dieese, a taxa de desemprego em Curi
tiba e região metropolitana chegou a 13,8%. 
São 140 mil desempregados. E a tendência 
continua sendo a de demissões. No merca
do informal há 350 mil pessoas, ou seja, 113 
da população economicamente ativa, que é 
de 1,02 milhão. Metade dos que trabalham 
ganham menos de três salários mínimos. 

Em Curitiba, há 90 mil menores, entre 1 o e 
17 anos, dando duro para melhorar a renda 
familiar. Desses, 50 mil já abandonaram a 

. escola e trabalham em tempo integral. 
No interior, as cidades maiores osten

tam situações idênticas. Há municípios que 
perderam boa parte da população, como 
Barbosa Ferraz e outros da região da produ
ção algodoeira. São cidades de bairros-fan
tasmas. Seus ~'!!Oradores rQigraram na espe
rança da sobrevivência. Esse é o quadro, 
que não necessita de retoques para enfati
zar a desolação da população. No Paraná 
inteiro a principal reivindicação é trabalho, é 
emprego, é oportunidade para continuar vi
vendo. Não é de estranhar que nestas con
dições aumente a mortalidade infantil, res
surjam doenças infecto-contagiosas que ti
nham sido eliminadas. Também é natural 
que cresçam os índices de violência e crimi
nalidade. É a lei da selva imperando em su
búrbios de Curitiba, onde nem o caminhão 
que distribui Coca-Cola circula sem escolta 
de milícia privada. 

O custo de vida em Curitiba é o segun
do maior do País e subiu, em abril, 3,7%. O 
dinheiro que comprava 100 passagens de 
õnibus há dois anos, hoje compra 36, se
gundo o Dieese. E, no último levantamento, 
o que mais subiu foram os preços de ali
mentos. A âncora verde que mantinha o real 
em baiXa vai-se decompondo. A classe mé
dia curitibana aperta os cintos. Desiste dos 
serviços privados de educação e saúde. Os 
filhos vão para a escola pública. E i:>s proje
tos pessoais são adiados. 

O interessante é que a atividade políti
ca não reflete essa realidade. É como se ti
véssemos um processo esquizofrênico, 
onde a realidade é oculta por fantasias e 
motivações que não estão sintonizadas com 
a vida real. Se de um lado está no governo 
um grupo que se notabilizou exatamente 
pela capacidade de fazer tudo parecer riso
nho, franco e bonito, mesmo quando o nau
frágio é evidente; de outro, vemos a Oposi
ção absolutamente despreparada, quando 
deveria ser mais preparada, na mesma alie
nação. 

O espaço de atuação dos partidos foi 
abandonado à barbárie de um populismo de 
extração primária: o tucanato local. 
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O Governo do Paraná vive da reiterada propa
ganda e da fantasia. Essa é a dura realidade de um 
dos Estados modelo do Pafs, que há dois anos tinha 
uma folha de pagamento de 58% da receita líquida 
corrente, mas hoje já anranha os 85%, enquanto a 
grande mfdia, a imprensa silenciada, vende reitera
damente a fantasia do Plano Real. 

Esse o documento sobre o Paraná que prometi 
ao Ministro Paulo Brossard, neste plenário, há uma 
semana. ~ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Re
quião, o Sr. Teotonio Vilela Filho, 12 Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Re
quião, o Sr. Romeu Tuma, 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 Nabor Júnior, por 
permuta com o Senador José Roberto Arruda. 

S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero, inicial
mente, agradecer a compreensão do Senador José 
Roberto Arruda que, gentilmente, concordou em per
mutar a sua vez, durante a sessão, para que, logo 
mais, eu possa participar de uma audiência, junta
mente com o Senador Flaviano Melo, no Ministério 
da Reforma Agrária. 

Ficam, portanto, consignados os meus agrade
cimentos ao Senador José Roberto Arruda. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou 
retomando de uma viagem ao Estado do Acre, no 
<:umprimento do sagrado dever de preservar e acen
tuar as ligações com as aspirações da sociedade 
que me honrou com seu sufrágio para representá-la 
no Senado Federal. 

E lamento registrar que, além dos cantatas po
sitivos com o povo acreano, recebi, também, infor
mações sobre novas irregularidades e práticas sus
peitíssimas, ocorridas na geStão do Governo e das 
instituições a ele subordinadas. A niais recente, ob- -
jeto de grave denúncia da imprensa acreana, é a 
contratação de uma vu~osa e nebulosa operação de 
crédito entre o Banco do Estado e uma das empre
sas da família do Governador Orleir Messias Cameli. 

Registra o jornal A Gazeta: "Banacre é acusa
do por causa de empréstimo•. E explica: "A diretoria 
do Banacre está sendo acusada de ter liberado 
R$1,8 milhão a uma das empresas da família do Go
vernador Orleir Cameli. A denúncia foi feita pelo Pre
sidente do Sindicato dos Bancários, João Roberto 
Braiía. Para o sindicalista, a operação é temerária 
pelas autuais condições financeiras em que se en
contra o banco. ( ... ) O dinheiro teria sido liberado 
através de "Carta de Crédito" à empresa Marmud 
Cameli. ( ... ) A operáção foi realiZada no final do mês 
de abril, e o dinheiro já teria sido, inclusive, transferi
do para uma agência de Manaus". 

A reportagem de A Gazeta, publicada na edi
ção de 1 o de maio corrente, espelha a contradição 
entre as queixas da direÇão do banco - que che
gou a extinguir duas diretorias, para cortar despe
sas - e a facilidade com que são irrigadas as fortu
nas pessoais e comerciais da família do Governa
dor. Diz a matéria: "Fica claro que esse dinheiro 
foi liberado privilegiando as empresas da família 
do Governador e vai beneficiar diretarilente um .de 
seus innãos•. 

Outro importante vefculo da imprensa acrea
na, o semanário Página 20, também denuncia o escãn
dalo patrocinado pelo Governador Orleir Cameli:Bana
cre faz erJ1)réstimos a empresas do Governador". 

Em reportagem publicada na edição que circu
la nesta semana, o vibrante jornal rio-branquense in
fonna que o Sindicato dos Bancários e o PC do B 
vão denunciar novamente o Goyemador Orleir Ca
meli perante o Ministério Público federal - mais uma 
das muitas denúncias de corrupção, malversação de 
recursos públicos e imegularidades envolvendo a 
atual administração estadual acreana e os parentes 
do seu chefe. 

O Presidente do Banco do Estado do Acre, 
Adeilson Campos, confessou que a operação foi efe
tivamente realizada - mas não admitiu seu valor total 
e afirmou que "tudo está nonnal, considerando-se 
que a empresa é cliente do banco há mais de 1 O 
anos". E, ao invés de apresentar fator e números 
concretos, partiu para a retaliação contra quem cum
priu a obrigação de denunciar o empréstimo milioná
rio: segundo ele, trata-se de tentativa de "agredir a 
credibilidade do Banacre", em que o Presidente do 
Sindicato dos Bancários "quer levar para fora do 
Banco uma briga pessoal entre ambos", Presidente 
do Banco e Presidente do Sindicato. 

Ora, Sr. Presidente, denúncias desse porte exi
gem respostas claras, transparentes e definitivas. 
Agredir os denunciantes para desquaiHicá-los é um 
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recurso que não honra a inteligência do Presidente 
do Banco do Estado do Acre, pois evidencia a abso
luta falta de argumentos concretos para contestar as 
suas acusações. O que a sociedade acreana exige, 
agora, é justamente isso: apresentação do contrato, 
das garantias, das condições e das viabilidades para 
seu ressarcimento - e, vejam bem, não estou abor
dando, ainda, o aspecto crucial da questão: a igno
rância dos mais elementares padrões de ética e pro
bidade administrativa, a <quebra dos princípios que 
impedem o uso dos recursos confiados ao gover
nantes para enriquecer ainda mais seus familiares e 
seus próprios patrimônios pessoais. . 

O dinheiro que o Banacre repassou para a fa
mma do Governador Orteir Cameli faz parte da mais 
repulsiva prática: a promiscuidade entre verbas pú
blicas e os interesses empresariais dos governantes. 
É um novo gesto condenável, como o foi aquele de
pósito de dotações oficiais em contas particulares 
dos gestores. 

Tudo está ocorrendo em meio às notícias sobre 
dificuldades operacionais e de caixa do Banco do Es
tado do Acre, às voltas com créditos de improvável re
cuperação e, até mesmo, de calotes monumentais. 

O povo acreano sabe: por princípio, jamais 
faço acusações infundadas ou de precário conte~qo. 
Busco, sempre, a verdade dos fatos, sejam elas 
contra ou a favor de minhas posições político-parti
dárias. E, neste momento, acredito ser fundamental 
pedir - a quem de direito e de dever, o Banco Central -
as explicações que o povo acreano exige e merece. 

Estou apresentando na sessão de hoje, com o 
apoio dos demais Senadores do Estado do Acre, 
Raviano Melo e Marina Silva, um Requerimento de 
Informações endereçado ao Ministro da Fazenda, 
para que colha junto ao Banco Central infonnações 
capazes de pennitir a fomnação de um juízo concre
to sobre essa nebulosa operação, que envolve o Go
vernador Orteir Cameli em suas duas pontas: em 
uma, como dirigente máximo do Banacre, autorizan
do a operação; na outra, como membro da famnia e 
sócio da empresa Mannud Cameli, abocanhando 
quase R$2 milhões, dinheiro que poderia ser melhor 
empregado na defesa da sociedade estadual, mer
gulhada em crescente miséria 

É o seguinte o requerimento entregue à Mesa: 

REQUERIMENTO N° , DE 1996 

"Considerando informações divulgadas 
pela imprensa do Acre (anexos I e II) sobre 
operações efetuadas pelo Banco do Estado 
em beneffcio da firma Mannud Cameli, per-

tencente à famma do próprio Governador 
Orleir Cameli, no valor de R$1 ,8 milhões; 

· Considerando a difícil fase operacional 
e financeira hoje vivida pela Instituição, às 
voltas com créditos de liquidação duvidosa e 
com perdas consolidadas na casa dos R$50 
milhões; 

Considerando que o Presidente do 
Banco do Estado, nas matérias citadas, ad
mitiu a realização do empréstimo à famnia 
do Governador; · 

Considerando que os recursos, ao in
vés de serem aplicados no Estado, dentro da 
destinação desenvolvimentista da Instituição, 
foram drenados para outras localidades; 

Considerando, sobretudo, a sagrada 
obrigação de transparência e de moralidade 
nos atos e feitos públicos - e considerando 
que a ética da administração pública repele 
a promiscuidade entre os interesses pes
soais dos governantes e a gestão dos bens 
coletivos a eles confiados; , 

Requeremos, nos termos do Regimen
to Interno do Senado Federal, informações 
do Banco Central, através do Ministro da Fa
zenda, sobre a fonna, os valores, as garan
tias e os prazos em que a operação indigita
da se processou, bem como o seu impacto 
nas margens operacionais e nas reservas 
do Banco do Estado do Acre. 

Brasnia, em 14 de maio de 1996.- Se
nador Nabor Júnior - Senador Flaviano 
Melo- Senadora Marina Silva. • 

Resta agora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, aguardar as in!onnações que o Governo Fe
deral prestará ao Senado Federal e à sociedade 
acreana Não se fale em sigilo bancário ou restriçõ
es burocráticas, porque o que está em jogo é algo 
superior a todos esses falsos escrúpulos. 

O que está em jogo é o princípio da dignidade, 
da moralidade, da ética e da transparência na mani
pulação dos parcos recursos destinados ao povo do 
Estado do Acre. 

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

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência vai prorrogar a hora do Expediente por 15 mi
nutos, a fim de conceder a palavra, para comunica
ção inadiável, baseada no § 2" do art. 158 do Regi
mento Interno, aos Senadores Casildo Maldaner, 
Edison Lobão e Esperidião Amin. Em seguida, pas-
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saremos à Ordem do Dia, com a votação de maté
rias importantes. 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. 
S. Ex" disporá de 5 minutos para o seu pronun

ciamento. 

O SR. CASILOO MALD~ER (PMDB-SC. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidentes, nobres Colegas, o brasi
leiro Jayme Sirotsky p~idente do Conselho de Ad
ministração de um dos principais grupos de comuni
cação do País, a Rede Brasil Sul, que tem sede em 
Porto Alegre assume, no dia 22 de maio, em Was
hington, a presidência da Federação Internacional 
de Editores de Jornais, a REJ. 

O fato é da maior importância porque Jayme 
Sirotsky que é atualmente vice-presidente da Asso
ciação Nacional de Jornais, com sede em Brasma 
será o primeiro latino-americano a assumir a direção 
daquela importantíssima instituição. 

Para se ter uma noção exata do que é a FIEJ, 
basta dizer que essa organização, que tem sede em 
Paris, reúne cinqüenta e uma associações de edito
res espalhadas por quarenta e sete nações, executi
vos de jornais de mais de noventa países, dezasseis 
agências noticiosas de atuação nacional ou interna
cional e sete entidades regionais de Imprensa. No 
total, a REJ representa cerca de quinze mil publica
ções, distribuídas pelos cinco continentes. 

A ·Federação Internacional de Editores de Jor
nais, buscando rriaior eficiência e agmdade na per
secução de seus objetivos entre os quais se desta
ca o de garantir a liberdade de imprensa em nível 
mundial é formada por vários grupos de trabalho 
que se mantêm atuantes. 

Grupo de Gerenciamento e Marketing de Jor
nais, por ~emplo, é voltado para estudos que levem 
ao aumento da circulação e da manutenção de ver
bas publicitárias. 

As publicações da FIEJ e os seminários que 
freqüentemente realiZa. permitem que os empresá
rios de comunicação se mantenham atualizados 
com as mais modernas técnicas em cada uma das . 
áreas em que se desdobram os jornais. Há mecanis
mos para levar aos países em desenvolvimento o 
conhecimento adquirido nos países centrais. 

Por ocasião da posse na presidência de Jayme 
Sirotsky o qual ocupa, no momento, uma das vice
presidências da FIEJ serão realizados dois impor
tantes eventos que reunirão a nata do jornalismo in
ternacional: o Quadragésimo-Nono Congresso Mun
dial de Jornais e o Terceiro Fórum Mundial de Edito
res de Jornais. 

No Congresso Mundial de Jornais que tem 
corno tema a expressão "Visões do Futuro• serão 
discutidos os caminhos vindouros da m ídia impres
sa, em especial diante do avanço dos novos meios 
eletrônicos de transmissão de dados que vêm sur
gindo e se desenvolvendo de forma acelerada nos 
últimos anos. Diretores e editores de algumas das 
mais importantes publicações do mundo estarão ali 
apresentando suas antevisões do futuro na área jor
nalística. 

No Terceiro FÓrum Mundiál de Editores de Jor
nais serão discutidas algumas das questões que 
vêm intrigando os estudiosos na área da comunica
ção impressa. Uma das mais importantes diz respei
to, por exemplo, à diminuição da venda de jornais na 
maioria dos países industrializados durante os anos 
ao e às estratégias que, em conseqüência, foram 
desenvolvidas pelos periódicos para minimizar o 
problema. Nesse caso específico, serão estudadas 
técnicas de marketing, vendas e tecnologia. Mas, 
sobretudo, os palestrantes vão-se voltar para o de
bate sobre os valores essenciais do jornalismo, 
corno o conteúdo das matérias que publicam. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o jor
nalista Jayme Sirotsky, nascido em 1934, na cidade 
de Passo Fundo, no interior do Estado do Rio Gran
de do Sul, é hoje o principal executivo do maior gru
po de comunicação do Sul do Brasil. Ingressou na 
Rede Brasil Sul de Comunicações em 1962, fazen
do, de lá para cá, urna carreira irrepreensível que o 
levou ao topo, ou seja, à Presidência do Conselho 
de Administração da empresa. Ao longo desse tem
po, fez cursos de aperfeiçoamento profissional nos 
Estados Unidos~ Canadá, "França, Japão, Inglaterra, 
ltáliaaMéxico. · · 

O Grupo RBS está concentrado na área de co
municação. Possui hoje quatro jornais, que esfão 
entre os mais importantes de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul. São eles: Diário Catarlnense, 
em Rorianópolis; Jornal de santa Catarina, em 
Blumenau; Zero Hora, em Porto Alegre; e Pioneiro, 
em Caxias do Sul. Na área de jornalismo eletrõnico, 
a RBS possui dezoito emissoras de rádio, sendo cin
co no Estado de Santa Calarina; e dezassete canais 
de televisão, cinco deles no meu Estado. 

Sr. Presidente, Sras e Sr. Senadores, a condu
ção de Jayme Sirotsky à Presidência da Federação 
Internacional dos Editores de Jornais é, na verdade, 
a culminância de uma intensa e profícua atuação 
corno I íder de entidades associativas na área de co
ltJUnicação. Jayme Sirotsky é atualmente Primeiro 
Vice-Presidente da FIEJ, Vice-Presidente da Asso-
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ciação Nacional de Jornais, membro da Junta de Di
retores da Sociedade lnteramericana de Imprensa 
(SIP), membro da Associação Brasileira de Emisso
ras de Rádio e Televisão (ABERT) e fundador e 
membro (até 1992) do Conselho Superior do CO
NAR (Conselho Nacional de Auto Regulamentação 
Publicitária). 

Ganhador de muitos galardões, como, por 
exemplo, o Prêmio Caboré como Homem da Indús
tria da Propaganda; Uder Empresarial, pela Gazeta 
Mercantil; Publicitário do Ano, pela Associação Rio
grandense de lrrprensa (ARI}, Jayme Sirotsky, cer
tamente, terá um mandato dinâmico e proveitoso, 
cerno sempre ocorreu na sua vida profissional. 

Encerro este pronunciamento manifestando 
meus votos de pleno sucesso a esse destacado jor
nalista e empresário brasileiro que assume agora a 
direção da mais importante entidade mundial da ati
vidade jornalística. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa 

e todo o Plenário nos congratulamos com o Grupo 
Sirotsky. 

Na forma regimental, o pleito de V. Ex", Sena
dor Casildo Maldaner, será atendido. 

· Concedo a palavra ao nobre Senador Edison 
Lobão, para uma comunicação inadiável. 

S. Ex" dispõe de 5 minutos. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma 

comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, desde que- o· Brasil entrou numa era de 
maior estabilidade monetáriá' e cje baixa inflação, 
transformações substanciais têm sido verificadas em 
sua economia. O afluxo de capital externo aumen
tou, as indústrias estão se modernizando e se ree
quipando, mais e mais empresas estrangeiras se 
dispõem a se instalar ou a expandir a sua atuação 
no Brasil, os brasileiros estão mais confiantes e in
vestindo em melhores condições de vida. 

Um setor que mostra bem os reflexos dessa 
nova postura é o de seguros, um dos que mais cres
ceram no ano passado em toda a economia Dentro, 
porém, desse segmento, há um que está relegado a 
um plano secundário, mas dada a importância que 
tem para uma expressiva parcela da economia do 
Pafs, está por merecer uma atenção toda especial das 
autoridades monetárias: trata-se do seguro agrícola 

Essa modalidade de seguro não tem contado 
com a atenção das seguradoras privadas pelo fato 
de ser diferente das demais, por proporcionar pouca 
ou nenhuma rentabilidade, por envolver riscos acima 

dos normais e pela necessidade de contar cem 
grande estrutura de apoio técnico no meio rural. 
Além dissó; apresenta outra peculiaridade: o cálculo 
dos valores concernentes a prêmios e indenizações 
é de difícil mensuração, por não se dar em bases 

· atuariais como nas demais modalidades. 
O Programa de Garantia da Atividade Agrope

cuária (Proagro) tem algumas características do se
guro rural e, às vezes, até com ele foi confundido, 
mas dele se distingue de forma substancial por vol
tar-se para o apoio à produção, estando vinculado 
prioritariamente ao crédito rural. 

Desde, porém, que foi instituído em 1973, até 
hoje, o Proagro só acumulou descréditos e prejuí
zos. No voto Dinor, do Banco Central do Brasil, que 
trata da sua reestruturação normativa, está expres
so: "É importante frisar que, durante toda a sua exis
tência, o antigo Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária sempre foi deficitário, restando, em 
31/05194, um saldo a pagar da ordem de US$ 264,6 
milhões ou seu equivalente em reais". 

Em pronunciamento na Comissão de Agriéultu
ra da Câmara dos Deputados, em março de 1005, o 
Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Re
forma Agrária, José Eduardo de Andrade Vieira, de
clarou: 

•o problema é que o Proagro está 
mergulhado em graves impasses que o tor
nam inviável. Hoje, lamentavelmente, o 
Proagro pouco interessa ao produtor e não 
gera segurança alguma para o sistema fi
nanceiro. O Governo atual herdou uma dívi
da de 190 milhões de reais de processos 
deferidos e não honrados durante o chama
do Proagro Velho, ou seja, no período ante
rior a julho de 1991. Quanto ao Proagro 
NOVO, que não conta com repasses do Te
souro Nacional, já se calcula um déficit de 
350·milhões de reais. O não pagamento de 
tais dívidas junto a produtores, cooperativas 
e ao sistema financeiro provocou profundo 
descrédito nesse importante instrumento de 
política agrícola Por essàs razões, o governo 
está procedendo a estudos no sentido de re
ver a participação estatal na área". 

De outro lado, a Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito que investigou as causas do endivida
mento agrícola constatou, após exaustivas investiga
ções e depoimentos, que "di! ação de fiscalização do 
Bacen, depreende-se que, nos anos de 1991 , 1992 e 
1993, foram constatadas irregularidades em 16,55"/o, 
29,7% e 24,83% das operações de cobertura•. 
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Por af pode-se ver os dois problemas mais sé
rios que afetam o Proagro: falta de recursos para 
honrar os compromissos e um índice muito elevado 
de irregularidades nas operações. Nessas circuns
tâncias não há programa securitário que se sustenfe. 

No mundo todo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Senadores, o seguro rural é um poderoso instrumen
to de política agrícola, que dá sustentação à ativida
de desenvolvida no campo e proporciona aos agri
cultores tranqüilidade pà:ra tocarem seus empreendi
mentos. No Brasil, entretanto, os agricultores não 
podem contar com esse valioso instrumento. 

De fato, a nossa experiência nesse campo ou é 
bastante limitada restringindo-se a alguns Estados, 
notadamente São Paulo e Minas Gerais , ou é de
sastrosa, se levarmos em conta o Proagro. 

Mas essa situação não pode continuar como 
está. É urgente e imprescindível para a estabilização 
da nossa produção agrícola que se instaure no País 
essa modalidade de seguro. Para isso, reputo total
mente válido que a iniciativa de regulamentá-lo te
nha como parâmetro as experiências já vitoriosas, 
notadamente no Estado de São Paulo, que, através 
da Companhia de Seguros do Estado de São Paulo 
COSESP, oferece cobertura em três modalidades: 

a) Seguro Agrfcola para a cultura de algodão, 
amendoim, arroz, batata, cebola, cana-de-açúcar, 
feijão, mandioca, milho, soja, tomate, trigo, wa e va
gem; 

b) Seguro Porteira Fechada de produtos agro
pecuários colhidos ou abatidos, transformados ou 
não, benfeitorias, sacarias, embalagens e recipien
tes, mudas e sementes; e 

c) Seguro Facultativo de Animais, para bovi
nos, ovinos, caprinos e suínos. 

A institUição do seguro rural nesse Estado foi 
possível por ter havido um perfeito entrosamento en
tre a Cosesp e a Secretaria de Agricultura do Estado 
de São Paulo, que colocou à disposição da segura
dora toda a sua estrutura de assistência técnica es
palhada pelo Estado. 

Nessa modalidade de seguros, a extensão ru
ral e a assistência técnfca são de importância funda
mental, pois o produtor só pode contratar o seguro 
se, na sua atividade agropecuária, forem utilizadas 
técnicas adequadas de manejo e cukivo, se houver 
a devida correção do solo, se a adubação for corre
ta, se as sementes forem selecionadas, se o reba
nho receber tratamento sanitário adequado, em sín
tese, se estiver verdadeiramente compromissado 
com a eficiência. 

Por ser a atividade agrícola um empreendimen
to de alto risco, todos aqueles riscos previsíveis ou 
evitáveis ccirn recursos técnicos devem ser minimi
zados, de modo que a possibilidade de fracasso fi
que restringida ao imponderável. É nas exigências 
decorrentes do seguro que, por outro lado, se locali
zam as grandes vantagens e os grandes benefícios 
para a agricultura como um todo. Só podem utilizar o 
seguro aqueles produtores que se modernizarem, 
que se capacitarem tecnicamente para serem produ
tivos. Assim, na esteira de insumos modernos, de 
técnicas melhoradas de cultivo e manejo vêm maior 
efJCii!ncia, maior produtividade. Em suma, tudo que 
se deseja de urna agricultura compromissada com 
as imensas necessidades de consumo de nossa po
pulação. 

No que tange à assistência técnfca e à eXten
são rural, o Brasil já se encontra razoavelmente 
equipado, quer seja pela atuação da Embrapa e de 
outros institutos de pesquisa, quer pela ação desem
penhada pela Emater em cada Estado e pelas pró
prias secretarias estaduais de agricultura. Sem dúvi
da alguma, na implantação do seguro rural, esses 
órgãos, conveniadoS" com as seguradoras, poderão 
desempenhar um papel de suma importãncià na 
avaliação de calamidades e danos que deve prece
der qualquer reconhecimento de perdas e pagamen
to de indenizações. 

O fato de se tratar de um seguro social que 
não visa ao lucro é um dos sérios problemas enfren
tados pelas seguradoras para operarem com esse 
seguro. Assim, é indispensável que haja um Fundo 
de Estabilidade do Seguro Rural que seja realmente 
garantidor de suas operações, já que a possibilidade 
de catástrofes climáticas sempre latente exige que 
haja reservas substanciais capazes de cobrir os vul
tosos prejuízos delas decorrentes. 

Anteriormente, esse fundo se constituía: 
a) dos excedentes do máximo admissfvel tecni

camente como lucro nas operações de crédito rural, 
seus resseguros e suas retrocessões; 

b) da comissão paga nos seguros contratados 
pelos órgãos públicos; 

c) de dotações orçamentárias da União. 
Com o fundo de estabilidade assim constituído, 

a Cosesp, por exemplo, pôde sustentar as suas ope
rações. Hoje, porém, isso já não é mais possível, 
pois essas fontes, que já eram parcas, foram todas 
cortadas. 

O dinheiro arrecadado com as comissões dos 
seguros contratados pelos órgãos públicos desapa
receu depois que as companhias passaram a fixar li-
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vremente os seus prêmios, com o fim do seu tabela
mento pelo Governo e com o fim do conseqüente 
sorteio das operações entre as seguradoras. 

As dotações orçamentárias perdurara.'Tl legal
mente por dez anos, a partir de 1966. Hoje, já não 
mais existem. 

Por fim, aquilo que tecnicamente excede o má
ximo admissfvel como lucro nesse tipo de operação, 
na prática, não existe, em se tratando de seguro rural. 

Na instituição do S'eguro Rural, esses recursos 
precisariam voltar a constituir o Fundo de Estabilida
de a ser criado. 

O bom senso, porém, Senhor Presidente, Se
nhoras e Senhores Senadores, acena para a neces
sidade de se alterar o status quo hoje reinante. A 
agricultura brasileira precisa urgentemente contar 
com esse importante e valioso instrumento de política 
agrícola, não por ser moderno e porque outros países 
o tenham, mas por ser uma poderosa garantia para 
aqueles produtores que, em número mais e mais cres
cente, levam a agricultura a sério e investem pesado 
no seu sucesso. Poder contar com essa modalidade 
de seguro, mais do que precatar-se contra intempéries 
e riscos, é uma garantia de que o insucesso em um 
ano não será o fracasso de uma vida 

Por isso é que conclamo os meus ilustres pares 
neSta Casa para que analisemos detalhadamente e 
com o maior cuidado o Projeto de Lei de número 
295195, de minha autoria, que institui em nosso Pafs 
o Programa Nacional de Seguro Rural. Sei perfeita
mente que, pela complexidade e pela importância do 
assunto, esse projeto poderá sofrer algumas melho
ras quando de sua avaliação no âmbito do Congres
so Nacional. Fundamentalmente, essa foi a nossa 
intenção ao apresentá-lo aqui no Senado. O que es
pero é que, no menor prazo possível, seja ele apro
vado, para o bem da nossa agricultura. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Conce

do a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 
S. Ex" dispõe de 5 minutos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - (PPB-SC. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de ini
ciar minhas palavras associando-me à manifestação 
do Senador Casildo Maldaner, até porque já tive 
oportunidade de fazer um registro sob a forma de 
discurso, congratulando-me com a RBS, com o Rio 
Grande do Sul e com o nosso querido amigo Jayme 
Sirotsky. Faço, neste momento, a reiteração dos 
meus cumprimentos em meu nome, em nome dos 
Senadores Pedro Simon e Vilson Kleinübing, porque 

todos nos orgulhamos muito dessa circunstância 
nova. Repito, já fiz esse registro sob a forma de dis
curso, e tenho certeza de que o Senador Casildo 
Maldaner muito bem representaria o Senado, se fos
se designado para assistir, no dia 22 de maio, a 
essa importante cerimOnia em Washington. 

Neste momento, eu gostaria apenas de pedir à 
Mesa que propiciasse a tramitação, com a urgência 
necessária, de uma proposta de emenda constitucio
nal elementar. Os mais antigos - quando digo os 
mais antigos, refiro-me aos mais experimentados em 
política - lembram-se daquele slogan da década de 
60: ·cunhado não é parente. Brizola para Presidente". 
Alguns gostavam do slogan, outros não. Vejo, por 
exemplo, que me distingue com sua atenção, o Sena
dor Antonio carlos Magalhães, que não acredito tenha 
repetido esse coro, mas certamente o conhece. 

Trata-se do seguinte: o meu Partido fez um le
vantamento dos casos de inelegibilidade. 

Neste momento em que o Senador Pedro Piva 
está sendo cumprimentado por ter pilotado, com rara 
competência, o rolo compressor do Governo com o 
combustível do Banespa, na reunião da CAE.:- mas 
já foi cumprimentado - queria pedir a sua atenção. 

Quero ser muito objetivo: essa PEC, que já tem 
o número necessário de assinaturas, pretende retirar 
do rol dos inelegfveis, objelivamente, cunhados, pais 
de sogro e pais de sogra, netos e enteados, apenas 
esses casos, que, a meu ver, ironicamente, estão 
postos como inelegíveis pela legislação atual. 

O Senador Pedro Simon, que era daqueles que 
entoavam o refrão ·cunhado não é parente. Brizola 
para PreSidente•, certamente não negará o seu 

_apQio à tramitação dessa emenda. S. Ex" tem guar
dado coerência rigorosa a esses preceitos de elegi
bilidade. 

Peço, portanto, à Mesa que registre a emenda 
e dê a ela a tramitação mais rápida possível. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) • Sobre a 
mesa, Propostas de Emenda à Constituição que se
rão lidas pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Sena
dor Renan Calheiros. 

São lidas as seguintes: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTlTUIÇÃO N" 23 DE 1996 

Altera o § 79. do art. 14 da Constitui
ção Federal. 

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; 
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Art único o § ~ ao art 14 aa Constituição Fe-
-deral paSSa. a vigorar com a seguinte redação: 

Art 14. ···-··········································· .. 
I - ················-··················'·················· .. 
§ ~ São inelegfveis, no território de ju-

risdição do titular, o cônjuge e os parentes 
consangüfneos ou por adoção, até o segun
do grau e os afins de primeiro grau, do Pre
sidente da República, do Governador de Es
tado ou do Di~o Federal e de Prefeito ou 
de quem os haja substitufdo dentro dos seis 
meses anteriores ao pleito, salvo se já titular 
de mandato eletivo e candiaato à reeleição. 

.Justificação 

Não vemos como manter a inelegibiliaade de 
parentes por afinidade em segundo grau dos chefes 
do Executivo. 

Aceita-se como natural a proibição de candida
turas de parentes por consagüinidade ou por ado
ção, no território de jurisdição do titular. Todavia, afi
gura-se-nos inadimissfvel prejudicar tantas possfveis 
candidaturas, de maneira especial em âmbito muni- _ 
cipal, quando se afasta do pleito, cunhados, pais do 
sogro, pais da sogra e o enteado neto do Prefeito, 
tudo em nome de um zelo que, como se vê, é exa
ceibado. 

Visa ainda esta proposição ao retirar do texto 
do § ~ a expressão ou Território, adequar o dispas~ 
tivo no texto Constitucional com a nova disposição 
Federativa do Estado Brasileiro, no qual não existem 
majs os Territórios, e conseqüentemente, seus go
vernadores. 

Essa proposta, cremos, haverá de merecer 
acolhimento. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996.- Es
peridião Amin - Bani Varas - Jáder Barbalho - Pe
dro Piva - Levy Dias - José Alves- Emnia Fernan
des - Gilvan Borges - João Rocha - Lucfdio Portella 
- Onofre Ouinan - Ramez Tebet- Marluce Pinto -
Lúcio Alcântara - Joel de Hollanda - Freitas Neto -
Romero Juca- Emandes Amorim- Epitacio Cafetei
ra - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
Lauro campos - Guilhenne Palmeira- João França 
- Ademir Andrade- Pedro Simon- cactos Wilson. 

LEGISLAÇÃO CffADA 

------- 8-QNSTlT'diÇÃO DA-RE?ÚBtcA- -
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 14. (*) A soberania popular será exercida 
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 

com o valor igual para todos e, nos tennos da lei 
mediante: 

1 - plebiscito; 

§ ~- São ineligiveis no território de jurisdição 
do titular, o cônjuge e os parentes consanguineos 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 substi!uido dentro. dos seis meses an
teriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eleti
vo e candidato à reeleição. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 24, DE 1996 

Dá nova redação aos arts. 22 e 24 da 
Constituição Federal, atribuindo compe
tência legislativa concorrente a União, 
Estados e Distrito Federal em matéria de 
Direito Penal e Processual PenaL 

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. Os arts. 22, I e 24, I da Constitui
ção Federal passam a vigorar com a ;;eguinte reda
ção: 

• Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre: 

I - direito civil, processual civil, comer
cial, eleitoral, agrário, marftimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho; 

Art 24. Compete à União aos Estados 
e ao Distrito Federal legislar concorrente
mente sobre: 

·1 - diretto penal, processual penal, di
retto tributário, financeiro, penitenciário, eco
nómico e urbanístico; 

• 

- Just=ficaçáG 

Uma das grandes contradições brasileiras no 
campo político administrativo reside no modelo de 
federalismo vigente entre nós desde a primeira 
Constituição republicana de 1891. 
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De tradição autoritária e vertical, que remonta à 
sua longa experiência colonial e ao império, o Esta
do brasileiro, sob a inspiração do constitucionalismo 
americano, adotou a forma federal sem maior con
vicção, conservando, na prática, muito vivas suas 
velhas feições de Estado unitário. 

Na primeira República, ainda presentes os ven
tos liberais soprados do hemisfério norte e para 
acautelar o regime nascente das ameaças à unidade 
nacional representada paios movimentos regionais se
paratistas, tão comuns no Império, a idéia federativa 
chegou a gozar, em nosso meio, de algum prestígio. 

Foi breve, porém, a carreira desse federalismo 
à moda americana, ou seja, dando competência le
gislativa exclusiva à União sobre um elenco discrimi
nado de matérias, em relação de tipo fechado e enu
merativo, e reservado aos Estados todos os poderes 
remanescentes não -expressamente cometidos ao 
ente federal. 

Fatores diversos, alguns de natureza geral, 
como a tendência universal à maior intervenção do 
Estado na economia e outros, de ordem local, como 
a acentuação das desigualdades regionais enseja
das por um sistema rígido e desequilibrado de repar
tição das receitas tributárias, determinaram, porém, 
o progressivo agigantamento da União em face das 
unidades federadas periféricas. 

Assim, a Constituição de 1934 representou o 
início da decadência do federalismo republicano 
com a assunção pelo ente central de inúmeras com
petências antes atribuídas aos Estados-Membros. 

Desde então, assistimos em nosso País, a um 
lento mas contínuo esvaziamento do poder local em 
proveito da esfera federal, reduzindo-se os Estados 
a parceiros menores do pacto federativo, condena
dos à tutela em sua quase minoridade política. 

Com isso, mutila-se a eficácia democrática 
do ideal federativo, baseado na idéia de delegação 
e descentralização do poder, no sentido de reali
zar o primado da periferia do sistema sobre o seu 
centro, isto do real (Estado-Membro) sobre a fic
ção(União). 

A utopia democrática é aproximar-Se do mode
lo ideal de sett govemment, onde todos os cidadãos 
sejam plenamente representados, e a forma federativa 
pretende justamente servir a este objetivo, através da 
descentralização do poder político como fator de eficiên
cia de governo e de delimitação do próprio poder. 

Quanto mais próximo do cidadão o poder, 
maior legitimidade e eficiência terá o seu exercício. 

Este também o ensinamento da Professora 
Fernanda Dias Menezes de Almeida, verbls: 

A vantagem desta descentralização das tarefas 
públicas é que e"! geral as decisões são tomadas ali 
onde seus efeitos podem ser melhor apreciados. A 
proximidade do cidadão da administração pública 
leva a uma justiça objetiva maior em cada caso e 
uma consideração mais intensa das características 
regionais e locais. 

É essencial que o poder, especialmente o po
der para legislar, tenha tanto quanto possível, ade
rência à fonte prime_ira de sua !Jmanação, isto é, a 
sociedade: ubl societas ibi ius. 

Nessa linha de raciocínio, não vemos qual
quer razão para manter na órbita federal, de modo 
exclusivo, a competência para legislar sobre maté
rias em que sobrelevam os aspectos sociais e cul
turais peculiares à cada região do imenso território 
nacional. 

Um exemplo de matérias que deveriam, de há 
muito, estar sendo legisladas ao nível estadual são, 
ao meu ver, o direito penal e o direito processual pe
nal. Há regiões brasileiras onde até hoje têm atuali
dade conceitos contidos no Código Penal, tais. como 
mulher honesta, temor reverencial a criminalização 
de práticas como o adultério, coisas que, em centros 
mais urbanizados do País, soam como medievalis
mos incompreensíveis. 

Por outro lado, o rigor da cominação e execu
ção das penas de alguns delitos não pedem ter o 
mesmo tratamento num estado sitiado pela violência 
e pelo crime organizado como o Rio de Janeiro, e 
num estado de menores concentrações urbanas e 
de maiores conflitos rurais, pela redistribuição da ter
ra, per exemplo. 

Além disso, temas pclêmicos, mas de conteú
do progressista inegável como a descriminalização 
do aborto, de algumas drogas e da eutanásia, po
dem ser avaliados de modo bastante dHerente pela 
população de cada estado, conforme o grau de infor
mação e hábitos culturais neles prevalentes. 

A dificuldade de atualização de nossos diplo
mas penal e processual penal, de que tanto se recla
ma no Brasil, deve ser debitada principalmente ao 
imobilismo decorrente da necessidade de um grande 
acordo nacional para efetivar alterações em assun
tos que repercutem de modo drrerenciado por re
gião, não se justificando a espera eterna de um con
senso impossível para aprovar as mudanças neces
sárias. 

De resto, são inúmeros os exemplos de países 
de regime federativo que têm seu direito criminal sob 
a responsabilidade legislativa dos Estados-Mem
bros, incluindo-se entre eles os Estados Unidos da 
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América, a Alemanha Ocidental e a União Soviética 
sob a Constituição de 1877. 

De todo modo, tivemos o cuidado na presente 
Emenda, de garantir à União o poder de editar nor
mas gerais sobre a matéria, sempre que o interesse 
nacional o recomende no exercício da competência 
concorrente. 

Este o sentido desta proposição: contribuir 
para o reforço do federalismo brasileiro, em que o 
Estado-membro não sE!ja apenas uma sombra do 
poder centrai e, além disso, ajudar na libertação dos 
cidadãos da camisa-de-força de padrões normativos 
artificialmente homogéneos na disciplina de situaçõ
es regionais de fato o mais heterogéneas possível, 
no âmbito da questão criminal. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996. - Gil
van Borges - Edison Lobão - Lúcio Alcantãra -
João França - Gilvan Borges - Esperidião Amin -
José Alves - Bello Parga- Ademir Andrade- Valmir 
Campelo - José Roberto Arruda - Lúdio Coelho -- -
Fernando Bezerra - Beni Veras - Emandes Amorim 
- Vilson Kleinübing - Humberto Lucena - João Ro
cha- Ronaldo Cunha Uma- Lucídio Portella- José 
Bianco - José Bonifácio - Joel de Hollanda- Jonas 
Pinheiro - Geraldo Melo - Gerson Camata - Osmar 
Dias - Pedro Piva - Jefferson Peres. 

LEGISLAÇÃO CrTADA 

CONSmUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 22. Compete privativamente à União legis
lar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e 
do trabalho; · 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, 
económico e urban(stico; 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - As pro
postas de emenda à Constituição que acabam de 
ser lidas estão sujeitas às disposições específicas 
con$ntes dos arts. 354 e seguintes do Regimento 
Interno. 

As matérias serão publicadas e despachadas à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre· a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

~ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 455, DE 1996 

Senhor Presidente, 
A Comissão Temporária Interna, criada através 

do Requerimento N• 518/1995-SF, destinada a Estu
dar a Reforma Político-Partidária, de conformidade 
com o art. 76, § 1°, alínea a do Regimento Interno do 
Senado Federal, requer á Vossa Excelência a pror
rogação, por 90 (noventa) dias do prazo concedido a 
este Órgão Técnico. 

Justificamos o presente requerimento em virtu· 
de de a Comissão não estar de posse de todos os 
elementos para proceder à conclusão de sua tarefa, 
estando previstas novas exposições de políticos 
convidados para serem ouvidos pela Comissão. 

Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 1996. -
Senador Humberto Lucena, Presidente - senador 
Sérgio Machado, Relator- Senador José Roberto 
Arruda, Vice-Presidente - Senador José Eduardo 
Outra - Senador Edison Lobão - Senador France
lina Pereira - Senador Antônio Carlos Valadares 
-Senador Eduardo Supllcy. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido contém o número de subscritores 
necessários. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prorrogado o prazo da Comissão. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

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

~ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 456, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso a, do 

- Regimento Interno, a rertirada do Projeto de Lei do 
Senado n• 21, de 1995, de minha autoria, que Insti
tui Programa de Educação para a Preservação do 
Património Ecológico. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996. --Se
nadora Benedita da Silva, (PT- RJ) 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento será inclufdo na Ordem do Dia, oportu
namente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan 
Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 457, DE 1996 

• Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental e através da 

Mesa Diretora do Senado Federal, as seguintes in
formações a serem prestadas pelo Excelentfssirno 
Senhor Ministro de Estado da Justiça, relacionadas 
à Área lndfgena Uru-eu-wau-wau, localizada no Es
tado de Rondônia. 

Remessa ao Senado Federal do trabalho intitu
la~o Uru-eu-wau-wau - A manta ?o Imaginário, 
existente na Fundação Nacional do lndio, elaborado 
por Grupo lnterinstitucional integrado por repre
sentantes da Funai/lncra/GOV.RO. 

Justificação 

As informações constantes deste trabalho con
traditam todo o processo de identificação- e de deli
mitação da Área lndfgena Uru-eu-wau-wau, de
mo~strando 9s equfvooos cometidos pela Fundação 
Naetonal do lndio que ao longo do processo respec
tivo superestimou a população desse grupo indígena; 
promoveu o seu remanejamento para os fimites da 
área estimulando conflftos entre fndios e não índios; fi
xou, precipitadamente, os limftes e o tamanho da área, 
por pressão externa, sern.,levar em conta, inclusive, os 
estudos anteriores elaborados pela própria Funai, que 
propunham uma situação compatfvel com as necessi
dades reais do mencionado Grupo lndfgena. 

Ao fixar em 1.832.000,00 ha os aluais limftes 
da Área Indígena Uru-eu-wau-wau, a Funai não le
vou em consideração os assentamentos realizados 
pelo Incra na região, que ocorreram com a sua 
anuência em meados da década de setenta. 

Essa desconsideração com o feito pelo próprio 
Governo ocasionou e ocasiona uma série de confli
tos entre índios e não índios, além dos irreparáveis 
prejufzos causados aos agricultores assentados na 
região e aos próprios índios trazidos da região do 
Cautário para a periferia da Área Indígena. 

Por fim, o trabalho requerido é um instrumento 
indispensável para a análise da peça contestatória 
da legalidade e legitimidade dos trabalhos de identi
ficação e de delimitação da área indígena Uru-eu
wau-wau, que ora tramita no Ministério da Justiça. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996. - Se
nador Emandes Amorim. 

(A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N• 458, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2", da 

Constituição Federal e 217 do Regimento Interno do 
Senado Federal, seja solicitada ao Senhor Ministro 
de Estado da Saúde. a seguinte ~ocumentação: 

1 - Relatórios das investigações do programa 
de combate a fraudes contra o Sistema único de 
Saúde (SUS), patrocinado por esse Ministério. 

2 - Relatório da comissão interministerial insti
tufda no governo Itamar Franco para detectar gastos 
excessivos, inexplicáveis e fraudulentos com inter
nações e tratamentos efetuados no marco do SUS. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996.- Se
nador Gilberto Miranda. 

(A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N• 459, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2" da 

Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda a seguinte informação: 

I - Listagem, atualizada, com os respectivos 
valores, dos precatórios expedidos contra a União e 
Autarquias. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996.- Se
nador Gilberto Miranda. 

(A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO N• 460, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, parágrafo 2", 

da Constituição Federal e 215 e 216 do Regimento ln
temo do Senado Federal, sejam solicitadas à Secreta· 
ria de Direito Económico, através do Senhor Ministro 
de Estado da Justiça, as seguintes informações: 

1 - Quantas e quais são as empresas e entidades 
privadas de planos e serviços de saúde que, a despetto 
de seus status de utilidade púbiica, não cumprem as exi· 
gências de atencimento sem fins lucrativos? 

2 - Quantas e quais são as empresas privadas 
de planos e seguros de saúde que desrespeitaram a 
Medida Provisória do Plano Real, a qual estabelece 
reajustes anuais para os contratos? 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996.- Se
nador Gilberto Miranda. 

(À Mesa, para decisão.) 
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REQUERIMENTO N• 461, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Considerando informações divulgadas pela im

prensa do Acre (anexos I e 11) sobre operações efe
tuadas pelo Banco de Estado em benefício da firma 
Marmud Cameli, pertencente à famma do próprio 
GovemadorOrieirCameli, no valor de R$1,8 milhões; 

Considerando a difícil fase operacional e finan
ceira hoje vivida pela il'l.stituição, às voltas com cré
dttos de liquidação duvidosa e com perdas consoli
dadas na casa dos R$ 50 milhões; 

Considerando que o Presidente do Banco do 
Estado, nas matérias cttadas, admitiu a realização 
do empréstimo à tamma do Governador; 

Considerando que os recursos, ao invés de se
rem aplicados no Estado, dentro da destinação de
senvolvimentista da Instituição, foram drenados para 
outras localidades; 

Considerando, sobretudo, a sagrada obrigação 
de transparência e de moralidade nos ates e feitos 
públicos - e considerando que a ética da administra
ção pública repele a promiscuidade entre os interes
ses pessoais dos governantes e a gestão dos bens 
coletivos a eles confiados, 

Requeremos, nos termos do Regimento Interno 
do Senado Federal, informações do Banco Central, 
através do Ministro da Fazenda, sobre a fonma, os 
valores, as garantias e os prazos em que a opera
ção indigttada se processou, bem como o seu im
pacto nas margens operacionais e nas reservas do 
Banco do Estado do Acre. 

Brasflia, 14 de maio de 1996.- Senador Nabor 
Júnior - Senador Flaviano Melo - Senadora Mari
na Silva. 

(A Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os re
querimento lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

·São lidos os·seguintes: 

. OF.GLPlB/079/96 

Brasma, 14 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Venho através desta informar à Vossa Exce

lência que devido a alteração ocorrida no quadro de 
Senadores deste partido e como Líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro - PTB, comunicar a Vossa Ex-

celência a nova composição da Bancada nas Comis
sões Permanentes do Senado Federal: 

Comissão de Assuntos Sociais 

Titular: Senador Valmir Campelo 
Suplente: Senadora Emilia Fernandes 

Comissão de Assuntos Econômlcos 

Titular: Senador Valmir Campelo 
Suplente: Senªdor José Ecjuardo Vieira 

Comissão de Educação 

Titular: Senadora Emilia Fernandes 
Suplente: Senadora Regina D'Assumpção 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Titular: Senadora Regina D' Assumpção 
Suplente: Senador José Eduardo Vieira 

Comissão de Intra-Estrutura 

Titular: Senadora Regina D'Assumpção 
Suplente: Senador José Eduardo Vieira 

Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional 

Titular: Senadora Emilia Fernandes 
Suplente: Senador Valmir Campelo 

Comissão de Fiscalização e Controle 

Titular: Senador José Eduardo Vieira 
Suplente: Senador Valmir Campelo 
Cordialmente, - Senador Valmir Campelo, U-

derdo PlB. 
OF.GLPlB/081196 

Brasma, 14 de maio de 1996 
Senhor Presidente, 
Venho através desta infonmar a Vossa Exce

lência que devido a alteração ocorrida no quadro de 
Senadores deste Partido e como Líder do Partido 
Trabalhista Brasileiro - PTB, comunicar a Vossa Ex
celência a nova composição da Bancada nas Comis
sões Temporárias do Senado Federal: 

Comissão do Código Civil 

Titular: Senadora Emnia Fernandes 
Suplente: Senador José Eduardo Vieira 

Comissão do Código de Trânsito Brasileiro 

Titular: Senador Valmir Campelo 
Suplente: Senadora Regina D'Assumpção 

Comissão do Regimento Interno 

Titular: Senadora Regina D'Assumpção 
Suplente: Senadora Emília Fernandes 
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Comissão da Reforma Político-Partidária 

Titular: Senadora Emilia Fernandes 
Suplente: Senador José Eduardo Vieira 

Comissão elos Projetas Reguladores do 
Texto Constitucional 

Titular: Senadora Emilia Fernandes 
Suplente: Senador José Eduardo Vieira 

CPI Destinada a Apúrar as Denúncias sobre 
a Atividade de Mineração no Brasil 

Titular: Senador José Eduardo Vieira 
Suplente: Senadora Emilia Fernandes 
Cordialmente, Senador Valmir Campelo, Lfder 

do PTB. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os ofí

cios lidos vão a publicação. 
A Presidência obriga os membros do PTB rela

cionados nos ofícios lidos para comporem as Comis
sões Pennanentes e Temporárias do Senado Federal. 

Sobre a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 
1° Secretário em exercício Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

OF/GABIN° 301 

Brasma, 9 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos 

Deputados Sandro Mabel e Oscar Andrade para in
tegrar, respectivamente na qualidade de Titular e 
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n• 1.415, de 29 de 
abril de 1996, em minha substituição e do Deputado 
Geddel Vieira Lima. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração e apreço. 

Deputado Mlchel Temer, Líder do Blo
co!PMDBIPSDIPSUPSCIPMN. 

Uderança do Bloca'PPBIPL 

OFfCIO N• 372/96 

Brasma, 26 de abril de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Bloco/PPB!PL, os Deputados Edscm Queiroz e 
Roberto Balestra para integrarem, respectivamente 
como titular e suplente a Comissão Especial Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória n• 1.409, 
de 17 de abril de 1996, que autoriza a redução do 
percentual de adição de álcool anidro combustível à 
gasolina, de que trata o art. 9° da Lei n• 8.723, de 28 

de outubro de 1993, e dá outras providências. Em 
substituição aos ~terionnente indicados. 

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, Lí
der do Bloco!PPBIPL. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se 
às 18h30min, destinada à apreciação do Requeri
mento n• 407, de 1900. 

Esclareço ao Plenário que estão previstas mais 
duas sessões extraordinárias para a apreciação de 
requerimento de urgência ao PLC 123195 - estudan
tes carentes; PL 44/96 - modernização da Rodovia 
São Paulo-Curitiba-Fiorianópolis; e PLS, de 1996, do 
Banespa. 

Portanto, solicito a presença dos Srs. Senado
res em plenário para uma sessão extraordinária às 
18h30min. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 71 Srs. Senadores. • 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

bem 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 81, de 1994 (n• 3.434192, 
na Casa de origem), que altera a Consolida· 
ção das Leis do Trabalho, dispondo sobre o 
jus postulandl, a assistência judiciária e a 
representação dos menores no foro traba
lhista, tendo 

Pareceres sob nOs 267, de 1995; e 
202, de 1996, da Comissão 

- de Assuntos Sociais - 1• pronuncia
mento: tavorável; ~ pronunciamento (nos 
termos do Requerimento n" 759195): favorável, 
nos termos de substitutivo que apresenta. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a dis
cussão foi encerrada na sessão deliberativa ordiná
ria de 15 de maio último. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência 
regimental. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para eneaminhar a votação. 
• O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTIRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, gostaria de registrar que a Bancada do 
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Partido dos Trabalhadores vota favoravelmente ao 
substitutivo,· ma.S reservando o diretto- de apresentar 
emendas ao turno suplementar, no sentido de resta
belecer a prerrogativa dos sindicatos de dar assis
tência aos menores na falta de seus representantes 
legais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Os Srs. 

Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) • 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de re-

digiro vencido para o turno suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado. 

EMENDA N°1-CAS (SUBSTITUTIVO) 

Altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho, tornando privativa de advoga
do a postulação perante a Justiça do Tra
balho, e dá outras providências. 

Art. 1• Os arts. 791 e 793 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovados pelo Decreto-Lei n• 
5.452, de 12 de maio de 1943, passam a vigorar com 
seguinte redação: 

• Art. 791. A postulação perante a Justi
ça do Trabalho é atividade privativa de ad
vocacia.• 

• Art. 793. Tratando-se de maiores de 
quatorze anos e menores de dezotto, as re
clamações deverão ser assistidas pelos 
seus representantes legais ou na falta des
tes, pela Procuradoria da Justiça do Traba
lho. 

Parágrafo único. Nos lugares onde não 
houver Procuradoria, o Juiz ou Presidente 
nomeará pessoa habilitada para desempe
nhar o cargo de curador à lide. • 

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

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 2: 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 26, de 1995 lri• 3.970/89, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a partici
pação das partes interessadas nas reuniões 
de órgãos colegiados da administração pú
blica direta, tendo -

Parecer sob n• 190, de 1996, da Co
missão 

- Dlretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Discussão do substitutivo em turno suplemen
tar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão semapresentação de 
emendas, o substitutivo é dado como definitivamen
te adotado, nos termos do art. 284, do Regimento ln
temo. 

A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aprovado. 

SUBSmUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 26, DE 1995 

Disposlçõe sobre a participação das 
associações, entidades de classe e sindi
catos nos coleglados dos órgãos da Ad
ministração Pública FederaL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• É assegurada, nos colegiados dos órgã

os da Administração Pública Federal, a participação 
dos trabalhadores e empregadores, através de suas 
associações, entidades de classe e sindicatos, sem
pre que seus interesses sejam objeto de discussão e 
deliberação. 

Parágrafo único. É assegurada, a todos os pre
sentes, a palavra durante as discussões, sem direito 
a deliberação. 

Art. 2" Estes colegiados são obrigados a comu
nicar, com antecedência mfnima de dez dias, às par
tes interessadas, sobre as reuniões e objeto de sua 
discussão e deliberação. 

Art. s• As entidades que pretendam participar 
das reuniões dos coleglados, enviarão, no máximo 
três representantes, em conforrridade com seus es
tatutos, para defesa de seus interesses.- - - --

Art. 4° Será fornecida às entidades presentes 
cópia das ata das sessões dos colegiados, conten
do as decisões tomadas e a respectiva fundamen
tação. 

Art. s• O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de noventa dias a partir da data de sua 
publicação. 

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

Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário. -
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O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Item 3: 

Discussão, em turno suplemenlar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n" 
348, de 1991, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que dá nova redação ao art. 9° do 
Decreto-lei n• 3, de 27 de janeiro de 1966, 
que disciplina as relações jurfdicas do pes
soal que integra o sistema de atividades por
tuárias, tendo 

Parecer so'b n• 209, de 1996, da Co
missão 

- Dlretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

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 exercfcio, Senador Renan Calheiros. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N° 1 - PLEN 

'1. Dê-se ao art. 1° do SubstiMivo do 
PLS n• 348, de 1991 , a seguinte redação: 

Art. 1• É o Poder Executivo autorizado 
a subordinar a Polfcia Portuária, como força 
de policiamento, ao Departamento de Poli
cia Federal. 

Parágrafo único. O quadro da Polfcia 
Portuária terá seus cargos de provimento 
efetivo preenchidos de acordo com o que 
dispõe o art. 37 da Constituição Federal. • 

2. Em decorrência da alteração proposta no 
item 1 e consoante o disposto no art. 230, c, do Re
gimento Interno, dê-se à ementa do Substitutivo a 
seguinte redação: 

• Autoriza o Poder Executivo a subordi
nar a Pol feia Portuária ao Departamento de 
Polfcia Federal.' 

Justificação 

O Projeto de Lei do Senado n• 348, de 1991, 
de autoria do renomado ex-Senador Nelson Carnei
ro, pretende alterar a redação de dispositivo do De
creto-Lei n• 3, de 27 de janeiro de 1966. 

Entretanto, após a apresentação do referido 
PLS, foi editada a Lei n• 8.630, de 25 de fevereiro de 
1993, que Dispõe sobre o regime jurfdico da explo
ração dos portos organizados e das instalações por
tuárias, e dá outras providências, a qual, em seu art. 
76, revogou, expressamente, o Decreto-Lei n• 3, de 
27 de janeiro de 1966: 

• Art. 76. Ficam revogados, também, os 
Decretos n•s 24.324, de 1° de junho de 
1934, 24.447, de 22 de junho de 1934, 
24.508, de 29 de junho de 1934, 24.511, de 
29 de junho 1934, e 24.599, de 6 de junho 
de 1934; os Decretos-Leis n•s 6.460, de 2 
de maio de 1944, e 8.439, de 24 de dezem
bro de 1945; as Leis n•s 1.561, de 21 de fe
vereiro de 1952, 2.162, de 4 de janeiro de 
1954, 2.191, de 5 de março de 1954, e 
4.127, de 27 de agosto· de 1962; os Decre
tos-Leis n"s 3, de 27 de janeiro de 1966, 5, 
de 4 de abril de 1966, e 83, de 26 de de
zembro de 1966; a Lei n• 5.480, de 1 O de 
agosto de 1968; os incisos VI e Vil do artigo 
1° do Decreto-Lei n• 1.143, de 30 de dezem
bro de 1970; as Leis n•s 6.222, de 1 O de ju
lho de 1975, e 6.914, de 27 de maio de 
1981, bem como as demais disposições em 
contrário. '{grifo nosso) 

Exatamente com a finalidade de corrigir essa 
indevida remissão a uma norma já revogada, formu
lamos a presente emenda. As modificações $1Jgeri
das em nada alteram o conteúdo do Substitutivo 
aprovado, mas se evidenciam indispensáveis para 
sanar o vfcio formal assinalado. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996.- Ger
son Camata, Relator. 

(As Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Serviço de Infra-Estru
tura.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em dis
cussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão com a apresentação da 
emenda, a matéria volta à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania e de Serviços de Infra-Es
trutura para exame da referida emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 4 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n• 63, de 1993 (n• 
1.858/91, na Casa de origem), que modifica 
a redação do art. 22 da Lei n• 3.999, de 15 
de dezembro de 1961 , que aHera o salário 
mfnimo dos médicos e cirurgiões-dentistas, 
tendo 

Pareceres sob n"s 187 e 188, de 1996, 
das Comissões. · 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia (em virtude de deliberação da Comissão 
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de Assuntos Sociais, nos termos do Ofício 
n• 7/95-CAS), pela constitucionalidade e juri
dicidade do Projeto; e 

- de Assuntos Sociais, favorável, nos 
termos de substitutivo que apresenta. 

Ao projeto não foram oferecidas emen
das, nos termos do art 235, 11, d, do Regi
mento Interno. 

Passa-se à discussão em conjunto do projeto e 
do substitutivo, em tumo'único. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 462, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alínea c, do art -279, do Regi

mento Interno, requeiro o adiamento da discussão 
do Projeto de Lei da Câmara n• 63, de 1993, a fim 
de que a mesma seja feita na sessão de 25 de junho 
de 1996. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996. - Ro
meu Tuma - Elcio Alvares - Jader Barbalho -
Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação o requerimento. (Pausa.) 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, Lf
der do PDT, em exercício. S. Ex" dispõe dé 5 minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (POT-AP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr"s. e Srs. Senadores, eu gostaria que o Lfder 
do Governo, Senadcir Elcio Alvares, que assina o re
querimento, justificasse ao Plenário a motivação. que 
o levou a solicitar o adiamento da votação deste pro
jeto, porque anexo ao projeto consta o requerimento 
de urgência assinado por todos os Líderes. Gostaria, 
então, que fosse informado o motivo do adiamento. 
Este é um projeto de grande interesse social, rele
vante em nosso entendimento. O nosso encaminha
mento é contrário ao adiamento da votação; não 
obstante, eu gostaria de conhecer os argumentos. 

O Sr. E leio Alvares - Senador Sebastião Ro
cha, desejo prestar um esclarecimento a V. Ex'. 
Peço permissão para fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Senador 
Elcio Alvares, após o encaminhamento do. Senador 
Sebastião Rocha, V. Ex" vai falar, encaminhando 
também. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Alerto os Ude
res partidários que se trata de um pedido de adia
mento para o projeto de lei que dispõe sobre o novo 
piso salarial dos médicos e cirurgiões-dentistas. 

Sr. Presidente, a minha posição é contrária. O 
encaminhamento da votação pelo PDT é contrário 
ao adiamento, que considero injustificável. 

Muito obrigado. 
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- Sr. 

Presidente, peço a p~Javra p~~ f)ncaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Pelo 

PSB, tem a palavra o nobre Senador Antonio Carlos 
Valadares. 

O SR. ANTÔNIO CA:RLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, normalmente um requerimento de 
adiamento é aprovado sem maiores discussões, so
bretudo quando a autoria é de um Senador como é o 
Senador Elcio Alvares: um h('~em, como todos sa
bemos, do maior equilíbrio. 

Entretanto, Sr. Presidente, devido à importãn-
cia e relevância da matéria e à demora com que tra

. lllita no Congresso Nacional - desde 1991 ela se en
contra na Câmara dos Deputados; depois, veip ao 
Senado, e somente em 1996 chega à deliberação do 
Plenário desta Casa - eu gostaria de manifestar-me 
sobre a urgência. 

Assim como a Uderança do PDT manifestou
se sobre o assunto, faço-o pela Uderança do PSB. 
Peço, perianto, que o nobre Lfder do Governo expli
que detalhadamente o motivo pelo qual assina o re
querimento de adiamento, uma vez que o retarda
mento da matéria é altamente prejudicial à classe dos 
médicos e cirurgiões-dentistas, uma classe que mere
ce a maior consideração desta Casa. Ftcarei aguar
dando o pronunciamento do nobre Lfder Elcio Alvares. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
eminentes . Senadores, evidentemente, atenderei 
prazerosamente à convocação doS nobres Senadores 
Antonio Carias Valadares e Sebastião Rocha. Os Líde
res parlidários, apenas e simplesmente, acolhendo um 
apelo da Uderança do Governo, concordaram em reti
rar a urgência da tramitação desta matéria, dada sua 
complexidade e o reflexo que trará não à própria área 
médica, mas às profiSSÕes correlatas. 

Sr. Presidenté, já existia a urgência no que se 
refere aos cirurgiões-<lentistas. Então, os Líderes da 
base de sustentação do Governo entenderam que o 
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assunto deve receber agora estudo e reflexão mais 
ampla. É esse o posicionamento do Governo. Efeti
vamente, dentro da nossa linha de orientação, já U
nhamos transmitido aos Lfderes partidários a posi
ção contrária do Governo, que alinhou algumas ra
zões de ordem técnica. Mas inevitavelmente - falo 
por ter conhecimento, como Lfder - o projeto seria 
vetado. Estamos, portanto, fazendo um esforço. 
Essa tentativa foi compreendida por todos os Lfde
res dos partidos de sustentação do Governo. Dessa 
forma, vai-se examinar com maior tranqüilidade ma
téria que inegavelmente terá um reflexo muito gran
de na área económica do Governo. 

Esclareço ao nobre Senador Sebastião Rocha 
que o requerimento de adiamento foi feito sobre um 
requerimento de retirada da urgência 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador José Eduardo Outra, para 
encaminhar. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - (PT-SE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o Partido dos Trabalhadores encaminha· 
contra o adiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com os votos contrários dos Sena
dores José Eduardo Outra e Eduardo Suplicy, do 
PT; Senador Antonio Garlos Valadares, do PSB; Se
nador Sebastião Rocha, do PDT; e alguns Senado
resdoPMDB. 

A matéria retomará à Ordem do Dia na sessão 
deliberativa do dia 25 de junho próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 98, de 1994 (n2 649/91, 
na Casa de origem), que modifica a Lei n• 
7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina 
a ação civil pública, para estendê-la à segu
rança, saúde e interesses difusos dos traba
lhadores, e dá outras providências, tendo 

Pareceres sob n•s 224 e 600, de 1995; 
e 216, de 1996, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia: 12 pronunciamento: favorável ao Pro
jeto, com as emendas n•s 1 a 3-CCJ, que 
apresenta; 2" pronunciamento: favorável à 
emenda n• 4, oferecida perante à Mesa; e a• 
pronunciamento: (nos termos do Requeri-

mento n• 1.301/95, de reexame), ratificando 
os pareceres anteriores, apresentando, ain
da, a emenda n• 5-CCJ, de redação. 

Discussão do projeto e das emendas, em turno 
único. (Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) . 
Aprovado. 
Votação em globo das emendas de n• 1 a 5, de 

parecer favorável. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 98, DE 1994 
(n• 649191, na casa de origem) 

Modifica a Lei n2 7.347, de 24. de ju
lho de 1985, que disciplina a ação civil 
pública, para estendê-la a segurança, 
saúde e Interesses difusos dos trabalha
dores, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A Lei n• 7.247, de 24 de julho de 1985, 

passa a vigorar com as seguintes modificações: 
I - o inciso IV do art. 1•, com redação dada 

pela Lei n• 8.078, de 12 de setembro de 1990, passa 
a ser o inciso V. 

11- o novo inciso IV terá a seguinte redação: 

"Art. 12 ................................................. .. 

IV - à segurança, à saúde física e 
mental e aos interesses difusos dos traba
lhadores.• 

III- o art. 42 passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

• Art. 42 Poderá ser ajuizada ação cau
telar para os fins desta lei, objetivando, in
clusive, evitar o dando ao meio ambiente, ao 
consumidor, aos bens e direitos de valor ar
tístico, estético, histórico, turfstico e paisa
gístico, à segurança, saúde física e mental e 
interesses difusos dos trabalhadores, e a 
qualquer outro interesse difuso ou coletivo." 
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IV - o caput, do art. 52 e seu inciso 11 passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

• Art. 52 A ação principal e a cautelar 
poderão ser propostas pelo Ministério Públi
co, pela União, pelos Estados e Municípios. 
Poderão também ser propostas por autar
quia, empresa pública, fundação, sociedade 
de economia mista, associação ou por sindi
cato de classe q14e: 

11 - inclua, entre suas finalidades insti
tuicionais, a proteção ao meio ambiente, ao 
consumidor, ao património artfstico, estético, 
turístico e paisagístico, à segurança, saúde 
e interesse difusos dos trabalhadores, ou 
qualquer outro interesse difuso ou coletivo: 

V- o art. e• passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. e• ................................................. . 
Parágrafo único - Sempre que a fisca

lização apurar irregularidades -no cumpri
mento das normas de segurança, higiene e 
medicina do trabalho, será compulsória a 
notificação ao Ministério Público, com cópia 
do procedimento administrativo: 

Art. 2" O Poder Executivo, no prazo de 90 dias, 
adequará o Decreto n• 92.302, de 1e de janeiro de 
1986, tendo em vista os fins desta lei. 

Art. 3° O Poder Executivo fará republicar, no 
Diário Oficial, o texto da Lei n" 7.347, de 24 de julho de 
1985, com as modificações introduzidas por esta lei. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 6: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 264, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento n• 1.589, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 264, de 1995, de auto
ria do Senador Pedro Simon, que altera a 
redação da alínea •e• do art. 38 da Lei n• 
4.117, de 27 de agosto de 19e2, que institui 
o Código Brasileiro de Telecomunicações, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plená
rio, Relator: Senador Roberto Requião, em 
substituição à Comissão de Educação. 

Ao projeto não foram oferecidas emen
das, 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 Comissão Diretora para a reda

ção final. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 07: 
Segundo dia de discussão, em segundo turno, 

da 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 11 do § 5° do art. 128 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 822, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania: 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

termos do disposto no art. 3e3 do Regimento Inter
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 segundo turno. 

Em discussão a Proposta. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discus

são prosseguirá na próxima sessão ordinária. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgota

da a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, pareceres da Comissão Direto

ra oferecendo redações finais que, nos termos do 
art. 320 do Regimento Interno, se não houver obje
ções do Plenário, serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
em exercfcio, Senador Levy Dias. 

São lidos os seguintes: 

PARECER N° 238, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçãó final das Emendas do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n• 98, 
de 1994 (n• 649, de 1991, na Casa de Ori-
gem). . 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei a Câma
ra n• 98, de 1994 (n° 649, de 1991, na Casa de Ori-
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gem), que modifica a Lei n• 7.347, de 24 de julho de 
1985, que disciplina a ação civil pública, para esten
dê-la a segurança, saúde e interesses difusos dos 
trabalhadores, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão,14 de maio de 
1996. - Teçtonlo Vilela Filho, Presidente - Júlio 
Campos, Relator - Eduardo Supllcy - Antonio 
Carlos Valadares. 

ANEXO AO P1RECER N° 238, DE 1996 

Modifica a Lei n• 7.343, de 24 de ju
lho de 1985, que disciplina a ação civil 
pública, para estendê-la a segurança, 
saúde e interesses difusos dos trabalha
dores, e dá outras providências. 

EMENDAN°1 
(Corresponde à Emenda n•1-CCJ) 

Dê-se à emenda do projeto a seguinte reda
ção: 

"Modifica a Lei n• 7.343, de 24 de julho 
de 1985, que disciplina a ação civil pública, 
para estendê-la à segurança, à saúde e aos 
interesses difusos dos trabalhadores, e dá 
outras providências. • 

EMENDAN°2 
(Corresponde à Emenda n" 2- CCCJ) 

Dê-se ao inciso III do art 1• a seguinte reda
ção: 

ção: 

"III - O art. 4" passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 42 Poderá ser ajuizada ação caute
lar para os fins desta lei, objetivando, inclusi
ve, evitar dano ao meio ambiente, ao consu
midor, aos bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turfstico e paisagístico, à 
segurança, à saúde física e mental e aos in
teresses difusos dos trabalhadores. • 

EMENDAN°3 
(Corresponde à Emenda n" 3- CCJ) 

Dê-se ao inciso IV do art. 1• a seguinte reda-

"IV ........................................................ . 

Art. 5" ................................................... . 
II - inclua, entre suas finalidades insti

tucionais, a proteção ao meio ambiente, ao 
consumidor, ao patrimônio artístico, estético, 
históricó, turístico e paisagístico, à seguran
ça, à saúde e aos interesses difusos dos tra
balhadores. • 

EMENDAN°4 
(Correspon~ à Emenda n" 4, de Plenário) 

Suprima-se o art. 2• do projeto. 

EMENDAN2 5 
(Corresponde à Emenda n" 5,- CCJ) 

Dê-se ao inciso I do art. 1• a seguinte redação. 

"Art. 1° ................................................. . 
I - o inciso IV do art. 1", com a redação 

dada pela Lei n• 8.078; de 12 de setembro 
de 1990, considerando-se a alteração intro
duzida pelo art 88 da Lei n• 8.884, de 11 de 
junho de 1994, passa a ser o inciso VI. • 

PARECER N" 239, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n• 264, de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n• 264, de 1995, que 
altera a redação da alfnea c do art. 38 da Lei n• 
4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Códi
go Brasileiro de Telecomunicações e dá outras pro
vidências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de maio de 
1996. - Teotonlo VIlela Filho, Presidente - Júlio 
Campos, Relator - Eduardo Supllcy - Antônio 
Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N° 239, DE 1996 

Altera a redação -da alínea e do art. 
38 da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 
1962, que institui o Código Brasileiro 
de Telecomunicações, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• A alínea e do art 38 da Lei n• 4.117, de 

27 de agosto de 1962, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 38 ................................................. . 
e) as emissoras de radiodifusão, ex

cluídas as de televisão, são obrigadas a re
transmitir, diariamente, das dezenove às vin
te horas, exceto aos sábados, domingos e 
feriados, o programa oficial de informações 
dos Poderes da República, sendo reserva
dos vinte e cinco minutos para o Poder Exe
cutivo, igual tempo para o Poder Legislativo, 
e dez minutos para a transmissão de avisos 
mensagens educativas e campanhas de uti
lidade pública, a serem produzidos em regi-



00414 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

me de interação entre a Presidência da Re
pública e as Mesas Diretoras do Senado Fe
deral e da Câmara dos Deputados. • 

Ar!. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os pa
receres vão à publicação. 

Sobre a mesa, req\Jerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 463, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. ~321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação da redã.ção final das Emendas 
do Senado Federal 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 julho de 1985, que 
disciplina a ação civil pública, para estendê-la a se
gurança saúde e interesses difusos dos trabalhado
res e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996.- Jef
fe~Peres. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final. ~ 
Discussão da redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. ~ 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário em exercício, Senador Levy Dias. ~ 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 464, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321, do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de puplicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Lei do Senado n• 264, de 1995, de autoria da Sena-

dor Pedro Simon, que altera a redação da alínea e 
do artigo 38 da Lei n• 4.117 de 27 de agosto de 
1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomuni
cações, e dá outras Providências 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996.- Ro
berto Requlão. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. ~ · 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa
se, agora, à apreciação do Requerimento n• 454, de 
1996, de urgência, lido no Expediente, para o Proje
to de Lei da Câmara n• 16, 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 segunda sessão ordiná~a subseqüente, nos 
termos do ar!. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4°, da Resolução n• 37, de 
1995. ' 

O SR. PRES~D_ENTE (Júlio Campos) - Passa
se à apreciação do Requerimento n• 453, de 1996, 
de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 
139, de 1995. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 465, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2", a, do 

Regimento Interno a retirada em caráter definitivo, 
do Requerimento n• 453, de 1996. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996.- Ja
der Barbalho- Valmlr Campelo -Geraldo Melo -
Romeu Tuma - Elcio Alvares - Edison Lobão -
Esperidião Amin. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo-
tação o requerimento. ~~ -~ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica retirado o Requerimento n• 453. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Volta-se 

à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 

Andrade. (Pausa.) ~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam 

Borges. (Pausa.) 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
Líder do PT, para uma comunicação inadiável. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, quero 
fazer um registro de um episódio que está aconte
cendo no meu Estado. 

Por ocasião das eleições de 1994, a coligação 
governista - PSDB, PFL, PMDB e outros - teve o 
ap_oio de praticamente todos os Prefeitos dos Muni
cípios de Sergipe, com algumas raras e honrosas 
exceções. 

Entre essas raras e honrosas exceções estava 
o Prefeito do Município de Pedrinhas, Sr. José Neu
do Cardoso. Pedrinhas é um Município pequeno do 
meu Estado, deve ter no máximo uns 10 mil eleito
res. 

O Prefeito José Neudo, pelo fato de ter sido um 
dos poucos Prefeitos a apoiar a candidatura de 
Jackson Barreto ao Governo do Estado, sofreu as 
mais diversas pressões, inclusive tentativas de des
moralização por parte até do Delegado de Policia da 
Cidade de Pedrinhas, que dizia que ele não tinha 
autoridade alguma, chegando até a ameaçá-lo de 
agressão física. ~- ~ ~ 

No entanto, o Prefeito José Neudó rriél.nteve-se 
coerente na sua posição de defender o candidato 
que ele considerava o mais correto, mais competen
te, mais conseqüente para o Estado de Sergipe. 

Agora, vemos que as ameaças ao Prefeito 
José Neudo continuam. Inclusive queremos registrar 
que o Jornal Cinforme, que é o jornal de maior cir
culação de Sergipe, publicou na segunda-feira maté
ria com a seguinte manchete de primeira página: 
"Neudo, um Prefeito marcado para morrer". Isso é 
decorrente de um atentado praticado contra o Prefei-

to Neudo por parte de um cabo eleitoral, de um so
brinho do outro agrupamento político da Cidade de 
Pedrinhas, que lhe destechou 5 tiros. Parece que o 
cidadão tem uma péssima pontaria e nenhum dos 
projéteis atingiu o Prefeito. 

Mas o prefeito continua sendo v~ima de diver
sas ameaças por parte de seus adversários políti
cos. Registramos inclusive que o Prefeito José Neu
do não é do PT, é do PMN, mas vem sendo amea
çado por parte de aliados do Governador do Estado 
de Sergipe. 

Como já são públicas e notórias essas amea-
~ ças, como não é a primeira vei que isso acontece, 

estamos alertando, inclusive utilizando a tribuna do 
Senado, as autoridades do nosso Estado e cobran
do do Governador Albano Franco providências no 
sentido de garantir a vida para o Prefeito de Pedri
nhas. Para depois, quando acontecer uma tragédia, 
não virem dizendo que não foram avisados, não vi
rem dizendo que foi mais uma simples demonstra
ção de política arcaica do Nordeste brasileiro, ou 
particularmente do Estado de Sergipe, já Q!.le, de 
acordo até oom manchetes de jornais - como já dis
semos - o Prefeito Neudo seria um Prefeito marcado 
para morrer. 

Gostaríamos de deixar nossa solidariedade ao . 
Prefeito José Neudo, da Cidade de Pedrinhas, do 
Estado de Sergipe, e mais uma vez cobrar providên
cias por parte das autoridades competentes do nos
so Estado, cobrar providências do Governador Alba
no Franco, no sentido de se evitar a repetição de fa
tos lamentáveis como esse, para que depois não te
nhamos que vir aqui chorar sobre o leite derramado. 

Muito obrigado. 
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES- Sr. 

Presidente, peço a paiavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Vala
dares. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para uma comunicação inadiável. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Sena
dores, estou realmente preocupado com a situação 
de violência que está acontecendo no Estado de 
Sergipe, na administração do Governador Albano 
Franco. 

Como assinalou o Líder do PT, o Senador José 
Eduardo Outra, um companheiro nosso de campa
nha quase perde a sua vida quando um desafeto po
lítico, ligado às lideranças que comandam a região e 
que são patrocinadas pelo Governador Albano Fran-
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co, desferiu contra ele vários tiros à curta distância. 
Graças a Deus e à má pontaria, o nosso Prefeito 
José Neudo Cardoso não foi atingido, mas se en
contra em situação tal que sua famma vive nesse 
momento dias de intranqüilidade com a possibilidade 
de ser a sua vida ceifada até as próximas eleições. 
Considero-o um grande líder, porque teve a cora
gem e a hombridade de enfrentar os homens mais 
poderosos do Estado, mantendo o seu ponto de vis
ta em uma eleição realihida no ano passado, quan
do apoiou a nossa coligação contra tudo e cóntia to
dos. Foi ameaçado dali em diante e jamais teve se& -
sego quando resolveu demonstrar personalidade, 
palavra e coerência política. 

Portanto, ao apresentar a minha solidariedade 
ao Prefeito José Neudo Cardoso, faço-o na certeza 
de que não é desejo do povo sergipano a apiicação 
da polftica do trabuco, que, em outras épocas, deu o 
que falar, motivando as mortes que culminaram na 
substituição de muitos coronéis na vida política do 
Nordeste. Que tais fatos, que estão a acontecer no 
Estado de Sergipe, sejam, de uma vez por todas, 
afastados, com a participação direta do Governador 
do Estado. Por incrfvel que pareça, um delegado de 
polícia, quando nomeado para um município do inte
rior, não o é por meio de uma detenminação do Se
cretário de Segurança Pública, que considero um 
advogado da mais alta competência, mas por deter
minação do Governador do Estado. Cabe a este dar 
tranquilidade ao Estado de Sergipe e ao Município 
de Pedrinhas. Apresento a minha solidariedade ao 
Prefeito. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra, como Líder, ao nobre Senador Geraldo 
Melo. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Como LI
der. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, na última quinta-feira, tive 
a responsabilidade de relatar tanto o projeto denomi
nado Projeto Hélio Bicudo quanto o Projeto Rita Ca
mata, este, fruto das conclusões do trabalho da CPI 
para investigar o extenm ínio de crianças e adoles
centes. 

Acredito que o tumulto daquela sessão tenha 
prejudicado a percepção do que efetivamente acon
teceu. Tenho lido, inclusive em veículos da imprensa 
que sempre tiveram e continuam tendo todo o meu 
respeito e acatamento, infonmações que, na verda
de, não são o retrato do que, de fato, aconteceu. 

Creio que a beleza da democracia está no fato 
de que todos nós temos que cumprir o nosso dever, 

mesmo que não tenhamos mandato e mesmo que 
não estejamos na vida pública. Por isso, quando um 
órgão de imprensa desinforma a população está co
metendo um pecado tão grave quanto um pecado 
cometido por um Senador que tem um comporta
mento infiel ao seu mandato. 

Para evitar que isso seja feito daqui para a 
frente, apenas gostaria de pedir a atenção dos emi
nentes Senadores e da opinião pública para o se
guinte: li, nos jornais, que o Senado descaracterizou 
o projeto e que isso deve ser corrigido na Câmara. É 
claro que a Câmara tem todo o direito de exercer as 
suas prerrogativas e as exercerá, como também o 
Senado. Disseram que isso foi feito à revelia do Pre
sidente da República; mas, evidentemente, esta 
Casa não trabalha nem à revelia, nem sob as or
dens, nem do Presidente, nem de quem quer que 
seja. Esta Casa tem pa~amentares, como eu, que 
se filiam à linha política e à liderança do Presidente 
da República, e procuram fortalecê-la da melhor for
ma. Mas esta Casa realiza o seu trabalho com alti
vez e independência, e é assim que deve agir. _ 

Apenas gostaria de dizer que o Projeto Hélio 
Bicudo, como chegou ao Senado, é um pequeno 
projeto, com três artigos. Os dois últimos artigos 
são: o art. 2", que diz "esta lei entra em vigor na data 
da sua publicação"; e o art. 3°, que diz "revogam-se 
as disposições em contrário". 

Na verdade, o projeto que chegou ao Senado 
tem um único artigo. Esse artigo, em seu caput, re
voga a alínea f do inciso 11 do art. 9" do Código Pe
nal Militar. É a primeira coisa proposta no Projeto 
Hélio Bicudo: revogar a alínea f do inciso 11 do art. 
9". 

O substitutivo que apresentei e que esta Casa 
aprovou revoga também a alínea f do inciso 11 do art. 
9°. Portanto, até aqui, não há descaracterização que 
possa ser alegada. 

Ainda dentro do art. 1°, propõe-se a inclusão 
de dois parágrafos ao art. 9° do Código Penal Militar. 

O primeiro parágrafo transfonna em crimes a 
serem julgados pela Justiça comum todos os crimes 
cometidos por policiais militares e bombeiros milita
res. O substitutivo aprovado encaminha para a Justi
ça Comum os crimes contra a vida, cometidos ou 
tentados, que venham a ser praticados por militares, 
e não apenas por policiais. Na realidade, o Senado, 
ao invés de diminuir, ampliou o alcance do Projeto 
Hélio Bicudo no § t• da sua proposição. 

O § .2" do art. t• propõe algo pelo qual estamos 
sendo criticados. Li nos jornais que, quando expli
cam o que aconteceu, os Senadores que defendem 
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o substitutivo esquecem-se de dizer que o substituti
vo inclui, prevê, o IPM. Realmente, o substitutivo 
prevê o IPM, mas quem propôs o IPM foi precisa
mente o Projeto Hélio Bicudo. Na disposição que 
passo a ler, está escrito, no Projeto Hélio Bicudo: 

"§ 2" O inquérito, nos casos contem
plados no parágrafo anterior, será realizado 
pela autoridade policial militar respectiva. • 

O nosso substitutivo diz: 
·o inquéritb policial militar, nos casos 

contemplados no parágrafo anterior, será 
realizado pela autoridade militar respectiva". 

Na realidade, o que propusemos com relação 
ao IPM foi a manutenção integral do texto do projeto 
Hélio Bicudo; como propusemos a revogação da alí
nea f do inciso 11 do art. 9", e como ampliamos a ex
tensão dos crimes que vão ser julgados pela Justiça 
comum a todos os militares, e não apenas aos inte
grantes das Polícias Militares e Corpos de Bombei-
ros. 

Queria fazer esse esclarecimento na esperan
ça e, mais do que isso, na certeza de que a nossa 
imprensa, que tantas serviços têm prestado à liber
dade e à construção da democracia neste Pafs, 
quando julgar oportuno e da forma que julgar ade
quada, haverá de pennitir à opinião pública que ela 
receba uma infonnação correta a respeito deste as
sunto que está associado à construção da democra
cia no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro
berto Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, estou, 
neste momento, apresentando ao Congresso Nacio
nal um projeto de resolução, que, tenho certeza, vai 
na mesma direção de outros projetes apresentados 
por outros Senadores, na linha do aperfeiçoamento 
da elaboração do Orçamento-Geral da União. 

Em todos os anos, quando termina a aprova
ção do Orçamento pelo Congresso Nacional, sur
gem várias propostas de modificação da relação do 
Congresso com o Orçamento que, muitas vezes, 
não são votadas e, no ano seguinte, convivemos 
com os mesmos problemas do ano anterior. 

Neste ano, há um projeto em tramitação no Se
nado, de autoria do Senador Antonio Carlos Maga
lhães, que fixa prazos rfgidos para que o Executivo 
entregue ao Congresso Nacional a sua proposta or
çamentária e estabelece que o Congresso Nacional, 

antes de votar o Orçamento, não pode entrar em re-
cesso. t 

Nesta oportunidade, estou apresentando um 
projeto de resolução que altera a redação do art. 19 
e acrescenta um inciso ao art. 20 da Resolução n• 2, 
de 1995, resolução esta que rege hoje a elaboração 
orçamentária pelo Congresso Nacional. 

O art. 19 da Resolução em vigor estabelece 
que cada Parlamentar, Deputado ou Senador, pode 
apresentar 20 emendas individuais. Como somos 
513 Deputados e 81 ·senadores; signffica que o Con
gresso Nacional pede apresentar praticamente 
12.000 emendas ao Orçamento Geral da União. Cla
ro está que com 12.000 emendas individuais ao Or
çamento Geral da União irfamos fazer uma verda
deira pulverização dos recursos públicos e, mais do 
que isso, não conseguirfamos, éfetivamente, con
cluir nenhuma dessas obras que, porventura, fos
sem iniciadas a partir de uma dessas emendas indi
viduais. 

A Comissão Mista de Orçamento, que concluiu 
recentemente seus trabalhos, já conseguiu um gran
de avanço no instante em que priorizou as emendas 
coletivas, em detrimento das emendas individuais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a resolução 
que apresentamos hoje pretende fazer duas altera
ções. A primeira, ao invés das 20 emendas indivi
duais de hoje, cada Parlamentar teria direito apenas 
a 5 emendas individuais; a segunda alteração é que 
cada Partido polrtico teria direito a fazer um conjunto 
de emendas - exatamente o número de Parlamenta
res filiados a essa agremiação partidária multiplicado 
por cinco. Dessa forma, atingimos dois objetivos. 
Admitindo-se que todo Partido pclftico usasse todas 
as suas possibilidades de emendas e que todo Par
lamentar fizeSse também as suas 5 emendas indivi
duais, terfamos, no total, 1 O emendas individuais por 
Parlamentar. Portanto, já terfamos cafdo das 12 mil 
atuais para 6 mil emendas a serem analisadas. Há 
um outro ganho: metade dessas emendas teriam o 
carimbo, o aval do Partido polftico. 

Partindo-se do princípio de que não há fortale
cimento da democracia sem o fortalecimento dos 
Partidos políticos, essas emendas teriam que ser 
discutidas dentro de cada um dos Partidos e cada 
um deles teria a possibilidade de apresentar emen
das proporcionalmente ao número de Parlannentares 
filiados à sua agremiação. Dessa forma, estarfamos 
dando um passo a mais, tendo mais um avanço na 
elaboração do Orçamento Geral da União. 

Quero reconhecer aqui, de público, que a atual 
Comissão Mista de Orçamento já fez um avanço, 
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mas não podemos parar por ai. Especificamente, te
nho conhecimento do projeto do Senador Antonio 
Car1os Magalhães; sei que existem outros, mas são 
projetes que fixam datas de apresentação do Orça
mento pela União ao Congresso Nacional e que fi
xam, também, a responsabilidade do Congresso Na
cional de aprovar o Orçamento do ano seguinte ou 
não entrar em recesso sem votar, obviamente, ou
tras matérias. 

Tenho a impressã6 de que esses dois aperfei
çoamentos que apresentei seriam fundamentais 
para a elaboração do Orçamento do ano vindouro. 

Além de apresentar esta resolução - cujas assi
naturas necessárias no Senado Federal já colhi; vou 
colhê-las, agora, na Câmara dos Deputados -, fiz 
questão de, pessoalmente, conversar cóm o Sena
dor Carlos Bezerra, que é o responsável em organi
zar a participação do Congresso no Orçamento Ge
ral da União do próximo ano, para que S. Ex", obvia
mente, como elemento importante dessa Comissão 
Mista de Orçamento, possa avaliar a possibilidade 
da tramitação rápida da resolução que ora propo
mos, no sentido de que a elaboração do Orçamento 
do próximo ano já venha aperfeiçoado com esses 
instrumentos. 

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

Durante o discurso do Sr. José Rober
to Amlda, o Sr. Júlio Campos, 2" Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. L911Y Dias, 3~ Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra. (Pausa) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. V. Ex" dispõe de 50 minutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, não poderia deixar de comentar, 
nesta oportunidade, sobre o dia 13 de Maio. 

O ano de 1995 foi importante para nós afro
brasileiros, porque consagrou-se como o Ano Zumbi 
dos Palmares, tendo em vista o tricentenário de sua 
morte. 

Comemorações foram realizadas de norte a sul 
do Brasil, culminando com a Marcha Zumbi dos Pal
mares contra o Racismo, pela Cidadania e pela 
Vida, em 20 de novembro, que levou a Brasma mi
lhares de pessoas num ato de protesto contra as 
condições em que vive o povo negro do nosso País, 
em função da exclusão social determinada pela dis-
criminação sOcial e racial. · 

Voltamos a celebrar mais uma data, o 13 de 
Maio, aniversário da Abcilição ·da Escravatura no 
Brasil, fazendo urna reflexão acerca das condições 
dessa população, à luz deste que é considerado o 
Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. 

Em 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei n• 
3.353, Lei Áurea, que dizia: 

• Art. 1• - •é declarada extincta, desde 
a data d'esta lei, a escravidão no Brasil. 

Art 2"" - Revogam-se as disposições 
em contrário. • 

O Brasil foi o último país do mundo a abolir a 
escravidão. Quando o fez, não foi por nenhum senti
mento de humanidade, mas sim porque o trabalho 
escravo, a essa altura, tomara-se antilucrativo, já 

. que não era capaz de suprir as necessidades econó
micas do País. 

O abolicionista Joaquim Nabuco afirmou: 

• -· a escravidão, assim corno arruína 
economicamente o País, impossibilitando o 
seu progresso material, retarda a aparição 
das indústrias, promove a bancarrota, des
via o capital do seu curso normal... • 

Esta afirmação revela, de forma inequívoca, 
porque a abolição da escravatura não foi urna dádi
va da Princesa Isabel. O ato da princesa só oficiali
zou o fim de uma instituição - a escravidão - porque, 
na verdade, já não interessava mais para eles a 
mão-de-obra escrava naquelas condições. 

Quando o fim da escravidão tomou-se irre
versível, o Brasil abriu as portas para a entrada do 
trabalhador europeu. Ora, se querfamos verdadeira
mente a libertação dos escravos, por que não apro
veitar a mão-de-obra dos negros, assalariados no 
mercado de trabalho? Mas isso não aconteceu, por
que os trabalhadores europeus vieram para o mer
cado de trabalho brasileiro. 

·o negro e o liberto perderam em toda 
linha Na competição com os imigrantes, fo
ram desalojados pelas preferências dos pro
prietários pelo "homem livre•, visto como 
mais apto e produtivo. Os salários vis que 
lhes ofereciam, enquadravam-se numa polí
tica geral de salários baixos. O ex-escravo 
viu-se na contingência de repudiar as ofer
tas de trabalho, pois enxergavam nela a 
continuidade da escravidão por outros 
meios. Tiveram de retrair-se, retomando os 
caminhos que os levava de volta às regiões 
de origem, submergindo na economia __ de 
subsistência, ou - recorriam ao parasitismo 
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sobre a mulher negra, ou tinham de subme
ter-se aos "trabalhos sujos", "trabalhos de 
negros•. 

Esse foi um trabalho sobre o negro, do meu 
saudoso e querido companheiro Florestan Fernan
des.• 

Criaram-se mecanismos para impedir a inte
gração do negro na sociedade de classes e, esta 
mesma sociedade que emiqueceu com o seu traba· 
lho, o levou à margina~idade, sem emprego, sem 
moradia, sem comida e sem esperança de ter uma 
vida digna. 

·o 13 de Maio não descerrava para o 
negro "novas oportunidades•. Extinguia as 
velhas ocupações sem engendrar outras no
vas. Então começa a pugna feroz do negro 
para "tomar-se gente", para conquistar com 
suas mãos sua auto-emancipação coletiva. 

O Brasil seria um outro país hoje, caso a aboli· 
ção fosse acompanhada por uma adequada reforma 
agrária • que hoje estamos brigando, discutindo e lu· 
tando para que seja feita ·, em que as fammas dos 
ex-escravos tivessem recebido pequenas proprieda· 
des agrfcolas aptas à produção. Tais fammas, como 
é sabido, detinham, então, secular experiência rural. 

"Os negros, quando não eram manti
dos nas fazendas, onde muitos ex-escravos 
continuaram trabalhando, partiam para a pe
riferia das cidades de onde nunca mais 
safam. O processo de enfavelamento urba
no, a partir daf, se agigantou. As doenças • 
sflilis, tuberculose, lepra, esquistossomose e 
outros males, como a loucura • reduziram a 
vida média da população negra. De um lado, 
a desvalorização profissional representada 
pelo aviltamento salarial, de outro, um as
pecto ma!<> grave, porque de ordem psicoló
gica, o estigma secular de ter sido escravo 
por tanto tempo". 

Esse é um trabalho do ilustre professor, inte
lectual, Hélio Santos, que hoje faz parte do grupo in· 
terministerial do Presidente Fernando Henrique Car
doso, para as populações negras. 

Saindo da senzala para o trabalho livre, o ne
gro não encontrou emprego. Para sobreviver, o ex
escravo teve que ir morar nas favelas, debaixo das 
pontes, e a ex-escrava teve que vender o corpo para 
sustentar a sua famnia e a si próprio. Está aí a ori
gem da prostituição no Brasil. 
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"Portanto, o 13 de maio dobra a última 
página de uma tragédia. O negro era expul
so de uma economia, de uma sociedade e 
de uma cultura, cujas vigas ele forjara, e en
ceta, por conta própria, o penoso processo 
de transitar de escravo a cidadão". 

Passados 1 08 anos de extinta a escravidão no 
Brasil, os ex-escravos continuam nas favelas, mo
rando embaixo das pontes, sem teta, salário mínimo, 
vítimas de grupos cfe extermínio e as mulheres ne
gras sendo esterilizadas. 

As condições em que os negros exercem sua 
cidadania precisam ser reconhecidas por todos 
como anómalas. Cálculos do IBGE indicam que 
44,2% da população brasileira, ou mais de sessenta 
e cinco milhões de pessoas são de pretos ou par
dos. No entanto, nas esferas de influência e de po
der, a presença negra é restrita, para não dizer nula. 

As estatísticas sobre concentração de renda no 
Brasil • a maior de todas • não deixam marg11m de 
dúvida sobre as diferenças raciais; de cada 1 00 afro
brasileiros que trabalham, cerca de 1/3 vive apenas 
com R$1 00,00 por mês, ou seja, com o salário mini
mo. Por outro lado, em cada grupo de cem "pretos• 
que trabalham, temos apenas dois que atingem a 
privilegiada faixa dos que recebem mais de 
R$2.000,00 - estamos falando dos intelectuais. 

O Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, lançou ontem, 13 de maio, o Plano Nacio
nal de Direitos Humanos. É uma iniciativa louvável e 
pioneira, que devemos saudá-la com muito entusias
mo, principalmente porque Sua Excelência é uma 

~ pessoa comprometida com as questões sociais. 
Foi importante a iniciativa de poder, em relação 

à comunidade negra, colocar os objetivos do Presi
dente com um programa especifico. O Presidente 
tem a intenção de respaldar as decisões do grupo 
de trabalho interministerial, criado em 20 de novem
bro de 1995, que tem a finalidade de desenvolver 
políticas para a valorização da população negra. 
Pensam incluir o quesito cor em bancos de dados 
públicos sobre populações. Aí perguntariam: O que 
tem isso a ver? Porque nos dados do IBGE compro
vamos que apenas 44% da população brasileira é 
considerada preta ou parda, porque, lamentavel
mente, os caracteres que identificam uma etnia não 
são usados nas pesquisas brasileiras. Portanto, so
mos negros, pretos, pardos, mulatos, morenos, feijã
ozinho, moreninhos, todos os "inhos•, mas não exis
te uma pesquisa cientifica que caracteriza uma et
nia. Esse processo é de branqueamento da socieda-
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de brasileira, porque somos miscigenados e nossas 
origens, evidentemente, nessa miscigenação tem 
majoritariamente a comunidade negra como popula
ção. E é necessário que esse quesito possa identifi
car. Fazem até gracinhas e piadinhas com relação a 
isso, porque se diz que filho de negro nasce branco, 
então, por conseguinte, identifica-se a cor a partir do 
nascimento, e lá está colocado que ele é pardo. E 
pasmem, pois no meu registro de nascimento sou 
parda. Imaginem a Ben~ita parda. Não tem condi
ção! Mas consta em minha certidão, porque não 
identificaram os caracteres, as origens da minha et
nia. Isso acontece.Por isso, é importante inclui r o 
quesito "Cor" em bancos de dados públicos sobre a 
população. 

Um outro objetivo da proposta do Presidente 
da República e também do Grupo lnterministerial é a 
adoção do sistema de •quotas compensatórias• para 
os negros em empresas, escolas, para facilitar o 
acesso dos negros aos grupos profissionalizantes, à 
universidade e às áreas de tecnologia 

Lembro que, nesta Casa, estão tramitando pro
jetas de minha autoria que refletem a minha vontade 
mas que também são resultado de toda essa luta. 
Tratam das políticas de quotas. 

· Não foi fácil garanti-las para as mulheres na 
disputa do processo eleitoral. Acompanho essa luta 
desde o meu mandato na Câmara dos Deputados e 
conheço as difiCuldades que teremos para introduzir 
a política de quotas para a comunidade negra. Pen
sam que estamos fazendo um racismo ao contrário. 

Não é possfvel que uma população como a 
nossa, miscigenada - e a maioria de nós está no 
processo de produção, executando tanto trabalhos 
que exijam esforço físico como trabalhos que exijam 
esforço intelectual - não tenha visibilidade. Isso ocor
re porque não estamos ocupando os espaços. 

T ai é a defasagem, a distância, que, se não 
criarmos mecanismos compensatórios, dificilmente 
estaremos em igualdade de condições nos próximos 
cem anos. Mesmo que a comunidade esteja produ
zindo intelectualmente, esforçando-se, dificilmente a 
contribuição da comunidade negra e muito menos a 
sua representatividade nos espaços chamados de 
decisão serão visíveis. 

Por isso, é importante que o negro esteja pro
fissionalizado e que as universidades possam garan
tir igualdade de condições para todos. Não estamos 
reivindicando uma universidade para negros, porque 
entendemos que, no nosso País, há miscigenação. 
Queremos a integração das nossas etnias. 

Entretanto, há dificuldade de acesso dos ne
gros às universidades. Nós sabemos das dificulda
des. A maioria de nós que conseguimos freqüentar 
as universidades o fizemos a nossa custa. TIVemos 
de trabalhar duro durante o dia para cursar a univer
sidade à noite. As universidades chamadas públicas 
têm-nos colocado à margem, até porque não temos 
acesso ao tipo de conhecimento exigido nos testes e 
nas provas de admissão à universidade. E não nos é 
possível evidentem~te freqüentar os cursinhos, ca
ríssimos por sinal, e passar noites a fio estudando 
para poder passar no famoso vestibular. 

Então, optamos? Não! Não optamos. Nós nos 
esforçamos e estudamos porque queremos viver a 
experiência do saber, mas não nos é facilitada a 
aquisição do saber, devido às condições sociais em 
que a maioria dos negros brasileiros vive. 

Entre os objetivos do programa do Governo 
está também o de estimular a presença dos grupos 
étnicos que compõem a população brasileira em 
propagandas institucionais. Neste ponto eu gostaria 
de ressaltar que tenho um projeto que resulta tam
bém do amadurecimento das nossas discussões. 
Estabelece quotas para a presença da imagem do 
negro nos meios de comunicação. Por quê? Porque 
não há visibilidade da figura negra, a não ser eorno 
marginal. Dificilmente a figura negra, que tem contri
buído, que faz parte da sociedade brasileira, está 
presente. 

Há críticas ao projeto argumentando que essa 
exigência é uma discriminação, questionando por 
que não há a mesma exigência com relação ao japo
nês, ao italiano. 

Não é procedente. As condições sociais e as 
oportunidades oferecidas aos italianos, aos portu
gueses, aos japoneses que vivem no Brasil são to
talmente diferentes das dos negros. Também não 
procede dizer que é uma discriminação ao contrário. 
Não há nada pior para nós do que não ver a nossa 
imagem refletida. 

Eu, uma pessoa esciarecida, amarguei o do
mingo, Dia das Mães, por assistir na televisão a to
dos os programas que foram feitos em homenagem 
às mães e perceber que não tiveram a sensibilidade 
de mostrar uma mãe negra na televisão em nenhum 
programa em nenhum canal. Os nossos filhos não 
se viram como crianças. Não puderam prestar ho
menagens as suas mães· a nfvel nacional porque lá 
não se encontravam. 

Portanto, há necessidade de dar visibilidade ao 
povo brasileiro. Desejamos isso porque sotnos povo 
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brasileiro. Não queremos privilégios ou prioridades, 
mas é preciso ajustar as nossas consciências. 

Quando aceitamos naturalmente a ausência 
dessa imagem é porque, inconscientemente - ou tal
vez conscientemente -, concordamos com a prática 
de exclusão dessa população que amamos e que é 
pura e simplesmente brasileira. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex• me permite um 
aparte, Senadora Benedita da Silva? 

A SRA. BENEDrTA DA SILVA - Ouço V. Ex', 
Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Entendo a profunda 
mágoa de V. Ex', que deve ter sido a mágoa de 
milhões de brasileiros, mães e filhos. Na verdade, 
em toda a publicidade que houve em tomo do Dia 
das Mães não se incluiu nenhuma pessoa negra. 
Aliás, isso ocorre praticamente em todas as publici
dades brasileiras. Por isso, de certa forma, o pacote 
sobre direitos humanos lançado ontem pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso consta um item 
que considero muito importante e que V. Ex' princi
palmente - bem como todos nós - deve, a partir de 
hoje, cobrar. Faz parte das medidas anunciadas 
pelo Presidente estimular a presença dos grupos ét
nicos em propagandas institucionais controladas pe
los. órgãos do Governo. Poderia ser acrescentado 
que o Governo fará as propagandas institucionais 
em setores particulares, onde isso também deverá 
ser cumprido. Parece brincadeira, mas um país 
como o nosso, que tem mais de 50% de negros, pre
cisa de algo dessa natureza, para que se estimule 
que, nas campanhas, na publicidade - e não é só na 
publicidade, mas no relacionamento normal entre as 
pessoas - possa ouvir-se um negro falar sobre a so
ciedade, falar sobre a cultura, falar sobre tudo, não 
apenas na hora da violência, na hora do roubo, na 
hora da falcatrua. V. Ex' está trazendo à baila com 
muita sensibilidade este tema, chamando a atenção 
para um detalhe: no Dia das Mães não houve uma 
mulher negra recebendo ou trasmitindo uma mensa
gem. Mas vamos fazer justiça: este é o dia-a-dia da 
televisão brasileira. O Presidente Fernando Henrique 
Cardoso estabeleceu que a partir de hoje a campanha 
institucional do Governo terá de contar obrigatoriamen
te com um percentual de pessoas negras. Eu acres
cento que podemos ir além: podemos cobrar dos pro
prietários de canais de televisão que nos seus canais 
isso também aconteça. Meus cumprimentos e minha 
solidariedade ao profundo e sério, magoado - aliás, 
justa mágoa- pronunciamento de V. Ex'. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Senador Pe
dro Simon, agradeço o aparte de V. Ex', que vem, 

sem dúvida, enriquecer o meu pronunciamento nes
ta tarde. 

Quero apenas destacar que não há mágoa. A 
mágoa não faz parte deste contexto. Há dor. Somos 
brasileiros e brasileiras e o que gostaríamos, na ver
dade, era de não tratar deste assunto. V. Ex' oportu
namente questiona: que país é este que necessita 
de uma programa dessa natureza para que seus fi
lhos sejam reconhecidos. 

Oh, Pátria amada, não podes ser idolatrada 
porque não és gentil!. · ' 

É preciso ter cautela ao trazer essas questões 
para os debates, para não ferir, para não ser consi
derado discriminação, como se fôssemos uma so
ciedade democraticamente racial, vivendo num regi
me em que pudéssemos ligar a televisão, abrir a re
vista, ler os jornais e estarmos lá, pura e simples
mente. 

Quando nos referimos àquele percentual, longe 
ele está de expressar os nossos objetivos. É apenas 
simbólico, uma forma de chamar a atenção, como o 
fizemos com os 20% para as mulheres, porque so
mos bem mais e muito mais merecemos. Era um 
símbolo para que se iniciassem os debates. As 
questões aqui colocadas e a iniciativa do PreSidente 
da República servem para iniciá-los. 

Como um órgão público pode deixar de retra
tar, ou de reproduzir, a imagem do seu País? É im
possível. Por isso a iniciativa do Presidente da Re
pública não pode e não deve estar restrita - e temos 
na Casa projetas - apenas à instituição, mas deve
se estender à iniciativa privada, principalmente 
quando temos o dever de votar, corno votamos, con
cessões de rádio e televisão. No entanto, não temos 
sequer o direito de aparecer nessas televisões. Será 
que é pedir demaís? Não, mas não queremos que 
apareça simplesmente por aparecer. Ternos atares, 
atrizes, gente que produz. Temos pessoas que, ver
dadeiramente, mostram o Brasil como ele é, de uma 
maneira belíssima. 

Eu poderia resgatar aqui várias figuras, que 
são ilustres desconhecidas, mas que têm contribuí
do, e muito, para a imagem desta Nação. Todavia, 
elas estão no anonimato. Penso que o negro mais 
conhecido do País é o Pelé, hoje Ministro Extraordi
nário - e temos que acabar com essa situação e co
mêça.r a ver as coisas de fato - , que contribuiu com 
o seu trabalho, com o seu futebol, para que este 
País se tomasse conhecido. 

Temos de reconhecer esses valores. Nesse 
contexto, podemos ressaltar a Bahia, que é altamen
te privilegiada. É o único lugar a que vou neste País, 
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em que ligo a televisão e me vejo. Fora esse Estado, 
não me vejo em nenhum outro. Então, toma-se um 
país dentro de outro país. E é o coração da África 
brasileira. 

É preciso que tenhamos coragem de resgatar 
para o povo negro e para a sociedade brasileira a 
sua dignidade, a sua imagem. Isso requer de nós fir
meza para votarmos esse projeto aqui, não de uma 
forma rancorosa, como revanchismo, mas como de
fesa do direito dos cidadãos negros deste País. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senadora Benedita 
da Silva, V. Ex" me concede um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o 
aparte a V. Ex". 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senadora Benedita 
da Silva, gostaria de extemar minha solidariedade a 
essa disposição de V. Ex" de apoiar, de criar, de 
apresentar inúmeras iniciativas que venham resga
tar, garantir a todos os membros da população brasi
leira os direitos plenos da cidadania, a participação, 
seja na educação, no ensino superior ou nos meios 
de comunicação, e que a população negra tenha 
oportunidade igual à de qualquer outra em nosso 
País. A ressalva de V. Ex" faz-me lembrar de algu
mas imagens recentes de felicidade, de alegria que 
estão chegando a nós pelos meios de comunicação, 
especialmente nesses meses recentes, em diversas 
manifestações na África do Sul. É realmente impres
sionante ver o rosto daquela população, até mesmo 
quando do jogo do Brasil versus África do Sul, onde 
existem apenas atc;>s simbólicos de transformação 
realizados pelo Presidente Nelson Mandela. Recen
temente, o ex-Ministro e Embaixador Rubens Ricu
pero escreveu um artigo sobre fatos que presenciou 
e que o impressionaram muito. S. Ex" escreveu tam
bém a respeito das transformações naquele ·país. 
Pode-se observar, no rosto da população da África 
do Sul, um sentimento de ganho de dignidade, de 
respeito mútuo, de reconhecimento, em seus aluais 
governantes, de que algo de muito relevante está 
acontecendo, depois de décadas de história trágica, 
de impedimentos do sistema do apartheid. Abordo 
esse assunto porque, obviamente, isso significa a 
esperança de mudança, da possibilidade de trans
formação. A reffexãó de V. Ex", por outro lado, traz
me uma preocupação de algo que li hoje nos jornais 
relativamente à África. Há uma foto impressionante 
de quatro mil africanos da Ubéria, que foram coloca
dos em um navio, pois o seu país, em guerra, fez 
com que várias pessoas se vissem na necessidade 
de sobreviver, de sair de sua própria terra e ir em 
busca de algum outro porto. Chegando em Gana, ti-

veram dificuldade em desembarcar. Trata-se até 
mesmo do direito de existência que as pessoas têm 
de, em condições mínimas, poderem viver em paz. 
O pronunciamento de V. Ex" fez-me ligar esses fatos 
recentes, divulgados pelos meios de comunicação, 
aos atos ocorridos em Johanesburgo, Pretória e ou
tras cidades da África do Sul, que expreSsa.m o sen
timento de que alguma coisa de muito especial está 
acontecendo ali e que vem na direção daquilo que 
V. Ex" gostaria que !)COrresse ll)ais rapidamente em 
nosso País, em favor da população· negra que, por 
tanto tempo, encontrou-se em dificuldades. 

A revista Veja desta semana traz uma história 
um tanto esquecida, uma reportagem muito bem fei
ta sobre o que era o Brasil há pouco mais de cem 
anos, quando, por mais de três séculos; aqui havia a 
escravidão. V. Ex", portanto, nos traz a consciência 
de que tanto há por fazer para transformar aquilo 
que não foi realizado nestes 1 08 anos, desde 1888. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte de V. Ex", Senador Eduardo Suplicy ... 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Peço descul
pas a V. Ex", Senador Romeu Tuma, mas o nobre 
Senador Antonio Carlos Magalhães, fora do microfo
ne, falou algo que soou bem aos meus ouvidos e eu 
lhe dei atenção .•. 

O Sr. Romeu Tuma - Gostaríamos de saber o 
teor do aparte, pois, para que V. Ex" tenha sorrido e 
se mobilizado, deve ter sido bastante agradável. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Só gostaria de 
agradecer ao Senador Suplicy o aparte e conceder .•• 

o Sr. Pedro Simon -Ele deve ter dito que um 
bom pedaço do seu discurso vai sair na TV da Ba
hia. Penso que seria bom para V. Ex", para o Sena
do e para a Bahia. Seria um mérito da Bahia, já que 
foi muito importante saber que se pode assistir na 
televisão da Bahia, como v. Ex" disse, aquilo que, 
lamentavelmente, não se assisti no resto do Brasil. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Agradeço 
a V. Ex", Senador Pedro Simon. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o 
aparte ao Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma- Senadora Benedita da 
Silva, pouco poderia acrescentar ao que V. Ex" está 
descrevendo e aos apartes que recebeu, mas lem
bro-me de uma viagem que fiz à África, e o Senador 
Eduardo Suplfcy lembrou do navio que praticamente 
não tem onde ancorar, uma miséria, um desrespeito 
de praticamente toda a humanidade contra um gru-
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po de pessoas que querem apenas viver. Sem comi
da, ao relento, navegando, como se fosse uma no
vela, uma desgraça que deveria levar todos nós aos 
prantos. Vemos no noticiário como se uma novela 
fosse. Creio que - citando a revista Veja, à qual o 
Senador Eduardo Suplicy já fez referência - esse le
vantamento que V. Ex" faz e algumas reivindicações 
do projeto que V. Ex" apresenta são justos e corre
tos. Entendo que não podemos pensar nos fatos 
como se fossem um renibrso pelo que se fez ou com 
pena. Direitos não se discutem, procuram se impor. 
Creio que na teoria que V. Ex" traz não há mágoa, 
há dor, porque os direitos não estão sendo respeita
dos. Estamos solidários com V. Ex". Acredito que V. 
Ex" terá uma frente que vai colaborar para ver apro
vado e fazer parte de nosso ordenamento jurídico os 
direitos que os negros têm na composição da socie
dade brasileira. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte de V. Ex". Quero dizer aos Senadores Eduar
do Suplicy e Romeu Tuma que acompanhei de perto 
o que aconteceu na África do Sul. Estive lá por vá
rias vezes e chamou-me a atenção, quando, no pro
cesso eleitoral, vi pessoas com 70, 80 anos dizerem 
que estavam votando pela primeira vez. Portanto, 
eles queriam votar, e votavam no Mandela porque 
queriam ver a África do Sul unida. 

Ninguém dizia que queria eleger o Mandela 
para que ele pudesse expulsar todos os brancos de 
lá. Não! Eles queriam trabalhar, e a composição po
lítica feita pelo Mandela, de sustentação, inclusive, 
deu-nos uma garantia, uma segurança de que aque
le país, apesar do apartheid, estaria sendo governa
do por alguém que tinha consciência de que, ainda 
que fosse minoria a etnia branca, ela fazia parte da
quela sociedade, e que ali eles deveriam governar. 
Assim é a África do Sul, assim está sendo a África 
do Sul, e nós temos orgulho disso! 

Ontem, tive a oportunidade, Senador Romeu 
Tuma, de ver, numa manifestação feita pelo Verea
dor Antônio Pitanga, na Câmara dos Vereadores, as 
personalidades do mundo negro sendo homenagea
das. Algumas são belíssimas, como o caso de Saul, 
que foi o escultor de Zumbi, que está sendo exibido 
aqui no Distrito Federal. É do Rio de Janeiro, é um 
negro competente, inteligente, intelectual, um ho
mem da arte. Inúmeras outras mulheres e homens 
negros também foram homenageados. 

E eu dizia, na minha intervenção para os ho
menageados, que eu estava ali sentindo um orgulho 
muito grande, porque tenho orgulho da minha raça! 
Tenho orgulho muito mais porque em nós não existe 

ódio, não existe rancor; o que existe é beleza, huma:.. 
nidade, solidariedade, um deeejo de ser respeitado e 
reconhecido nas nossas emoções e nos nossos 
ideais! 

E V. Ex", quando diz que verdadeiramente aqui 
não é para os negros se sentirem culpados; nem, 
pura e simplesmente, devem se sentir irresponsá
veis, porque serão responsáveis, se tiverem nas 
mãos as condições de mudar o rumo dessa história. 
Portanto, somos nós. O convite ao desafio está sen
do feito não só para os negros ou só para os bran
cos, mas para nós, sociedade miscigenada brasilei
ra, para que tenhamos uma raça brasileira. Esse é o 
nosso orgulho, e é isso que estamos buscando. 

A Sr" Marina Silva - V. Ex" me permite um 
aparte? 

A SRA. BENEDrTA DA SILVA- Ouço com 
prazer V. Ex". 

A Sr" Marina Silva - Senadora Benedita da Sil
va, parabenizo V. Ex• pela ação, porque V. Ex", 
além de fazer parte da raça negra, é tambéin uma 
militante da raça negra, dentro desses valores positi
vos que V. Ex" acaba de afirmar. Observando aqui o 
Plano Nacional de Direitos Humanos do Governo, há 
um item que tràta da questão da discriminação ra
cial, porque dados do IBGE dão conta de que 43% 
da população brasileira, ou seja, sua grande maioria, 
é de origem negra, e um pafs com essa quantidade 
de pessoas de origem negra não pode tratar uma 
questão tão importante como essa apenas com tipifi
cações artificiais que nem do ponto de vista socioló
gico e antropológico se sustentam, como, por exem
plo, o pardo, o moreno, enfim, uma grande quantida
de, como V. Ex" já citou, para descaracterizar ou 
amenizar um pouco o nosso preconceito. Meu regis
tro de nascimento e minha carteira de identidade di
zem que sou parda, mas sempre me considerei ne
gra porque meu pai e meu avô são de origem negra, 
mas há uma mistura com português que resultou em 
um pouco de tipificação dessa natureza. Ao cidadão 
brasileiro deve ser também dada a oportunidade de 
pensar sua raça enquanto origem, já que, enquanto 
condição social, somos bastante discriminados e, 
enquanto condição de raça também, muitas vezes, 
somos considerados inferiores. Gostaria de fazer 
uma breve referência ao que falou o Senador 
Eduardo Suplicy sobre o navio que não encontra 
um porto para ancorar. Muitas vezes, existem mi
lhares, milhões, bilhões de pessoas nesse mundo 
da raça negra e, às vezes, da raça branca, que não 
encontram um porto para ancorar e receber comida, 
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água, dignidade, saúde, educação, enfim, respeHo. 
Às vezes, isso acontece em pequenas quantidades, 
vemos isoladamente em uma famma e isso parece 
ser normal para a cultura humana, mas, quando 
acontece num grande aglomerado, mil e quinhentas, 
cinco mil pessoas sem rumo, doentes, sem alimen
tação, entregues à própria sorte, isso. tem o poder 
de, pela quantidade, nos estarrecer. Precisamos fi
car, no entanto, indignados e estarrecidos, não pela 
quantidade, mas pela qlfalidade, já que por esta não 
importa se são mil pessoas ou apenas uma sem um 
porto para ancorar. É fundamental o que diz V. Ex" 
em seu pronunciamento. A nossa luta não é para 
afirmar e nem para homogeneizar os valores da raça 
negra; mas, sim, para que se respeite a cultura bran
ca e também para que ela nos dê o devido respeHo, 
nos dê o devido espaço. Da mesma forma que a 
nossa luta de mulheres não é para suprimir os valo
res masculinos, mas para afirmar os valores femini
nos. Parabenizo V. Ex" pelo discurso e digo que sou 
inteiramente solidária a essa luta de construirmos 
uma sociedade que não seja apenas de homens e 
mulheres, de negros, de brancos e de amareios, 
mas, acima de tudo, de seres humanos. · 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte de V. Ex", Senadora Marina Silva. Ao olhar, 
como bem colocou o Senador Eduardo Suplicy, os 
jornais e ver aquele nrwio sem rumo, com homens e 
mulheres buscando um abrigo, um asilo, imagino 
que o nosso País os acolheria, pois é hospitaleiro, 
se aquele navio estivesse em águas brasileiras. Po
deríamos deixar que ancorasse, porque nós, negros 
brasileiros, sabemos que aquele será um navio ne
greiro se não encontrar um porto. 

Tive oportunidade, Senadora Marina Silva, de 
visitar a ilha de Goré, no Senegal, e pude observar, 
bastante chocada, o local que havia tido um merca
do de escravos. Não havia como fugir de lá, pois à 
frente era só água; alguns tentavam fugir, mas, evi
dentemente, morriam, porque sequer tinham noção 
da distância até a outra margem. Pude também veri
ficar como era difícil para os nossos irmãos e irmãs 
conviver naquele local com os defuntos. Isso era in
crível. 

Daquele entreposto - assim era chamado -, ne
gros vieram para cá e foram para outros países. Nós 
conseguimos preservar, sem dúvida alguma, essa 
presença. Aceitamos essa herança, em que pese o 
Brasil ter escravizado a mão-i:le-obra negra. 

Já me referi à Bahia anteriormente. Novamen
te, peço licença ao Senador Pedro Simon para dizer 
que a Bahia pôde também acolher muito bem esse 

povo negro vindo da África. Com certeza, Senegal 
tem na Bahia as suas raízes. Portanto, se esse na
vio estivesse em mar brasileiro, tenho certeza de 
que o acolheríamos. 

Quero concluir dizendo que, apesar da iniciati
va do Presidente Fernando Henrique Cardoso, fica
ram ausentes da proposta governamental algumas 
questões de peso. Mas nós do Senado Federal po
deremos - não digo corrigir, porque não há nada a 
ser corrigido - acre~ntar algQ, fazendo com que 
seja aplicado o art. 68 das Disposições Constitucio
nais Transitórias, que trata das terras dos remanes
centes dos quilombos. 

Precisamos garantir o atendimento, através da 
rede pública de sa•jde, de serviços específicos para 
os casos de anemia falciforrne, que verdadeiramente 
têm tomado conta da comunidade negra, que muito 
tem sofrido com essa doença. É necessário cuidar 
com atenção étnica o processo de hipertensão e ou
tras doenças características da raça negra. 

. É essencial criar-se programas especfficos de 
incentivos, de capacitação, de treinamento para -to
dos, e também para homens e mulheres negros, que 
encontram dificuldades de acesso ao mercado ·de 
trabalho. Sempre nos cobram algo mais, e é funda
mental que apenas a nossa competência seja o pas
saporte para ingressarmos em qualquer trabalho. 
Nada além disso, a nossa competência tem que 
bastar para entrarmos no mercado de trabalho. 

É indispensável que essa história da África, da 
cultura dos povos africanos, que conto aos pedaços, 
tome-se disciplina obrigatória no primeiro, no segun
do e no terceiro grau. O povo brasileiro precisa co
nhecer essa história maravilhosa, e por que não? 
Conhecemos a história de outros povos, como os 
italianos, os franceses, os norte-americanos, entre 
outros. Por que não saber da contribuição intelectual 
introduzida na história do nosso País pelos africa
nos? 

Precisamos analisar a questão racial e tomá-la 
uma questão nacional, não fazer pura e simples
mente uma política separatista. Para isso, teremos 
que romper com esse silêncio histórico com relação 
a esse assunto. É fundamental, e nós sabemos, 
acabarmos, de uma vez por todas, com essa ques
tão do preconceito. 

O racismo viola o direito à igualdade, um dos 
pilares fundamentais da democracia, e não podemos 
conviver com isso. A construção da cidadenia para o 
povo negro, tão debatida durante o Tricentenário de 
Zumbi, precisa ser resgatada na data de 13 de maio, 
que foi ontem. 
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O mito da democracia racial está ultrapassado. 
O próprio Presidente da República reconheceu, re
centemente, que existe preconceito racial no Brasil. 
Queremos, a partir de agora, ações efetivas do Esta
do que retirem a população negra da condição de 
marginalização perante a sociedade brasileira, para 
que tenhamos o orgulho de conviver na multiplicida
de de raças e de culturas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. ' 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Levy Dias, 3• Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Emandes Amorim, 4• Secretário. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Emandes Amorim, 4° Secretário, 
deixa a cadeira da presidt.ncia, que é ocu
pada pelo Sr. Eduardo Suplicy, suplente de 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Romero Jucá por 50 mi
nutos. 

O SR. ROMERO JUCÁ {PFL-RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, Sr's e Srs. Senadores, muito já se falou, no 
Senado e no País, sobre a prioridade para a área de 
educação, sobre a necessidade de se retirar das 
ruas as crianças, que, de alguma forma, procuram 
contribuir com o sustento da famflia. Muito já se tra
tou da situação de desemprego, de necessidade, de 
exploração do trabalho infantil. 

Algumas questões e algumas ações têm pro
gredido nessa área, e poderíamos citar o programa 
do Governo do Distrito Federal, idealizado pelo Go
vernador Cristovam Buarque, a bolsa-escola e o pro
jeto do Senador José Roberto Arruda, na mesma di
reção. 

É com muita satisfação, Sr. Presidente, que 
também anunciamos hoje uma ação concreta dessa 
natureza; é com contentamento que informamos que 
ontem, dia 13 de maio, data bastante significativa no 
trato da questão da libertação da ação da cidadania 
e dos direitos humanos, a Prefeita Teresa Jucá, do 
PSDB, assinou decreto e instituiu, nos moldes do 
Governo do Distrito Federal, o Programa Bolsa Fa
miliar para a Educação, com recursos ~pequenos da 
Prefeitura de Boa Vista, que estariam sendo imple
mentados numa direção extremamente importante. 

O Programa s~•sa Familiar para a Educação 
dará mensalmente a cada famflia que tem seus fi
lhos matriculados nas escolas municipais, com a 
comprovação de mais de 90% de freqüência esco-

lar, um salário mínimo, abrangerá crianças desde o 
pré-escolar, o que considero um avanço, até a idade 
das últimas turmas das escolas municipais. 

A Escola Municipal de Boa Vista, em matéria 
de qualidade, hoje é a melhor escola pública de Ro
raima, mas entendemos que esse programa reforça 
a ação fundamental de priorizar a educação, de reti-

~ rar das ruas crianças que, muitas vezes, até pelas 
famflias são forçadas a levar algum recurso para 
casa a fim de ajudar no sustento" da famma. 

A Sr" Marina Silva- Permite V. Ex" um aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Ouço com muita sa
tisfação V. Ex" 

A Srt Marina Silva - Quero parabenizar V. E:x" 
por estar trazendo este tema ao Plenário e, acima 
de tudo, parabenizar a Prefeita Teresa Jucá pela ini
ciativa de implementar no seu município o Programa 
da Bolsa-Escola, que vem fazendo tanto sucesso 
em vários municípios por este Brasil afora. A primei
ra vez que entrei em contato com um assunto dessa 
natureza - já que a realidade acaba impondo,um rit
mo para implementação das políticas sociais - foi 
através do Senador Eduardo Suplicy, lá no meu Es
tado, ocasião em que S. Ex" me entregou uma carti
lha tratando da renda mínima. Fui lendo e o Senador 
Eduardo Suplicy dando-me explicações. Fiquei mui
to feliz com a idéia e comecei a pensar quando o 
Brasil iria implementar aquele programa. Apesar da 
persistência do Senador Eduardo Suplicy, o Gover
no Federal ainda não teve coragem de implementar 
o Programa de Renda Mínima. Mas vejo que à sua 
fonna, à sua maneira, os prefeitos e prefeitas estão 
~fazendo - e até governadores, como é o caso do Go
vernador Cristovam Buarque -o Programa de Renda 
Mínima, dentro das possibilidades e das condições 
de seus orçamentos, inclusive na fonna operacional 
que melhor convém ao desenvoMmento do Brasil e 
dessas localidades. Um programa dessa natureza 
não é meramente um assistencialismo, muito pelo 
contrário, é um investimento que se faz no ser hu
mano em todos os seus aspectos. Primeiro, porque 
dá uma renda imediata; segundo, porque aumenta a 
circulação de dinheiro, consequentemente, aumen
tando a venda de produtos na localidade; terceiro, 
porque estamos formando cidadãos, uma vez que a 
obtenção dessa renda está vinculada à presença da 
criança na escola. Parabenizo V. Ex" e a prefeitura 
da capital do seu Estado por essa iniciativa. Penso 
que o Governo Federal acabará sendo atropelado 
pelas iniciativas das prefeituras e dos governos esta
duais que têm sensibilidade para a questão social. 
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O SR. ROMERO JUCÁ- Agradeço o aparte de 
.. V. Ex". 

Gostalia de registrar que ontem conversamos 
com o Governador de Brasma, Cristovam Buarque, 
para participá-lo desse programa e para dizer-lhe -
como a lhe pedir licença para agir dessa forma - que 
a maior parte dele foi inspirada no trabalho feito pelo 
GDF. Naquele momento, dissemos a S. Ex" que o 
que é bom deve ser copiado e aplimorado. E assim 
procuramos fazer. ~ 

Entendemos que· não só esse programa espe
cificamente, mas o Programa de Renda Mínima pre
cisa ser urgentemente debatido e implementado 
neste País, não como ação paliativa, mas como mu
dança estrutural, pois, sem dúvida alguma, ele 
abrange todas as questões que V. Ex" abordou, ou 
seja, o recebimento de um salálio que complemente 
a renda familiar, retire a humilhação e a necessidade 
de as pessoas terem de entrar numa fila para rece
ber uma cesta básica das mãos de políticos em épo
ca de eleição. 

Se nessa geração algo está perdido, pelo me
nos para as gerações futuras a implementação des
se programa manterá as clianças na escola e, sem 
dúvida alguma, o País será outro. 

Creio que essa mudança é estrutural, por isso 
a Prefeitura de Boa Vista fez esse esforço para im
plementar esse Programa. TIVernós o cuidado de di
minuir o prazo para um ano de permanência no mu
nicfpio para as pessoas participarem do Programa a 
fim de não gerar êxodo rural; mas, sem dúvida algu
ma, tudo isso precisa ser implantado em todo o 
País. Não adianta termos algumas ilhas de atendi
mento, e o restante do Pais vagar por necessidades, 
à semelhança daquela figura dos negros que estão 
hoje no navio que não encontra um porto. 

Então, gostaríamos de agradecer as palavras 
de V. Ex", de registrar esse programa em nível na
cional, de dizer que estamos comunicando hoje ao 
Ministro da Educação e ao Presidente da República 
a implementação do Programa Bolsa-Escola, espe
rando que o Governo Federal possa discutir, ampliar 
e implementar em outras localidades do Brasil esse 
tipo de programà tão emergente e necessário. 

Gostalia apenas de solicitar que fizesse parte 
do meu discurso o documento que a Prefeita de Boa 
Vista encaminhou para o Ministro da Educação e a 
cópia do Decreto n• 4.397, de 13 de maio de 1996. 

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

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN
CIAMENTO 

Ofldo GABIN N" 223196 

Senhor Ministro, 

Boa Vista, 13 de maio de 1996 

É com grande satisfação que infonno a Vossa Excelência 
que, nesra data, através do Decreto n• 4.397. em anexo, a Prafei. 
1ura de Boa Vista lnstlluitJ.o Programa Bolsa Famliar para Educa
ção. com o objellvo de lncramenlar o Ingresso e a pannanêncla 
na Escola Pública Municipal das ct1anças carentes 8111 Idade as
colar. 

O Programa Bolsa Familiar para Educação prcplda a me
lhoria do rendimento escolar, com aLmento de fmqilêncla e a n>
dução da rapetêncla e de evasão. Ao mesmo tempo, tem amplo 
conte<ldo social, evllando a explomção de mão-d<Hlbm de crian
ças em Idade escolar por famllas sem rende suficiente para a so
brevivênda oom dignidade. 

Ainda no aspecto sócloeconOmlco, o programa assume 
grande relovânda, pois a1ualmente Boa Vista sotra uma das mals 
sérias crises, com cerca de 50% da população adulta sem empre
go (aproximadamente 40.000 dasempragados). O Programa Bo~ 
sa Familiar para Educação visa esllmular as !amOlas desasslsll
das a manterem ou colocarem seus filhos na escola públiCa. dano
do condições para que assimilem o ensino da excelente quaJida. 
de que é ministrado pala Prefeitura de Boa Vista. 

Entendo que o Programa Bolsa Familar para Educação é 
uma contribuição do Munlclpto de Boa Viste ao objetl\10 da polftlca 
educadonal poSia 8111 prátia pato Ministério de Educação, tilo bri
lhantemente <irigldo por Vossa Excelênda, de estender os benell
dos da educação a todas as cilanças brasileiras em Idade esco
lar. 

Cor<laknente. -Teresa Jucá, Prefella de Boa Vista. 

DECRETON"4.397 DE 13 DE MAIO DE 1996 

Institui o Programa Bolsa Familiar para Educa-

ção. 

A Prefella de Boa Vista - RR. no uso de suas abibuiç6es. 
que lhe contare o dspositivo no art. 75 - inciso I - alínea o - da 
Lei Orgânica do Munláplo de Boa Viste - AR. 

Considerando 
1° a prioridade que é oonferida ao Programa de Educação 

Básica desenvolvkfo pela Administração do Munldpio; 
2• a condição de cifiaJidades econOmlcas porque passa a 

população, em decorrência do nlvel de dasamprago vigente no 
ESiado; 

31t a necessidade emergente de manter nas escolas crian
ças que buscam atividades econOmlcas para complementar sua 
renda familiar; 

4• a necessidade de oonsdenllzar e incentivar a participe· 
ção da famlila no processo de educação dos filhos menores. 

Decreta; 
Art. 1• Aca inslltuldo no Munlclplo o Programa Bolsa Fam~ 

Dar para Educação. 
Art. 2• O Programa tem como objetivo o Ingresso e a per· 

manAnda na Escola Pública Municipal das crianças carentes, 8111 
idade escolar, nas tunnas-ot8ieadas pela Secretaria de Educação 
da Prefeitura. 
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Art. 3r.: Para ter direito à bolsa escota, no valor de Um salá
rio mínimo por família, o responsável legal pela criança matricula
da. deverá comprovar na respectiva Escola Municipal: 

.c1) que todos os filhos em Idade escolar enconbam-se ma
triculados em Escola Pública, e têm, todos eles freqt.iênda de no 
minimo 90% (noventa por cento) das aulas do perfodo letivo; 

b) que possuem renda mensal menor ou igual a de meio 
salário mínimo por pessoa da famflia, (af somados, aposentada. 
ria, pensões e outros ganhos, e divididos pelo número de mem
bros da famOia); 

c) residir há mais de 1 (um) ano no Município da Boa VIsta. 
Art. 4' Na ocorrência eh.. declaração falsa ou lraude para 

obtenção da Bolsa Escolar, o infrator além do cancelamento do 
referido benetrclo, estará sujeito às sanções previstas no Código 
Penar. 

Arl 52 A Secretaria de Educação do Município será gestora 
do Programa. 

Art. sv Fica instituído a Comissão Executiva do Programa, 
com as atribuições de coordenar e supervisionar o Programa, as-
sim composta com um representante de cada unidade a seguir: 

a) Secretaria de Educação do Município. 
b) Fecec. 
c) Secretaria d& Desenvolvimento Social do Município. 
d) Procuradoria do Municípfo. 
e) Auditoria. 
f) Representante de Assoclações de Moradores. 
g) Representante de pais e alunos. 
Parágrafo único. As designações serão efetuadas pela 

Prefeita do Munlcfplo. 
Art. 72 A Secretaria de Educação do Município, por seu titu

lar, expedirá no prazo má>imo de 20 (vinle) dias, portaria regula
mentando este Decreto, para implemenlação imecf.ala da Progra
ma agora instituído. 

Art. 812 Para execução do Programa no exercício de 1996, 
serão utilizados recursos previstos no orçamento vigente, da Se
cretaria de Educação e da Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Município. 

Art. 912 Este decreto entrará em vigor na data de sua-~li
cação, revogadas as disposições em contrário. . . 

Gabinala da Prefeila do Municlplo da Boa VISta - RR, 13 
de maio de 1996.-T~sa Jucá. ?refeita de Boa Vista. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador Romero Jucá, apenas por estar na Presidên
cia, não o aparteei. 

No entanto, gostaria de cumprimentar a Prefei
tura de Boa Vista pela iniciativa de introduzir o Pro
grama Bolsa-Escola, uma forma de Programa de 
Garantia de Renda Mínima, a exemplo do que estão 
fazendo mais de doze municípios agora no Brasil, 
enquanto mais de cinquenta estão discutindo proje
tes semelhantes nas respectvas Câmaras Munici
pais. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Tem 
a palavra V. Ex". 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB-TO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, gostaria de comunicar à Casa 

o falecimento do ex-vereador de Paraíso do Norte, 
Estado de Tocar.~ns, Sr. José Biléu, ocorrido na últi
ma quinta-feira próxima passada . 

Sr. Presidente, o ex-vereador José Biléu foi um 
dos companheiros de Bernardo Sayão no desbrava
mento para a construção da Belém-Brasflia, artéria 
que liga o Norte e o Sul. · · 

Pela história áo Sr. José Biléu, solicito da Mesa 
o envio de mensagem extemando o sentimento de 
pesar à Iam ma enlutada. . 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE . (Eduardo Suplicy) -A 

Mesa tomara as providência que se fizerem neces
sárias. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente 
peço a palavra como Líder. · ' 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra a V. Ex" 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria apenas de fazer um registro. Tive a delicadeza 
de visitar o Ministro Odacir Klein, no dia 1° de março 
deste ano, e entregar em suas mãos um extenso pe
dido de informações a respeito dos recursos que 
aprovamos, no final ano passado, relativos ao PL n• 
32/95, que se transformou na Lei n• 9.121/95, que 
destinava cerca de R$40 milhões para serem usa
dos em rodovias no Estado do Pará. 

Trata-se de recursos que buscaram, na verda
de, compensar o que havia sido perdido no início do 
ano de 1995 quando o Ministro José Serra sugeriu 
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso o veto 
dessas verbas destinadas ao meu Estado. 

O Presidente da República vetou esses recur
sos, a Bancada reuniu-se, trabalhou aqui no Con
gresso Nacional, e conseguiu recolocar esses recur
sos, ampliando-os um pouco mais. Estavam em tor
no de R$34 milhões, conseguimos fazê-los chegar a 
cerca de R$40 milhões e ficamos esperando chegar 
o dinheiro. 

Quando esse projeto de lei foi aprovado, já ha
via vencido o prazo para a execução de obras, pois, 
em nossa região, no nórte do País praticamente se 
tr;tbalha somente de maio até final de novembro no 
máximo, uma vez que esse é o período de maior es
tiagem. Nos outros meses, é impossível lazer qual
quer trabalho de terraplanagem. Os recursos não 
saíram no ano passádo, e esperávamos que saís
sem este ano, pois foram destinados ainda no Orça
mento de 1995. 

Na expectativa da realização dessas obras, 
que todos nós políticos prometemos ao povo do E&-
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lado do Pará, fui, pessoalmente, três, quatro ou cin
co vezes conversar com o Ministro Odacir Klein e 
perguntar a S. Ex" se esses recursos já estavam em 
suas mãos e qual era a forma prevista para sua utili
zação. Queria saber a quantia que seria destinada a 
convênios com prefeituras para a manutenção das 
estradas e qual seria destinada ao Governo do Esta
do do Pará e ao Batalhão do Exército, sediado no 
município de Santarém, bem como quanto seria des
tinado a empresas priv~as que ganhassem a con
corrência para a execução dessas obras. 

Entreguei esse ofício em 1• de março e até 
hoje, passados dois meses e meio praticamente, 
não obtive resposta. Várias vezes cobrei a resposta 
do Ministro, quer por telegramas, quer por telefone
mas, dados por minha assessoria, mas nenhuma in
formação obtive até o presente momento. Por esta 
razão, transformei o pedido que delicadamente en
treguei nas mãos do Ministro Odacir Klein - S. Ex" 
apôs sua assinatura na cópia como próva de recebi
mento pessoal - em requerimento de informação, 
que hoje apresentei à Mesa do Senado Federal. 

Espero que desta forma não haja como não ser 
atendido o desejo deste parlamentar, que não é ou
tro senão o de satisfazer a expectativa e a vontade 
do povo do meu Estado, que espera esses parcos 
recursos, os quais não dão para fazer grande coisa, 
mas ao menos dão para alguma obra de conserva
ção nessa estrada.· Ainda esperamos a concretiza
ção do compromisso assumido pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, no sentido de asfaltar a 
rodovia Transamazônica, a rodovia Santarém-Cuia
bá e levar a energia da Hidrelétrica de Tucuruf a 
todo o Estado do Pará. 

Quero apelar .para a Mesa no sentido de que 
agilize o envio desse requerimento de informações 
ao Ministro Odacir Klein, porque, ao que nos consta, 
apesar de tratar de recurso do Orçamento· de 1995, 
o Ministério da Fazenda ainda não o repassou ao 
Ministério dos Transportes para execução dessas 
obras. Quero ter a certeza disso para agir. 

Sr. Presidente, gostaria de manifestar a minha 
solidariedade ao Presidente da República e, ao mes
mo tempo, cumprimentá-lo pela iniciativa tomada on
tem, quando lançou seu Plano Nacional de Direitos 
Humanos, que, de maneira geral, é extremamente 
positivo. Nele estão prevista.s coisas que toda a Na
ção espera há muito ·tempo. Espero, e torço para 
que isso aconteça, que o Congresso Nacional não 
seja um empecilho à implementação desSe plano 
elaparado pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso e pel.o Ministro da Justiça, Nelson Jobim. 

Entretanto, preocupam-me alguns de seus 
itens. Por exemplo, o desejo de que a expulsão dos 
que ocupam terra, tanto na área agrfcola quanto na 
urbana, só possa ser feita na presença de um juiz. 
Considero extremamente correta essa decisão do 
Presidente da República, mas duvido que os seg
mentos mais conservadores do Congresso Nacional 
aprovem tal decisão, a exemplo do que vimos acon
tecer aqui na semana passada, quando foi aprecia
do o projeto de lei que estabelecia que os crimes co
metidos pela Polícia Militar passariam a ser julgados 
pela Justiça Comum. O Presidente pretendeu uma 
coisa, e a sua bancada se antecipou fazendo outra 
bem diferente. Outro ponto que dificilmente será 
aprovado refere-se ao desarmamento. Está previsto 
que alguém para portar uma arma deve ter a prova 
de que sabe lidar com ela e que, de fato, necessita 
dela. Eu não sei se os grandes latifundiários e as 
pessoas ligadas às organizações de latifundiários 
deste País também irão apoiar decisões como essa. 

Há algumas coisas que o Governo pode fazer 
de pronto, como, por exemplo, a garantia dé que, 
em um ano, todos os cidadãos deste País terão 
seus documentos básicos, obtidos gratuitamente, 
como aliás estabelece a Constituição, questão pela 
qual muitos de nós nos batemos há muito tempo. 

A Constituição estabelece isso, mas, na práti
ca, não ocorre. Não conseguimos, sequer, aprovar 
leis que regulamentem essa gratuidade. Tais proje
tes são engavetados, sua apreciação é retardada 
por aqueles que defendem os donos de cartórios por 
este Brasil afora. 

Espero que o Presidente da República possa 
cumprir esse compromisso, que, repito, é um dispo
sitivo constitucional. É extremamente importante 
para o povo brasileiro ter seus documentos básicos -
a sua certidão de nascimento, a sua carteira de 
identidade, além de tantas outras coisas praticamen
te impossíveis de se conseguir hoje. 

No Pará, precisamos permanentemente convo
car o Governo do Estado a fazer campanhas para 
que o povo do interior adquira sua documentação. O 
Estado assume a despesa para que isso possa 
acontecer, pagando, efetivamente, aos cartórios, às 
pessoas que têm a concessão do Estado, que ga
nham dinheiro com isso e que não dão contribuição 
alguma para que essas coisas aconteçam. 

Há, ainda, a questão do pagamento dos defi
cientes, entre tantas outras previstas na Lei de A& 
sistência Social. Na verdade, não conseguimos ver 
as leis serem colocadas em prática. 
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Ao elogiar aqui a decisão do Presidente da Re
pública, que, em manifestação pública, convocou 
políticos e outras pessoaS ligadas à área de direitos 
humanos, que lá estiveram presentes, quero lamen
tar o fato de as lideranças dos partidos que dão sus
tentação ao Governo não terem comparecido aquele 
ato, o que já demonstra certa dificuldade para que o 
plano do Governo se concretize. Espero que esse 
compromisso assumido ontem não seja apenas 
mais um compromisso \:amo tantos outros que fo
ram feitos e que até agora não foram cumpridos, 
como é o caso da reforma agrária, do assentamento 
dos trabalhadores rurais, da realização de obras ex
tremamente importantes para o País, como as que 
aqui citei - asfaltamento da rodovia Transamazônica, 
da rodovia Santarém-Cuiabá, energia da Hidrelétrica 
de Tucuruí para o resto do Pará e para toda a Ama
zônia. Esses foram compromissos assumidos em 
campanha, em praça pública, pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso e até o momento não cum
pridos. Espero que esse Plano de Direitos Humanos, 
que tem mais de sessenta itens, todos eles elogiá
veis, não se tome apenas mais um compromisso 
não concretizado, repito. 

O nosso partido estará pronto a lutar para que 
esses projetas sejam aprovados e para que os direi
tos humanos no Brasil venham a ser efetivamente 
respeitados. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda, 
como orador inscrito. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo hoje 
esta tribuna para uma palavra especial de boas-vin
das à Senadora Regina Assumpção. S. Ex" traz 
para este Senado as eternidades mineiras na paixão 
pelas origens e nas intimidades com o bom senso. E 
vem com S. Ex" também a subversão do lugar co
mum que costuma acusar de machista a sociedade 
mineira,- com suas repercussões na política. Com 
seus caprichos e seus acasos, o destino conspira 
contra o mito e coloca duas mulheres na bancada 
senatorial de Minas Gerais, já antes iluminada pela 
inteligência aguerrida da Senadora Júnia Marise. 

Sei que falo por todos os colegas quando peço 
que a Senadora Regina Assumpção se sinta ern 
Casa. No plenário, nas comissões ou no gabinete, 
S. Ex" será uma Senadora como somos todos nós e 
como foi o Ministro Arlindo Porto, porque serão idênti
cos os pesos de suas responsabilidades no debate 

das idéias e na opção do voto, neste ambiente de 
igualdade polnica. A suplência não é um rótulo, mas 
uma circunstância que se extingue com a posse. 
Discriminar senadores seria o mesmo que discrimi
nar os Estados que representamos nesta Casa polí
tica. 

A trajetória vitoriosa do Presidente Fernando 
Henrique Gardoso deveria servir para desencorajar 
os preconceitos. Transferindo-se das tertúlias aca
dêmicas para o realismo da política, Sua Excelência 
aqui chegou há treze anos para completar o manda
to do Senador Franco Montoro, eleito para o Gover
no de São Paulo, e fez escola como das expressões 
mais brilhantes do Senado. Nas mesmas cin:unstãn
cias, aqui chegou o Senador Alfredo Campos, que 
também honrou esta Casa por doze anos. Reconcei
tuou os objetivos das Comissões de Relações Exte
riores e de Constituição, Justiça e Cidadania, das 
quais foi presidente, e deixou maracas inesquecíveis 
de sua firmeza nas votações de plenário e nas nego
ciações de bastidores. Ambos chegaram como su
plentes, e ambos foram confirmados pela umás no 
mandato seguinte. Outra atuação destacada foi a da 

-Senadora Eunice Michilles, que veio de suplência e 
foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câ
mara Alta. São exemplos que derrubam os precon
ceitos apressados contra suplentes. 

O Senado é uma escola de experiência e de 
equilíbrio em que as grandes estrelas cintilam para 
fora, mas ofuscam-se para dentro, em nome da con
vivência harmoniosa, sem jactâncias. Entre nós, tra
tamo-nos sem desnivelar patamares que separem 
os campeões de mfdia ou de voto, de um lado, e os 
demais, de outro lado. Não temos classes de sena
dores, mas senadores, como vai descobrir a nova 
colega e como constataram os outros companheiros 
que aqui chegaram na mesma situação. 

Veja-se, por exemplo, o que tem sido para o 
Senado o Colega Ney Suassuna, brilhante debate
dor e dos legisladores mais atentus e estudiosos en
tre seus pares. Ocupou todos os espaços inerentes 
ao mandato e hoje é nome nacional respeitado. 

É o que acontece também com o Senador Gil
berto Miranda, no estilo afirmativo e independente 
que tem marcado suas posições como Presidente 
de Comissão, como político atuante ou como voz 
constante neste Plenário. 

O Senador Fernando Bezerra é outra referên
cia importante na projeção externa deste Colegiada 
federativo. Presidente da Confederação Nacional da 
Indústria e aliado constante dos que aqui defendem 
a modernização dos transportes, tem revelado con-
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vicções sólidas na defesa do crescimento econômi
co. 

O estilo ameno, .mas determinado, do Senador 
João França honra a representação politica de Ro
raima na defesa intransigente dos interesses do Es
tado junto à burocracia federal. 

Jornalista com largos horizontes de interpreta
ção do fato político e experiente executivo de institui
ções financeiras oficiais, o companheiro Bello Parga 
é outro Senador que está na mesma linha das me
lhores expressões da Casa. 

O Senador Pedro Piva é outro colega absoluta
mente integrado ao ambiente da Casa, onde pontifi
cam as concepções que trouxe da carreira empresa
rial afinada com a modernidade. Poucos defendem 
tanto o seu Estado como o Senador Pedro Piva, no 
caso, o Estado de São Paulo. 

Todo o Senado tem sido testemunha das inter
venções seguras e fundamentadas do Senador Joel 
de Hollanda, representante das causas econômico
sociais do Nordeste, onde construiu seu prestigio 
como economista. 

Médico com larga experiência no setor público 
de saúde de Sergipe, o Senador José Alves tem 
atuação marcante na Comissão de Assuntos Sociais 
e neste plenário. 

Mais recentes no nosso convrvio, temos outros 
dois nomes cujo valor será confirmado graças à ba
gagem de homens públicos que trazem de Tocan
tins. É o caso do Senador Totó Cavalcante, advoga
do atuante, que antes fez carreira política em Goiás, 
chegando a liderar a bancada do governo na As
sembléia Legislativa. E é também o caso do Sena
dor José Bonifácio, outro profissional das letras jurl
dicas que se especializou em assuntos de segurida
de social e que por isso será referência importante 
nos debates da reforma da Previdência. Ex-prefeito 
de Tocantinópolis, traz por igual a vivência com as 
questõel? populares que estão na origem das decisõ
es mais importantes desta Casa. 

Todos os senadores que tenho a honra de cítar 
nominalmente têm seus mandatos amplamente legi
timados pela legislação eleitoral. Eles têm, além dis
so, vínculos de solidariedade moral e formal com os 
titulares, porque foram aliados importantes de cam
panha e porque participaram ativamente dos acor
dos políticos para a formação das chapas. Se não 
receberam diretamente os votos, isso não quer dizer 
que não os receberiam, se a lei permitisse. 

O pastor Albino Boaventura, suplente na minha 
chapa, é líder de imenso prestigio na população 
evangélica de Goiás, e seu apoio foi decisivo para 

os quase 600 mil votos que obtive. Também decisivo 
foi o apoio do outro companheiro de chapa, o Dr. 
José Luis Celestino de Oliveira, sergipano que foi 
para Goiás ajudar no desenvolvimento do nosso Es
tado como empresário e que hoje ocupa a Secreta
ria de Administração do governo estadual. Digo com 
todas as convicções que eles também foram vota
dos, com a particularidade da transferência dos vo
tos para o meu nome. 

O Senador Humberto Lucena preside comissão 
especial que vai encaminhar sugestões para a refor
ma politico-partidária. Este é nosso foro para discutir 
modificações que possam introduzir novos princípios 
nesta questão dos suplentes, que, repentinamente, 
tomou-se polêmica com a posse da Senadora Regi
na Assumpção. Minha posição pessoal é a de que to
dos os caminhos para a participação popular devem 
ser abertos e ampliados, como convém à democracia 
Outra coisa é questionar o que é legítimo, sob o am
paro da lei. E é neste sentido que, neste momento, a 
legitimidade do exerclcio dos mandatos, pelos su
plentes, está fora de qualquer questionamento moral 
ou político. É como penso e acredito ser este o sen
timento deste Plenário na sua totalidade. 

Neste Senado, em que cada um de nós acolhe 
de braços abertos a companhia da nova repre
sentante de Minas Gerais, temos a peculiaridade es
pecial de ter duas bancadas mineiras distintas. Sou 
parte da bancada informal de sete senadores que fo
ram buscar seu destino politico em outros Estados, 
sem prejufzo para os corações que batem forte nas 
boas lembranças das raizes. A politica é parte inse
parável do sangue e do espirita dos mineiros, e, 
nesse particular, a Senadora Regina Assunção não 
terá grandes mistérios para desvendar. Experimen
tada e testada na retaguarda da vida parüdária, S. 
Ex& vem para a vanguarda da politica com seguras 
perspectivas de sucesso. Verá em breve que os dis
sabores passageiros terão consolos no reconheci
mento de sua luta por melhores condições de vida 
do povo mineiro, que vai representar nesta Casa. Eu 
comparo as dificuldades e as incompreensões epi
sódicas com as águas cristalinas de Minas, que têm 
de passar por corredeiras das montanhas, para ca
minharem depois, sem maiores sobressaltos, na di
reção dos grandes vales que elas fertilizam e tomam 
produtivos. 

O Sr. Totó Cavalcante - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Mauro Miranda? 

O SR. MAURO MIRANDA - Ouço V. Ex" com 
prazer. 
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O Sr. Totó cavalcante - Senador Mauro Mi
randa, emociono-me, quando V. Ex" fala da história 
daqueles que, talvez, foram vítimas da desinforma
ção da revista Veja ou até mesmo das declarações 
do Presidente do Tribunal Superior Elettoral. A mi
nha história V. Ex" relatou, mas fico feliz em ser lem
brado principalmente por V. Ex", tendo em vista que, 
juntos, lutamos para que tivéssemos este Brasil dos 
brasileiros, contra a dttadura e até mesmo as injun
ções que não queriam, fia época, as Diretas Já. Se
nador Mauro Miranda, quando minha filha telefonou
me, questionando por que a Veja não procurou a 
história verdadeira daqueles suplentes, reportagem, 
inclusive, em que estava minha foto, imediatamente 
comprei a revista. Uma das maiores emoções que 
quero, nesta carona, lembrar foi quando essa revista 
teve a coragem de publicar o caso Wladimir Herzog. 
Naquela época, era uma abertura para que falásse
mos nesta tribuna e ao Brasil dos brasileiros. Mas vi 
que foi uma carona de uma entrevista do Presidente 
do Tribunal Superior Elettoral, infeliz naquele mo
mento. Tomamos as providências junto a esta Casa, 
junto à Procuradoria Pariamentar, e, para felicidade 
nossa, Senador Mauro Miranda, o Senador José 
Samey, Presidente desta Casa, telefonou-nos na 
sexta-feira comunicando que havia conversado com 
o Presidente do Tribunal Superior Elettoral, ocasião 
em que desmentiu a sua entrevista e queria procurar 
a Veja para que fossem feitas as devidas correções. 
Pego uma carona, emocionado até, porque talvez eu 
tenha chegado aqui sem qualquerhistória, mas mi
nha história é de base, e V. Ex" tão bem fez alusão a 
ela. Agradeço, portanto, esta referência, Senador 
Mauro Miranda 

O SR. MAURO MIRANDA - Agradeço o seu 
aparte, nobre Senador Totó Cavalcante. Lembro-me, 
com emoção, da nossa luta pela redemocratização 
do País junto aos movimentos de vanguarda e, de 
minha parte, pela juventude católica, à qual pertenci; 
depois, houve uma ação popular. Em Goiás, aconte
ceu o primeiro grande comício em favor das Diretas 
Já e V. Ex" estava à frente com sua bandeira. Corre
mos todos os riscos possíveis que muitos outros Es
tados não tinham condições de correr. 

O Sr. Bello Parga - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O Sr. Eduardo Suplicy - Peço um aparte a V. 
Ex", após o aparte do Senador Belo Parga. 

O SR. MAURO MIRANDA- Ouço o nobre Se
nador Bello Parga. 

O Sr. Bello Parga - Nobre Senador, felictto V. 
Ex" pela oportunidade do pronunciamento, por ser 

um assunto que, recentemente, entrou em voga nas 
publicações dos .umais e revistas, divulgando a es
drúxula tese de que o suplente de Senador não teria 
sido votado. Ora, Srs. Senadores, todos sabemos 
que o Sistema Elettoral Brasileiro prevê as figuras do 
vice-Presidente da República, do vice-Govemador 
de Estado e dos suplentes de Senadores. Dizer que 
estes não foram votados é o mesmo que afinnar que 
aqueles não foram agraciados com o voto. É uma 
mistificação que se. está querendo fazer apenas -
quero crer - como mais uma maneira de desmorali
zar o Congresso e a classe polttica. É explicável, 
mas não é justificável. E menos justificável ainda 
quando, no próprio Congresso, algumas vozes se le
vantam, fazendo coro a essa tese esdníxula. Basta
ria que na cédula constasse, como em épocas ante
riores, o nome do suplente ou dos suplentes de Se
nadores. Não vejo corno se possa fugir à afirmação 
de que, escolhido numa assembléia polrtica, sobera
na, que é a convenção partidária, e registrado nos 
tribunais regionais, um suplente de Senador não re
ceba voto. Corno disse a V. Ex", é no mínimo estra
nhável fazer a divulgação de que não temos vice
Presidente da República, vice-Govemadores e vice
Prefettos porque não foram votados. V. Ex" abordou 
com precisão a questão, e o único argumento que, 
de plano, poderia eliminar essa tese esdrúxula é 
este: bastaria que na cédula única constasse tam
bém o nome do suplente de Senador, como também 
o do vice-Presidente da República e dos vice-Gover
nadores de Estado. Quanto a mim, até reluto em tra
zer a questão pessoal para cá, mas quero apenas 
lembrar que já fui suplente de Senador por duas 
vezes; em duas eleições anteriores a essa, meu 
nome foi submetido ao eleitorado maranhense. 
Fui eleito suplente de Senador em 1978 e em 
1986, assumi ambos os mandatos e agora, em 
1994, mais uma vez, meu partido deu-me a in
cumbência de colaborar para a eleição da chapa 
partidária, que teve como cabeça o Senador Ale
xandre Costa. De maneira que o eleitorado ma
ranhense conhece-me e teve oportunidade de 
me julgar. Mas quero abstrair-me dessa questão 
pessoar para me afirmar apenas nas questões 
política.e jurídica: como é que o suplente de Se
nador não é votado, se ele é registrado e esco
lhido numa assembléia política? Agradeço a V. 
Ex1 a oportunidade do pronunciamento e a genti-
leza do aparte. · 

O SR. MAURO MIRANDA - Eu é que agrade
ço, Senador Bello Parga. ', 

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 
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o Sr. Eduardo Suplicy - Senador Mauro Mi
randa, V. Ex" traz ao Senado Federal um tema que, 
obviamente, é de grande interesse para aqueles que 
estão preocupados com o aperfeiçoamento do nos
so sistema democrático. O Senador Bello Parga sa
lientou o atual sistema de eleição do vice-Presiden
te, vice-Govemadores e vice-Prefeitos, junto à do 
Chefe do Poder Executivo. A Nação recorda-se bas
tante de como é que se chegou a esta conclusão: foi 
sobretudo diante do episódio da sucessão, após a 
renúncia do Presidente Jânio Quadros, tendo sido 
eleito na eleição anterior o Vice-Presidente João 
Goulart, que havia recebido mais votos do que o 
Vice da chapa de Jãnio Quadros, Milton Campos. 
Então, notou-se que poderia haver uma dicotomia, 
uma desavença, ou um Vice-Presidente que, suce
dendo ao Presidente, tinha sido eleito por outro par
tido e tinha uma diretriz diversa daquele que renun
ciou. Houve quem até quisesse impedir a posse de 
João Goulart como do Presidente. Ela aconteceu 
graças à mudança do sistema de governo, então 
presidencialista para parlamentarista. Foi diante de 
todo o debate havido nessa época que resolveu-se, 
a partir daí, em especial na Constituição de 1988, 
que o Presidente, ao eleger-se, teria como seu com
panheiro de chapa, inscrito na cédula, o Vice-Presi
dente, conforme salientou o Senador Bello Parga, 
para conhecimento da população, que, consciente
mente, estaria votando no Presidente e no Vice-Pre
sidente. Nesse caso, como no dos Vice-Govemado
res e dos Vice-Prefeitos, haveria o cuidado de, na 
hora da escolha por parte do partido, haver ampla 
divulgação do nome do Vice-Presidente. Não tem 
havido, na presente circunstância, desde então, al
gum questiqnamento sobre a legitimidade dos vices. 
O Senador Bello Parga certamente é testemunha, 
que tenho tido por cada um dos Senadores aqui pre
sentes o maior respeito - sejam titulares ou não, 
acredito sejam onze - com os suplentes. De maneira 
alguma estou contestando a legitimidade de qual
quer um deles, pois essa é a regra da Constituição. 
Acredito, prezado Senador Mauro Miranda, que po
demos aperfeiçoar a forma de representação e a for
ma de cada pessoa, homem ou mulher, que chegue 
a esta Casa como Senador. O Senador Bello Parga 
sugere que, por ocasião da eleição, esteja o nome 
de um suplente para que todo o eleitor torne conhe
cimento, o que já seria um aperfeiçoamento. Esta
mos pensando muito para elaborar um projeto que 
possa, daqui para frente, resolver essa questão, 
sem que interfira no mandato dos aluais Senadores, 
mas para que, nas próximas eleições, os suplentes 

sejam eleitos. Cada partido ou coligação que apre
sente um nome para disputar a senatoria, apresen
taria também até quatro attemativas de suplentes. 
Aliás, essa é a sugestão do Senador Jefferson Pé
res, como Relator da matéria. Considero, pois, a 
idéia muito boa e a aceito. Por ocasião da eleição, 
cada partido ou coligação apresenta um candidato e 
também quatro sugestões para suplentes. E o eleitor 
é que irá escolher o primeiro e o segundo suplentes 
dentre as quatro alt~mativas. SE!ndo assim, Senador 
Bello Parga, V. Ex" que tem honrado o seu mandato, 
poderá ter a oportunidade de, se porventura for indi
cado a suplente, ser o primeiro dentre os quatro su
plentes. A Senadora Regina Assumpção, a quem 
também dou as boas-vindas, também terá esta opor
tunidade, ou, quem sabe, na próxima vez seja eleita 
titular, em decorrência do bom mandato que certa
mente poderá exercer aqui. Tenho a convicção de 
que desta forma o próprio titular se sentirá muito me
lhor. Houve, no entanto, outras attemativas, às quais 
estão sendo examinadas e que estarão na pauta de 
amanhã da reunião da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. O Senador Sérgio Machado 
pensou, também, qual seria a melhor forma, e suge
riu uma outra alternativa, qual seja, caso o titular se 
afaste definitivamente, seja por falecimento, por im
pedimento de saúde permanente ou por ser eleito 
governador ou prefeito, o suplente assumiria no má
ximo por um período até a próxima eleição municipal 
ou estadual. Portanto, em 3 de outubro, já teria que 
haver a eleição definitiva do titular para substituir o 
senador suplente que, porventura oêupou o lugar de 
quem saiu definitivamente. Agora, se a pessoa assu
me, porque o titular afastou-se para ser ministro, en
tão não seria um afastamento definitivo. Outra idéia 
que surgiu seria a da substituição do senador pelo 
deputado federal do Estado mais votado ou pela le
genda. Penso que esta alternativa significaria uma 
distorção da finalidade da pessoa que foi eleita, por
que são dois cargos distintos. Mas são idéias que 
surgiram do debate sobre esta matéria. Trago essas 
informações à luz de procurar, inclusive, informar a 
V. Ex• sobre as diversas reflexões que têm surgido 
sobre o assunto. Tenho a convicção de que meus su
plentes, João Fel feio, que foi Presidente da APEOESP, 
e Dulce Pereira, jornalista e pessoa de comunicação, fo
ram escolhidOs no âmbito do meu partido pela seus es
píritos de combatividade. Cada partido escolhe os 
seus suplentes e da forma mais legítima. Mas os meus 
suplentes - conversei com eles a· respeito dessa pro
posta - estão de pleno acordo que seria uma maneira 
de aperfeiçoar a representatividade do suplente, se, 
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durante as eleições, houvesse a oportunidade de o 
próprio eleitor escolhê-lo diretamente, decidindo qual 
o primeiro e qual o segundo suplente. Conforme a 
sugestão do Senador Jefferson Péres, dentre quatro 
attemativas, se aprovado o projeto, os próprios elei
tores escolherão o suplente. 

O SR. MAURO MIRANDA - Obrigado, Sena
dor Eduardo Suplicy. Acredito que esse processo de 
aperfeiçoamento da democracia, de participação po
pular na escolha até doo suplentes, de agora para 
frente, deve ser levada a sério e discutida, mas vejo 
a importância decisiva no caso dos vices. 

Lembramos do incipiente Collor, naquela épo
ca, que escolheu para Vice o Senador Itamar Franco 
e conseguiu consolidar a sua campanha, que foi vi
toriosa. Podemos também citar a imensa dHiculdade 
criada para o então candidato Lula, com o Vice Si
sol, que foi obrigado, depois de um período muito 
polêmico, a substituí-lo. 

Quero, nessa hora, também registrar a impor
tância dessas pessoas que estão como suplentes. 
No meu caso, cheguei a esta Casa pela ajuda e pela 
demão dos meus suplentes. Tenho a consciência 
tranqüila disso, e reparto com eles essa responsabi
lidade, pois participamos juntos essa vitória. 

Reconhecemos que o Vice-Presidente Marco 
Maciel foi decisivo numa composição nacional, para 
que desse uma vitória tão expressiva a Fernando 
Henrique Gardoso. 

E nesse sentido que quero cumprimentar os 
suplentes que chegam agora, dando-lhes as boas
vindas, e ressaltar que eles são Senadores como 
nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Mi
randa, o Sr. Eduardo Suplicy, suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Tem V. 
Ex" a palavra, para uma breve comunicação. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs .. Senadores, quero fazer aqui 
uma breve referência ao PNDH - Plano Nacional de 
Direitos Humanos, apresentado ontem pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. 

O Plano Nacional de Direitos Humanos nasceu 
a partir de recomendações da Conferência Mundial 
de Direitos Humanos de 1993, em Viena. Além do 
Brasil, apenas a Austrália e as Filipinas já elabora-

ram seus planos. Esse projeto também tem a partici
pação decisiva do cientista politico Paulo Sérgio Pi
nheiro, do Núcleo de Estudos .da Violência da USP -
Universidade de São Paulo, e recebeu o aval de en
tidades ligadas aos direitos humanos. 

Faço essa referência porq~Je o Plano já vinha 
sendo pensado desde 1993, na Conferência Mundial 
de Direitos Humanos. Mas, <~pesar de terem-se ini
ciado as discussões sobre sua criação em 1993, foi 
preciso que acont~ssem no B(a5il inúmeros episó
dios lamentáveis para que o Plano viesse ser conso
lidado e apresentado à Nação brasileira por intermé
dio do Congresso Nacional. 

S6 para v. Ex"s terem urna idéia, consta que 
ocorreram cento e onze mortes em prisões do Esta
do de São Paulo, vários episódios de chacinas, 
como o de Corumbiara e o ainda recentemente ocor
rido no Estado do Pará, além de outros que não fo
ram registrados porque não tiveram a repercussão 
dos que citei anteriormente. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, além 
desses dados, acrescenta-se que o Brasil possui um 
recorde que é motivo de muita tristeza para todos 
nós. Segundo estatísticas da Polícia Federal, quatro 
mil seiscentas e onze crianças e adolescentes foram 
assassinados em dezassete Estados brasileiros de 
1988 a 1990. Conforme dados do CBIA, há no Brasil 
cerca de quinhentas mil meninas prostituídas, o que 
é um quadro estarrecedor, sem falar no caso de vio
lências cometidas contra as mulheres, contra traba
lhadores, índios, enfim, populações historicamente 
marginalizadas. 

Então, o Plano acontece em um momento his
tórico de extrema dificuldade sob o ponto da vista 
dos direitos humanos e da inclusão social. 

Quero ressaltar aqui os pontos que o Plano 
aborda em mais ou menos CEnto e sessenta e oito 
propostas, agrupadas em nove itens. Propõe au
mentar a segurança das pessoas, com medidas de 
curto e médio prazo, e diminuir a impunidade. 

A propósito, quero fazer algumas referências à 
impunidade. Está em tramitação o Projeto Hélio Bi
cudo, que previa a transferência para a Justiça co
mum os crimes militares. Infelizmente, esta Casa co
meteu urna injustiça com o Projeto Bicudo, à medida 
em que, utilizando o artifício de emendas, retirou as 
formas penais propostas no referido Projeto. - · 

O Plano tam!;lém propõe a eliminação do traba
lho forçado. Todos';sabemos que no Brasil, embora a 
escravidão tenha sido abolida, existe o trabalho for
çado, o trabalho semi-escravo. 
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Uma outra a proposta é a de aprimorar o siste
ma de penas privativas de liberdade. Seriam criadas 
medidas alternativas, como regimes de prisão aberta 
e sarni-aberta, penas de prestação de serviços à co
munidade, enfim, várias medidas que dariam alfvio à 
estrutura penitenciária, hoje completamente sufoca
da pela grande quantidade de presos neste Pafs. 

Propõe também a garantia de tratamento igua
litário perante a lei. Partt alcançar esse objetivo, as 
medidas incluiriam a melhoria do atendimento aos 
cidadãos. Aliás, no Brasil, especialmente na Amazô
nia, inúmeras pessoas não possuem sequer o regis
tro de nascimento, quanto mais carteira de identida
de ou titulo de eleitor.· 

Uma outra propoSta seria proteger os direitos 
das crianças e dos ·adolescentes. No Brasil há uma 
cifra triste, lamentável, ou seja, três milhões de 
crianças na faixa de dez a quatorze anos estão em 
atividades produtivas. 

Contempla também a proteção aos direitos das 
mulheres. Não é preciso dizer que a nossa popula
ção feminina é discriminada, pois sobre ela recai o 
maior fndice de pobreza, de analfabetismo e todas 
as maze1as e precom:eitos atérm:iEnli'olência. -- --

Um outro item aborda a proteção dos direitos 
da população negra. A Senadora Benedita da Silva 
falou muito bem sobre isso, ainda há pouco. 

O último trata da proteção ao direito dos povos 
indfgenas. 

Sr. Presidente, S~ e Srs .• Senadores, sei que 
disponho de apenas cinco minutos, mas gostaria de 
dizer que uma grande ·contribuição para a implemen
tação do Plano do Governo, no que se refere à pro
teção dos direitos indfgenas, seria, com certeza, a 
revogação do Decretq nR 1.775, o qual, ao invés de 
favorecer as populações indfgenas a serem histori
camente reparadas pelas atrocidades cometidas, 
constitui-se num retrocesso da legislação indfgena. 

Por meio desse decreto, já foram cometidas 
várias invasões em tenras indfgenas. Hoje, a Funai 
trabalha com um volume muito grande de pedidos 
de revisão e, com certeza, tem muita dificuldade de 
dar resposta àqueles que estão encaminhando es
ses pedidos. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, gostaria 
de, quanto à questão da impunidade, citar um exem
plo que não me canso de repetir: os assassinos de 
Chico Mendes estão soltos, gozando da mais perfei
ta liberdade há mais de 1.184 dias. 

Não quero ser pessimista. A iniciativa é correta 
e devs ser aperfeiçoada e não atrapalhada por esta 
Casa. Mas é fundamental que uma atitude como 

essa não seja tomada apenas para dar respostas 
politicas ou burocráticas a um problema que a socie
dade brasileira está vivendo: uma situação de com
pleta barbárie no que se refere aos direitos huma-
nos. 

Esta Casa tem a obrigação de aperfeiçoar a 
proposta do Governo e de, acima de tudo, cobrar do 
Executivo e da própria sociedade, que deve ser par
ceira nesse processo, a implementação de um ver
dadeiro Plano Nacional de Direitos Humanos. 

Anteriormente, ·eu disse qÚe, muitas vezes, •o 
Brasil faz coisas para inglês ver". Precisamos fazer 
coisas para os brasileiros não apenas verem mas 
sobretudo sentirem. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduar
do Suplicy, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Não 
há mais oradores inscritos. -

Os Srs. Senadores Esperidião Amin, Gilberto 
Miranda e Júlio Campos enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s. serão atendidos. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Estado de Senta 
Catarina está entre as unidades da Federação que 
mais têm pequenas propriedades rurais. São cerca 
de 230 mil propriedades, que, na sua ampla maioria, 
têm menos de vinte hectares. É justamente a pre
sença maciça da pequena propriedade rural que faz 
com que. em Santa Catarina, os problemas socioe
conômicos de um modo geral, sejam menos graves 
do que em outros Estados. Como a terra está me
lhor dividida, acaba sendo mais equânime a dMsão 
da renda. É claro que o nosso Estado também tem 
muitos problemas, e graves. Mas o que nos preocu
pa mesmo é o futuro dessas pequenas propriedades 
rurais, cuja força de trabalho é a famma. 

Ocorre que com achamada globalização, que 
permite o livre fluxo de mercadorias entre os pafses, 
acirrou-se a concorrência também na produção agrf
cola. De um momento para o outro, começaram a 
chegar ao Brasil produtos agrícolas vindo dos mais 
diferentes países. E, em muitos casos, com um cus
to tão baixo que nos faz desconfiar da prática des
leal do dumping. Como as propriedades rurais cata
rinenses produzem praticamente de tudo, a competi-
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ção se deu em todas as áreas de plantio e de cria
ção. 

Paralelamente à entrada de produtos vindos do 
exterior, o Governo Federal se dedicou à eliminação 
paulatina dos vários mecanismos de apoio ao produ
tor que, por muitos anos, representaram um amparo 
aos que trabalhavam a terra Isso ocorreu com o 
custeio agrícola e pecuário e com a PolítiCa. de Ga
rantia de Preços Mínimos. Houve ainda uma redu
ção drástica de recurso~ globais para investimentos 
com juros e prazos compatíveis, da mesma forma 
que caíram os recursos globais destinados ao cam
po. Tudo isso, somado ao ingresso de mercadorias 
vindas do exterior, cria um quadro assustador para 
os nossos pequenos produtores. 

Da mesma forma que os agricultores, as pró
prias lideranças do setor agrícola estão perplexas e 
não sabem apontar qual o melhor caminho a seguir. 
Um sinuoso discurso sobre globalização atravessa 
todos os segmentos da sociedade brasfieira: fala-se 
em competição a todo custo e em eficiência máxima, 
como se essas fossem palavras mágicas, capazes 
de resolver todo e qualquer problema. Capitalização 
através de recursos próprios, investimentos em no
vas tecnologias, diversificação da produção e ga
nhos de produtividade são outros conceitos freqüen
teinente citados, mas sobre os quais pouco se apro
funda a reflexão. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a socie
dade brasileira precisa parar para pensar seriamente 
sobre o momento que está vivendo. No que se refe
re especificamente à agricultura, creio que já está na 
hora de conjugarmos o esforço de todas as institui
ções do setor a fim de buscar soluções efetivas. Or
ganismos públicos, cooperativas, sindicatos, produ
tores, técnicos e lideranças rurais precisam se unir 
em busca de resposta para algumas das questões 
mais angustiantes do atual momento económico. 

Entre as indicações que angustiam os peque
nos produtores rurais, eu destacaria quatro: 

Primeira: Que impacto terão os modernos instru
mentos de apoio à produção e comercialização (como 
CPR, "soja verde", mercado de opções e bolsa de 
mercadorias) sobre as pequenas propriedades rurais? 

Segunda: Será que os pequenos produtores con
seguirão se manter em atividade sem os mecanismos 
tradicionais, como VBC, AGF, EGF e Proagro? 

Terceira: Terão mesmo os orçamentos gover
namentais recursos para a reconversão dos agricul
tores diante da questão do mercado comum? 

Quarta: Será, enfim, a pequena propriedade ru
ral viável num contesto de globalização? 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a verda
de é que precisamos de respostas imediatas para 
essas questões. Como é do conhecimento geral, 
grande parte das mazelas brasileiras e entre elas 
eu destacaria a violência urbana decorre do êxodo 
rural. Na medida em que é forçado trocar o campo 
pela cidade, em busca de melhores condições de 
sobrevivência, o homem perde suas referências. 
Essa adaptação é sempre traumática. Em geral, ele 
passa por um processo de marginalização que já co
meça quando se instala na périferia das grandes ci
dades e sai em busca de um emprego para o qual 
não está preparado. 

. Boa parte dos nossos problemas sociais pode
ria ter sido evitada se, ao longo dos anos, as autori
dades brasileiras tivessem trabalhado efetivamente 
para manter os homens no campo. Escolas, estra
das, atendimento médico, financiamento, garantia 
para a produção. Deveríamos no Brasil, como no 
mundo todo, ter apoiado sem restrições os nossos 
produtores rurais, em especial os pequenos. 

Mas ainda há tempo. Está na hora de reverter 
o quadro de abandono que vem marcando a agricul
tura brasileira ao longo dos últimos anos. É inaceitá
vel que um país como o Brasil, com a sua extensão 
territorial, precise importar alimentos. Temos tenra 
férteis, clima propício e trabalhadores dedicados. 
Nada nos falta, a não ser uma política agrícola con
seqüente, voltada principalmente para apoiar quem 
produz a despeito da situação adversa. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) - Sr. 
Presidente, SrGs e Srs. Senadores, o triunfalismo an
tecipatório - ou, na pitoresca expressão popular, 
aquela tendência a colocar o carro na frente dos 
bois - já estragou muitos projetas grandiosos e 
comprometeu muitas carreiras promissoras. 

Para ser sincero, ignoro se o conceito já rece
beu tratamento adequado dos cientistas políticos e 
sociais, mas sei que a imemorial sabedoria dos po
vos sempre o considerou tema preferido de fábulas, 
parábolas e contos morais. A lembrança que de ime
diato vem à mente é a da nanrativa de Esopo, esse 
patrono dos contadores de histórias de todos os 
tempos, que viveu no 6° século antes de Cristo, inti
tulada "A vendedora de leite e seu pote•. Uma so
nhadora camponesa dirige-se ao mercado carregan
do à cabeça um cântaro de barro cheio de leite. Seu 
pensamento voa bem longe dali: O leite vai lhe dar a 
nata; a nata vai lhe dar a manteiga; a manteiga, os 
ovos; os ovos, as galinhas. As galinhas vão lhe ren-
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der dinheiro para um vesMo, o vestido vai chamar a 
atenção de todos os rapazes da aldeia, mas seus 
pretendentes só merecerão dela o desprezo. 

Os sonhos de grandeza se apoderam da garo
ta de tal forma que ela esquece o pote de leite, a 
única coisa que na realidade possui. Quando ela vira 
o rosto para os imaginários pretendentes, deixa en
tomar o leite e lá se vão todos os seus cálculos fan
tásticos por água abaixo ... Moral da história: "Não 
conte com a galinha antes que os ovos sejam cho
cados". 

Da mesma forma, Sr. Presidente, se perscru
tarmos nossa memória política - mesmo a de tem
pos recentes - depararemos casos de candidatos 
eleitos praticamente "por antecipação", que vão dor
mir favoritos absolutos e acordam derrotados. 

Bem conhecidas, também, são as desventuras 
de antigos líCleres do governo no Congresso Nacio
nal que se preparavam para abandonar o barco si
tuacionista disparando uma saraivada de crfticas à 
administração que até então serviam, quando foram 
pegos no contrapé pela edição de planos económi
cos de surpreendente popularidade. A crónica políti
ca da época registra os contorcionismos retóricos de 
tais personagens em seu afã de adaptar-se rapida
mente à nossa conjuntura, trocando o dito pelo não
dito ••• 

Tudo isso nos traz diretamente para urna análi
se daquilo que considero intempestivas movimenta
ções em favor da reeleição de um presidente da Re
pública que ainda não cumpriu sequer a primeira 
metade de seu mandato. 

O cidadão que tenta manter-se a par da atuali
dade polftica através dos meios de comunicação, de 
certo ficou perplexo, nas últimas semanas, com as 
marchas e contramarchas; os balões de ensaio; a al
ternância de aliciamentos e desilusões; o jogo de 
afirmações e desmentidos em que se desdobrou 
essa manobra para não chegar, literalmente, a lugar 
algum. 

Reconstituamos minhas senhoras e meus se
nhores, a seqüência do noticiário: 

- Segundo o jornal carioca O Globo , de 1° de 
fevereiro último, o presidente Fernando Henrique 
Cardoso, admitiu a hipótese de se reeleger; 

- Na Folha de_s. Paulo, do dia 11 daquele 
mesmo mês, o professor Fernando Henrique procla
mou que queria o assunto resolvido até julho próxi-
mo; 

- O Jornal do Brasil, do último dia 11 de abril 
registra a seguinte declaração de FHC, então em vi
sita oficial a Buenos Aires: "Acho conveniente que o 

assunto seja discutido enquanto houver tempo para 
a reeleição dos prefeitos". Na mesma oportunidade, 
Sua Excelência cobrou clareza do Congresso Nacio
nal, que, na Revisão Constitucional, tomara a deci
são de • diminuir um ano de mandato, porque ia fa
zer a reeleição, e, depois, pelos percursos da dis
cussão legislativa a segunda parte não foi feita"; 

- Finalmente, todos os jornais reproduzem ago
ra as seguintes palavras do porta-voz da Presidên
cia da República: •o_ presidente .está no início de seu 
governo" e "acha prematura a discussão sobre a su
cessão presidencial, quer sobre a reeleição, quer so
bre os nomes para sua própria sucessão". 

O que teria oconrido nesse meio tempo para 
transformar as confiantes afirmações de ontem no 
reticente recuo de agora? 

Fundamentalmente, duas coisas: de um lado o 
estado-maior presidencial não logrou sensibilizar o 
prefeito Paulo Salim Maluf e seu PPB no Congresso 
Nacional para uma cartada que, por falta de tempo 
para cumprir os ritos regimentais de tramitação de 
uma emenda constitucional, dificilimamente abran
geria a reeleição dos aluais executivos municipais 
este ano. De outro, a ruidosa desenvoltura com que 
esses políticos de confiança de Fernando Henrique 
vinham articulando sua reeleição provocou uma sé
rie de reações - aliás bastante previsíveis - da par
te de homens públicos que, de forma mais ou menos 
ostensiva também nutrem a ambição de chegar ao 
Palácio do Planalto ou mesmo voltar a ele, em 1998. 
Se é verdade que 'São Paulo não pode parar', tam
bém é certo que ainda não aprendeu a 'trabalhar em 
silêncio', como a discreta e cautelosa Mina~ Ge
rais .•• 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não há 
dúvida de que toda a cautela é recomendável quan
do se trata de romper tradição intocada ao longo de 
nossa .secular história republicana, tendo sido entro
nizada, confirmada e reiterada nos sucessivos textos 
constitucionais de 1891 a 1988. 

A natural resistência a mudanças, presente em 
todas as esferas da vida, deveria, portanto, receber 
a merecida atenção dos estrategistas políticos inte
ressados em mudar a regra que veda ao chefe do 
Executivo, em qualquer dos três níveis de governo, 
concorrer à reeleição para ó período subseqüente. 

No caso em tela, restrições de ordem ética - e, 
portanto, atemporal e supra-histórica - se associam 
à força inerciai dos usos e costumes de nossa cultu· 
ra política para erguer um ponderável obstáculo à 
essa inovação constitucional. Assim, numerosos es
pecialistas em direito constitucional, jornalistas in-
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fluentes e outros formadores de opinião - arincluí
dos parlamentares filiados aos partidos que fome
cem a base de sustentação congressual ao governo 
Fernando Henrique Cardoso - se perguntam: ainda 
que o princípio da reeleição se sustente em exigên
cias de planejamento estratégico de longo prazo e, 
por essa mesma razão de continuidade administrati
va, como tal sendo acolhido pelas constituições de 
alguns dos maiores países do mundo, ainda assim 
seria eticamente lícito áo atual chefe do Executivo 
federal mudar as regras do jogo em benefício pró
prio? Não configuraria casuísmo garantir a reeleição 
apenas do presidente da República quando os pre
feitos atuais já se acham excluídos da medida? 

Mas, Sr. Presidente, suspeito que a problemáti
ca da reeleição tampouco se esgote nessas questõ
es de natureza axiológica, com suas previsíveis ra
mificações nos terrenos da eqüidade e da isonomia. 
Com toda sinceridade, parece-me que a dimensão 
crucial e decisiva seja de ordem prática, referida a 
considerações de expediência e eficácia políticas. 
Em outras palavras, o veredito final quanto à conve
niência de se reeleger ou não o presidente Fernando 
Henrique Cardoso caberá ao inapelável tribunal da 
opinião pública. Se os brasileiros mantiverem seu 
maciço apoio à pessoa do presidente da República e 
ao desempenho de seu governo nas principais áreas 
dé política pública, então ser-lhe-á muitíssimo mais fá
cil liderar moll'imento de massas no sentido de uma 
pressão popular legítima sobre o Parlamento para que 
este consinta nessa alteração constitucional. 

Neste ponto, coloco-me de pleno acordo com o 
presidente da República, que, em várias oportunida
des, indagou: 'Por que negar ao povo o direito de 
julgar o governo?' 'E que melhor maneira de expres
sar esse julgamento senão concedendo ou recusan
do ao governante a oportunidade de continuar no 
poder por mais um mandato?' 

Espanta-me tão-somente, repito, o prematuro 
desencadeamento dessa discussão, quando nem 
metade do atual mandato presidencial foi cumprido. 
O povo ainda não teve, portanto, base suficiente 
para avaliar o governo FHC e formar um juízo defini
tivo. Temo mesmo que a antecipação desse debate, 
pelos motivos há pouco discutidos, venha a compro
meter a margem de manobra, decisão e implemen
tação desse mesmo governo no pouco mais de dois 
anos que lhe resta. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, como 
ser-me-á impossível, nos limites do tempo de que 
ainda disponho, proceder a um balanço minudente e 
judicioso do desempenho da presidência Fernando 
Henrique Cardoso, até agora - a meu ver, a única 
maneira honesta de formular um critério mais sólido 

que permita prever suas chances de reeleição -, en
cerrarei este pror.'<!nciamento agora. Prometo, desde 
já, retomar o terra tão logo me seja concedida a 
honra de voltar a esta tribuna. 

Muito obrigado! 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL·M1) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores, o Projeto de Lei do 
Senado n• 313, de 1995, de minha autoria, por seu 
alcance e relevância, teve grande repercussão na 
imprensa e nos meios acadêmicos e intelectuais do 
país. Toca em ponto de alta sensibilidade nacional. 
Ele vai ao encontro dos anseios de todos os brasilei
ros que zelam pela preservação do nosso maior pa
trimõnio cultural. 

Falo, Sr. Presidente, da língua portuguesa. O 
projeto a que me refiro regulamenta o uso da língua 
vernácula em qualquer modalidade de informação 
destinada ao consumidor brasileiro. 

Começa pela denominação de estabelecimen
tos industriais, comerciais e de serll'iços, públicos e 
privados. Atinge os prédios comerciais ou residen
ciais coletivos, as praças esportivas, os hotéis, as vi
vendas coletivas, os centros comerciais e de· servi· 
ços, os condomínios e similares. 

Abrange a denominação de estabelecimentos 
de ensino de qualquer nível ou ramo de conheci· 
mento. A única exceção são os cursos de línguas 
estrangeiras mantidos por embaixadas, consulados 
ou professor estrangeiro. 

Os manuais de instrução merecem referência es
pecial. Devem ser escritos em português os destina
dos a uso de produtos industrializados, rnanutatura
dos, de fabricação artesanal, bem como guias, mapas, 
cartazes, cartas, cardápios, folhetos, painéis, letreiros 
e toda sorte de informação destinada ao público brasi
leiro ou exposta em lugar de 1/'isitação pública 

A mesma obrigatoriedade recai sobre os títulos 
de obras literárias, de artes plásticas, cinematográfi· 
cas, ll'ideográficas e peças publicitárias a serem di
vulgadas tanto nos meios de comunicação social 
quanto em recintos fechados. 

Existem restrições, Sr. Presidente. Nenhuma 
lei pode exigir que produtos importados, com emba
lagem própria ou detentores de marca cuja tradução 
possa descaracterizá-los, adotem nossa língua ver
nácula. Seria condená-los à morte. 

Mas pode e deve obrigá-los a afixar na emba
lagem a tradução dos ingredientes que o compõem 
e os efeitos para a saúde do consumidor. Deve, tam
bém, exigir a tradução do manual de instrução para 
que o novo proprietário possa usufruir de todos os 
recursos que o produto oferece. 
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Há mais, Sr. Presidente. Os produtos fabrica
dos no Brasil destinados tanto ao mercado interno 
quanto ao externo deverão atender as necessidades 
do público receptor. Fornecerão informações em 
português e na outra ou outras línguas dos países 
para onde serão encaminhadas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto res
peita a vontade individual. Será concedido registro, 
nos órgãos competentes, a qualquer produto com 
denominação estrangeira se essa for a vontade do 
dono. Mas há um õnus. 'Ele pagará uma taxa adicio
nal de cinco salários mínimos no ato da inscrição e 
três salários de anuidade. . 

O tratamento não é discriminatório. Estende-se 
à denominação de estabelecimentos industriais, co
merciais e de serviços. 

As propagandas e publicidades veiculadas nos 
meios de comunicação social em outra língua tam
bém pagarão um preço. O veículo recolherá a taxa 
de 5% do valor do contrato sem prejuízo das taxas 
normais pagas para a veiculação em língua portu
guesa. 

Sr. Presidente, o produto da arrecadação des
sas, digamos, multas, terá destinação definida: 25% 
ficarão com o Município onde for arrecadado; 25%, 
com o Estado onde está localizado o Município; o 
restante destina-se à União. 

Mas os recursos não cairão na vala comum 
dos impostos. Trinta por cento do produto da arre
cadação vai engordar o orçamento das secretarias 
de cultura e do Ministério da Cultura para aplica
ção em benefício da cultura municipal, estadual e 
nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a causa é no
bre. Nossas bases culturais estão sendo minadas 
dia após dia. A invasão de termos alienígenas é tal 
que nos obriga a construir barreiras para salvar o 
património que nossos antepassados nos legaram. 

Exemplos não faltam. Pagar à vista? Não. 
Cash. Fazer compras no centro comercial? Qual o 
quê. No Shopping. Assistir a um espetáculo? Claro 
que não. Ao show. Tempo é time. Desenhista é de
signer; salão, hall; casa, house; leveza, light; dietéti
co, diet; rapaz, boy; comércio, business; campo, 
country; jogo, game. 

Perdoem-me se me estendi. Mas a lista é infin
dável. E é capaz de dar amostra pálida da dimensão 
do problema. 

Sr. Presidente, nossa língua é nossa identida
de. Nosso caráter. A raiz mais profunda do nosso 
ser. Se jogamnos nossos valores pela janela, onde 
adquirir outros? 

Valores, Sr. Presidente, não se compram em 
supermercado. São património arduamente construí
do por nossos antepassados. Língua, hábitos, costu
mes, música, literatura, culinária, folclore nos distin-

guem dos outros. Nesse mundo globalizado, verda
deira aldeia global, só seremos diferentes se souber
mos preservar nossa herança. 

A França, percebendo o risco representado 
pela invasão de termos alienígenas, não titubeou. 
Criou normas e leis de proteção ao idioma francês. 

A reação não surpreendeu. O povo, culto e 
consciente da importância representada pela língua 
na manutenção dos valores nacionais, aplaudiu a 
iniciativa. Não só aplaudiu. Aderiu maciçamente às 
propostas de defesa do francês como I íngua de co
municação dos franceses. 

A História do Brasil é também contada pelas 
medidas tomadas por esta Casa. Estou certo de que 
o Senado Federal é o lugar apropriado para iniciar a 
campanha pela defesa da língua portuguesa. 

Campanha que não pode mais esperar. O pro
jeto que ora apresento é passo importante para pro
ceder à caminhada inadiável. Ela não será fácil. Mui
tos obstáculos terão que ser superados. 

Minha confiança, porém, não sofre abalos. 
Conto com o apoio dos meus Pares para que, jun
tos, abracemos a causa da nossa língua Vamos dar 
o primeiro passo. Aprovemos, com urgência, o Pro-
jeto de Lei n• 313. · 

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado para uma sessão a 
rear~zar-se amanhã, às 19 horas e 30 minutos, no Ple
nário Ulysses Guimarães, da Câmara dos Deputados, 
destinada à apreciação de medidas provisórias. 

Antes de encerrar os trabalhos, a Presidência 
designa para a sessão deliberativa extraordinária, 
anteriormente convocada para as 18 horas e 30 mi
nutos de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item único 
REQUERIMENTO N• 407, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
407, de 1996, do Senador Beni Veras, solicitando, 
nos termos regimentais, a tramitação conjunta: dos 
Projetes de Lei do Senado n•s 71, de 1993, e 288, 
de 1995, por tratarem de matérias que versam o 
mesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h20min.) 
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Ata da 65ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 14 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. Júlio Campos 

As 18 HORAS E 53 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENÁDORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valladares - Bello Parga - Benedita 
da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge- Edison Lobão- Eduar!lo Suplicy
Élcio Álvares - Emma Fernandes - Epitácio Cafetei
ra - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira- Freitas Neto - Geraldo Melo- Gerson cama
ta - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Íris 
Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França"- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pi
nheiro- José Agripino -José Alves -José Bianco -
José Bonifácio - José Eduardo Outra - José Eduar
do Vieira - José Fogaça - José lgnácio Ferreira -
JoSé Roberto Arruda - Júlio Campos - Laura Cam
pos - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Osmar Dias -
Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina 
Assumpção - Renan Calheiros- Roberto Requião
Romero Jucâ - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha U
ma- Sebastião Rocha- Teotõnio Vilela Filho- Totó 
Cavalcante - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing -
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 71 Srs .. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tuma. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 240, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Económi
cos, sobre a Mensagem n• 322, de 1995, 

(Mensagem n• 1.047, de 4 de agosto de 
1995, na origem),. do Sr. Presidente da 
República, solicitando que seja autoriza
do o reescalonamento de créditos brasi
leiros junto à República de Angola no va
lor de US$436,406,656.91. 

Relator: Senador Bello Parga 

I - Relatório 

O Senhor Presidente da República solicita, por 
intermédio da Mensagem n• 322, de 1995 (Mensa
gem n• 1.047, de 4 de outubro de 1995, na origem), 
que seja autorizado o reescalonamento de créditos 
brasileiros junto à República de Angola no valor de 
US$436,406,656.91. 

A operação de crédito externo tem as sàguin
tes 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 e noventa e um 
centavos), posição de 12-9-95; 

b) prazo: 15 anos, sendo 5 de carência, conta
dos a partir de 12 de setembro de 1995; 

c) taxa de juros: LIBOR semestral acrescida de 
margem de 0,9% a.a.; 

d) pagamento do principal: em 21 parcelas se
mestrais, com início em 1• de setembro do ano 
2000. 

e) pagamento dos juros: será efetuado semes
tralmente, em 1" de março e 1• de setembro de cada 
ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 1• de mar
ço de 1996; 

f) juros de mora: 1% a. a., acima da taxa de ju
ros mencionada no item c retro. 

11 -Voto do Relator 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
52, inciso V, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 393, parágrafo único, do Regimento Inter
no desta Casa, a iniciativa de projeto de resolução 
que implique no exercfcio da competência privativa 
do Senado Federal de autorizar operações externas 
de natureza financeira de interesse da União. 

Os autos do presente processo encontram-se 
instruídos com toda a documentação exigida pela 
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Resolução n• 50, de 1993, que fixa normas sobre fi
nanciamento ~externo com recursos orçamentários 
da União. 

O Parecer PGFN/COF/n• 839195 da Procura
doria - Geral da Fazenda Nacional, que aprecia os 
aspectos jurídicos do acordo, declara não haver óbi
ce para que a contratação se realize. 

Em função do exposto manifesto-me favoravel
mente a oue se autoriza a União a contratar a pre
tendida operação de cr&lito, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 45, DE 1996 

Autoriza a União a celebrar o rees
calonamento de créditos brasileiros 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 cinqüenta e seis dólares 
norte-americanos e noventa e um centa
vos}. 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 É a União, nos lermos 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, seiscentos e cinqüenta e seis dólares norte
americanos e noventa e um centavos). 

Art. 22 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"-9-95; 

b) prazo: 15 anos, sendo 5 de carência, conta
dos a partir de 1• de setembro de 1995; 

c) taxa de juros: Ubor semestral acrescida de 
margem de 0,9% a.a.; 

d) pagamento do principal: em 21 parcelas se
mestrais, com início em 1• de setembro do ano 
2000; 

e) pagamento dos juros: será efetuado semes
tralmente, em 12 de março e 1• de setembro de cada 
ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 12 de mar
ço de 1996; 

f) juros de mora: 1 % a. a., acima da taxa de ju
ros mencionada no item c retro. 

Art 32 A contratação da operação de crédito 
externo a que se refere o art 12 deverá efetivar-se 
no prazo máximo de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias contados da data da publicação desta Resolu-
ção, -

Art 4• Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente - Bello Parga, Rela
tor - Roberto Requião - Esperidião Amin -
Eduardo Suplicy - Valmir Csmpelo - Jonas Pi
nheiro - Elclo Alvares - Lúcio Alcântara - Ger
son Camata - Beni Veras - Geraldo Melo - Joel 
de Hollanda- João Rocha. 

PARECER N2 241, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos, sol::re a Mensagem no 113, de 1996 
{N° 69, de 12..()1-96, na origem), do Sr. 
Presidente da República, solicitando au
torização para operação financeira de 
reescalonamento da dívida do Governo 
do Gabão para com a República Federati
va do Brasil, nos termos das Atas de En
tendimento firmadas no âmbito do Clube 
de Paris, no valor de US$26,781,355.,52 
{vinte e seis milhões, setecentos e oiten
ta e um mil, trezentos e cinqüenta e cinco 
dólares norte-americanos e cinqüenta e 
dois centavos). 

Relator: Senador Bello Parga 
1. Com a Mensagem n• 113, de 1996 (Mensa

gem n• 69, de 12-1-96, na origem), o Sr. Presidente 
da República encaminha para apreciação do Sena
do Federal as Atas de Entendimentos relativas à dí
vida externa da República do Gabão, renegociada 
no âmbito do Clube de Paris, e solicita a autorização 
desta Casa para que a União possa firmar os res
pectivos contratos bilaterais de reescalonamento da 
dfvida gabanesa junto ao governo brasileiro, no valor 
de US$26.781.355,52 (vinte e seis milhões, setecen
tos e oitenta e um mil, trezentos e cinqüenta e cinco 
dólares norte-americanos e Cinqüenta e dois centa
vos). 

2. Conforme Exposição de Motivos do Sr. Mi
nistro de Estado da Fazenda e demais documentos 
de processo, e crédito do Brasil junto àquela Repú
blica originou-se de operação de financiarrientcfà ex
portação realizada com recursos do extinto Fundo 
de Financiamento às Exportações - FINEX, hoje ex
tinto, e cujos créditos passaram a integrar o Progra
ma de Financiamento às Exportações - PROEX, por 
força da Lei n• 8.187, de 1° de junho de 1991. 

3. As duas Atas de entendimento firmadas pelo 
Brasil resuftaram em acordo bilaterais celebrados 
em 1• de janeiro de 1989, com performance pratica-
mente nula até o momento. · 
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4. Recentemente, o Ministério das Finanças e 
orçamento do Gabão encaminhou carta ao Banco do 
Brasil solicitando o reescalonamento da sua dívida 
nos termos da Ata de Entendimento de 15-4-94. 

5. Para manter a igualdade de tratamento com 
relação aos outros países credores do Gabão no 
Clube de Paris, o Governo brasileiro encaminhou, 
em 12-11-94, por via diplomática minutas de Contra
tos de Reestruturação de Dfvidas correspondentes 
às Atas de Entendimerlto de 19-9-89 e 15-4-94. A 
conciliação de números da dívida foi efetuada tendo 
o governo gabonês aceito as taxas de juros propos
tas, e posteriormente encaminhadas as versões defi
nitivas dos contratos para assinatura. 

6. Assim, opinamos favoravelmente ao pedido 
de autorização formulado pelo Sr. Presidente da Re
pública, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 46, DE 1996 

Autoriza a União a celebrar os con
tratos bilaterais de reescalonamento de 
seus créditos )unto a República do Ga
bão, ou suas agências governamentais, 
renegociados no âmbito do Clube de Pa
ris, conforme Atas de Entendimentos de 
19-9-1989 e de 15-4-1994. 

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 renegociadas 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 19-9-1989 
(Fase III) e 15-4-1994 (Fase IV) 

Art. 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: 

A- Relativas à Fase III: (Ata de Entendimentos 
de 19-9-89): 

Valor. US$ 7,158,120.75 (sete milhões, cento e 
cinqüenta e oito mil, cento e vinte dólares norte
americanos e setenta e cinco centavos); 

Dívida Afetada: principal e juros decorrentes do 
contrato original, vencidos até 31-8-89 e vincendos 
entre 1"-9-89 e 31-12-90; 

Modo de Pagamento: 100% da dívida afetada 
serão pagos em t3 parcelas semestrais iguais e su
cessivas, sendo a primeira em 31-12-94 e a última 
em 31-12-2000; 

Juros: Libor semestral + 1,00% a.a., acrescida 
margem de 1% a.a,; 

Juros de Mora: 1% acima da taxa Contratual. 
B- Relativas à FASE IV: (Ata de Entendimen

tos de 15-4-94): 
Valor: US$ 19,623,234.77. (dezenove milhões, 

seiscentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e qua
tro dólares norte-americanos e setenta e sete centa
vos); 

Dfvida Afetada: principal e juros decorrentes do 
contrato original, vencidos até 30-3-94 e vincendos 
entre 1-4-94 e 31-3-95; 

. Modo de Pagamento: 100"/o da dfvida afetada 
serão pagos em 13 parcelas semestrais iguais e su
cessivas, sendo a primeira em 31-3-97 e a última em 
20-9-2009; 

Juros: L/BOR semetral + 1 ,00% a.a., acrescida 
margem de 1% a.a.; . 

Juros de Mora: 1% acima de taxa contratual. 
Art. 3° Aplica-se a esta autorização, no que 

couber, o disposto nas Resoluções n•s 82190 e 
50193, do Senado Federal. 

Art. 4° A União encaminhará ao Senado Fede
ral cópia dos contratos bilaterais a que se refere a 
presente autorização, no prazo de 15 dias após a 
assinatura dos respectivos instrumentos e devida
mente traduzidos para a lfngua portuguesa. 

Art. s• O prazo para o exercício da presente 
autorização é de 540 dias. 

Art. 6" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Gilberto Miranda, Pnesidente - Bello Parga, Rela
tor - Roberto Requlão - Esperldlão Amin -
Eduardo Supllcy - Valmir Campelo - Jonas Pi
nheiro - Elcio Alvares - Lúcio Alcântara - Ger
son Camata - Benl Veras - Geraldo Melo - Joel 
de Hollanda- João Rocha. 

PARECER N2 242, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, so
bre o Ofício S n• 14, de 1996 (n• 642196, na ori
gem), do Presidente do Banco Central do Brasil, 
encaminhando solicitação do Governo do Estado 
de São Paulo para que possa constituir garantias 
para obter financiamento, a ser concedido pelo 
Tesouro Nacional, destinado à liquidação de me
tade de sua dívida junto ao Banco do Estado de 
São Paulo S.A. - BANESPA, no valor de 
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R$7.500.000.000,00 (sete bilhões e quinhentos 
milhões de reais), em 15-12-95. 

Relator: Senador Pedro Piva 

I - Relatório 

O Presidente do Banco Central do Brasil, por 
intermédio do Ofício S n• 14, de 1996 (Offcio PRESi 
n• 642, de 7 de março de 1996, na origem), encami· 
nha à Presidência do Senado Federal o Parecer DE· 
DIP/DIARE-96/314, de 1-3-96, do Departamento da 
Dívida Pública, referente à solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo para que possa constituir 
garantias para obter financiamento, a ser concedido 
pelo Tesouro Nacional, para liquidação de metade 
de sua dívida junto ao Banco do Estado de São Pau
lo S.A. BANESPA, no valor de 
R$7.500.000.000,00 (sete bilhões e quinhentos mi· 
lhões de reais), em 15-12-95, com as seguintes ca
racterfsticas: 

a) valor pretendido: R$7.500.000.000,00 (sete 
bilhões e quinhentos milhões de reais); 

b) juros: 6% (seis por cento) ao ano; 
c) atualização monetária: variação cambial; 
d) amortização: 30 anos em parcelas mensais; 
e) destinação dos recurscs: liquidação de me

tade da dfvida do Estado e de suas entidades con
troladas junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A. (BANESPA), apurada em 15 de dezembro .de 
1995; 

f) garanüas: 
I. Direitos e créditos relativos a cotas ou parce

las da participação do Estado na arrecadação 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, transferfveis 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 refere 
o artigo 155 da Constituição Federal, nos termos do 
§ 4° do artigo 167 da mesma Constituição, acrescen
tado pela Emenda Constitucional n• 3, de 17 de mar
ço de 1993; 

III. 51% (cinqüenta e um por cento) 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. 

11- Voto do Relator 
Compete a esta Comissão, nos termos do art. 

52, inciso VIl, da Constituição Federal, a iniciativa de 
Projeto de Resolução que implique o exercfcio da 
competência privativa do Senado Federal de dispor 

sobre limites globais e condições para as operações 
de crédito interno dos Estados. 

Os autos do presente processo encontram-se 
instru fdos com toda a documentação exigida pela 
Resolução n• 69 de 1995, à exceção do Plano Plu
rianual de Investimentos, que se encontra em fase 
de conclusão pelo Estado requerente. 

Como amplamente descrito na documentação 
que acompanha o projeto e corroborado no depoi
mento do Excelentf~imo Sr. M~rio Covas, Governa
dor do Estado de São Paulo, na Comissão de As
suntos EconOmicos, em sessão realizada aos 21 de 
março de 1996, a operação ora submetida à aprova
ção desta Casa é parte de proposta mais ampla e 
tem como objetivo o equacionamento definitivo de 
metade da dfvida do Governo do Estado de São 
Paulo junto ao Banespa, apurada em 15 de dezem
bro de 1995. A proposta prevê o pagamento de me
tade -da dMda com a venda de ativos patrimoniais e 
assunção de passivo trabalhista do Banespa pelo 
Governo do Estado de São Paulo, e o refinancia
mento da outra metade através daoperação .em 
análise. 

RessaÍte-se ·que à dfvida que motiva esta ope
ração originou-se em governos passados e que o 
atual Governador não administrou nem mesmo por 
um dia o Banespa, que está sob intervenção do 
Banco Central desde 29 de dezembro de 1994. No 
infcio da intervenção, a dfVida do Estado para com o 
Banespa era de R$9,4 bilhões; em 15 de dezembro 
de 1995, data do acordo, esta já alcançava R$15, 1 
bilhões. Ou seja, sob a administração do Banco 
Central a dívida cresceu de maneira desproporcional 
à capacidade de pagamento do Estado. 

Toma-se, portanto, evidente a necessidade de 
se limitar o crescimento desta dfvida à uma taxa cfvi
lizada como a constante nos termos do acordo refe
rente ao empréstimo de 7,5 bilhões ao Estado de 
São Paulo, que depende da autorização desta Casa. 

Frente ao exposto e com base no art. 13 da 
Resolução n• 69195, solicita o Sr. Governador do Es
tado de São Paulo a autorização desta Casa para 
constituir garantias em favor do Tesouro Nacional, 
com Vistas à concretização da operação em tela. 

A operação apresenta algumas caracterfsticas 
relevantes ao julgamento do seu mérito, quais se
jam: 

a) não representa aumento do endfvidamento 
global do setor público paulista, uma vez que o débi· 
to em questão já onera o limite de endfvidamento do 
Estado. Ademais, metade da referida dfvida será 
abatida com a dação em pagamento de patrimônio 
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do Estado. Quanto à outra metade, haverá apenas 
uma alteração de credor, que deixará de ser o Ba
nespa passando a ser a União; 

b) o Estado de São Paulo oferece garantias 
reais à operação, a saber: 

b.1 -.as cotas constitucionais de participação 
do estado na arrecadação da União; 

b.2 - receitas próprias do Estado, como o 
ICMS- garantia inédita nesse tipo de operação. 

b.3 - o próprio cofltrole acionário do Banespa, 
o que significa que eventual inademplência implicará 
forte sanção ao Estado, com a perda total do patri
mónio que ora procura sanear; 

c) o Estado de São Paulo compromete-se ain
da, no protocolo de entendimentos firmado com o 
Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil e o 
BNDES Participações S!A.- BNDESPAR a: 

• reformular o Estatuto Social e o Regulamento 
de Operações do Banespa de modo a assegurar 
gestão profissional para o banco, e a implantação de 
uma política rigorosa de austeridade e de redução 
de custos, com as alterações estatutárias depend
endo de prévia e expressa autorização do Banco 
Central do Brasil; 

• constituir grupo de trabalho destinado a deta
lhar os ajustes operacionais e administrativos a se
rem implementados de modo a propiciar redução de 
custos operacionais, enquadrando o Banco nos pa
drões ·do mercado brasileiro de intermediação finan
ceira; 

• realizar gestões junto aos emj:irégaâos do 
Banespa para deles obter adesão e apoio ao progra
ma de redução de custos. 

As características da operação acima citadas 
garantem o enquadramento do Estado de São Paulo 
e do Banespa em padrões de austeridade financeira 
superiores aos que vigoravam no passado recente. 

O mais importante, no entanto, é que o acordo 
não gera dívida nova para o Estado de São Paulo, 
ocorrendo apenas uma tranSferência de credor. 

Ressalte-se em todo esse processo, o esforço 
do Goveno de São Paulo para pagar o que deve, em 
prazos, e com juros racionais, com vistas à preser
var e reestruturar uma instituição financeira que, de 
outra forma, repassaria o onus de seu desajuste 
para os depositantes e acionistas. 

Trata-se de alternativa viável e bem-intenciona
da para evitar o pior, ou seja, a possibilidade de que
bra de um banco do porte do Banespa, que traria 
conseqüências danosas para todo o sistema finan
ceiro, com reflexos incalculáveis na própria econo
mia nacional. 

Nesse sentido, manifesto-me favorável a que 
se autorize o Estado de São Paulo a realizar a ope
ração em questão na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°47, DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a tomar financiamento, a ser 
concedido pelo Tesouro nacional, para li
quidação de metade de sua dívida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo SI A.
BANESPA, no valor de 
R$7.500.000.000,00 (sete bilhões e qui
nhentos milhões de reais), em 15-12-95. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Autorizar o Estado de São Paulo a con

tratar empréstimo junto ao Tesouro Nacional, em 
montante necessário ao enquadramento da opera
ção de que trata o art. 2" desta resolução. 

Art. 2" A operação de crédito entre o Estado de 
São Paulo e o Tesouro Nacional deve obedecer as 
seguintes características: 

a) valor pretendido: R$7.500.000.000,00 (sete 
bilhões e quinhentos milhões de reais); 

b) juros: 6% (seis por cento) ao ano, calcula
dos sobre o valor total do empréstimo; 

c) data-base da operação: 15 de dezembro de 
1995; 

d) atualização monetária: variação cambial; 
e) amortização: 30 anos em parcelas mensais. 
f) destinação dos recursos: liquidação de meta

de da dfvida 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) garantias: 
I - 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, 
alínea a, e 11, da Constituição Federal ou resultantes 
de tais cotas ou parcelas, transferíveis 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 refere 
o artigo 155 da Constituição Federal, nos termos do 
§ 4° do artigo 167 da mesma Constituição, acresce
lado pela Emenda Constitucional n• 3, de 17 de mar
ço de 1993; 

III- 51% (cinqüenta e um por cento) das ações 
ordinárias nominativas do capital social do Banco do 
Estado de São Paulo S/A. - Banespa, de proprieda
de da Fazenda do Estado, mediante caução junto ao 
Banco do Brasil S/A., na qualidade de agente finan
ceiro do Tesouro Nacional. 
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Art. 3° Obedecido o montante global· de com
prometimento dos atuais níveis de endividamento do 
Estado, confonne infonnado pelo Banco Central do 
Brasil, a operação de crédito em referência, fica ex
cepcionalizada quanto ao seu enquadramento no in
ciso I do artigo 4° da Resolução n• 69, de 1995. 

Parágrafo único. Para a contratação do finan
ciamento mencionado no artigo 1° desta Resolução, 
fica o Governo do Estado de São Paulo obrigado a 
comprovar o cumprimeRto do que dispõe o artigo 
167, inciso III da Constituição Federal. 

Art. 42 A operação deverá efetivar-se no prazo 
máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias conta
dos da data da publicação desta resolução. 

Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

Sala das Comissões, 14 de maio de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente - Pedro Piva, Relator 
- Roberto Requião (vencido) - Esperidião Amin 
(vencido) - Valmir Campelo - Jefferson Péres -
Lauro Campos - Epitacio Cafeteira - Carlos Be
zerra- Eduardo Suplicy (vencido)- Romeu Tuma 
(sem voto) - Bello Parga (vencido) - Gilvan Bor
ges - Joel de Hollanda - Gerson Camata - Ade
mir Andrade - Geraldo Melo- Benl Veras- Elclo 
Alvares - Jonas Pinheiro -João Rocha - Osmar 
Dias (vencido). 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR 
ESPERIDIÃO AMIN, 

Na Comissão de Assuntos Económicos, ofereci
do ao parecer do Senador Pedro Plva 

O Senador Pedro Piva apresenta, a esta Co
missão, relatório que emite parecer favorável a soli
citação do Governo do Estado de São Paulo, que 
pretende tomar financiamento junto ao Tesouro Na
cional, para liquidação de metade de sua dfvida com 
o Banco do Estado de São Paulo S.A.- BANESPA, 
no valor de R$ 7.500.000.000,00 (sete bilhões e qui
nhentos milhões de reais), em 15-12-95. 

A operação em tela teria as seguintes caracte
rísticas: 

a) valor pretendido: R$7.500.000.000,00 (sete 
bilhões e quinhentos milhões de reais); 

b) juros: 6% (seis porcento) ao ano; 
c) data base da operação: 15 de dezembro de 

1996; 
d) atualização monetária: variação cambial; 
e) amortização: 30 anos em parcelas mensais; 
f) destinação 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; 

f) garantias: 
I - Direitos e créditos relativos a cotas ou 

parcelas da participação do Estado na arrecada
ção da União, na forma do disposto no artigo 159, 
incisos, I, alfnea a, e 11 da Constituição Federal ou 
resultantes de tais cotas ou parcelas, transferíveis 
de acordo com o preceituado na mesma Carta, 
respeitada sua vinculação a aplicação especial, 
quando for o caso; 

11 - Receitas p!6prias do E;stado 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 por cento) 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 passaria a ser devedora do Banes
pa. Afirma o Sr. Governador de São Paulo que, des
ta forma, estará promovendo um forte ajuste patri
monial do Estado, e que poucas vezes se viu nesse 
País um governo estadual propor-se a pagar metade 
de sua divida de uma só vez. ' 

Em primeiro lugar, há que se qualifiCar esse 
pretenso esforço fiscal. A dfvida em questão apre
senta várias parcelas devidas e não pagas. Mais 
grave ainda, é que tal dfvida já foi renegociada junto 
ao Banespa em 1992. Naquela oportunidade, o Se
cretário de Fazenda do Estado, ao solicitar autoriza
ção do Conselho Monetário Nacional para reescalo
nar o débito, afirmava que o Estado está assumindo 
compromisso rigoroso no sentido de alocar parcela 
significativa de sua receita para amortização da dívi
da (Ofício GS-S 483192, SFESP). Pelo que observa
mos agora, tal promessa não se cumpriu; e o que o 
Sr. Governador afirma ser um ajuste patrimonial sem 
precedentes não passa, na verdade, de uma obriga
ção legal que, não sendo cumprida, pode resultar 
em intervenção federal 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: 
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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 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) Ativos que não interessam à União: justa
mente no momento em que está privatizando a 
Rede Ferroviária Feder<fi, a União é instada a absor
ver o controle da Fepasa. 

Frente a esses problemas, proponho novos pa
râmetros para o refinanciamento da dívida do Esta
do de São Paulo com o Banespa, como exponho a 
seguir. 

A União emitirá títulos em valor equivalente ao 
total da dívida, e não apenas à metade da dívida, 
como proposto originalmente. Dessa forma, o Esta
do de São Paulo não precisaria pagar metade da dí
vida com bens. Pagaria toda ela com títulos do Te
souro. O prazo de pagamento também poderia ser 
estendido, de trinta para cinquenta anos, para que 
as prestações não onerassem excessiVamente o Es
tado. 

Em contrapartida, o Estado de São Paulo dis
ponibilizaria, a título 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 pagamento de seis parcelas conse
cutivas, ou de vinte parcelas não consecutivas, daria 
ao Tesouro Nacional o direito de execução integral 
das garantias. _ 

Surgire, por fim, que seja alterada a cláusula 
de atualização monetária dos títulos. A proposta ori
ginal prevê a utilização da correção cambial. Este ín
dice não nos parece o mais adequado, visto que a 
evolução da arrecadação tributária do Estado (que 
determina a sua capacidade de pagamento), não 
guarda relação com a variação cambial. Tal fato im
põe ao Estado de São Paulo um risco cambial: uma 
desvalorização acentuada da moeda, no futuro, po
deria elevar o passivo estadual, dificultando o seu 
pagamento, gerando nova inadimplência e, em con
sequência, a execução das garantias. 

Pelo exposto, apresento o seguinte Projeto de 
Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Governo do Estado de São 
Paulo a tomar financiamento, a ser conce
dido pelo Tesouro Nacional, para liquida
ção da totalidade de sua dívida junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A. - BA
NESPA, no valor de R$15.000.000.000,00 
(quinze bilhões de reais), em 15-12-95. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Estado de São Paulo autorizado a 

contratar empréstimo junto ao Tesouro Nacional, em 
montante necessário ao enquadramento da opera
ção de que 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 caracterfsticas: 

a) valor pretendido: R$15.000.000.000,00 
(quinze bilhões de reais); 

b) juros: 6% (seis por cento) ao ano; 
c)_ prazo: 72 meses, com amortização em pres

tações 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 do recursos: liquidação integral 
de dívida do Estado e de suas entidades controladas 
junto 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 receitas 
para que o Tesouro Nacional selecione aqueles que 
comporão as garantias, até o valor âa opera.ção 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, 
alínea a, e 11 da Constituição Federal ou resultantes 
de tais cotas ou parcelas, transferíveis de acordo 
com o preceituado na mesma Carta, respeitada sua 
vinculação a: aplicação especial, quando for o caso; 

2) Receitas próprias do Estado a que se refere 
o artigo 155 da Constituição Federal, nos termos do 
§ 4° do art. 167 da mesma Constituição, acrescenta
do pela Emenda Constitucional n• 3, de 17 de março 
de 1993; 

3) Todas as ações de empresas estatais de 
propriedade da Faienda do Estado. 

Art. ao As garantias serão integralmente executa
das no caso de não pagamento de seis prestações 
consecutivas ou de vinte prestações não consecutivas. 

Art. 4° Os recursos serão liberados sob a forma 
de títulos do Tesouro Nacional, que terão as mes
mas características financeiras descritas no art. 2°, e 
data de emissão em 15 de dezembro de 1995. 

Art. SO Rca autorizada a emissão adicional de 
títulos do Tesouro Nacional, para cobertura de dife
rença entre o valor de face dos títulos a que se rele--· 
re o artigo anterior e o saldo da dívida do Estado de 
São Paulo com o Banespa S.A., na data da contrata
ção da operação autorizada por esta Resolução. 

Parágrafo único. Os títulos do Tesouro Nacio
nal emitidos para a finalidade expressa no caput te-
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rão as mesmas caraCterísticas dos títulos a que se 
refere o art 4°. 

Art 6° A amortização total ou parcial da opera
ção autorizada por esta Resolução deve ser feita em 
dinheiro, sendo vedado o pagamento através de 
transferência, direta ou indireta, de bens e direitos 
do Estado de São Paulo à União. 

Art 7" A contratação da operação autorizada 
por esta Resolução fica condicionada à autorização 
específica do órgão legislativo do Estado. 

Art a• A operação deverá efetivar-se no prazo 
máximo de 270 (duzentos e setenta) dias contados 
da data da publicação desta Resolução. 

Art 9" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Esperidião Amin. 

VOTO EM SEPARADO DO 
SENADOR EDUARDO SUPLICY 

Na Comissão de Assuntos Econômicos, 
sobre o OfícioS n• 14, de 1996 

(n• 642196, na origem). 

I - Relatório 

Através do otrcio S n• 14196 ( offcio Presi n• 
642; de 7 de março de 1996, na origem), do Presi
dente do Banco Central do Brasil, Gustavo Loyola, 
encaminha ao Senado Federal o Parecer DEDIP/DI
DARE-96/314, de 7 de março de 1996, referente à 
solicitação do Governo do Estado de São Paulo para 
que possa constituir garantias para obter financia
mento, a ser concedido pelo Tesouro Nacional, para 
a liquidação 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 quinhentos 
milhões de reais), em 15-12-95, com as seguintes 
características: 

a) valor pretendido: R$7.500.000.000,00 (sete 
bilhões e quinhentos milhões de reais); 

b) juros: de 6% (seis por cento) ao ano; 
c) atualização monetária: variação cambial; 
d) amortização: 30 (trinta) anos em parcelas 

mensais; 
e) objetivo: liquidação de metade -da dívida do 

Estado de São Paulo e de suas entidades controla
das junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A. -
BANESPA, apurada em 15-12-1995; 

f) garantias: 
I - direitos e créditos relativos a cotas ou par

celas da participação do Estado de São Paulo na ar
re«adação da União, na forma do disposto no art. 
159, inciso I, alínea a, e inciso 11 da Constituição Fe-

dera!, ou resultante de tais cotas ou parcelas trans
feríveis de acordo com o preceituado na Carta Mag
na, respeitada sua vinculação à aplicação especial, 
quando for o caso; 

11) receitas próprias do Estado de São Paulo a 
que se refere o art 155 da Constituição Federal nos 
termos do parágrafo 4° do art 167, acrescentado 
pela Emenda Constitucional n• 3m, de 17 -3-1993; 

III) 51% (cinqüenta e um por cento) das ações 
ordinárias nominatiV.!IS do capit<JI 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. 

li-Voto 

Em 29-12-1994 o Banco Central do Brasil de
cretou intervenção no Banespa, quando então a dívi
da do Estado de São Paulo para com sua instituição 
financeira montava a R$9,4 bilhões. Um ano depois, 
em 15-12-1995, esta dívida alcançou a mar~ de 
R$15,1 bilhões, um aumento de aproximadamente 
60% (sessenta por cento), crescimento despropor
cional à capacidade de pagamento do Estado. 

A operação em análise objetiva o equaciona
mento de metade da dívida de São Paulo, apurada 
em 15-12-95 junto ao Banespa. O Estado propõe-se 
a pagar metade da dívida através da venda de ati
vos patrimoniais e a assunção do passivo trabalhista 
do Banespa refinanciando a outra metade através 
desta operação. 

Além das garantias referidas no item f, acima 
descrito, o Estado de São Paulo compromete-se a 
assegurar uma gestão profissional para o Banco e 
uma política de austeridade e redução de custos. _ 

Vale relembrar algumas das concluSões da CPI 
instalada na Assembléia Legislativa de São Paulo 
sobre o caso Banespa, onde ficou claro que os pro
blemas do Banco residiam, e ainda residem, em dois 
pontos fundamentais. O primeiro, conjuntural, é a 
questão da liquidez da instituição, incapaz de ccmse
guir recursos no mercado para financiar seus ativos, 
fruto da enorme dívida do Estado (mais de 80% de 
todos seus ativos). O segundo ponto, estrutural, diz 
respeito ao uso indevido dos governos de turno, 
buscando recursos da instituição para cobrir rombos 
do Governo Estadual. O fisiologismo e o clientelismo 
que imperaram no Banespa com ampla distribuição 
de cargos aos aliados políticos e de recursos a em
presas privadas sem a menor condição de paga
mento, tomados públicos na referida CPI, demons
traram de forma cabal que o Banespa há muito tem-
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po deixou de ser uma instituição pública para servir 
a interesses privados do governantes. 

Sendo assim é necessário que esta Casa do 
Congresso Nacional, ao analisar o pedido do Gover
nador Mario Covas, não apenas detenha-se em 
suas características económicas mas imponha refor
mas estruturais no Banco. Caso contrário, em curto 
espaço de tempo o banespa poderá experimentar 
nova crise financeira que mais uma vez será coberta 
com o dinheiro público. < 

Isto posto, voto favoravelmente à realização da 
operação em questão, nos tenmos ~dó seguinte Pro
jeto de Resolução. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Governo de Estado de 
São Paulo a tomar financiamento a ser 
concedido pelo Tesouro Nacional, para li
quidação de metade de sua dívida junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A 
BANESPA, no valor de 
R$7.500.000.000,00 (sete bilhões e qui
nhentos milhões de reais). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Autorizar o Estado de São Paulo a con

tratar empréstimo junto ao Tesóúro Nacional, em 
montante necessário ao enquadramento da opera
ção descrita no artigo 2". 

Art. 2" A operação de crédito entre o Estado de 
São Paulo e o Tesouro Nacional terá as seguintes 
características: 

a) valor pretendido: R$7.500.000.000,00 (sete 
bilhões e quinhentos milhões de reais); 

b) juros de até 6% (seis por cento) ao ano, cal
culados sobre valor total do empréstimo; 

c) data base da operação: 15 de dezembro de 
1995; 

d) atualização monetária: variação cambial; 
e) amortização: 30 (trinta) anos em parcelas 

mensais; 
f) objetivo: liquidação de metade da dívida do 

Estado de São Paulo e de suas entidades controla
das junto ao Banco do Estado de São Paulo S. A -
BANESPA, apurada em 15 de dezembro de 1995. 

g) garantias: 
I) direitos e créditos Relativos a cota ou parce

las da participação do Estado de São Paulo na arre
cadação da União, na forma do disposto no art. 159, 
inciso I, alínea a, e inciso 11 da Constituição Federal, ou 
resultante de tais cotas ou parcelas transferíveis de 
acordo com o preceituado na Carta Magna, respeitada 
sua vinculação especial quando for o caso; 

11) receitas próprias do Estado de São Paulo a 
que se refere o art. 155 da Constituição Federal nos 
tenmos do parágrafo 4° do art. 167, acrescentado 
pela Emenda Constitucional n• 3 de 17 -3-1993; 

III) 51% (cinqüenta e um por cento) das ações 
ordinárias nonnativas 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 Brasil SA na qualidade de agente finan
ceiro do Tesouro Nacional. 

Art. ·3• Obedeéido montante global de compa
recimento dos atuais níveis de endividamento do Es
tado, contonme infonmado pelo Banco Central a 
operação de crédito em questão fica excepcionaliza
da quanto ao seu enquadramento no inciso I art. 4° 
da Resolução 69 de 1995. 

Parágrafo único. Para contratação do financia
mento mencionado no art. 1° fica o Governo doEs
tado de São Paulo obrigado a comprovar o cumpri
mento do que dispõe o art. 167, inciso III da Consti
tuição Federal. 

Art. 4° A operação deverá efetivar-se no prazo 
máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias conta
dos da data da publicação desta resolução. 

Art. 5° A divida do T escuro paulista para com o 
Banespa a partir de 15 de dezembro de 1995 será 
remunerada de acordo com os custos de captação. 

Art. 6° 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 propostas de alteração estatutária 
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 controlador 
majoritário entre os quais deverá figurar necessaria
mente, o presidente da Diretoria Executiva da insti
tuição financeira e um membro originário das uni
versidades estaduais especializados em Economia; 

11 - 2 (dois) membros indicados por associação 
de prefeituras paulistas proprietárias de, no mínimo 
6,67% das ações ordinárias 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 mínino 6,67% das ações ordinárias nominativas 
do Banco; 

IV - 2 (dois) membros indicados por associa
ção de pequenas e médias empresas urbanas, d<r 

~ miciliadas no Estado de São Paulo, proprietárias de 
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no mínimo 6,67"/o da 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 '!:te 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 incise 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 da publicação 
deste lei, para integralizar o percentual de 6,67% de 
ações ordinárias do Banco. 

Art. 7" O Conselho de Administração do Banco, 
composto de forma acima especificada, previsto por 
Acordo de Acionistas, deverá obter quorum delibe
rativo qualificado de 80% de seus membros para de
cidir 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 Diretoria Executiva; 
IV- proposta de fusão, cisão, dissolução, liqui

dação ou alteração do controle acionário do Banes
pa e de suas subsidiárias, bem como a sua incoJpO
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• 6.404/76, será celebrado 
por todos os acionistas referidos no § 1 ° do art. 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 art. 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 inclufdo nos Estatutos do 
Banespa, na Assembléia Geral Ordinária de 1996, 
por iniciativa do acionista majoritário. -

Art. 8° 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 discutidô 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 art. 143, inciso III, do Regimento Interno 
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 politicas de fomento do 
Banco de forma regionalizada estabelecendo diretri
zes, objetivos 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 Lfquido que cabe ao acionista majoritário; 

IV - orientação dos créditos subsidiados e indi
cação dos recursos provenientes; 

V- politica de abertura e fechamento de agên
cias; 

VI - política de contratação e demissão de fun
cionários; 

Vil - indicadores e critérios para a politica 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. 

Art. go Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 1996.
Eduardo Supllc:y. 

' DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE
GIMENTO INTERNO. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OFJCAE·N" 057196 

Brasma, 27 de mSIÇO de 1996 
Senhor Preskfente, 
Nos tennos do artigo 90, XIII, do Regimento Interno do 5&

nado Federal e em decorrência da aprovação por esta comissão 
do Requerimento n' 09196-CAE de autoria do senador Osmar 
Dias, solicito a Vossa Excelência providências junto ao Tribunal 
de contas da União no sentido de que sejam reaHzadas dHigên
cias, acerca do Memorando de Entendimentos finnado entre a 
União Federal e o Governo do Estado de São Paulo, visando o 
equacionamento da situação do Banco do Estado de São Paulo. 
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Atendosamenta, Senador Gilberto Miranda Batista, Pre
sidente. 

REQUERIMENTO N' 09-CAE/96 

Nos termos do artigo 90, XIII, do Regimento lntemo do Se
nado Federal, requeiro a realização de diligências pelo Tr1bunal 
de Contas da Unlão, acerca do Memorando de Entendimentos ftr· 
mado entre a União Federal e o Governo do Estado de São Pau~ 
lo, visando o equacionamento da situação do Banco do Estado de 
São Paulo. 

Sala das Comissões, ~7 de março de 1996. -Senador Os
mar Dias. 

Ata da Nona Reunião da Comissão de Assuntos Eco
nõmicos, da 2' Sessão Legislativa Ordinária da 50" Legislatu
ra, realizada em 27 de março de 1996, às 9:45 horas. 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
sete de março de mil novecentos e noventa e seis, na sala de reu
niões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a presi· 
dência do Senador Gilberto Miranda e com a presença dos Sena· 
dores Ney Saussuna, Josá Fogaça, Antonio carlos Magalhães, 
Vilson KleinObing, Jonas Pinheiro, João Rocha.. Carlos Patrocínio, 
Jefferson Peres, Pedro Piva, Osmar Dias, Esperldião Amin, 
Eduardo Suplfcy, Arlindo Porto, Mauro Miranda, Roberto Requião, 
Pedro Simon, Hugo Napoleão, Antõnio cartas Valadares, João 
França e Emandes Amorim, reúne-se a Comissão da Assuntos 
Económicos. Deixam da comparecer os Senadores Gilvan Bor
ges, Onofre Quinan, cartos Bezerra, Fernando Bezerra. Ramez 
Tebe1, Bailo Parga, Freitas Neto, Benl Varas, Geraldo Melo, Leo
mar Quintanilha. Lauro campos, Valmir Cmnpelo e Júnia Marisa. 
O senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a 
leitura da ata da reoofão anterior, que é dada como aprovada. Em 
seiguida diz que a presente reunião tem como finalidade dar contf.
n!Jidade aos debates interrompidos na reunlã.o de ontem contan
do oom a partldpação dos Senhores Cláudio Mauch, Oiretor de 
Normas e Organização do Banoo Central do Brasil; Adfison Fer
reira, Chefe do Departamento de FISCalização; e Luiz Certos !Wa· 
rez, Chefe do Departamento de OllJMização do Sistema Rnan
ceiro sobra os procedimentos contábeis utilizados no Banco Na
cional; e passa a palavra ao Senador Antonio carlos Magalhães 
que se pronuncia por uma solução rápida para o Banco EconOmi
co S/ A e entrega à COmissão documentos referentes à ação mo
vida pelo Senhor Neglb Audi oontm o Banco Exoel S/A, bem 
como, matérias de jornais referentes a fraudes e denúncias contra 
o Senhor Nagib Audi. Prosseguindo os trabalhos usam da palavra 
para inquirições aos expositores os Senadoras Eduardo Supncy, 
Pedro Simon, Esperidião Amin, Vllsoo KlelnUblng, Antonio Cer1os 
Valadares e Pedro Piva. Rndos os deba1as o Senhor Presidente 
agradece a presença dos Senhores Cláudio Mauch, Adilson Fer
reira e Luíz cartas Atvaraz e solicita ao Senador Pedro Piva que 
os leve para o Gabinete da Presidência da Comissão, onde con
cederão uma entrevista coletiva à imprensa. O Senhor Presidente 
comunica em seguida que o Senhor Clarimundo SantAnna enviou 
correspondência notificando seu não comparecimento à Comis
são para prestar esclarecimentos acerca dos procedimentos con
tábeis utilizados no Banco Nacional. Dando prosseguimento aos 
trabalhos submete à Comissão o Requerimento no 8-CAE/96 que 
requer que seja criado um grupo de trabalho, no àmbito da Co
missão de Assuntos EconOmicos, um grupo de trabalho, destina
do a avallar, juntamente com o interventor daquela instituição, a 
situação contábil, financeira, bem como dos empréstinos do Barr 
co do Estado de São Paulo S/ A, devendo, até que sejam apresen
tadas suas condusões, sobresta.r-se a apreciação do Ofício S nll 
14196, de autoria do Senador OSmar Dias. Não havendo quem 

queira discutir o mesmo é submetido a votação e aprovado. Pas
sa-se a seguir à apreciação do Requerimento nll 9-CAE/96 tJ.18 
requer a realização de diligências pelo Tribunal de Contas de 
União, acerca do Memorando de Entendimentos firmados en1m a 
União Federal e o Governo do Estado de São Paulo, visando o 
equacionamento da situação do Banco do Estado de São Pauo, 
de autoria do Senador Osmar Dias, que após submetido a vota-
ção é aprovado sem discussão. Nada mais havendo a tra1ar, o se-
nhor Presidente encerra a reunião, às doze horas e bfn1a o seis 
minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Alho, a presente Ata 

~ - que, lida e aprovada, será assinada pelo senhor Presidente o pu
blicada em conjunto com suas notas taquigráflcas. - Senador Gl~ 
berto Miranda Batista, Presidente. 

OF. SF/477196 

Em 29 de março de 1996 

Excelentíssimo Senhor 

Marcos Vinicius Rodrigues Vilaça 

Presidente do Tribunal de COntas da União 

Brasma- DF. 
Senhor Presidente, 
Encaminho a Vossa Excelência o Requerimento n11 g.. 

CAE/96, do Senador Osmar Dias, aprovado pela Comissão de 
Assuntos Económicos desta casa, solicftando realização de clli
gências pelo Tribunal de Contas da União acerca do meri'loranclo 
de Entendimentos fir,mado entre a União Federal e o Govemo do 
Estado de São Paulo, visando o equacionamento da situação do 
Banco do Estado de São Paulo, ruja cópia segue em anexo 

COrdialmente, Senador Joaá Samey, Presidente do Sena
do Federal. 

RELATÓRIO PARCIAL 

Do Grupo de Tmbelho designado pela Com.._ 
são de Assuntos Econõmlcos do 5enado Feclenl, 

destinado a proc-r a enállsa da ·~ cont6bll, 
financeira, bem como dos empréstimos do -..:o 
do Estado de São Paulo- BANESPA.. 

Em ?:1 de março de 1996, a COmissAo da Assuntos EconO
micos aprovou dois requerimentos de autor1a do Senador Osmar 
Dias, relativos ao Acordo de que trata o Offcio S n' 14196, entre o 
Banco Central e o Banespa (anexo 1). 

o primeiro requerimento foi aprovado pela Mesa Diratora 
do Senado Federal e encaminhado ao Tribunal de Contas da 
União, solicitando as diligências daquele Egrégio Tr1bunal (Re
querimento n' 09/96-CAE). 

Atendendo offdo do relator da matér1a no TCU, Ministro 
Humberto Souto, foram especificadas quais as diligências requeri
das para objetivar a resposta, através do offdo datado de 19 de 
abril de 1996 (anexo 11). 

O segundo Requerimento n' 8/96, aprovado pela CAE, 
constitui uma subcomissão designada com o objetivo de colher ln
formações junto ao Benespa, Bacen e Ministério da Fazenda, a 
respeito do Acordo em apreciação pelo Senado Federal 

É importante lembrar - para que não pairem dúvidas sobre 
a tramitação do referido processo, e para que não se rasponsablll
ze o Senado Federal, injustamente, por eventual atraso na apro-
vação do Acordo·~ que o processo solicitando a sua aprovação foi 
encaminhado a esta Casa apenas em 11 de março de 1996. 

Embora, durante a diSOJssão da matéria, alguns ~ 
res tenham defendido a tese que ao Senado cabe aprovar ou não 
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o Acordo, sem aprofundar-se na análise da situação em que se 
encontra o Banespa, a maioria entendeu a conveniência de se 
buscamm lnfonnações que pudessem fundamentar uma decisão 
que não fosse apenas pol111ca e homologatória. 

Essa tesa prospeiOO, principalmente, depois ae muitas dú
vidas levantadas nos inúmeros debates oconidos, tanto na CAE 
quanto no plenário do Senado. 

Para responder às questões mais prementes, esta subco
missão reuniu-se, no dla 1' de abril de 1996, na sede do Banes
pa, em São Paulo, com membros da diratoria da Instituição desig
nada pek> Banco Central, em virtude de encontrar~se ela sob in
tervenção desde 31 de dez~ro de 1994. 

Após longa reunião, como não foram obtidas as infonnaçõas 
que embasariam uma análise láallca da allJal situação do Banco, 
por seus diret>res alegarem encontrarem-se as mais importantes 
sob a prolação do sigilo bancário, decidiu-se pala aprasanlação à 
Mesa do Senado elo Requeriment>n'316/96 (anexo III). 

Na mesma dala do Requerimento, o Presidente elo Conse
lho Diretcr do Banespa encaminhou ofício ao Presidente da CAE, 
Sanador Gllberto Miranda, respondendo parcialmente às questõ
es an suscitadas. mas reafinnando a impossibilidade d9 prestar 
todas as lnfonnações, por força do Impedimento imposto paio art. 
38, §§ 2' e 4' da Lei n• 4.595, da 31 da dezembro da 1964. 

Posteriormente, em uma reunião da subcomissão com in
tegrantes do Banespa e do Bacen, decidiu-se pelo encaminha
manto de mais algumas informações ao Presidente da CAE, que 
as repassou, em caráter confidencial, a todos os membros da Co
missão, na sessão do último dia 18 da abri. 

Também em caráter confidencial, o Dr. Antonio Cartos 
Feltosa, Presidente do Conselho Dirator do Banespa, encami
nhou a esta Relator, am 20 de abril de 1996, documentos que 
respondem a outra parcela das questões arroladas no Requeri
manto nst 316196. 

Pennanecem sem informações os segui.,tes quesitos 
constantes do Requerimento n• 316196: -Extraio do Redesconto 

- Demonsbativo da Resultados 
-Relação dos Maiores Devedoras 
Como esses asdarecimentos são extremamente relevan

tes para que se tenha uma visão mais clara da gestão dos recur· 
sos do Banespa, esta subcomissão continuará aguardando as in
formações solicitadas, para, então, concluir seus trabalhos, apre
sanlando à CAE um relatório final. 

No entanto, mesmo estando a tramitação da matéria so
brestada por decisão da Mesa do Sanado, até que o TCU ofereça 
resposta ao requerimento 09-CAE/96, apresentamos apenas uma 
análsa parcial da aluai situação do Banaspa, pois toma-se impos
sl\181 o oferecimento de um relatório final a completo, sem as res
postas ao requarimsnto, na sua íntegra. 

Contudo, o próprio Governador Mário Covas tem repetido a 
intJrmação que desde a intervenção do Bacen, ocorrida um dia an
tes de sua posse jamais recabeu a gentileza de um relatório sequer 
da Instituição. Sa próprio, como se vê, desconhece a situação real. 

Deve-se levar em conta que o último balanço publicado 
pelo Banaspa ocorreu em 1993. Ode 1994 encontra-se oub judl
ce, lmpossobiilanclo a divulgação do de 1995. 

Daquilo que foi informado, pode-se apresentar à considera
-ção deste Comissão o seguinte: 
------u:sliUiiira l'iiilc8 - --

o Banco possui 612 agência, 1100 postos de serviços 
e 15 agências no exterior. Segundo a próprfa Oiretoria lnter
ventora, existem 156 agências daficitárias, que contribuem 
para o agravamento da situação, já que muitas delas não se 
justificam. 

No entanto, após 16 meses de intervenção, esse diagnóstico 
não motiYOu a tornada de providências que pudessem racionalizar a 
distribuição das agências a postos de serviços. a 11m de não se con
!IUJar comprometendo o msullado oparadonal da lnstiluição. 

Com certeza, 9sSa é uma condição que deve ser conside
rada, caso o Acordo seja autorizado. Além disso, lnexista qual
quer relação entre essa estrutura e a composição das receitas do 
Banco, pelo menos até o presente momento. 

2. Recursos Humanos 
Segundo a Dlratoria lntervantora, am dezembro de 1994, a 

soma dos funcionários atingia 46.020, estando hoje com ".>1 .555, 
assim distribuídos: 

- Funcionários ativos: 29.228 
- Banesar 3.132 
- Tarcairizados 5.135 
- Estagiários 60 
Isso demonstra que as condições adoladas no perlodo da 

intervenção foram extremamente tímidas e insuficie_ntes. 
A estrutura pulverizada com este quadro de pessoal absor

ve aprOXImadamente 1/4 (um quarto) das receitas tolais (base: 
dezambro/94), enquanto o acaitável seria. no máximo, a metade 
dessa montante. 

É jnteressante destacar que a provisão para despesa de 
pessoa!, em 1994, foi maior que o patrfmOnio liquido do Banco. in
dicado no Balanço sub judlce da 1994 (PL era de R$1,7 bilhSas, 
e a provisão para despesa de pessoal, superior a R$2,2 bilhões). 

Não resta dúvida de que esse fato pesou fortemente na 
apuração de um prajufzo operacional da 14%, am 1994. · 

Fica ciaro que, com essa participação da folha de peSsoal 
nas despasas do Banaspa, em que se somam a<tda os inalivos, 
cujo custo mensal afinga R$20 mllh5as, não há como viabilizar a 
Instituição Flll8llC8ira, espadalmanta nas aluais circunstancias, 
datannlnadas pala politica econOmlca em vigor. 

3. Gestão das Operações de Cn!dlto 
Os alannantes Indicas de lnadimplêncla têm como principal 

causa as concentrações das operações de crédito. 
Mesmo sem discriminar, é posslvel verificar que as seis 

maiores opamções de crédito elo Banco foram realizadas com o se
ter púbico estadual representando 85% da éartelra de aédllo t>tal. 

Como a concentração oconrau, iamen1avelrnanle, no sator 
público, reconhacldementB um mau pagador, ao encenar-se 1995, 
o Banaspa apresentava um PL nagatM>, em t>mo da R$14 billõas. 

Sam respeitar o limita operacional de risco, am desobediên
cia, portanto, a Circular n° 1.470, do Bacen, que estabelece uma 
ooncantração por diante de, no máximo 30% do PL, o Banaspa 
não cometeu apenas uma irregularidade, mas. principa&nente, 
uma drástica corrosão de seus ativos e de seu PL 

4. Quanto à Composição das Receitas 
Com a ampla estrutura de agências e postos de serviços, 

além do numeroso quadro de pessoal, o Banespa baseava suas 
racailas am operações de crédito (64%) e em receitas inflacioná
rias (32"k). 

Hoje, as receitas inflacionárias partidpam com 4 a 5% das 
receitas tolals. 

No entanto, confonne pode ser verificado,, não houve medi
das que adaptassem a Instituição à nova reaDdade econOrnlca na
cional. Se já era incoerente antes da e~tza:ção da moeda. a 
enonne estrutuca eXiSiente(que pod6!ii ser dirigida à captação), 
com o perfil das receitas, atualmente, toma-se Inaceitável que não 
se altere esse quadro. 

- Se tomado novamente o indica de 85% da carteira d9 cié-
dito de concentração de um só diante (o governo do Estado de 
São Paulo), essa relação se toma injustificável. 
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5. Quanto aos Valores do Acordo 
Finnado em 15 de dezembro de 1995, o Acordo levou em 

conta a situação da Instituição naquele momento. Porém, não 
considerou o período de tramitação do processo até sua aprova
ção pelo Senado. 

Mesmo que o Senado houvesse concedido a autoriZação 
soliálada na data em que recebeu o pedido oficialmente, já teria 
ocorrklo uma defasagem superior a R$1 bilhão. como a dfvida 
está sendo corrigida a taxa média ponderada de eaptação de de
pósito à vis1a e COI (Certificado de Depósito lnterbaneério) acres
cido de um spR18d de 0,5% ao mês, ela se encontra, hoje, em 
tomo de R$17 .S bilhões. • 

Esse fato é relevante se analisado em conjunto com os 
quatro itens anteriores. 

Se o acordo com base em R$15 bilhões é insuficiente para 
oferecer equilíbrio ao Banco, no presente, mantidas as condições 
desaitas nos itens anteriores, ele será inócuo para um futuro mui
to próximo. 

6. Quanto à capacidade de endividamento do Estado 
de São Paulo 

O oficio do Banco Central Presi-96/0642 demonstra que o 
valor do Acordo extrapola a eapacldade de endividamento do Es
tado de São Paulo. 

Procurou-se comentar apenas alguns aspectos da CAE 
para apreciação da matéria. 

Uma análise conctusiva poderá ser apresentada após o re
cebinento da resposta do TCU ao Requerimento nll OS..CAE/96, e 
a do Senhor Ministro de Fazenda às questões pendentes do Re
querimento na 316196. 

Sala da COmissão de Assuntos EconOmlcos, 23 de abril de 
1996. - Senador Gilberto Miranda, (Presidenta da COmissão de 
Assuntos EconOmicos) - Senador Oamar Dias, (Relalor da SUb
comissão) - Senador Pedro Plva - Senador Eduardo SUpllcy -
Senador RobariD Raqulio. 

REQUERIMENTO N" 09-CAE/96 

Nos termos do artigo 90, XIII, do Reginent> Interno do senado 
Federal, requeiro a raaização de digênclas pelo Trllulal de COntas 
da União, """""' do Memomndo de Entoodimenlo lrn1ado enlr8 a 
União Federal e o Governo do Estado de São PaOO, visendo o equa-

,. cionamenk> da sitlJação do Banco do Estado de São Paulo. 
Sala das COmissões, em . -Senador oamar Dias-

REQUERIMENTO NO 08-CAE DE 1996 

Requeiro, nos termos do art 73 do Regimento lntamo do 
senado Federal, a criação, no âmbito de COmissão de Assuntos 
EconOmicos, de um grupo de trabalho temporário, destinado a 
avaliar, ln toco, juntamente com o Interventor daquela Instituição, 
a situação contábil, financeira, bem como dos empréstimos do 
Banco de Eslado de São Paulo S.A., devendo, até que sejam 
apresentadas suas condusões, sobrestar·se a apreciação do 
OFS n' 14, de 1996. 

Sala da Comissão, em . -Senador Osmar Dias. 
Exin2 Sr. 
Senador José Samey 
DO. Presidente do Senado Federal 
Nes1a 
Bras01a,19deabrilde 1996 
Senhor Presidente, 
Como autor do Requerimento nst 9196, aprovado pela Co

missão de Assuntos EconOmicos do Senado Federal, já encami
nhado por V. Ex' ao Presidente do Tribunal de Contas da União, 
sirvo-me do presente para, em atendimento aos termos do Ofício 

n~:~ 005196-HGS, de 17 da abril de 1996, daquele órgão, especifi
car as diligências ac:.>p do Memorando de Entendímentos finna
dos entre a União, representada pelo Ministério da Fazenda, Ban
co Central do Brasil e BNDES Participações S.A., e o Govemo do 
Estado de São Paulo, visando ao .equacionamento da situação do 
Banco do Estado de São Paulo- BANESPA: 

1- análise dos balanços contábeis, para verificar a perfo.. 
manca financeira da Instituição; 

2) confronto dos atM:>s x passivos de mesma maturação, 
para apurar a eapacldade de honrar seus compromissos; e 

3) análise da carteira de empréstimo e fndlces de inadim
plênda para detenninar a gestão de risa>. 

Atenciosamente, Senador Osmar Dias. 

REQUERIMENTO N" 316, DE 1996 

Nos termos do disposto no art 38, parágrafos 2' e 4'. da 
Lei n' 4.595, de 31-12-64, e no artigo 215 do Regimento lntemo do 
Senado Federal, 19CJJeiro soja encamilhado ao Sr. Ministro de Estado 
da Fazenda, can llislas ao Prasidente do Banco Central do Brasil e ao 
~ Diretor do 8anoo do Estado de São Paua s.A.- BANESPA. 
o segtinte peddo de ilfonnações relalivas a operações alivas e passi
vas do Banco do Est>do de São Paulo SA: 

1 -composição dos saldos de sua carteira Cetlp/Selic; 
2- balancete analftico, mês a mês, de janeiro da 1995 ã de

zembro do mesmo ano, e balancete analítioo de fevereiro de 1996; 
3 - documento estatísticxreconomicowfinanceiro, çód. COS 

45 (Banco Central), mensal, de janeiro de 1995 a dezambro de 
1995, e fevereiro de 1996; 

4 - extraio das operações de redesconto no período de ja
neiro da 1995 a fevereiro de 1996; 

5 - relatório dos empréstimos destinados ao setor público 
- no exercfcio de 1995, contendo:. 

· -tomador 
-datas de contratação e vencimento 
-valor em Real 
6 - composição da certelra de empréstimo ao setor público 

e ao setor privado, relação dos vinte maiores devedores e valores 
expressos em reais com as respectivas datas de vencimentos; 

7 -composição da carteira de créditos em liquidação duvi
dosa. contendo a ralação dos vinte malares devedores, seus valo
rasem reais, e sua posição em 31·12w94 e 31·12-95; 

8 -composição de sua carteira de títulos conta-: 
-data de emissão 
-data de vencimento 
- tipo de titulo e emitente (municipal, es1adual ... ) 
9 -Identificação dos dez malares doadores de recursos no 

lntar-financeiro, seus valores em real, suas posições em fevereiro 
de 1996; 

1 o - saldo aluai e origem das obrigações por tltulos fede
rais (empréstimos nos Pais); 

11 - saJdo aluai e origem da provisão para despesa de 
pessoal; 

12 - número de correntistas ativos (pessoas ffsica e jurídi· 
ca), número de funcionários, número de agências e postos de 
atendimento bancário, destacando as rentáveis e as deftdtárias 
por estado da federação; 

13- relação das empresas e das participações nas coliga
das e dos valores em reais de seu patrimOnlo liquido. 

Justificação 

como se sabe, no dia 1 o de janeiro foi assinado Protocolo 
de Entendimentos entre o Governo Federal e o Governo do Esta
do de São Paulo, visando ao equacionamento da situação do 
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Banco do Estado de S. Paulo S.A. (BANESPA). O referido proto
colo desaeve, em linhas gerais. um conjunto de meãldas, sujeitas 
as autorizações legais pertinentes, que uma vez implementadas 
permftirão o levantamento do Regime de Administração Especial 
Temporária a que se acha submetida aquela instituição financeira. 

O equacionamento da situação do Banespa passa pela so
lução da divida do estado de São Paulo junto àquela instituição. 
Nessa sentido, está previsto neste instrumento que metade da re
ferida dfvfda será refinanciada pelo Tesouro Nadonal e a outra 
metade quitada a partir da assunção, pelo estado, do passivo 
atuarial do Banespa e de programa de desmobiDzação e venda 
de ativos do estado de São P<fulo. 

Nesse contexto, está sumetido à apreciação do Senado 
Federal, e da Comissão de Assuntos econOmicos, solicitação do 
Estado de São Paulo para que possa contratar, junto à União, 
operação de crédito relativa a referido acordo de regularização da 
situação patrimonial e de 6quidez do Banespa. 

O Congresso Nacional, em particular o Senado Federal, 
consoante o disposto na Constituição Federal acerca de sua com
petência fiscalizadora, e a fim de levar a bom termo o exercido da 
competência privativa lhe atribufda pala Constituição Feder.tl -
autorização de operações de cré<frto de interesse dos estados e 
municfpios - necessita ter plena dência de todas informações re
lativas à situação patrimonial e de liquidez do Banespa. 

Todavia, não se encontram disponrvels no Congresso Na~ 
dona!. informações que lhe permita avaraa.r adequadamente o al
cance deste Programa COmo se sabe, qualquer decisão que o 
sanado Federal tome em relação ao Banespa vai desencadear 
uma avalanche de pedidos dos outros estados, cujos banoos es
taduais estão em situação parecida e vão querer o mesmo trata
mento do governo. Por isso precisa o Senado Federal ter informa~ 
ções suficientes pem a adequada apreciação do pleito do Gover· 
no do Estado de São Paulo, de forma a evitar-se que problemas 
semelhantes ressuifam no futuro. 

Não é demais enfatizar que. em reunião com o Conselho 
Diretor do Banespa, oomposto da Interventores do Banoo Central, 
um grupo de Senadores integrantes da CAE lhe so6citou uma sé
rie de infonnações e documentos relativos àquela instituição, sem 
que obtivesse êxito. 

Com vista à obtenção destas imprescidlveis Informações e 
documentos, estamos apresentando o presente requerimento, 
embasado no art. 38, parágrafos 2" e 4• de Lei n• 4.595, de 3t de 
dezembro de 1964, verbls: 

Art 38. As Instituições Fmanceiras conserVarão 

sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços 

prestados. 

Parágrafo 2i O Banco central do Brasil e as ins

tituições financeiras públicas prestarão informações ao 

Poder Legislativo, podendo, havendo relevantes moti

vos, solicitar sejam mantidas em reserva o sigilo. 

Parágrafo 411 OS pedidos de informações a que 

se refere os parágrafos ~ e 32 deste artigo deverão ser 

aprovados pelo Plenário da Câmara dos Deputados ou 

do Senado Federal e, quando se tratar de Comissão 

Par1amentar de Inquérito, pela maioria absoluta de seus 

membros. 

Como se depreende do referido dispositivo, o Senado Fe
deral diSpÕe de amparo legal à. obtenção de infonnações vitais 
para uma real avaliação da situação das contas do Banespa. 

Ciente de que a situação patrimonial e de liquidez do Ba· 
nespa careca de maiores esdarecimentos. é que requeiro seja 
encaminhado ao Sr. Presidente do Banco Central do Brasil e ao 
Conselho Dirator do Banespa este pedido de infonnações. 

Brasllia, 9 de abril de 1996. -Senador Osmar Dias. 

Oficio n• 5196-HGS 

À Sua Excelência o Senhór 

Senador José Samey 
Presidente do Senado Federal 

Brasfila, 17 de abnl de 1996 

Praça dos Três Poderes-Palácio do Congresso, Ed. Principal 

70165-900- Braslia-DF 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
De acordo com nonnas internas regulamentares deste Trf.. 

bunal, coube-me relataria do processo TC n• 003.908·96-8, ralati· 
vo à solicitação contida no 01. SF n• 477/96 do Senado Federal 
no sentido de que o Tribunal de Contas da União realize diligên
cias acerca do Memorando de Entendimentos firmados entre a 
União, representada pelo Ministério da Fazenda, Banco Central 
do Brasil e BNDES PartiCipações S.A, e o Governo do Estado de 
São Pauto, visando ao equacionamento da situação do BanCo do 
Estado de São Paulo S.A - BANESPA. 

Em análise preliminar dos elementos constantes do refert~ 
do processo, constate a necessidade de que sejam identificados 
os principais aspectos que se deseja abranger com a providência 
requerida 

Assim, com o obJetivo de melhor atender a solicitação de 
Vossa Excelência. julga indispensável que se esàareçam as 
questões que, no entender dessa casa, devam ser examinadas 
pelo Tribunal. 

Atenciosamente, Humbwm Guimarães Souto. 

COMISSÃO DE ASsUNTOS ECONÓMICOS 

OF JCAE-N' 086/96 

Excelentrssimo Senhor 
Senador José Samey 

Presidente do Senado Federal 

Nesta 
Senhor Presidenta, 

Brasma, 24 de abril de 1996 

Nos tennos do Artigo 90, XIII, do Regimento Interno do Se
nado Federal e em decorrência da aprovação por esta Comissão 
do Requerimento nR 18196~CAE, em aditamento ao Requerimento 
n 11 09196-CAE, ambos de autoria do Senador Osmar Dias, solicito 
a Vossa Excelência providências junto ao Tribunal de Contas da 
União no Sentido de que sejam realizadas, acerca do Memorando 
de Entendimentos firmados entre a União Federal e o Governo do 
Estado de São Pauk>, visando o equacionamento da situação do 
Banco do Estado de São Paulo; as seguintes diligêndas. 

1 - Análise dos balanços contábeis, para verificar a perfor
mance financeira da instituição; 

2 - confronto dos ativos x passivos de mesma maturação, 
para apurar a capacidade de honrar seus compromissos; e 

3 - anállse da Carteira de empréstimo e fndices de inadim
plência para detenninar a gestão de risco., 
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Atenciosamente, Senador Gilberto Miranda Batista, Pre-
sidente. 

REQUERIMENTO N" 18-CAE/96 

Nos lermos do ar11go 90, XIII, do Regimento Interno do Se
nado Federal, e em aditamento ao Requerimento n• 09196, apro
vado por esta Comissão, especlffco as diligências a serem proce
didas pelo Tribunal de Contas da União junto ao Banco do Es1ado 
de São Paulo- BANESPA, conforme solicitação contida no offcio 
n• 005196-HGS, daquele órgão: 

1 - Anáf1S8 dos balanços contábels, para verificar a perfor
man<:e financeira da instiluiçãb; 

2 - COnfronto dos ativos x passivos de mesma maturação, 
para apurar a capacidade de honrar seus compromissos; e 

3 - Análise da carteira de emprésllmo e Indicas de inadlm
plênda para detenninar a gestão de risco. 

Sala das Comissões- Senador Osmar Dias. 

OF. N2 SF 584196 

Em 24 da abril de 1996 

AS. Ex' o Sr. 

Marcos V"mfclos Rodrigues Viiaça 

Presidente do Tribunal de COntas da União 
Brasffia-OF 

Senhor Presidente, 
Em aditamento ao Offcio n• SF/477/96, de 29 de março ú~ 

timo, encaminho a Vossa EJccelêncfa o Requerimento n1 18-
CAE/96, do Senador Osmar Dias, aprovado, nesta data, pela Co
missão de Assuntos EconOmlcos desta Case, especificando as d~ 
lig~nclas a serem procedidas pelo Tribunal de Contas da União 
junto ao Banco do Estado de São Paulo- BANESPA. 

Cord""'lmente, senador José Samey, Presidente do sena
do Federal. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OF JCAE-N" 86196 

Excelentfssimo Senhor 
senador José Samey 
Presidente do senado Federal 

Nesta 
Senhor Presidenta, 

Brasnia, 24 de abril de 1996 

Nos termos do art. 90, XIII, do Regimento Interno do Sena
do Federai e em decorrência da aprovação por esta Comissão do 
Requerimento ng 18196-CAE. em aditamento ao Requer1mento nll 
9/96-CAE, ambos de autoria do Senador Osmar D~as. solicito a 
Vossa Exoelência providências junto ao Tribunal de Contas da 
União no sentido de que sejam realizadas, acerca do Memorando 
de Entendimentos firmado entre a União Federal e o Govemo do 
Estado de São Paulo, visando o equacionamento da situação do 
Banco do Estado de São Paulo; as seguintes diligências: 

1 - Análise dos balanços contábels, para verificar a perfor
mance financeira da instituiçãO; 

2 - Confronto dos atiVOs x passivos de mesma maturação, 
para apurar a c:;o.~acfdade de honrar seus oompromissos; e 

3 -Análise da carteira da Empréstimo e [ndices de inadim
plência para detenninar a gestão de risco. 

Atenciosamente, - Senador Gilberto Miranda Batista, 
Presidente. 

REQUERIMENTO N918-CAEI96 

Nos termos do art. 90, XIII, do Regimento lntemo do Sena
do Federal, e em aditamento ao Requerimento n11 9196, aprovado 
por esta Comissão, especifico as diligências a serem procedidas 
pelo Tribunal de Contas da União junto ao Banco do Estado de 
São Paulo- BANESPA, conforme sqlici)ação contida no Oficio n• 
5196-HGS, daquele órgão: 

1 -Análise dos balanços contábefs, para verificar a perfor
mance financeira da instituição; 

- 2 - COnfronto dos ativos x passivos de mesma maturação, 
para apurar a capacidade de honrar seus compromissos; e 

3- Análise da carteira de Empréstimo e índices de lnadim
plênda para determinar a gestão de risco. 

Sala das Comissões,. - Osmar Dias. 

OF. SF/701196 

Em 14 de mato de 1996 

Excefentfssimo Senhor 
Marcos Vinfclos Rodrigues Vilaça 
Presidente do Tribunal de Contas da União 

Bras~ lia- DF 
Senhor Presidente 
Encaminho a Vossa Excelência o Ofrcio n11 094/96, de 14 

do corrente, da Comissão de Assuntes Eoonômicos desta casa, so-
licitando que sejam suspensas as diligências solicitadas aliavés do 
Requerimento n• 18196-CAE, acerca do Memorando de entendi
mentos firmado entre a União Federal e o Governo do Estado de 
São Paulo, visando o equacionamento da situação do Banco do Es
tado de São Paulo. Encaminho, também. em anexo, cópia do R&
quermenlo n•19196-CAE, aprovado pala referida comissão. 

Cordialmente -Senador Julio Cempos, 22 Vioe-Presidente 
do senado no exercfcio da Presidência. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OF./ CAE- N" 094196 

Exoelentlssimo Senhor 

Senador José Sarney 
Presidente do semdo Fedaral 

Nesta 
Senhor Presidente, 

Brasma, 14 de maio de 1996 

Nos termos regimentais e em decorrência da aprovação 
por esta Comissão do Requerimento n11 19/96-cAE,de autoria 
do Senador Epltacio Cafeteira, solicito a Vossa Excelência pro
vidências junto ao Tribunal de Contas da União no sentido da 
que sejam suspensas as diligências solicitadas, através do Re
querimento nll 18196-cAE, acerCa do Memorando de Entendi
mento flnnado entre a União Federal e o Governo do Estado de 
São Paulo, visando o equacionamento da situação do Banco do 
Estado de São Paulo. 

Atenciosamente- Senador Gilberto Miranda Batista, Pre-
sidente. 

REQUERIMENTO N" 19196-CAE 

Nos tennos regimentais, solicito que sejam declinadas as 
diligências solicitadas junto ao Tribunal de Contas da União atra
vés do Requerimento n~~' 18/CAE/96. 

Saia das Comissões 14-5-96.- Senador EpHaclo catetel-
ra. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercfcio, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 

OF. N• 284/96-GLPFL Brasma, 8 de maio de 1996 

Senhor Presidente, · 
Comunico a V. Eix' haver cedido, ao PSL, a 

vaga deste partido, ocupada por mim •. como Suplen
te, na Comissão Temporária destinada a elaborar os 
projetos de lei reguladores do texto constitucional al
terado pelas Emendas Constttucionais n•s 5, 6, 8 e 9 
de 1995. 

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão, 
Uder do Partido da Frente Liberal - PFL. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - O offcio 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Romeu 
Tuma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 466, 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 Constttuição Federal, re
queiro seja encaminhada ao Exm• Sr. Ministro dos 
Transportes a seguintes solicitação de informações. 

Em tempo: as informações que abaixo solicito 
referem-se aos recursos destinados ao Ministério 
dos Transportes e ao DNER com a aprovação do PL 
n• 32195, no Congresso Nacional, que foi transfor
mado na Lei n• 9.121/95, conforme preliminarmente 
os discriminamos: 

39.101 - Ministérios dos Transportes 
16.090.0567.1620.0021 - Construção da hidra

via Araguaiarr ocantins trecho Xambioá-Marabá. 
Investimentos: GND = 4 R$375.000,00 
39.201 - Departamento Nacional de Estradas 

de Rodagem -
16.088.0538.2425.0018 - Conservação pre

ventiva, rotineira e emergencial no Pará. 
Investimentos: GND = 4 R$1 0.050.000,00 
16.088.0537.1204.0165-BR-222/PA Marabá-

Dom Eliseu. 
Investimentos: GND =4 R$8.300.000,00 
16.088.0537.1204.0641 - BR-163/PA Santa

rérn-Rurópolis. 
Investimentos: GND = 4 R$9.000.000,00 

16.088.0537.1204.0678-BR-230/PA SubStitui
ção de Obra de arte especial na rodovia Transama
zõnica. 

Investimentos: GND = 4 R$5200.000,00 
16.088.0537.1296.0704-BR-153/PA Trecho 

São Geraldo do Araguaia-Marabá. 
Investimentos: GND = 4 R$4.000.000,00 
Assim, solicito informações sobre as seguintes 

questões, discriminando os recursos e os detalhes 
de sua aplicação, ttem por item: 

1. Os recursos já estão disponfveis no Ministé
rio dos Transportes e no DNER? 

2. Qual a programação de utilização destes re
cursos? 

3. Quais os valores destinados a a) serviços 
sob responsabilidade de empresas privadas; b) con
vênios com prefeituras ou c) convênios com Bata
lhões de Engenharia do Exérctto ou de Infantaria de 
Selva? {solicito uma relação com nomes de entida
des; valores dos convênios/serviços; prazos e discri
minações das obras e situação aluai). 

4. Já foram realizados processos licitatórios ou 
outros ainda estariam em andamento ou a serem 
realizados? Quais? A que obras se referem? · 

5. Das licitações feitas, quais foram as empre
sas vencedoras? Que obras lhes foram destinadas? 
As obras já começaram? 

6. Há convênios estabelecidos com o Governo 
do Estado do Pará? Em que valores e a que se des
tinam? Qual é a situação de cada um deles? 

7. Os recursos também serão destinados à re
construção do trecho ltattuba'-'acareacanga, na ro
dovia BR-230 (fransamazõnica) que está intrafegá
vel há mais de 1 O anos? Em caso afirmativo, os re
cursos serão suficientes para tomar aquele trecho 
transitável? 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996. - Se
nador Ademir Andrade. · 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido será despachado à Mesa Diretora 
para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do 
Regimento Interno. 

. Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Romeu 
Tuma. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N° 467, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, alfnea b, do Regimento 

Interno, requeiro urgência para o PLCf123/95, que 
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altera dispositivos da Lei n• 8.436, de 25 de jÍmho de 
1992. que institucionaliza o programa de crédito 
para estudantes carentes. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996. -
Hugo Napoleão - Geraldo Melo - Elcfo Alvares -
Valmir Campleo - Jader Barbalho. 

REQUERIMENTO N2 468, DE 1996 

Senhor Presidente, • 
Requeiro, nos terhlos do artigo 336, alínea b, 

urgência na tramitação do PRS n• 44/96, que autori
za a República Federativa do Brasil a contratar ope
ração de crédito externo, no valor equivalente de até 
US$450,000,000.00, com o Banco lnteramericano 
de Desenvolvimento.- 810, destinado a financiar 
parcialmente o Projeto de Modernização da Rodovia 
São Paulo-Curiliba-Fiorianópolis. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996.- Ge
raldo Melo - Edison Lobão - Valmir Campelo -
José Eduardo Outra - Nabor Júnior - Esperidlão 
Amin. · · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os re
querimentos lidos serão votados após a Ordem do 
Dia, na forma do disposto no art. 340, 11, do Regi
mento Interno. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Pro-
jetes de Resolução n•s 46, 47 e 48, de 1996, cujos 
pareceres foram lidos anteriormente, ficarão sobre a 
mesa durante cinco dias úteis a fim de receber 
emendas, nos termos do art. 235, 11, f, do Regimento 
Interno combinado com o art. 42 da Resolução n• 37, 
de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Presen
tes na Casa 71 Srs .. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único. 

Requerimento n• 407, de 1996. 
Votação, em turno único, do Requerimento n• 

407, de 1996, do Senador Beni Veras, solicitando, 
no5; termos 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. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Os Projetes de Lei do Senado n"s 71, de 1993, 

e 288, de 1995, passam a tramitar em conjunto e re
tomam à Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra p!ra uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para um 
breve comunicado, de acordo. com o nosso Regi
mento, o Senador Eduardo Suplicy tem cinco minu
tos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador Júlio Campos, o Governo 
Federal, sob a alegação de diminuir o déficit público 
e buscar maior eficiência, vendeu as usinas siderúr
gicas a um pteÇo que pode ser considerado de pai 
para filho. Por exemplo, o Bárico Bozano Simonsen 
S.A. pagou em 1991 e 1992, por ações da Usiminas, 
CST e Cosipa, US$246,2 milhões em moedas que 
têm sido apelidadas de moedas podres e que valiam 
no mercado 40% do valor de face, ou seja, R$98,48 
milhões. 

Atualmente, esse mesmo banco está entabu
lando conversações com a Previ, Entidade de Previ
dência dos Funcionários do Banco do Brasil tentan
do vender-lhe, por mais de 650 milhões, a~ ações 
dessas siderúrgicas. . 

Precisamos compreender melhor a natureza 
dessas entidades de previdência fechada que têm 
alguma forma de controle por parte do Executivo e, 
portanto, do próprio Legislativo. Existe a Secretaria 
de Assistência Complementar, que tem por respon
sabilidade acompanhar aquilo que se passa nas en
tidades de previdência fechada, tais como, a Previ, a 
Valia, a Funcef, enfim, uma série de entidades de 
previdência fechada que já foram objeto de Comis
são Parlamentar de Inquérito na legislatura passada. 
Hoje, estamos observando o Governo Fernando 
Henrique dizendo a essas entidades que podem 
comprar determinadas empresas e que não podem 
comprar outras. Em que medida, portanto, está ha
vendo de fato. uma privatização, quando a Previ, a 
Valia ou qualquer dessas entidades adquire o con
trole de alguma empresa do setor petroquímica ou 
do setor siderúrgico ou seja de qualquer outro? Es
taria ar havendo uma semi-estatização pela porta 
dos fundos e com um lucro fantástico para um banco 
que, primeiro, comprou ações com as denominadas 
moedas podres e, agora, poderia estar vendendo 
estas ações por um valor muito maior, em função da 
ação de uma entidade de previdência fechada que 
está agindo sob a orientação do Executivo? 

Por outro lado, o BNDES marcou para o próxi
mo dia 21 o leilão de privatização da Ught - Compa
nhia de Eletricidade do Rio de Janeiro -, ocasião em 
que até 30% do valor da empresa poderá ser pago 
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com moedas podres. Inicialmente, o edital de privati
zação proibia o uso desses papéis. Considerando 
que, na última semana, o Supremo Tribunal Federal 
concedeu liminar ao consórcio Transoon-Amurada 
no sentido de permitir que ele utilize 100% de suas 
moedas podres na compra da Light, seria importante 
aqui que viéssemos alertar o Governo para que es
pere o julgamento de mérito desta ação antes de 
vender a empresa para que novamente não se repi
ta aqui o que ocorreu n6 setor siderúrgico. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa

se, agora, à apreciação do Requerimento n• 468, de 
1996, de urgência, lido no Expediente, para o Proje
to de Resolução n• 44196. 

Em votação o requerimento. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 

palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao Senador Pedro Simon para encami
nhar a votação. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. PrE!
sidente, quero encaminhar favoravelmente à vota· 
ção e dizer da importância desse projeto de resolu
ção. 

O meu voto é favorável à urgência; votaremos, 
a Bancada do Rio Grande do Sul e eu, favoravel
mente ao projeto. 

Acho que a duplicação da BR-1 01, que liga 
São Paulo a Rorianópolis, é talvez uma das obras 
mais importantes e das mais necessárias. 

Tenho certeza que a mesma simpatia com que 
nós todos do Senado estamos votando tão importan
te matéria teremos depois, quando votaremos tam
bém a continuação dessa estrada no trecho que sai 
de Florianópolis e chega ao nosso Rio Grande do 
Sul. 

Creio, Sr. Presidente, que a representação do 
Rio Grande do Sul vota sim, tranqüilamente, porque 
acha que é justo para São Paulo, Curitiba e Roria
nópolis; mas entende que será justo, depois, que a 
estrada de Florianópolis chegue ao nosso Rio Gran
de do Sul. 

Nesses termos, votamos favoravelmente ao 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador Esperidião Amin, do PPB, 
para encaminhar o requerimento de urgência. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en· 
caminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Sr>s e Srs. Senadores, como já disse o nosso nobre 

e ilustre vizinho e amigo Senador Pedro Simon, 
acho que o Plenário do Senado estará praticando 
um ato de justiça, primeiro, com a· Uniãci, ·qué é a to
madora do empréstimo, segundo, com os Estados 
de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, terceiro, 
com o meu Estado, pois esta rodovia: é ·a rodovia da 
morte. 

As estatfsticas de mortalidade que a precarie
dade dessa rodovia exibe são constrangedoras para 
o Pafs. Por isso, pe(!Tlito-me nãp apenas manifestar
me favoravelmente à urgência, mas quero fazer dois 
acréscimos, um já antecipando o mérito. 

O parecer que vamos apreciar, uma vez apro
vada a urgência, é da lavra do Senador Vilson Klei
nübing, com a minha assinatura também e cóm a do 
Senador Casildo Maldaner, o que mostra até o cará
ter de interesse suprapartidário que esta necessida-
de provoca. · 

A segunda observação é que quero· me con
gratular com o Senador Pedro Simon, que não pediu 
vista, ao contrário de um outro Pedro que pediu vista 
do projeto na Comissão de Assuntos Económicos: 

Muito obrigado. 
O SR. PEDRO PIVA- Sr. Presidente, peçO a 

palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. 

Ex" a palavra. 
O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP. Para encami

nhar; Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, quero dizer da minha satisfação 
em aprovar o requerimento de urgência deste proje
to. 

Pedi vista no dia em que ele foi apresentado à 
Comissão de Assuntos Econõmicos, emocionado, 
sim, com a mortalidade e com a precariedade da es
trada. É uma estrada que, como o Senador Amin 
acaba de dizer, liga Santa Catarina a São Paulo. 
Portanto, meu Estado está ligado à estrada da morte 
que une os dois Estados. 

Fico muito feliz de estar aqui e de ver votado 
junto com o meu requerimento de urgência, no caso 
do Banespa, o requerimento de interesse de Santa 
Catarina, Estado do qual me orgulho de·ser cidadão 
honorário. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação 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 subsequente, nos 
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tennos do art. 345, inciso 11 do Regimento Interno, 
combinado com o·art. 42 , da Resolução n• 37, ·de 
1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa
se, agora, à apreciação do Requerimento n• 467, de 
1996, de urgência, lido no Expediente, para o Proje
to de Lei da da Câmara n• 123195. 

Trata-se do projeto que aHera o dispositivo da 
Lei n• 8.436, de 25 de junho de 1992, que institui o 
programa de crédito eaucativo para os estudantes 
carentes. É de mérito especial esse projeto. 

Em votação o requerimento de urgência.(Pau-
sa) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados.(Pausa) 

Aprovado. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Peço 

verificação de votação, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Já de

clarei aprovado o projeto. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Então, peço verifi· 

cação de votação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Qual a 

razão? 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 

não tenho aqui o avulso, não conheço o projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em um 

segundo a Mesa Diretora poderá fornecê-lo. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Gosta

ria de dizer para V. Ex" que sou o autor da redação 
do Projeto da Lei do Crédito Educativo, de autoria do 
Deputado Victor Faccioni, do Rio Grande do Sul. Foi 

relatada na Câmara pela então Deputada Ângela 
Amin. Fui o relator aqui no Senado e gostaria de sa
ber qual é a modüicação que querem fazer, já que o 
Governo nem paga o crédito educativo. 

Sr. Presidente, nada tenho a objetar quanto à 
urgência, quanto ao mérito falarei depois. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprova-
do. 

A matéria a que se refere figurará na Ordem do 
Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11 do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4° da Resolução 37, de 1995, 
do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência convoca sessão deliberativa extraordinária a 
realizar-se às 18h47min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item único 

REQUERIMENTO N° 407, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
407, de 1996, do Senador Beni Veras, solicitando, 
nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos 
Projetes de Lei do Senado n•s 71, de 1993, e 288, 
de 1995, por tratarem de matérias que versam o 
mesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h46min) 

Ata da 66ª Sessão Deliberativa 
Extraordinária, em 14 de maio de 1996 

2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência do Sr. Júlio Campos 

ÀS 18 HORAS E 53 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Cartos Magalhães 
Antônio Carlos Valladares - Bello Parga - Benedita 
da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Cartos 
Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy- Elcio 
Alvares - Emma Fernandes - Epitácio Cafeteira -
Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando 

Bezerra - Aaviano Melo- Francelino Pereira- Frei
tas Neto -Geraldo Melo- Gerson Camata - Gilber
to Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira 
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Íris Rezende 
Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França 
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro 
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Bonifácio - José Eduardo Outra - José Eduardo 
Vieira -José Fogaça -José lgnácio Ferreira - José 



00458 ANAIS 00 SENADO FEDERAL Maio de !996 

Roberto Arruda - Júlio Campos - Lauro Campos 
Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara- Lú
dio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Júnior- Osmar Dias - Pedro Piva 
Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção 
Renan Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá 
Romeu Tuma ·_ Ronaldo Cunha Uma - Sebastião 
Rocha- Teotônio Vilela Filho -Totó Cavalcante
Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Or-
nelas \ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 71 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a 
palavra o nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
como agora os nossos trabalhos são transmitidos 
pela televisão e tem muita gente aqui, seria bom di
zer que vamos fazer três sessões extraordinárias e 
que não ganhamos jetom algum. É bom esclarecer 
esse detalhe, porque tem gente assistindo à televi
são. V. Ex" encerra e reabre. É bom que saibam que 
vamos fazer hoje quatro sessões e que, de acordo 
com o Regimento Interno, só se pode pedir urgência 
para uma ou duas matérias por sessão, mas que 
não há nada de excesSo a não ser o nosso trabalho. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a 
palavra o nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - É bom esclarecer 
que nem para os presentes, quanto mais para os au
sentes. (Risos) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esta 
Presidência comunica à Nação brasileira, ao povo 
do nosso Pafs, que, realmente, as sessões extraor
dinárias que esta Casa realiza neste instante não 
são pagas pelo Erário. Todas as matérias discutidas 
em caráter extraordinário estão devidamente instruf
das pelas Comissões Técnicas desta Casa do Con
gresso Nacional. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Romeu 
Tuma: 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N° 469, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, b, do Regimento ln

temo, requeremos urgência para o Projeto de Reso
lução n• 45, decorrente da aprovação da Mensagem 
n• 322, de 1995 (n" 1.047195, na origem), •que solici
ta ao Senado Federal para que seja autorizada a 
operação financeira de reescalonamento de créditos 
brasileiros junto à República de Angola". 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996. -
Hugo Napoleão, PFL- Valmlr Campelo, PTB- Ja
der Barbalho, PMDB- Geraldo Melo, PSDB. 

REQUERIMENTO NO 470, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, b, do Regimento ln

temo, requeremos urgência para o Projeto de Reso
lução n" 46, decorrente da aprovação da Mensagem 
n• 113, de 1996 (Mensagem n• 69, de 12-1-96, na 
origem) "do Senhor Presidente da República, pro
pondo ao Senado Federal seja autorizada a opera
ção financeira de reescalonamento da dfvida do <;>o
vemo do Gabão para com a República Federativa 
do Brasil, nos termos das Atas de entendimento fir
madas no âmbito do Clube de Paris. • 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996. -
Hugo Napoleão, PFL- Valmlr Campelo, PTB- Ja
der Barbalho, PMDB- Geraldo Melo, PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esses 
requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, 
na forma do disposto no art. 340, 11, do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa
se à 

ORDEM DO DIA 

HemÚnlco 

REQUERIMENTO N° 423, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
423, de 1996, do Senador Waldeck Omelas, solici
tando, nos termos regimentais, que sobre o Projeto 
de Lei do Senado n• 206, de 1995, de autoria do Se
nador Humberto Lucena, que dispõe sobre aloca
ção, em depósitos especiais remunerados, de recur
sos da disponibilidade financeira do Fundo de Am
paro ao Trabalhador- FAT, na Caixa Económica Fe
deral, e dá outras providências, além da Comissão 
constante do despacho inicial, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Sociais. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
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Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n• 206, de 1996, 

vai à Comissão de Assuntos Sociais. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgota

da a matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen

to n• 469, de 1996, de urgência, lido no Expediente 
para o Projeto de Resolução n• 45. Trata-se de Men
sagem do Presidente da República sobre reescalo
namento de créditos brasileiros junto à República de 
Angola. 

O avulso encontra-se na mesa. 
Em votação o requerimento. 
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 temnos do art: 345, 
item 11, do Regimento Interno, oombinado com o art. 
42 da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Passa
se à apreciação do Requerimento n• 470, de 1996, 
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de 

Resolução n• 46. Trata-se de Mensagem do Senhor 
Presidente da República propondo ao Senado Fede
ral que seja autorizada operação financeira de rees
calonamento da dfvida do Governo do Gabão para 
com a República do Brasil, nos temnos de Atas de 
Entendimento firmadas no âmbito do Clube de Paris. 

· Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam pemnane

çam sentados~ (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento; a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do Dia do segundo dia útil 
subseqüente, nos temnos do art. 345, inciso 11 do Re
gimento Interno, combinado do o art. 4° da Resolu
ção n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a 
sessão, convocando uma deliberativa extraordinária, 
que se realizará imediatamente após o término des
ta, destinada à apreciação de requerimento de ur
gência. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh52rrin.) 

Ata da 67ª Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 14 de maio de 1996 

2" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos e Romeu Tuma 

As 18 HORAS E 53 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães 
Antônio Carlos Valladares - BeiJo Parga - Benedita 
da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos 
Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Couti
nho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy- Elcio 
Álvares - Emma Fernandes - Epitacio Cafeteira -
Erandes Amorim- Esperidião Amin - Fernando Be
zerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto 
Miranda - Gilvam Borges - Guilhemne Palmeira 
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - [ris Rezende 
Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França 
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro 
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 

Bonifácio - José Eduardo Outra - José Eduardo 
Vieira -José Fogaça- José lgnácio Ferreira- José 
Roberto Arruda - Júlio Campos - Lauro Campos 
Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Lú
dio Coelho Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Júnior- Osmar Dias - Pedro Piva 
Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção 
Renan Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá 
Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma- Sebastião 
Rocha - Teotônio Vilela Filho - Totó Cavalcante 
Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Or
nelas 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 71 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma. · 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 98, DE 1996 

Dispõe sobre antecijlaÇão de come
moração de feriados e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacionar decreta: 
Art. 12 Serão comemorados por antecipação, 

nas segundas-feiras, os feriados que caírem nos de
mais dias da semana, com exceção dos que ocorre
rem nos ~.ábados e domingos e dos dia 1° de janeiro 
(Confraternização Universal), 7 de setembro (Inde
pendência), 25 de dezembro (Natal) e Sexta-Feira 
Santa. 

Parágrafo único. Existindo mais de um feriado 
na mesma semana, serão eles comemorados a par
tir da segunda-feira subseqüente. 

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
de sua publicação. 

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

Art. 42 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

A miscigenação ocorrida entre negros, bran
cos, índios e amarelos marcou profundamente, tam
bém, não só a etnia brasileira, mas, principalmente, 
os costumes. 

Em novembro de 1808, D. João VI, promulgou 
lei que permitia a posse de terras por estrangeiros. 
Esta lei visava facilitar a ocupação do sul do pais. 
Iniciou-se, assim, um crescente processo imigrató
rio. Esses estrangeiros, inicialmente, viviam em co
munidades fechadas. A partir dar, começam também 
a se miscigenar. 

A partir dessas miscigenações começam a ser 
incorporadas, também, datas à cultura brasileira, 
ainda que em pequenas comunidades, trazidas dos 
seus países de origem. · 

O Brasil, em razão das várias datas nacionais 
cívicas e religiosas, possui um calendário contendo 
muitos feriados. Ocorre que este projeto visa ressus
citar uma experiência que deu certo através da Lei 
n• 7.320, de 11 de junho de 1985 (revogada), que ti
nha como objetivo tomar a semana mais produtiva, 

transpondo as comemorações do meio da semana 
para a segunda-feira subseqüente. 

Como exemplo recente, tivemos a comemora
ção do dia do trabalho -.1• de maio- que ocorreu 
numa quarta-feira. 

Diante do exposto, espero merecer o apoio dos 
nobres pares para essa proposição. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996.- Se
nador caslldo Maldaner. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

LEI N° 8.087, DE 29 DE OUTUBRO DE 1990 

Revoga a Lei nO 7 .320, de 11 de ju
nho de 1985, que dispõe sobre antecipa
ção de comemoração de feriados e dá 
outras providências. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 33, DE 1981 

(NO 3.31on7, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre as comemorações dos 
feriados, e dá outras providências. · 

oooooo••••oouuonooooooooooo .. u .. ouoooooooooo•ooouuuooooooooooo,oo 

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

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pro
jeto será remetido à Comissão de Constiluição, Jus
tiça e Cidadania para os estudos finais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tu ma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 471, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Ofício S n• 
14, de 1996 (Ofício PRESI n• 0642, de 7-3-96, na 
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, 
encaminhando solicitação do Governo do Estado de 
São Paulo, para que possa constituir garantias para 
obter financiamento, a ser concedido pelo Tesouro 
Nacional, destinado à liquidação de metade de sua 
dívida junto ao Banco do Estado de São Paulo S. A. 
- BANESPA, no valor de R$7.500.000.000,00 (sete 
bilhões e quinhentos milhões de reais), em 15-12· 
95. (PRS n• de 1996). 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1996. - Já
der Barbalho - Geraldo Melo - Romeu Tuma -
Edson Lobão - Valmir Campelo - José Eduardo 
Outra. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Srs. 
Senadores, esclareço que este requerimento refere
se à dívida do Governo do Estado de São Paulo jun· 
to ao Banespa, para que ninguém alegue depois que 
está votando sem tomar conhecimento desse fato. 
Estamos dando urgência ao pedido do Governo do 
Estado de São Paulo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ord{m. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conce· 
do a palavra a V. Ex". 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con· 
sidero esse requerimento, que não assinei, uma 
maldade contra o Estado de São Paulo e o Senador 
Pedro Piva. 

Para mostrar que ninguém mais sabe quantos 
zeros há no valor expresso, o requerimento omitiu 
três zeros da cifra. 

V. Ex", homem que sabe dessas coisas, confi· 
ra, por gentileza, se no requerimento, subscrito pe. 
los líderes, estão ou não estão faltando três zeros. 

O Sr. Eduardo Suplicy · O extenso está corre-
to. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ou seja, vamos 
ser bem claros: se é para não pagar, pode ter tantos 
zeros quantos queira, não é, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re- · · 
querimento é bem claro. Estão faltando três zeros na 
parte numérica, mas no extenso está escrito: sete bi· 
lhões e quinhentos milhões de reais, em 15 de de
zembro de 1995. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação do reque
rimento. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conce
do a palavra a V. Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT.SP. Para en· 
caminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
eu gostaria apenas de assinalar que aqueles que 
trabalham no Banespa estão acompanhando com 
extraordinário interesse a votação dessa matéria e 
assim o farão até que se conclua, provavelmente na 
próxima quinta-feira, conforme está previsto, esse 
entendimento entre o Governo Federal e o Governo 
do Estado de São Paulo relativamente à garantia de 
sobrevivência daquela instituição. 

Se a energia de todos aqueles que trabalham 
no Banespa se mantiver, e inclusive redobrar com a 
normalização das ações do banco, poderemos ter a 
convicção de que as previsões daqueles que imagi· 
nam não ser possível o cumprimento desse entendi· 

mento estarão superadas. O próprio Senador Espe
ridião Amin pod::~á ter a surpreendente revelação 
dentro de alguns meses, assim como o Senador Ro
berto Requião. 

Uma vez normalizadas as ações do Banespa, 
inclusive com a determinação do Governador Mário 
Covas de fazer com que o Banespa tenha uma ad· 
ministração muito mais aberta e democrática, trans
formando-se num banco administrado de forma 
transparente e com.a participação de diversos seg
mentos da sociedade, para tomar-se um efetivo ban· 
co público, temos a certeza de que todas as dificul· 
dades havidas em anos, e nesses meses de inter· 
venção, serão superadas. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su· 
p/icy, o Sr. Júlio Campos, 2g Vice·Presiden· 
te, residência, que é ocupada pelo Sr. Ro· 
meuTuma. 

O SR. JÚUO CAMPOS - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL·MT. Para er\ca· 
minhar a votação. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores, deixei a Presidência desta sessão para bcu· 
par minha cadeira de Senador por Mato Grosso, a 
fim de dizer que não sou contra a urgência requerida 
pelos líderes do PMDB, do PSDB, do PFL, do PTB, 
do PT, do PSL com relação à votação que permite 
ao Tesouro Nacional fazer um financiamento ao Go
verno do Estado de São Paulo, para a liquidação da 
metade de sua dívida, junto ao Banespa, no valor de 
R$7.500 bilhões. 

Gostaria que esse privilégio, que está sendo 
concedido pelo Governo Federal ao Estado de São 
Paulo, seja também dado a outros Estados brasifei-
ros. 

Considero boa a negociação que ambos fa· 
zem, tanto o Governo de São Paulo como o Gover· 
no Federal, mas espero que os outros Estados tam
bém recebam tratamento especial. O Banco do Es
tado de Mato Grosso deve ter os mesmos privilégios 
nesse sentido, as mesmas vantagens, e gozar des
ses mesmos benefícios. 

Lamento também que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, do qual fui eleitor, pois participei 
de sua votação, ainda não se tenha sensibilizado e 
não tenha tomado providências no sentido de viabifi· 
zar a rolagem das dívidas dos Estados brasileiros, 
principalmente as do meu Estado. Mato Grosso re
solveria todo o seu problema, toda a sua crise eco-
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nômica, com apenas um empréstimo de US$300 mi
lhões e pagaria juros até mais attos. Aceitamos pa
gar juros de 8 a 10% ao ano, e não pleiteamos as 
vantagens que esse empréstimo dá. Mesmo assim, 
independentemente de reivindicar o justo direito, que 
Mato Grosso também quer, queremos dizer que 
apoiamos o pedido de urgência, porque o caso do 
Banespa precisa ser resolvido logo. 

Aliás, já tardou o Senado Federal em dar ao 
Banespa essa oportun~ade. Se tivéssemos votado 
isso em janeiro, talvez, essa dívida já tivesse sido 
renegociada. 

O Sr. Esperidião Amin - Mas não podíamos 
votar, porque a matéria não estava aqui, Senador 
Júlio Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS- Quero, nesta oportu
nidade, dizer que apóio a urgência e me congratulo 
com o eminente Senador Pedro Piva pelo esforço 
feito no sentido da aprovação desse projeto pelo 
Plenário do Senado na próxima semana, nO mais 
tardar na quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao Senador Pedro Piva, para encami
nhar. 

O SR. PEDRO PIVA (PSDB.SP. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) - Em primeiro lugar, 
queria agradecer ao Senador Júlio Campos. Não é a 
mim que V. Ex" tem de cumprimentar, mas ao Esta
do de São Paulo e à Federação. Penso que esse é o 
caminho para o entendimento, para que todos os 
Estados possam ter as mesmas condições que o 
Estado de São Paulo tem hOje. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -Tem a 

palavra o Senador Totó Cavalcante, por cinco minu
tos, para encaminhar. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB-TO. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, gostaria de usar da palavra apenas para registrar 
a posição da Bancada do novo Estado do Tocantins: 
enquanto se libera para São Paulo R$7,5 bilhões 
para salvar o Banespa, gostaríamos de receber pelo 
menos R$200 milhões, para ajudar a construir uni
versidades, para ajudar as obras de infra-estrutura 
da Capital. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é bom 
lembrar que o Presidente da República tem uma 
obrigação constitucional para com os Estados re
cém-criados. A União deve repassar recursos para 
implantação e manutenção desses Estados durante 
um período de dez anos e até hoje não repassou 
um vintém. · 

O Estado do Tócan~ns é diferente dos outros 
Estados que eram territórios. Amapá e Rondônia ti
nham uma situação diferente: o Governo federal 
mantinha lá o Exército, as faculdades, enfim, pagava 
todo o funcionalismo do Estado. O Estado do Tocan
tins foi desmembrado de Goiás e começou da esta
ca zero, sem energia, sem estradas, sem faculda
des. 

Enfim, Srs. Senadores do eixo-sul, fico feliz 
quando Santa Ca!<lrina e Espírito Santo aqui se 
reúnem e agradecem a duplicação de uma estrada 
para o Rio Grande do Sul, enquanto nós continua· 
mos à mercê de recursos para construção de es
trada para penetração - e não duplicação - e tam
bém para recuperação da Belém-Brasília, que liga o 
eixo-norte ao eixo-sul no coração da Pátria. Não te
mos recursos. Talvez a Belém-Brasma possa ser 
chamada a "estrada da morte", mas, não te-mos a 
'grande imprensa•. 

Quero dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. 
Senadores do eixo-sul que vale o seu voto e a 
sua reivindicação e que me associo ao Senador 
Júlio Campos pelo seu idealismo, por estar ao 
lado de São Paulo, porque, se São Paulo parai', 
pára o Brasil. Tocantins pede pouco. Queremos 
fazer grande esforço no sentido de liberar recur
sos para Tocantins, que, graças ao idealismo do 
Governador Siqueira Campos, está fazendo das 
tripas coração para apresentar ao Brasil um Es
tado enxuto e mostrar como se administra numa 
crise de transição. 

Eram essas as minhaS considerações, Sr. Presi
dente. 

Meu voto é favorável à urgência. 

Durante o encaminhamento do Sr. Totó 
cava/cante, o Sr. Romeu Tuma. deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Júlio campos, 2Q Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra primeiramente ao Senador Roberto Re
quião. Em seguida, falarão os Senadores Romeu 
Tu ma, Esperidião Amin e José Bonifácio. 

S. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, minha colaboração com o Senador Pe
dro Piva é não pedir verificação de quorum, deixar 
que o requerimento de urgência seja aprovado sem 
quorum no Senado Federal. -

Quero reafirmar que esse empréstimo a São 
Paulo, essa assunçãopelo Governo Federal dessa 

- dívida, a dação em pagamento são matérias de fie-
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ção. São pagamentos feitos com bens fora do mer
cado, bens públicos que certamente são federais, 
como o Aeroporto de Guarulhos, e o resto do Brasil 
não vai sequer receber uma diminuição na taxa de 
embarque. 

O Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso deveria ter tratado o Banespa e o Estado 
de São Paulo com a mesma generosidade com que 
tratou o Económico e o Nacional. Há 17 meses, o 
Banco Central está no; Banco do Estado de São 
Paulo para resolver o problema de organização, do 
número de agências e do equilíbrio de funcionários. 
Nem uma medida séria e efetiva foi tomada, mas o 
Senado Federal vai votar a urgência e se discute o 
prejuízo que o Senado da República deu a São Pau
lo com o retardamento, por alguns dias, da solução. 

O Senador Eduardo Suplicy nos pede que con
fiemos nos bancários do Banespa, que vão levantar 
o banco dentro de um prazo restrito. Pobres bancá
rios que, nessa farsa, vivem a tragédia do desem
prego próximo e que não são responsáveis pela si
tuação económica do País, não são responsáveis 
pela inadimplência e pela quebradeira das empresas 
e não serão responsáveis amanhã, corno não são 
responsáveis hoje, pela s~uação em que o banco se 
encontra. 

Pela manhã, na Comissão de Assuntos Eco
nómicos, registrei o meu espanto com a interdição 
de bens dos últimos diretores, a partir de um corte 
no tempo, esquecendo os promotores da interdi
ção que 47.6% dos prejuízos do Banespa foram 
feitos em datas anteriores, quando o _meu desafeto 
político, Orestes Quércia, não era Governador do 
Estado, tampouco o Fleury. A interdição surge a 
partir de determinado momento: esqueceram de 
um Governador, que se chamava Franco Montoro, 
homem seriíssimo, esqueceram de um Secretário, 
que se chamava José Serra, hoje Ministro do Pla
nejamento. 

Estamos, sem sombra de dúvida, vivendo 
uma farsa. Esse banco está recebendo socorro em 
véspera de eleição, mas, pela própria razão das 
próximas eleições municipais, não será saneado. 
As agências e os postos não serão diminuídos, a 
situação se agravará, e a tragédia dos funcioná
rios vai ocorrer no próximo ano, quando, ar sim, vi
rão os cortes pesados, e o Senado· da República 
novamente irá discutir a rolagem de dívidas, o furo 
de R$3 bilhões. Tudo, evidentemente, responsabi
lidade do tucanato que nos dirige no País. O tuca
nato transgénico do bico dourado, tão generoso 
com bancos privados, tão cruel com São Paulo, 

com o BANESPA e com o Senado da República, vai 
assumir a irresponsabilidade de muitos governos, 
votando uma bobagem, uma farsa, uma ficção de re
cuperação de um Banco que vai quebrar logo mais 
adiante. 

· Não vou votar a urgência. Também não votarei 
contra. A minha colaboração ao Senador Pedro Piva 
é não pedir, neste fim de tarde melancólico, em que 
o interesse pelo Banco do Estado de São Paulo se. 
dilui, a verificação dE) quorum. . 

· O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Este 
tipo de requerimento só pode ser fe~o por um orador 
por partido. Já falaram aqui os líderes do PFL, 
PMDB, PSDB e PPB. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
tem a palavra 

O SR. OSMAR DIAS ( -PR. Pela ordem) - Sr. 
Presidente, sem partido fala? 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Pela or
dem, fala sem partido. 

Tem direito a cinco minutos, sem partido, o Se
nador Osmar Dias. 

O mérito da matéria será discutido na próxima 
. quinta-feira Hoje estamos discutindo apenas a urgência 

O SR. OSMAR DIAS - Apenas a urgência, Sr. 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Apenas 
a urgência. 

O SR. OSMAR DIAS - Então deixo para falar 
no dia da discussão do mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tam
bém o Senador Romeu Tuma, do PSL, Partido So
cial Uberal, tem direito a cinco minutos. 

O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
tem a palavra 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MAj - Pooe V. Ex" 
me esclarecer qual foi o Senador que falou pelo PFL? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Sena
dor Júlio Campos, que preside esta sessão. 

O SR. BELLO PARGA- Mu~o obrigado. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
tem a palavra. 
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O SR. ROMEU TUMA (PSL·SP. Para encami· 
nhar a votação. Sem revisão do orador.) • Sr. Presi
dente, apenas para um esclarecimento - em home
nagem ao Senador Totó Cavalcante, lá no Tocantins 
se constrói um Estado novo, um Estado bonito, bem 
projetado, e temos que ajudá-lo -, V. Ex" fez a refe
rência de que é para salvar o Banespa. Gostaria que 
ficasse claro nesta Casa que o Estado de São Paulo 
serviu-se do Banespa para empurrar até aqui as 
suas dificuldades. Por!Ánto, não é o Banespa que 
vai ser salvo com esse empréstimo, é o saneamento 
e a autorização para que São Paulo reassuma a df· 
vida que realmente tem a obrigação de pagar. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Cainpos) • Em vo
tação o requerimento. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador Espericlião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, gostaria que V. Ex" rememo
rasse ar na lista de inscrições o meu nome, que es
tava inscrito antes do nobre Senador Totó Cavalcan
te. Houve um equfvoco da Mesa. 

Não vou pedir verificação de quorum, porque 
acho que esta matéria não merece ser procrastina
da. Entretanto, devo esclarecer que já entreguei à 
Mesa as emendas que defendi, que são do mesmo 
teor do voto em separado que apresentei hoje, pela 
manhã, e gostaria de saber se a Mesa as recebeu, 
porlanto, em prazo regimentalmente correto. O res
tante veremos na quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa 
já recebeu as emendas, e, na próxima quinta-feira, 
quando formos votar a matéria, serão elas também 
anunciadas e decididas pelo Plenário. 

Está aberto o prazo para os demais senadores 
apresentarem emendas a este projeto. 

Encerrada a discussão. 
Em votação o requerimento. 
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 
ar!. 4° da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 

trabalhos, designando para· a sessão deliberativa or
dinária, a realizar-se amanhã, às catorze horas e 
trinta minutos, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 69, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do 
ar!. 64, § 2", da Constituição F.ederal, combinado 

com o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n2 69, de 1994 
(n• 389/94, na Câmara dos Depulados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à empresa 
O DIA - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUf L TOA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Teresina, Estado 
do Piaur. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°133, 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• 133, de 1995 
(n• 416/94, na Câmara dos Depulados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à SOCIE
DADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
{televisão) na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N°166, DE 1995 

(lncluldo 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• 166, de 1995 
(n• 137195, na Câmara dos Depulados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
SERRANA DE BENTO GONÇALVES LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Edu
cação) 
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-4-

MENSAGEM N" 160, DE 1996 

Votação, em turno único, da Mensagem n• 
160, de 1996 (n• 359/96, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, solicitando a retirada da Men
sagem n• 366, de 1995 (n• 1.203195, na origem), 
que submete à apreciação desta Casa o nome do 
Senhor RICARDO AUGUSTO OBERLAENDER, 
para compor o Tribun!l Superior do Trabalho, no 
cargo de Suplente de Ministro Classista Tempo
rário, representante dos trabalhadores, no triénio 
de 1995a 1998. 

-5-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONS:ITUIÇÃO N" 1, DE 1996 

Votação, em primeiro 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 artigo 192 da Constituição Federal, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-6-

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N° 41, DE 1995 - COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 41, 
de 1995- Complementar (n• 123189- Complemen
tar, na Casa de origem), que disciplina a elaboração, 
redação, alteração e consolidação das leis, nos ter
mos do parágrafo único do art. 59 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer sob n• 220, de 1996, da Comissão 
- Oiretora, oferecendo a redação do vencido. 

-7-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N°27, DE 1995 

Terceiro e último dia de discussão, em según
do turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 
27, de 1995, de autoria do Senador Odacir Soares e 
outros senhores Senadores, que dá nova redação à 
alfnea e do inciso 11 do §5° do art. 128 da Constitui
ção Federal, tendo 

~ Parecer favorável, sob n• 822, de 1995, da Co-
missão .;. 

--- de Constituição, Justiça e Cidadania 

-a-
MENSAGEM N" 133, OE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem·n• 133, de·1996 (n• 219196, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente ela República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor MÁRIO AUGUSTO SANTOS, Ministro de Pri
meira Classe ela Carreira de Diplomata, para, cumu
lativamente com a função de Embaixador do Brasil 
junto à República do Ouênia, exercer a de Embaixa
dor do Brasil junto à República Democrática Popular 
da Etiópia. 

-9-
MENSAGEM N" 147, OE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n• 147, de 1996 (n" 277196, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor SÉRGIO BARBOSA SERRA, Ministro de Pri
meira Classe ela Carreira de Diplomata, para exercer 
a Junção de Embaixador do Brasil junto à República 
da Coréia. 

-10-

MENSAGEM N" 148, OE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional sobre a Mensagem n• 148, de 1996 (n• 
278/96, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor ABELARDO DA 
COSTA ARANTES JÚNIOR, Ministro de Segun
da Classe da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Islâmica do Paquistão. 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos) ~ Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1 9h 14min) 
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Ata da 68!! Sessão Deliberativa Ordinária 
em 15 de maio de 1996 

2!! Sessão Legislativa Ordinária da 5()!! Legislatura 
Presidência dos Srs.: Teotonio Vilela Filho, Júlio Campos, Levy Dias 

Ney Suassuna e Valmir Campelo 

AS 14 HORAS ~ 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Ca~os Valladares- Bello Parga- Benedila da 
Silva- Beni V eras- Bernardo Cabral- Carlos Bezena 
- Ca~os Wilson - Casildo Malclaner- Coutinho Jorge 
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares -
Emffia Fernandes - Epilacio. Cafeteira - .Ernandes 
Amorim - Esperidião Amin - FeinandO Elàzena- Fia· 
viano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Ge
raldo Melo- Gerson Camata- Gilberto Miranda- Gil· 
vam Borges -Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão.:. 
Humberto Lucena - !ris Rezende - Jader Barbalho -
Jefferson Péres- João França- João Rocha- Joel de 
HoUanda- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho -José 
Agripino - José Alves - José Bianoo - José Bonifácio 
- José Eduardo Outra - José Eduardo Vieira - José 
Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arru· 
da- Júlio Campos- Júnia Marise- Lauro Campos
Levy Dias - Lucfdio PorteUa - Lúdio Coelho - Marina 
Silva - Mariuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior 
- Ney Suassuna- Onofre Quinan- Osmar Dias- Pe
dro Plva- Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina As· 
sumpção- Renan Calheiros - Roberto Requião - Ro
mero Jucá - Romeu Tuma- Sebastião Rocha - Sér
gio Machado- Teotonio Vilela Filho- Totó Cavalcante 
- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 73 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Ney 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
AVISOS 

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

N• 372/96, de 1 O de maio do corrente, referen· 
te ao Requerimento n• 194, de 1996, de informações 
do Senador Gilberto Miranda. 

N° 375196, de 1 O de maio do corrente, referen
te ao requerimento n• 322, de 1"996, de infonnações, 
do Senador Jader Barbalho. 

N° 393196, de 1 O de maio do corrente, referen
te ao Requerimento n• 232, de 1996, de infonnaçõ
es, do Senador Eduardo Suplicy. 

As infonnações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OFÍCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N° 456/96, de 8 de maio de 1996, do Ministro 
do Planejamento e Orçamento, referente ao 1'\eque
rimento n• 31 O, de 1996, de informações, do Sena
dor Roberto Requião. 

As infonnações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

Projeto recebido da Câmara dos Deputados: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 30, DE 1996 
(NO 1.087J95, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dá nova redação a dispositivos dia 
Lei n" 6.880, de 9 de dezembro de 1980, 
que dispõe sobre o Es1atuto dos Militares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O§ 3" do art. 98 e os arts. 117 e 122 da 

Lei n" 6.880, de 9 de. dezembro de 1980, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 98 •..•.••..•..•.............•......••.............. 

§ 3" A nomeação ou admissão do mili
tar para os cargos ou empregos públicos de 
que trata o inciso XV deste artigo somente 
poderá ser feita se: 

Ar!. 117. O oficial da ativa que passar a 
exercer cargo ou emprego público penna
nente, estranho à sua c3rreira, será imedia
tamente demitido ex officio e transferido 
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para a reseiVa não remunerada, onde in
gressará com o posto que possuía na ativa 
e com as obrigações estabelecidas na legis
lação do serviço militar, obedecidos os pre
ceitos do art. 116 no que se refere às indeni
zações. 

Ar!. 122. O Guarda-Marinha, o Aspi
rante-a-Oficial e as demais praças, empos
sados em carg~s ou emprego público per
manente, estranho à sua canreira, serão 
imediatamente, mediante licenciamento ex 
officio, transferidos para a reseiVa não re
munerada, com as obrigações estabelecidas 
na legislação do serviço militar." 

Ar!. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. a• Revogam-se o inciso XIV e o § 2• do art. 
98 da Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980. 

PROJETO ORIGINAL, ENCAMINHADO 
PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

PROJETO DE LEI N• 1.087, DE 1995 

Dá nova redação a dispositivos da Lei 
n" 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O§ a• do art. 98 e os arts. 117 e 122 da 

Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 98. ·······················-··---······--· 

§ a• A nomeação ou admissão do mili
tar para os cargos ou empregos públicos de 
que trata o item XV deste artigo somente po
derá ser feita se: 

• Art. 117. O oficial da ativa que passar 
a exercer cargo ou emprego público perma
nente, estranho à sua carreira, será imedia
tamente demitido ex offício e transferido 
para a reserva não remunerada, onde in
gressará com o posto que possuía na ativa 
e com as obrigações estabelecidas na legisla
ção do serviço militar, obedecidos os preceitos 
do art. 116 no que se refere as indenizações. • 

Art. 112. O Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Ofi
cial e as demais praças empossado em cargo ou 
emprego público, permanente, estranho à sua car· 
reira, serão imediatamente mediante licenciamento 
ex offício, transferidos para a reseNa não remune-. 

rada, com obrigações estabelecidas na legislação do 
seiViço militar. 

Art. 2" Revogam-se o item XIV e o § 2" do art. 
98 da Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N" 1.075, DE 11 DE OUTUBRO DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Ex
celências, acompanhado de Exposição de Motivos 
dos Senhores Ministros de Estado da Marinha, do 
Exército, da Aeronáutica e do Estado-Maior das For
ças Armadas, o texto do projeto de lei que dá nova 
redação a dispositivos da Lei n• 6.880, de 9 de de
zembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Militares. 

Brasma, 11 de outubro de 1995.- Fernando 
Henrique Cardoso. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N° 
851MM/MEXIMAer/EMFA DE 29 DE SETEM
BRO DE 1995, DOS SENHORES MINISTROS 
DE ESTADO DA MARINHA, DO EXtRCITO, 
DA AERONÁUTICA E DO ESTADO-MAIOR 
DAS FORÇAS ARMADAS 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Ultimamente, têm sido submetidos à aprecia-

ção de Vossa Excelência solicitações de Oficiais das 
Forças Armadas no sentido da obtenção de autori
zação Presidencial para serem nomeados ou admiti
dos em cargos ou empregos públicos, cujas funções 
sejam de magistério, em cumprimento ao estabeleci
do no art. 98, § a•, letra a, da Lei n• 6.880, de 9 de 
dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares. 

2. Após a concessão da autorização menciona
da, tem início o processo de transferência ex offlcio 
do militar para a ReseiVa Remunerada, no posto ou 
graduação que tinha o militar na ativa, podendo acu
mular os proventos a que fizer jus na inatividade 
com a remuneração do cargo ou emprego para o 
qual foi admitido, conforme dispõe o art. 98, § 2", do 
Estatuto dos Militares. 

a. Tais dispositivos, na fonna como se apre
sentam, geram a possibilidade da ocorrência de ino
portunos afastamentos de militares da atividade, em 
situações não condizentes com as qualificações de 
que são dotados, decorrentes da cuidadosa e espe
cializada preparação a que são submetidos ao longo 
da carreira, à custa do dispêndio de consideráveis 
recursos da União Federal. 
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4. Na verdade, o dispositivo inserido no Estatu
to dos Militares que, certamente, teve o intuito de 
dar realce e elevada importância às funções de Ma
gistério, tralando-as corno exceção, vem servindo de 
artifício para aqueles que abandonam a profissão 
militar, não raro, após garantir os proventos na inati
vidade, deixando o cargo de Magistério em que fo
ram empossados. 

5. Ante a expectativa de generalização da prá
tica, submetemos à consideração de VoS5!'1 Excelên
cia o anteprojeto de lei constante do anexo, para 
que sejam alteradas disposições do Estatuto dos Mi
litares_ 

Respeitosamente, - Mauro Cesar Rodrigues 
Pereira, Ministro de Estado da Marinha - Zenildo 
Zoroastro de Lucena, Ministro de Estado do Exérci
to- Mauro José Miranda Gandra, Ministro de Esta
do da Aeronáutica - Benedito Onofre Bezerra Leo
nel, Ministro de Estado-Chefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980 

Dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei: 

ESTATUTO DOS MIUTARES 

TITULO I 
Generalidades 

CAPITULO li 
Da Exclusão do Serviço Atlvo 

SEÇÃO 11 
Da transferência para a reserva remunerada 

Art. 98. A transferência para a reserva remune
rada, ex oficio, verificar-se-á sempre que o militar 
incidir em um dos seguintes casos: 

I - atingir as seguintes idades-limites: 
a) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, 

para os oficiais dos Corpos, Quadros, Armas e Ser
viços não incluídos na letra b: 

Postos 
Almirantfr:de-ESquadrà, General-de 
-Exército e Tenente-Brigadeiro 

Idades 

66anos 

Vice-Aimirante, General-de-Divisão 
e Major-Brigadeiro 

Contra-Almirante, General-de-Brigada 
e Brigadeiro 
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel 
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel 
Capitão-de-Corveta e Major 
Capitão-Tenente ou Capitão e Oficiais 
Subalternos 

64anos 

62anos 
59 anos 
56 anos 
52 anos 

48anos 

b) na Marinha·, para os oficiais do QÚadro de 
Oficiais Auxiliares da Armada (QOAA), do Quadro 
de Oficiais Auxiliares do CFN (QOA-CFN), do Qua
dro de Músicos do CFN (QOMU-CFN), dos Quadros 
Complementares de Oficiais de Marinha e do Qua
dro de Práticos do Ministério da Marinha; no Exérci
to, para os oficiais do Quadro Auxiliar de Oficinas 
(QAO); na Aeronáutica, para os Oficiais dos Qua
dros de Oficiais Especialistas, do Quadro de OfiCiais 
de Infantaria da Aeronáutica, do Quadro de Oficiais 
Músicos (QOMU) e do Quadro de Oficiais de Admi
nistração (QOAdm): 

Postos 
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel 
Capitão-de-Corveta e Major 
Capitão-Tenente e Capitão 
Primeiro-Tenente 
Segundo-Tenente 

ldaides 
60anos 
58 anos 
56 anos 
54 anos 
52 anos 

c) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, 
para as praças: 

Gnfduação 
Suboficial ou Subtenente 
Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor . 
Segundo-Sargento 
e Taifeiro-de-Primeira-Ciasse 
Terceiro-Sargento 
e Taifeiro-de-Segunda-Ciasse 
Cabo 
Marinheiro, Soldado 
e Soldado-de-Primeira-Classe 

Idades 
52 anos 
50 anos 

48anos 

47anos 
45anos 

44anos 

11 - completar o Oficial-general 4 (quatro) anos 
no último posto da hierarquia de paz da respectiva 
Força; 

III - completar os seguintes tempos de serviço 
como oficial: 

a) nos Corpos ou Quadros que possuírem até 
o posto de Almirante-de-Esquadra, General-de-Exér
cito e Tenente-Brigadeiro, 12 (doze) anos; 
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b) nos Corpos ou Quadros que possuírem até 
o posto de Vice-Aimirante, General-de-Divisão e Ma
jor-Brigadeiro, 8 (oito) anos; e 

c) nos Corpos ou Quadros que possuírem ape
nas o posto de Contra-Almirante, General-de-Briga
da e Brigadeiro, 4 (quatro) anos; 

IV - ultrapassar o oficial 5 (cinco) anos de 
permanência no último posto da hierarquia de paz 
de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço; para o 
Capitão-de-Mar-e-Guerta ou Coronel esse prazo 
será acrescido de 4 (quatro) anos se, ao completar 
os primeiros 5 (cinco) anos no posto, já possuir o 
curso exigido para a promoção ao primeiro posto 
de oficial-general, ou nele estiver matriculado e vier 
a concluí-lo com aproveitamento; 

V - for o oficial abrangido pela quota compul
sória; 

VI - for a praça abrangida pela quota compul
sória, na fonna regulada em decreto, para cada For
ça Singular; 

VIl - for oficial considerado não habilitado 
para o acesso em caráter definitivo, no momento 
em que vier a ser objeto de apreciação para in
gresso em Quadro de Acesso ou Lista de Esco
lha; 

VIII - deixar o oficial-general, o Capitão-de
Mar-e-Guerra ou o Coronel de integrar a Lista de Es
colha a ser apresentada ao Presidente da Repúbli
ca, pelo número de vezes fixado pela Lei de Promo
ções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas, 
quando na referida Lista de Escolha tenha entrado 
oficial mais moderno do seu respectivo Corpo, Qua
dro, Arma ou Serviço; 

IX - for o capitão-de-Mar-e-Guerra ou o Coro
nel inabilitado para o acesso, por estar definitiva
mente impedido de realizar o curso exigido, ultra
passado duas vezes, consecutivas ou não, por ofi
cial mais moderno do respectivo Corpo, Quadro, 
Arma ou Serviço, que tenha sido incluído em Lista 
de Escolha; 

X - na Marinha e na Aeronáutica, deixar o ofi
cial do penúltimo posto de Quadro, cujo último posto 
seja de oficial superior, de ingressar em Quadro de 
Acesso por Merecimento pelo número de vezes fixa
do pela Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das 
Forças Armadas, quando nele tenha entrado oficial 
mais moderno do respectivo Quadro; 

XI -ingressar o oficial no Magistério Militar, se 
assim o detenninar a legislação específica; 

XII - ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou 
não, em licença para tratar de interesse particular; 

XIII -ultrapassar 2 (dois) anos contínuos em li
cença para tratamento de saúde de pessoa de sua 
famma; 

XIV - passar a exercer cargo ou emprego pú
blico permanente estranho à sua carreira, cujas fun
ções sejam de magistério; 

XV - ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento, 
contínuos ou não, agregado em virtude de ter passe
do a exercer cargo ou emprego público Civil tempo
rário, não-eletivo, inclusive da administração indire-
ta;e - - -

XVI- ser diplomado em cargo eletivo, na forma 
da letra b do parágrafo único do art 52. 

§ 1° A transferência para a reserva processar
se-á quando o militar for enquadrado em um dos 
itens deste artigo, salvo quanto ao item V, caso em 
que será processada na primeira quinzena de março. 

§ 2" A transferência para a reserva do militar 
enquadrado no item XIV deste artigo será efetivada 
no posto ou graduação que tinha na ativa, podendo 

·acumular os proventos a que fizer jus a inatividade 
com a remuneração do cargo ou emprego para o 
qual foi nomeado ou admitido. 

§ 3° A nomeação ou admissão do militar para 
os cargos ou empregos públicos de que tratam os 
itens XIV e XV deste artigo somente poderá ser feita 
se: 

a) oficial, pelo Presidente da República ou me
diante sua autorização quando a nomeação ou ad
missão for da alçada de qualquer outra autoridade 
federal, estadual ou municipal; e 

b) praça, mediante autorização do respectivo 
Ministro. 

§ 4° Enquanto o militar permanecer no cargo 
ou emprego de que trata o item XV: 

a) é-lhe assegurada a opção entre a remunera
ção do cargo ou emprego e a do posto ou da gra
duação; 

b) somente poderá ser promovido por antigüi
dade;e 

c) o tempo de serviço é contado apenas para 
aquela promoção e para a transferência para a inati
vidade. 

§ 5" Entende-se como Lista de Escolha aquela 
que corno tal for definida na lei que dispõe as pro
moções dos oficiais da Ativa das Forças Armadas. 

Art 117. O oficial da ativa que passar a exercer 
cargo ou emprego público permanente, estranho à 
sua camsira e cuja função não seja de magistério, 
será, imediatamente, mediante demissão ex officio, 
transferido para a reserva, onde ingressará com o 



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

00470 ANAIS DO SENADO FEDERAL Maio de 1996 

posto que possuía na ativa e com as obrigações es
tabelecidas na legislação que trata do serviço militar, 
não podendo acumular qualquer provento de inativi
dade com a remuneração do cargo ou emprego pú
blico permanente. 

tituírem o seu regime jurídico único, criaram regras 
próprias para a aposentadoria e pensão de seus fun
cionários e dependentes, respectivamente, passan
do a arcar com a manutenção de seu sistema previ
denciário. Como consequência, a maioria dos siste
mas previdenciários municipais vêm enfrentando 

Art. 122. O Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Ofi- uma grave crise financeira: muitos de seus segura-
cial e as demais praças empossadas em cargo ou dos estão requerendo aposentadoria, com valor inte-
emprego públicos permanentes, estranhos à sua gral, apesar de terem recolhido um pequeno número 
carreira e cuja função não seja de magistério, seláo de contribuições ao sistema previdenciário do Muni-
imediatamente, mediante licenciamento ex officio, cípio ou do Estado. · · 
transferidos para a reserva, com as obrigações esta- Tal crise financeira não estaria acontecendo se 
belecidas na legislação que trata do serviço militar. __ u art. 202, § 2" da Const~uição Federal, onde está 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PARECERES 
PARECER N" 243, DE 1996 

Da Comissão de Assuntos Sociais 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 16, 
de 1996 {n" 2.942, de 1992 na Casa de Ori
geou),~ que-Dispõe sobre-a~mpensação 
financeira entre os sistemas de previdên
cia social, nos casos de contagem recí
proca do tempo de contribuição para 
efeito de aposentadoria, e dá outras pro
vidências. 

Relator: Senador Beni Veras 
É submetido ao exame desta Comissão de As

suntos de Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câ
mara n• 16, de 1996, que tem por finalidade estabe
lecer normas para a realização da compensação fi
nanceira entre os sistemas de previdência social, 
nos casos de contagem recíproca do tempo de con
tribuição para efeito de aposentadoria 

A proposição em tela, de autoria do ilustre De
putado Luiz Carlos Hauly, durante sua tramitação na 
Câmara dos Deputados sofreu diversas modificaçõ
es e foi objeto de amplo debate envolvendo todas as 
partes interessadas. O texto que se nos apresenta 
para análise traduz o consenso no que tange ao 
equacionamento da questão. 

Como se sabe, o art. 39 da Constituição Fede
ral estabelece que a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios devem inst~uir, no âmbito 
de sua competência, regime jurídico único para seus 
servidores. A partir daí, a definição de critérios para 
viabilizar a compensação financeira entre os siste
mas de previdência social tomou-se uma necessida
de inadiável. Isso porque, muitas prefeituras, ao ins-

estabelecido que os sistemas de previdência social 
se compensariam financeiramente, já tivesse sido 
regulamentado em lei. 

Sem dúvida alguma, a falta de disciplinamento 
da questão vem onerando não só os sistemas previ
denciários municipais, mas também os· estaduais 
que, muitas vezes, concedem aposentadorias a se
gurados que contribuíram, durante a maior parte de 
sua vida, para outros sistemas, especialmente para 
a Previdência Social. 

Nesse sentido, o projeto em apreço é meritório, 
uma vez que preenche uma lacuna deixada pela Lei 
n• 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 
outras previdências, que em seu art. 94, parágrafo 
único, determinou apenas que a compensação fi
nanceira seria feita ao sistema a que o interessado 
estiver vinculado ao requerer o benefício pelos de
mais sistemas, em relação aos respectivos tempos 
de contribuição ou de serviço, remetendo à regula
mentação da lei o estabelecimeotodos critérios para 
o cálculo da compensaÇão financeira entre os siste
mas de previdência social. 

Por outro lado, o Decreto n• 357, de 7 de de
zembro de 1991, que • Aiirova o Reguíamento dos 
Benefícios da Previdência Social" lim~ou-se a repe
tir o disposto na lei supracitada sem criar qualquer 
regra para a referida compensação financeira. 

A proposta contida no presente projeto, é tecni
camente adequada ao determinar que o ressarci
mento ao sistema inst~uidor do benefício sejà Igual 
ao total dos valores recebidos pelos sistemas a que 
o segurado estava v'nculado. Tais valores deverão 
ser calculados com base nas contribuições do em
pregado e em parte igual a esta, correspondente à 
contfibuição patronal, atualizada mês a mês, até a 
data da aceitação do relatório discriminando, por se
gurado coberto pelo sistema inst~uidor do benefício, 
as contribuiçõP.s a ele relativas. Ressalte-se, porém, 
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que tal compensação financeira será paga em dez 
parcelas anu<:is consecutivas, atualizadas pelos 
mesmos índices utilizados para a correção dos cré
ditos da seguridade social. 

O projeto prevê ainda que se o sistema insti
tuidor do benefício estiver em débito com o sistema 
previdenciário a que o segurado estava vinculado, 
não fará jus à compensação financeira, mas será 
dispensado de suas obrigações previdenciárias fi
cando, porém, vedado o; ressarcimento das quantias 
já pagas. Sob esse aspecto fica viabilizada a regula
rização de débitos dos estados e Municípios para 
com o INSS, desde que tenham instituído regime ju
rídico único para seus funcionários e sistemas pró
prios de previdência e assistência social. 

Cabe-nos assinalar, finalmente, que, dada a 
sua complexidade, a proposição remete ao Poder 
Executivo á regulamentação dos aspectos operacio
nais desta compensação financeira entre os diver
sos sistemas previdenciários. 

Julgamos, pois, que os mecanismos aqui pro
postos para a viabilização da compensação financei
ra entre os sistemas de previdência social, nos ca
sos de contagem recíproca do tempo de contribui
ção para efeito de aposentadoria, são perfeitamente 
exequíveis, uma vez que os critérios aqui fixados 
são realistas para o justo equacionamento da matéria 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1996. 

Sala da Comissão, 9 de maio de 1996. - Car
los Wilson Presidente em exercício - Beni Veras, 
Relator - Lúcio Alcântara - Romero Jucá - Bello 
Parga - Marina Silva - Marluce Pinto - Lucídio 
Portella - Osmar Dias - Junia Marise - Casildo 
Maldaner - Gilvan Borges - Benedita da Silva -
José Alves - Joel de Holanda - Mauro Miranda -
Carlos Bezerra. 

PARECER N2 244, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar do substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 81 de 1994 
(n" 3.434 de 1992, na Casa de Origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar do substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1994 
(n• 3.434 de 1992, na Casa de origem), que altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre 
o jus postulandi, a assistência judiciária ~e a repre
sentação dos menores no foro trabalhista. 

Sala de Reuniões da Comissão 15 de maio de 
1996. - Julio Campos; Presidente- Ney Suassuna; 
Relator - Levy Dias - Antonio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N2 244, DE 1996 

Altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho tomando privativa de advogado 
a postulação perante a Justiça do Traba
lho e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ·1• Os arts. 791 e 793 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 
5.452, de 12 de maio de 1943, passam avigorar com 
a seguinte redação: ~ 

"Art. 791. A postulação perante a Justi
ça do Trabalho é atividade privativa de ad
vocacia.• 

• Art. 793. Tratando-se de maiores de 
quatorze anos e menores de dezoito, as re
clamações deverão ser assistidas pelos 
seus represenantes legais ou, na faita qestes, 
pela Procuradoria da Justiça do Trabalho. 

Parágrafo único. Nos lugares onde não 
houver Procuradoria, o Juiz ou Presidente 
nomeará pessoa habilitada para desempe
nhar o cargo de curador a lide. • 

Ar!. 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 99, 1996. 

Revoga o artigo 75 da Lei 9.1 00, de 
29 de setembro de 1995, que estabelece 
normas para a realização das eleições 
municipais de 3 de outubro de 1996 e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 12 Fica revogado o artigo 75 da Lei n• 

9.1 00, de 29 de setembro de 1995. 
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogada as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O Código Eleitoral, Lei n• 4.737/65, com força 
de Lei Complementar, estabelece que o alistamento 
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se faz mediante qualificação e inscrição do eleitor, 
que apresentará um requerimento em cartório, ins
truindo o pedido com um dos seguintes documentos: 
carteira de identidade, certidão de quitação do servi
ço militar ou certidão de nascimento. 

O mesmo Código Eleitoral estabelece no inciso 
VI do art. 146 que o eleitor será admitido a votar, 
ainda que deixe de exibir o seu título, desde que 
seja inscrito na seção e conste da respectiva pasta a 
sua folha individual de ygtação ... 

A dúvida quanto a identidade do eleitor está 
expressa no art. 147, do Código Eleitoral, que assim 
determina: "0 Presidente da Mesa dispensará espe
cial atenção à identidade de cada eleitor admitido a 
votar. Existindo dúvida a respeito, deverá exigir-lhe a 
exibição da respectiva carteira, e, na sua falta, inter
rogá-lo sobre os dados constantes do título, ou da 
folha individual de votação, confrontando Et; ~inatu
ra do mesmo oom a feita na sua presença pelo elei
tor, e mencionando na ata a dúvida suscitada". 

Por outro lado, a Lei n• 7.444185, dispensou a 
fotografia no processamento eletrõnico do alista
mento. 

Sabe-se que uma grande massa de eleitores, 
que atingiram ou atingirão 16 anos antes de 3 de ou
tubro de 1996, não tem outro documento além da 
certidão de nascimento e o título de eleitor, ambos 
sem fotografia. 

Em pequenos municípios a maioria da popula
ção não possui recursos para aquisição da carteira 
de identidade. Na zona rural de todo o País, 90% 
dos eleitores só possui a certidão de nascimento e o 
título de eleitor. 

Os estados não estão aparelhados para a 
emissão de carteiras de identidade até o pleito de 3 
de outubro do corrente ano. Assim milhares de elei
tores, (há quem aposte em mais de cinqüenta por 
cento do eleitorado da zona rural), com dever ou 
com direito de votar (art. 14/1° CF), estarão afasta
dos das umas nas próximas eleições, exatamente 
pela falta de documentos com fotografia. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1996. - Se
nador Bernardo Cabral. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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: 

I - plebiscito; 

LEI N° 9.100, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995 

Estebelece normas para a realização 
das eleições municipais de 3 de outubro 
de 1996, e dá outras providências. 

Art. 75. Na votação, quando admitido penetrar 
no recinto da Mesa •. o eleitor aP.resentará seu título, 
acompanhado de documento público em que conste 
sua fotografia, os quais poderão ser examinados por 
fiscal ou delegado de partido, entregando, no mes
mo ato, a senha 

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

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pro
jeto lido será publicado e remetido àcomissão com
petente. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será 
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador 
Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 48, DE 1996 

Altera as Resoluções n"s 91, 93, 95, 
96 e 97, que tratam do Projeto Sivam, e 
dá outras providências. 

Art. 1° O art. 3" das Resoluções n•s 91 , 93, 95, 
96 e 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 CCSIVAM- Comis
são para Coordenação do Projeto Sivam e 
as empresas integradora brasileira e forne
cedora estrangeira, selecionadas mediante 
licitação pública. • 

Art. 2" O art. 4° das Resoluções n•s 91 , 93, 95, 
96 e 97, todas de 1994, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

• Art. 4° Os contratos de financiamento 
do Projeto Sivam, no valor global de 
US$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 
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1994 (Mensagens Presidenciais n•s 1.026, 
1.027, 1.028, 1.029 e 1.030, de 18 de no
vembro de 1994, na origem), deverão garan
tir, quando assinados: 

1- 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 dólaniS 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 serviços 
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 às obras 
civis a serem contratadas por intermédio de 
licitação pública. • 

Art. 32 A União assinará compromissos de sigi
lo com as empresas fornecedoras de bens e servi
ços para o Projeto Sivam, de modo a garantir para si 
a propriedade plena e exclusiva dos softwares de
senvolvidos 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. 

Justificação 

Após meses de debates na sociedade e, em 
particular, nesta Casa, estou certo de que todos es
tamos inteiramente convencidos da importância e da 
necessidade do Projeto Sivam. 

As críticas ou dúvidas existentes em relação ao 
Projeto Sivam decorrem, basicamente, na forma 
como foram selecionadas ou dos fatos que circun
dam a seleção das empresas integradoras brasileira 
e fornecedora estrangeira. A razão básica do surgi
mento de tais dificuldades foi conseqüência de o fato 

da escolha daquelas empresas não ter seguido um 
processo de licitação pública regular. 

O presente Projeto de Resolução tem o objeti
vo de assegurar a aplicação do princípio constitucio
nal da moralidade na administração pública, que foi 
colocada em dúvida pelas inúmeras denúncias ou 
suspeitas de irregularidades no processo de seleção 
das empresas integradora nacional e fornecedora 
estrangeira de equipamentos para o Projeto Sivam. 
Não se deve perder. a oportuniqade que é oferecida 
aos membros desta Casa de depurar o Projeto Si
vam de seus defeitos congênitos, estabelecendo, 
desse modo, a indispensáv.lll confiança da opinião 
pública nesse Projeto de tão grande envergadura e 
de elevada importância para assegurar a soberania 
do Brasil sobre a Amazônia 

O presente Projeto de Resolução busca, ade
mais, resguardar, nos termos do art. 32, a efetiva ga
rantia da propriedade para a União dos softwares 
desenvolvidos para o Projeto Sivarn, evitando-se, 
dessa forma, a possibilidade de perda de autonomia 
para seu emprego ou da sua eventual utilização co
mercial por empresas envolvidas no Projeto Sivam. 

Conto com o apoio dos nobres Pares para a 
aprovação dessa Resolução. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1996. - Se
nador Antônio Carlos Valadares. 

(A Comissão de Assuntos Econômi-
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Pro
jeto lido será publicado e remetido à Comissão Com
petente. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

~ Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

Of.GLPTB/087/96 

Brasma, 14 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. N• 695/SF, de 11 de abril 

de 1996, e como Líder do Partido Trabalhista Brasi
leiro - PTB, venho à presença de Vossa Excelência 
indicar, o Exmo. Sr. Senador José Eduardo Vieira, 
como titular, e a Exm• Sr" Senadora Regina As
sumpção, como suplente para comporem a Comis
são Temporária, criada através do Requerimento n• 
353, de 1996, destinada à examinar o problema da 
nossa dívida interna pública e, bem assim, propor al
ternativas para sua solução. 
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Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. Ex" 
os protestos de elevada estima e distinta -cOnsidera
ção. -Senador Valmir Campelo, Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O ofício 
lido vai à publicação. 

A Presidência designa o Senador José Eduar
do Vieira e a Senadora Regina Assumpção para 
comporem a comissão temporária criada por inter
médio do Requerimento n• 353, de 1996, nos termos 
do ofício que acaba de ~r lido. _ 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

Of.GLPTB/088/96 

Brasília, 14 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 
Em resposta ao OF. N2 620/SF, de maio de 

1996, e como Líder do Partido Trabalhista Brasileiro 
- PTB, informo que este Partido cedeu ao Partido da 
Frente Liberal - PFL a vaga de titular, ficando como 
suplente o Exmo. Sr. Senador Valmir Campelo, para 
comporem a Comissão Temporária de Políticas para 
o Desenvolvimento do· Nordeste, criada através do 
Requerimento n• 367, de 1996, para promover dis
cüssões e estudos que resultem em propostas de 
aperfeiçoamento das políticas governamentais para 
a região do Nordeste, inclusive seu acompanhamen
to e avaliação. 

Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. Ex" 
os protestos de elevada estima e distinta considera
ção.- Senador Valmir Campelo, Líder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presi
dência designa o Senador Valmir Campelo para 
compor a comissão temporária criada por intermédio 
do Requerimento n• 367, de 1996, nos termos do 
ofício que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 472, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 210, § 12 do Regi

mento Interno do Senado Federal, sejam transcritos 
no Diário do Congresso Nacional, para que constem 
dos anais, os textos do jornalista José Dias, intitula
dos Um brasileiro- cidadão do mundo. Quem tem 
condições para substituir Havelange? e De campeão 
de natação à Presidência da FIFA, publicados na 

Tribuna da Imprensa, de 8 de maio último, página 
11. - - - - -

Sala das Sessões, 15 de maio de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - De 
acordo com o art. 210, § 12 , do Regimento Interno, o 
requerimento que acaba de ser lido será submetido 
ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa; requerimento que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 473, 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, § 2º da Constituição Federal, re
queiro seja encaminhada ao Sr. Ministro-Chefe da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos, a seguinte soli-
citação de informações: -

1. A Comissão Nacional de Energia Nuclear -
CNEN tem conhecimento da existência de minério 
radioativo (Tório) na mina de cassiterita denominada 
Pitinga, operada pela Mineração T aboca S/ A., subsi
diária da Paranapanema, no Amazonas? 

2. O que a CNEN pode informar a respeito de 
riscos de c:;ontaminação na região da mineração em 
referência, que se localiza entre uma reserva indíge
na e uma reserva ecológica? 

3'. A CNEN concedeu a necessária licença para 
a Paranapenema continuar explorando a jazida de 
cassiterita, tendo em vista, a ocorrência do Tório? 

4. Que outras providências a CNEN está ado
tando em relação ao assunto? 

Justificação 

Tendo em vista a existência de comentários 
dando conta de possibilidade de contaminação· com 
o referido minério radioativo, será necessário obter
mos esclarecimentos da CNEN, através da SAE, 
para subsidiar nosso posicionamento a respeito. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1996.- Se
nador Ademir Andrade. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido será despachado à Mesa, para deci
são, nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência convoca sessão ·solene conjunta a reaFzar-se 
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terça-feira, dia 21 do corrente, às onze horas e trinta 
minutos, no Plenário do Senado Federal, destinada 
a homenagear o Senhor Rafael Caldera, Presidente 
da República da Venezuela. 

Na oportunidade, usarão da palavra o Sr. Se
nador Roberto Requião, pelo Senado Federal, e os 
Srs. Deputados Franco Montoro e Átila Uns, pela 
Cãmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência recebeu do Viõe-Presidente da Federação 
Mundial de Jornais convite para as solenidades de 
eleição e posse do Presidente daquela Federação, a 
ser realizada no dia 22 do corrente, em Washington, 
EUA. (Diversos n• 42, de 1996} 

À Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Proje
to de Lei da Câmara n• 16, de 1996 (n• 2.942192, 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. 42 da Re
solução n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra à Sr" Senadora Benedita da 

Silva, que dispõe de 20 minutos para o seu pronun
ciamento. 

A SR•. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, o nosso País está na iminência de con
cluir mais· um mau negócio. O Supremo Tribunal Fe
deral se prepara para julgar o mérito do mandado de 
segurança que autoriza a Internacional Brasil Export 
S/ A a utilizar 100% de títulos desvalorizados do Go
verno no processo de privatização da Light. 

Hoje, não só como representante, nesta Casa, 
do povo do Estado do Rio de Janeiro, mas também 
como cidadã, aproveito para manifestar a minha 
preocupação quanto ao andamento desse processo. 

Estou apreensiva com o resultado desse julga
mento, porque ele poderá legitimar prática que se 
vem mostrando desastrosa para a União e, em parti
cular, para o património do conjunto dos trabalhado
res de nosso País: a utilização das chamadas moe
das podres no processo de privatização. 

No dia 28, o Ministro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal, manteve liminar que au
toriza a empresa a utilizar R$83 milhões em moedas 
podres recebidas da União, a título de pagamento 
de obras. 

A manutenção da liminar contrariou o argu
mento do Advogado-Geral da União, Geraldo Magela 

Quintão, que havia pedido reconsideração da medi-
da ; 

Hoje, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
em mais um capítulo dessa história cheia de interro
gações e suspeitas, começará o seu trabalho por jul
gar um agravo regimental interposto preventivamen
te pelo Advogado-Geral da União. Já o mérito do 
mandado de segurança que provocou a decisão 
será julgado posteriormente. 

Eu dizia que •. em seu d_espacho, o Ministro 
Marco Aurélio Mello não aceitou as alegações do 
Advogado-Geral da União, segundo as quais o Pre
sidente da República tem competência para estabe
lecer os critérios de pagamento dos lotes arremata
dos nos leilões. 

O Ministro Marco Aurélio Mello também des
considerou o argumento de que permitir a uma só 
empresa pagar os lotes arrematados, integralmente, 
com esses ativos financeiros representaria um privi' 
légio em relação às suas contas correntes. 

Em sua argumentação pela manutenção da li
minar, o Ministro Marco Aurélio Mello insistiu que, 
quando a União pagou em moedas podres um débi
to pelo qual estava sendo acionada judicialmente 
pela Internacional, aceitou o uso desses ativos no 
Programa Nacional de Desestatização, sem fixar 
qualquer limite. 

Este é, em resumo, o debate a que vamos as
sistir hoje. De um lado, o Governo tenta limitar em 
30% a utilização desses papéis desvalorizados; e, 
de outro, o Supremo autorizando em caráter liminar 
a utilização de 100% dessas moedas por apenas 
uma empresa, contrariando os interesses de outras 
concorrentes. 

Assustadas com esse desfecho, essas outras 
empresas já pensam em discutir a possibilidade de 
também entrarem na Justiça pleiteando o pagamen
to da Light nas mesmas condições. 

Essa operação de venda corre ainda outro ris
co: seria o caso de o julgamento do mérito dessas 
ações ficar para depois do leilão, marcado para o 
próximo dia 21. 

Se o Supremo Tribunal Federal der ganho de 
causa para o Governo, que limitou o uso das moe
das podres em 30% do preço, poderá haver uma de
sistência generalizada por parte dessas empresas. 

Pelo seu lado, o Governo já afirmou que uma 
derrota sua no Supremo poderia provocar mais um 
adiamento do leilão da empresa. Desnecessário di
zer os prejuízos patrimoniais da Light neste processo. 

Mais ainda. Se o Supremo Tribunal Federal 
permitir o uso de 100% de moedas podres para a 
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compra da Light poderá estar assinando o atestado 
de morte do Programa Nacional de Desestatização. 

É simples. 
Quem não vai querer comprar a Companhia 

Vale do Rio Doce, por exemplo, ou mesmo as em· 
presas de telecomunicações com esses títulos des· 
valorizados? 

Além disso, o que mais preocupa na realidade 
são questões que não estão sendo levadas em con· 
sideração nos tribunais, •mas que nos afligem e nos 
enchem de desconfiança. 

Senão, vejamos. 
A Lighl está no programa de desestatização 

desde 92. 
Em princípio, assistimos a um total desinteres· 

se das empresas pela compra da estatal e a uma 
série de erros do Governo no processo de venda da 
empresa. 

O primeiro deles aconteceu nas consultarias 
que modelaram a venda e avaliaram a Companhia 
Vale do Rio Doce. 

O preço é muito alto, diziam os analistas. E o 
Governo se viu obrigado a passar pelo vexame de 
reduzir o preço final com a aceitação de 30% de 
moedas podres. 

Foi a primeira concessão. Permitir a utilização 
das tais moedas podres para que o negócio se tome 
mais atrativo. Mesmo assim o mercado continuou 
chiando. 

Com o preço total da empresa fixado em 3,7 bi· 
lhões de reais para adquirir o seu controle • 50"k do 
capital mais uma ação ·, o comprador teria que dis
por de R$1 ,6 bilhão em dinheiro vivo, já consideran· 
do o pagamento de 30% em moedas podres. 

Ninguém tem esse dinheiro, álziam os analistas. 
O Governo precisaria aumentar o volume de 

moedas podres ou então reduzir o preço pela meta· 
de para vender a empresa. 

Na verdade, ouvimos constantemente, ao lon
go de todo esse tempo, a choradeira de eventuais 
compradores, no exercício de um vício do mercado 
brasileiro acostumado a levar sem pagar. 

O Sr. Jefferson Peres· Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

A SR1 BENEDITA DA SILVA • Concedo o 
aparte ao nobre Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Peres • Senadora Benedita da 
Silva, V. Ex' tem toda razão ao manifestar a preocu· 
pação, que é de todos nós, com o julgamento a ter 
lugar hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. 
Creio que já foi, e aí também concordo com V. Ex', 

um erio do Governo ter recuado da sua decisão ini~ 
cial de não aceitar títulos, as chamadas moedas po
dres, no leilão de privatização da light. Recuou, in
felizmente, mas pelo menos teve o bom-senso de 
limitá-las a 30%. Se o Supremo tomar a decisão, a 
meu ver esdrúxula • dizem que decisão de Tribu
nal não se comenta, mas eu discordo; obedece-se, 
mas se comenta, sim; os tribunais não estão livres 
de críticas ·, de admitir moedas podres até 100%, 
o Governo terá que suspender esse leilão e desis
tir até da privatizaÇão da Light, porque isso será 
realmente doar praticamente o patrimônio público. Re
ceba V. Ex' as minhas congratulações pelo seu pro
nunciamento. 

A SR". BENEDITA DA SILVA • Agradeço o 
aparte de V. Ex". Sem dúvida nenhuma, contribui e 
respalda o que estou aqui colocando, porque tam· 
bém me pergunto, Senador: Agora, quando o Supre
mo Tribunal está prestes a legitimar essa prática, 
quem está obrigando o Governo a vender a Light? 
Por que vendê-la, se o que o Governo tem nas mãos 
agora é uma empresa limpa, saneada e qué dá lu
cro? Por que vendê-la depois de tantos invS~>timen
tos, de tantos gastos com a sua recuperação e ma
nutenção? 

A história dessa empresa é mesmo um exem
plo de descaso, e não podemos concordar com es
ses desmandos. Quem não se lembra? A Light já 
pertenceu ao capital privado, e até estrangeiro, atra
vés de uma concessão de 100 anos, dada nos tem
pos da República. Essa concessão durou até os 
tempos do Governo Geisel. Durante todo esse perío
do a empresa parou, nenhum investimento foi feito. 
A Lighl, todos sabemos, estava sucateada. Veio en
tão o Governo Federal, pouoo antes de todo o acer
vo da empresa ser revertido de graça para os cofres 
públicos, e comprou a empresa a preços superfatu
rados, em um dos maiores escândalos que este 
País já presenciou. De lá para cá, o que se viu foram 
investimentos pesados com o dinheiro do contribuin
te, dinheiro que fez da Ught uma empresa modema, 
eficiente e lucrativa, uma empresa que presta servi
ços exemplares no meu Estado, o Rio de Janeiro, e 
também em São Paulo. Nenhuma empresa particu
lar teria recursos para bancar os investimentos que 
foram feitos. 

Por que, então, logo agora que essa empresa 
volta a sair do vermelho, insistem tanto em vendê
la? Vendê-la? Será este mesmo o termo? Acho que 
V. Ex', Sr. Senador, ao apartear-me, colocou isso, 
que, se o Governo concordar com essa situação, 
não será uma venda, será uma doação. 
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Afinal, agora que a empresa funciona, por que 
entregá-la a troco de papéis que nada valem? 

Essas são perguntas que tiram o sono dos res
ponsáveis, mas parecem não incomodar nossos tec
nocratas de plantão. 

Todos sabemos que o Estado brasileiro, num 
ímpeto, invadiu áreas, setores de produção, que tra
dicionalmente são reservados à iniciativa privada 

Sabemos ainda que, em muitos casos, essas 
intervenções foram desastrosas e acabaram por au
mentar nosso endividamento interno e as despesas 
com funcionalismo. 

Ninguém questiona que o Estado brasileiro tem 
que voltar a investir em programas sociais, eni saú
de, educação. Atividades que lhe são afins. 

Mas o que não podemos permitir é que, para 
atender aos interesses de uns poucos, o patrimônio 
público, construído com o dinheiro sacrificado de to
dos ~s brasileiros, seja dilapidado em nome de ne
cessidades governamentais circunstanciais. 

Não podemos permitir que empresas nacionais 
sejam vendidas a preço de banana, simplesmente 
para demonstrar ao mercado financeiro internacional 
que o Brasil está em amplo processo de modern
.ização de sua economia. 

Digo isso porque, como dona-<le-casa, tenho 
consciência do valor das coisas e sei que ninguém 
dá nada de graça para ninguém. Muito menos quan
do o que está em jogo é uma galinha que está ren
dendo ovos todos os dias. 

É inadmissível que, no Governo, nossos eco
nomistas não saibam disso, enquanto uma simples 
dona-<le-<:asa conhece perfeitamente a situação. 

Temos que trabalhar aqui, no Senado, para au
mentar o poder de fiscalização desta Casa sobre os 
acordos realizados pelo Governo. 

Agora há pouco, tentamos votar projeto do Se
nador José Eduardo Outra, que submete a uma au
torização do Congresso a privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce. A votação acabou posterga
da e esse projeto voltou para a Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura. Não sei nem sequer se houve 
quorum para a reunião de hoje. 

Perdemos mais uma oportunidade de trazer 
para o Congresso esse debate. Chamo a atenção 
das Sr's e Srs. Senadores para essa questão. O Se
nado não pode se abster desse processo. O que 
está em jogo é o patrimônio do nosso povo. E esse 
patrimônio não Pode ser usado como vitrine de pro
jetas para o privilégio de uns poucos. 

Como cidadã, repito, moradora no Estado do 
Rio de Janeiro e conhecedora de todo esse preces-

so que a· Light vem sofrendo, de sucateamento e, 
depois, de recuperação, não posso admitir, de forma 
nenhuma, que ela seja entregue ou presenteada a 
terceiros, caso não tomemos uma decfsão. 

Portanto, é perfeito, correto e justo que o Sepa
do Federal traga para o debate a questão das priva
tizações. Não se trata apenas de espírito corporati
vista, por se encontrar essa empresa prestando rele
vantes serviços ao Estado do Rio de Janeiro, mas 
por reconhecimentQ dos nossps patrimônios, das 
nossas poucas reservas, sem ter uma visão estati
zante. Garantimos que o povo brasileiro e as nossas 
empresas deverão receber, da nossa parte, o total 
apoio, não permitindo, de forma nenhuma, que elas 
sejam, na privatização, entregues, doadas, ou mes
mo que as nossas empresas nacionais, em nome da 
globalização da economia, entrem numa competi
ção, que consideramos altamente desigual, com as 
empresas estrangeiras. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

A SR1• BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. Ex", Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senadora, eu, 
por natureza, sou um "privatista •. Acredito que deve
mos privatizar o que pudermos - o Governo é um 
mau administrador -, exceto nas áreas que são de 
estrita competência do Governo ou quando este pre
cisar implementar uma área que não interessa à ini
ciativa privada. Porém, ooncordo com V. Ex" em gê
nero, número e grau. Não se pode privatizar, se o 
objetivo é fazer dinheiro, com moeda podre. Isso é 
uma negociata, porque se compra no mercado por 
R$0,30 e se entrega para o Governo por R$1 ,00. 
Isso não devia estar acontecendo. Se estamos ven
dendo ativos bons, temos que receber moedas 
boas. Sei que o argumento do lado de lá é o de que, 
mais cedo ou mais tarde, o Governo terá que pagar 
isso. Mas terá que pagar no Muro e estamos viven
do no presente, quando precisamos de recursos 
para investir nas áreas que estão em estado de ca
lamidade, corno educação, saúde e segurança. Por 
isso, parabenizo V. Ex" pelo que traz, hoje, à tribuna 
e concordo em gênero, número e grau quando se re
fere à utilização dessas moedas que sabemos ser, 
na realidade, uma grande arrumação. 

A SR•. BENEDITA DA SILVA- Agradeço, Se
nador Ney Suassuna, o aparte de V. Ex", reafirman
do que não podemos aceitar moedas podres. 

Também nãó tenho uma idéia estatizante. 
Quero crer que alguns setores são passíveis de pri
vatização. Mas não podemos, como já fizemos em 
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outras ocasiões, privatizar setores considerados es
tratégicos, que es1ão dando lucros e não têm problema. 

Há o exemplo da Ught, como enfatizei da tribu
na, que já esteve até em mãos de empresas estran
geiras, já esteve privatizada. O Governo Federal in
vestiu um montante que jamais qualquer empresa 
da iniciativa privada teve coragem de investir. E, no 
momento em que a empresa está saneada e dando 
lucro, não podemos consentir que ela seja de novo 
privatizada, tendo moeda podre como pagamento. 
Isso não é possfvel, é algo com que não concorda
mos. 

Nesse sentido, agradeço o aparte de V. ex-, · 
que, sem dúvida, veio enriquecer o meu· pronuncia
mento. 

Estou atenta até mesmo ao aspecto social da 
prestação de serviço que a Ught tem feito,J>rincipal
mente no Estado do Rio de Janeiro. Conheço essa 
história. De fato, pelos serviços prestados a nós, co
munidades faveladas, pela Ught, eram cobrados 
preços exotbitantes. Foi feita uma politica social que 
consistia em tarifas diferenciadas para essas comu
nidades. Há outros aspectos, evidentemente, no que 
se refere à questão social, que a Ught tem enfocado 
no Estado do Rio de Janeiro, que considero impor
tantes e signifJCativos. 

O Sr. Ney Suaasuna - Permite-me V. EJt4 mais 
uma intervenção? 

A SR•. BENEDITA DA SILVA- Ouço, com 
prazer, V. ex-. 
· o Sr. Ney Suaasuna - Gostaria apenas de 

complementar o meu pensamento. Podfamos até re
ceber as moedas podres, mas desde que fosse pelo 
valor de mercado. Dessa maneira, tudo bem, porque 
é o que está valendo no mercado. Então, seriam 
R$0,30, e não o valor de face. 

A SR1• BENEDITA DA SILVA- Senador Ney 
Suassuna, só não vou concordar com V. EJt4 porque 
quero falar aqui sobre aquela história de que 'laranja 
madura, na beira da estrada, está bichada' ... Esta
mos observando exatamente isso na questão das 
moedas podres. 

Por isso, agradeço a V. EJt4 o aparte e dou por 
conclufdo o meu pronunciamento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna, por permuta com o Senador Gilvam Bor
ges. S. EJt4 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, a convite da 
Associação dos Bancos Estaduais Brasileiros estive
mos, na semana passada, na Alemanha, visitando 
todo o sistema bancário alemão. Conhecemos o 
Bundesbank, o Banco Central alemão, vários ban
cos centrais regionais, os dois bancos universais, os 
maiores da Alemanha, e também bancos estaduais 
e bancos cooperativgs. 

Voltamos impressionados com a solidez, com a 
segurança do sistema alemão. Seja na área dos 
bancos universais, seja na área dos bancos coope
rativos, seja na área dos bancos estaduais, existe 
um sistema de garantia para os depositantes que 
tem os seus próprios auditores. Dessa forma, de 
uma maneira silenciosa, conseguem detectar os fu
ros existentes, corrigi-los e garantir os depósitos de 
todos os corrrentistas. É de causar inveja. Os brasi
leiros que lá estavam comigo ficaram pasmos com a 
meticulosidade da legislação e a garantia que têm 
os correntistas de que não haverá nenhum risco ao 
seu capital. Pasmos ficaram eles com os dados do 
nosso sistema financeiro: crises de 5 bilhõeS, de 4 
bilhões, de 17,5 bilhões, de 2 bilhões, como é o caso 
do Banerj. Enfim, casos que não ocorrem na Alema
nha há muitos decênios, porque eles criaram um sis
tema de garantia que cuida de cada setor especifica
mente. Os auditores desse sistema de garantia são 
os que averiguam a situação em cada agência, no 
conjunto de agências, e tomam as providências an
tes ql!e ocorra qualquer descalabro, qualquer escãn
dalo. Além do mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
verificamos que o Banco Central alemão funciona 
como um relógio, independente. Realmente, anali
sando os sistemas que poderiam fazer frente ao sis
tema alemão, chegamos à conclusão de que a inde
pendência do Banco Central é uma necessidade. Na 
Alemanha só perde em popularidade para o Banco 
Central a Igreja e, em quarto ou quinto lugar, vem o 
Governo, que é integralmente respeitado pelo povo. 
O respeito ao Banco Central e a firmeza da moeda é 
de deixar-nos invejosos. 

O Sr. Jefferson Peres- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Ouço V. Ex" com 
muito prazer. 

O Sr. Jefferson Peres - Nobre Senador Ney 
Suassuna, já tinha ouvido particularmente um ligeiro 
relato do Senador Vilson Kleinübing a respeito da 
viagem de estudos que V. Ex's fizeram à Alemanha· 
para observar o sistema financeiro. Sou realmente 
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um grande admirador do sistema financeiro alemão. 
A Alemanha teve uma hiperinflação em 1922/23, 
que foi uma das três maiores da História, que trau
matizou de tal modo a nação alemã que o Bundes
bank, o Banco Central da Alemanha, realmente se 
tomou uma instituição respeitabilíssima dentro do 
país e age na sua função real de guardião da moe
da Independentemente dos governos, seja social
democrata ou democrata-cristão, o Banco age com 
mão-de-ferro para evitar que a inflação ultrapasse 
3% ao ano, porque quando chega a 4% os alemães 
tremem de medo. É a memória coletiva da hiper dos 
anos 20. Concordo inteiramente com V. Ex" a res
peito da necessidade de se criar no Brasil um Banco 
Central independente. Sei que os políticos aqui sen
tem pruridos, coceiras, quando se fala na inde
pendência do Banco Central. Realmente é uma ne
cessidade porque, caso contrário - e nesses últimos 
1 O anos tivemos 1 O presidentes da instituição, inclu
sive um demissível ad nutum pelo Presidente da 
República -, jamais teremos um sistema financeiro 
como seria de desejar. Parabéns pelo seu relato. 
Esperei que V. E~ nos dê mais informações sobre 
sua viagem. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado a V. 
Ex" pelo seu aparte. 

Estivemos no Bundesbank, e lá verificamos 
que a lei prevê todas as possibilidades, pois é uma 
lei dura, seguida à risca. 

Dessa forma, é a fiscalização, realizada fora do 
Banco, mas que é vaso comunicante com o Banco, 
quem faz as intervenções. Essas intervenções são 
mínimas. E são mínimas por quê? Porque existe a fi
gura dos auditores independentes do fundo, ou seja, 
há três tipos de banco: o banco universal, que é o 
banco comum nosso aqui, o banco estatal e o banco 
cooperativo. 

Os bancos universais fizeram o seu fundo e re
cebem 0,3% por mil dos depósitos, e o fundo penni
te que cada depositante receba a garantia de até 1/3 
do capital do banco, ou seja, toda a garantia. 

Depois, os bancos estatais também fizeram, 
junto com os bancos cooperativos, o seu fundo de 
garantia. Também têm a sua auditoria, que interna
mente resolve, sem que o público sequer tome co
nhecimento - não se extrapola problema, isso é re
solvido internamente. 

É isso que precisamos ter no Brasil. Precisa
mos, antes de mais nada, criar esse fundo e ter uma 
auditoria que permanentemente esteja fazendo o 
seu acompanhamento, porque quando há .risco, o. 
sistema também corre o risco. Agora mesmo, os 

bancos particulares brasileiros estão amargando a 
perda de depósit "'!6 num volume gigantesco, porque 
diante da insegurança todos correram para colocar o 
dinheiro em instituições públicas, principalmente na 
Caixa Económica Federal e no Banco do Brasil. 
Isso, lá, não ocorreria, porque todos os depósitos 
estariam garantidos. Nós, aqui, só conseguimos ga
rantir, depois dessa crise, R$ 20 mil. Lá, a garantia é 
total, uma vez que se garante até 1/3 do capital do 
banco. 

Claro que em· um grande· banco é impossível 
se atingir essa cifra; em um banco pequeno ela po
deria ser atingida, mas o _conjunto dá a garantia. 

Então, tanto eu quanto o Senador Vilson Klei
nübing fizemos muitas perguntas - e não éramos 
apenas nós os Parlamentares, havia mais três ou
tros, três presidentes de bancos estaduais e um di
retor do Banco Central. Fomos a todas as cidades 
onde havia exemplos importantes e caiu-nos o quei
xo quando constatamos que o BNDES voltado para 
a microempresa, porque lá existe mais de um, tinha, 
para investir nas pequenas e médias empresa$, US$ 
246 bilhões, enquanto o nosso terá este ano R$ 13,5 
bilhões. O outro, que era voltado às médias é gran
des empresas, tinha, para investir, este ailo, US$ 
400 bilhões, o equivalente a R$ 400 bilhões. A rapi
dez do empréstimo, a desburocratização, a serieda
de do sistema, realmente nos causa inveja, muita in
veja e é isso que precisamos agora buscar adequar 
no Brasil com a regulamentação do art. 192 da 
Constituição. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, por isso eu 
queria fazer aqui este relato, afirmando também que 
vamos continuar lutando - seja na Presidência do 
Proer, seja na Comissão de Regulamentação do art. 
192, seja na Comissão de Assuntos Económicos, 
seja através de projetos isolados - para que o nosso 
sistema se fortaleça e não venhamos a ter crises 
como as que temos hoje. 

Perguntamos em todos os setores se aconte
ceria na Alemanha o que aconteceu no Brasil. E a 
resposta, digo aqui para tranqüilizar V.~. sempre 
foi que dificilmente aconteceria, porque quando exis
te dolo, má-fé, dificilmente a auditoria descobre, 
mas, provavelmente, não por tanto tempo e· nem em 
tão grande volume. 

Um banco que teve um problema, em 1970, 
está solucionando as últimas pendengas este ano; 
quase 20 anos depois. Portanto, tranqüiliza um pou
co ver que o Nacional e o Económico ·podem se ar
rastar ainda por bastante tempo na solução de seus 
problemas, uma vez que têm empréstimos de médio 
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e longo prazos, que só vão vencer, encenar depois 
desse médio e longo prazos. 

Portanto, tivemos uma semana extremamente 
proveitosa, a viagem foi extremamente proveitosa, 
pois recolhemos todos os dados. As perguntas feitas 
pelo Senador Vilson Kleinübing, por mim, pelos de
mais Parlamentares, pelos presidentes dos bancos 
foram extremamente diretas e respondidas com toda 
a clareza. Acreditamos que essa experiência poderá 
ser bastante proveitosi para o nosso trabalho na 
Comissão de Assuntos Económicos e na Subcomis
são de Regulamentação do Sistema Financeiro. 

Indago ao Senador Vilson Kleinübing se S. Ex" 
tem a acrescentar algum dado a essa nossa viagem 
de estudos. 

O Sr. Vilson Kleinübing - Senador Ney Suas
suna, é muito importante que V. Ex" faça esse relato 
e essa prestação de contas aos nossos companhei
ros. O que eu gostaria de acrescentar é que, para a 
próxima terça-feira, na Comissão de Assuntos Eco
nómicos, estaremos escalados, eu e V. Ex", para 
apresentarmos aos companheiros as nossas opiniõ
es e o que foi possível observar de bom e de quali
dade do que nos foi apresentado pelas mais altas 
autoridades económicas e financeiras do Governo 
alemão, da estrutura privada e de cooperativa. Parti
cularmente, fiquei muito satisfeito e aproveito seu 
discurso para agradecer aos promotores do evento, 
que foi a Associação dos Bancos Públicos de quem 
recebemos o convite e da Comissão de Assuntos 
Económicos, que nos delegou esse trabalho. Agora, 
cabe-nos passar aos colegas e companheiros aquilo 
que pode ser considerado o melhor modelo em ter
mos de estabilidade da moeda e sistema financeiro 
que se tem no mundo hoje. Na Alemanha, o respon
sável pela inflação ou não inflação não é o Ministro 
da Economia, não é o Governo, mas o Banco Cen
tral. A instituição de maior credibilidade, mais do que 
o jornal, o Governo, o Presidente da República, que 
me chamou muito a atenção perante a opinião públi
ca da Alemanha, hoje, é o Banco Central. Isso por
que o povo alemão não admite inflação. O Banco 
Central tem essa missão como tão sagrada que, 
como disse o Senador Ney Suassuna, a fiscalização 
bancária não é feita pelo Banco Central, e sim por 
uma autarquia independente, com as regras do Ban
co Central, que fica exclusivamente com a política 
monetária e a política de controle da inflação. No 
momento em que o povo alemão faz um esforço gi
gantesco para cy_mpri r as metas de recuperação da 
Alemanha do Leste, isso tem sido feito não apenas 
com operações de crédito mas também com a parti-

cipação de orçamentos públicos. Os Estados, antiga 
confederação, colocam 1 O% de suas receitas nos 
Estados novos, o que está sendo feito com inflação 
a menos de 2"A. ao ano. Isso só é possível porque o 
Banco Central é prestigiado, é forte e controla toda a 
situação. Eu cheguei a fazer esta pergunta: Qual é a 
comparação que se poderia fazer entre o modelo 
alemão, o modelo japonês e o modelo americano? A 
resposta sobre os três modelos nos foi dada nessa 
reunião. Na próxima terça-feira, eu espero, junto 
com o Senador Ney Suassuna; dar detalhes dessa 
proveitosa visita para o momento importante que 
nós estamos vivendo. Precisamos regulamentar. Ne
nhum país consegue ter moeda estável num sistema 
capitalista, com um correto sistema de financiamen
to, se "não tiver também um sistema financeiro abso
lutamente correto. Lá, as taxas de juros, se compa
radas com a nossa .•. pelo amor de Deus! É por isso 
que a nossa visita foi válida. Então, na próxima ter
ça-feira, eu ta:rei a apresentação junto com V. Ex". 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado a V. 
Ex", nobre Senador. 

A inflação na Alemanha, este ano, está por vol
ta de 1 ,5%; os juros estão nesse índice ou um pou
quinho mais, apenas para compensar a transferên
cia. Realmente, vale a pena ouvir o relato, porque, 
se pudéssemos fazer a adequação daquele modelo 
ou a redução técnica necessária à nossa realidade, 
com certeza, daqui para diante, não teríamos mais 
Nacionais, Económicos, Banerjs, Banespas e tantos 
outros. 

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

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, o Sr. Júlio Campos, 2g Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocu
pada pelo Sr. Valmir Campa/o. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar 
Dias. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tu ma. 

S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, assomo, hoje, à tri
buna para referir-me ao Programa Nacional de Direi· 
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tos Humanos, lançado, na última segunda-feira, pelo 
Presidente da República. 

Não podemos deixar de cumprimentar Sua Ex
celência pelo referido Programa. Trata-se de um 
projeto que condensa praticamente todos os proble
mas que a sociedade brasileira vem enfrentando na
quilo que se refere à quebra dos mínimos princípios 
de sobrevivência, que é o respeito a si e a seus fa
miliares. 

Não ocuparei por< muito tempo esta tribuna. 
Cada item desse Programa- ascende a mais de 165 
pontos - tem que ser analisado de per si, ou seja, 
um por vez. Uma das metas é promover os direitos 
humanos no Brasil, cujos objetivos são: proteger o 
direito à vida e à integridade física - redução da inci
dência e impacto de violações ao direito à vida; pro
teger o direito à liberdade - redução da incidência e 
impacto de violações ao direito à liberdade; proteger 
o direito à igualdade perante a lei - redução da inci
dência e impacto de violações ao direito à igualdade 
perante a lei; promover uma cultura de direitos hu
manos - aumento do debate, informando sobre direi
tos humanos na sociedade civil e na sociedade poli
tica; promover ações internacionais de defesa dos 
direitos humanos - aumento do compromisso com 
instituições, organiiações- é operaÇões internacio
nais de defesa dos direitos humanos. 

Quanto ao primeiro objetivo "Proteger o direito 
à vida e à integridade física", a estratégia é aumen
tar a segurança das pessoas com a redução da inci
dência de crimes violentos, em particular homicídios, 
por número de habitantes. E aí vem cursos de direi
tos humanos para policiais. 

Faço aqui um destaque. Há cerca de oito anos, 
quando Diretor da Academia Nacional de Polícia, no 
currículo de formação de policiais, criamos-a Cadei
ra de Direitos Humanos. Quando há cursos, a Aca
demia de Polícia funciona a contento. 

Acredito que a critica tem uma importância vi
tal. Outras escolas de formàção de policiais já têm 
essa cadeira Ela tem que ser provida realmente de 
pessoas com competência para ensinar os policiais 
sobre essas condições, que representam a defesa 
dos direitos humanos. 

As atividades para alcançar esses objetivos 
são: mapa da violência urbana, mapa da violência 
rural, programas para prevenir a violência contra 
grupos vulneráveis (crianÇas e adolescentes, idosos, 
mulheres, negros, homossexuais, indígenas, migran
tes, refugiados e trabalhadores sem terra). Já vínha
mos, há longo tempo, discutindo sobre esses pontos 
que são praticamente isolados. 

O Presidente da República teve o cuidado de 
condensar num programa único, para que, à primei
ra vista, consigamos nos inteirar de tudo aquilo que, 
realmente, angustia a sociedade brasileira, sempre 
com o remorso de ver nas páginas dos jornais vio
lências aos direitos humanos. São várias, não ape
nas o que ocorreu no sul do Pará. Lá, há outras im
plicações sem ser essa da ação da polícia 

Preocupamo-nos em punir sempre a policia. A 
primeira ação daqueles que acham que houve um 
exagero na ação policial é buscar métodos e meca
nismos legais para punir os policiais. Ninguém pro
cura analisar e colocar responsabilidade sobre os 
governantes, que esperaram que aquilo aconteces
se para poder punir a policia, como se ela fosse for
mada apenas de assassinos. Sabemos que não é 
verdade. Na sua grande maioria, ela é formada de 
homens que saem do povo; procuram essa profis
são e lutam na defesa dos direitos do cidadão, prin
cipalmente contra a criminalidade. 

Outro ponto sobre o qual estamos lutando, há 
muito tempo, e que é importante, é o Programa de 
Seguro de Vida e de Saúde para os policiais extensi
vo também aos seus familiares. O Governo coloca 
um outro nem que é garantir a assistência à saúde 
dos familiares dos presos. Praticamente, quando o 
chefe da família é condenado, recluso, a sua família 
fica à mingua, sem qualquer tipo de assistência. 
Portanto, a proposta é no sentido de que o Governo 
assuma, pelo menos, o direito à educação dos filhos 
do prisioneiro e à saúde de sua família. 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como é 
importante este Programa. Temos a obrigação de, 
dentro do possível, aprimorarmos o que já existe e 
colocarmos em vigência aquilo que se propõe o pró
prio projeto, ou seja, a criação da Comissão de Di
reitos Humanos no Senado. Trata-se de uma pro
posta importante. Penso até que algum Senador já 
pensou a respeito. É uma sugestão que o Presiden
te faz no seu Programa. Acho que nós deveríamos 
acená-la e manter, como se mantém na Cãmara, 
uma Comissão ·de Direitos Humanos nesta Casa Le
gislativa. 

Fortalecimento dos Institutos Médicos Legais. 
Esse é outro ponto. Creio que não só com relação 
ao Instituto Médico Legal, mas também à polícia 
científica, o desenvolvimento das tecnologias moder
nas na identificação do crime, por intermédio da pro
va material. Passou-se o tempo em que a polícia 
conseguia a materialidade perante o interrogatório, 
muitas vezes com desrespeito à integridade física do 
preso. Não há mais necessidade disso. Somos total-
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mente contra o interrogatório que não seja por meio 
de provas materiais. Assim, a Justiça, tranquilamen
te, em cima de uma confissão que passou à ser a 
prostnuta das provas, porque a cada instante era 
desmoralizada quando o preso frente ao juiz, des
merece o interrogatório do policial. Mas diante das 
provas materiais, o Ministério Público poderá, tran
qüilamente, oferecer sua denúncia, e o juiz, conde
nar aqueles que, comprovadamente, são responsá
veis por ilícnos penais. ' 

O Sr. Sebastião Rocha - Permne-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Com prazer, nobre Se
nador. 

O Sr. Sebastião Rocha - Senador Romeu 
Tuma, V. Ex" faz um discurso de grande importãn
cia, nesta tarde, no plenário do Senado. Apoio a 
proposição de V. Ex" quanto à criação da Comis
são de Direitos Humanos no Senado. Sou membro 
suplente, indicado pelo PDT, na Comissão de De
fesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério 
da Justiça e sei a importãncia de um órgão dessa 
envergadura no Senado. Apresentei emenda cons
titucional sobre o fortalecimento dos serviços peri
ciais, da medicina legal, dos serviços de identifica· 
ção e tenho satic ·ação em saber que essa matéria 
conta com sua simpatia, com o seu apoio. V. Ex", 
que foi sempre atuante na área, sobretudo da 
Polícia Federal, tem muita experiência acumula
da nesse processo de investigação. Defendo 
que a investigação deve ser científica, aliada à in· 
vestigação policial, e por isso deve haver, é o que 
defendo, a independência dos serviços periciais, 
da perfcia oficial, das polícias civis para que haja 
investigação em si nestes dois setores: a investi
gação policial e a investigação científica. Para
béns pelo seu discurso. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço pelo seu 
aparte, nobre Senador Sebastião Rocha, sempre 
preocupado com os problemas que afligem a socie
dade brasileira. 

Sr. Presidente, para conhecimento da Casa, fiz 
uma visna à França e conheci aspectos das investi
gações científicas. A França desenvolve um projeto, 
com imptantação em vários estados; de institutos 
científicos criminais particulares, privados, para que 
toda a sociedade possa, a qualquer instante, ter 
meios de contar com a perícia. São empresas priva
das que servem à polícia e à justiça. 

São idéias que foram oferecidas à Polícia Fe
deral, e V. Ex" sabe que muitas dificuldades atrasam . . 

Necessitamos que o Governo libere verba para 
o desenvolvimento dos Institutos Médicos Legais e 
de polícia científica e coloque nos Estados, por meio 
da Polícia Federal ou por meio das polícias esta
duais ou através da justiça, instrumentos adequados 
para que os peritos, possuidores de grandes quali
dades, possam trabalhar. 

Lembro-me de que, no caso de Josef Mengele, 
a perícia - principalmente da Unicamp, que colabo
rou comigo nas apurações - fez frente na capacida
de de trabalho a grandes peritos e legistas interna
cionais que aqui compareceram, achando que a tec- , 
nologia brasileira não oferecia condições para se fa
zerem os exames periciais e, por isso, queriam reali
zá-los. Enfrentamos, e o resultado foi aceito interna
cionalmente, pela qualidade dos nossos legistas. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Pois não, Senador. 
O Sr. Ney Suassuna - Quero concordar com 

V. Ex" e dizer que, realmente, precisamos tEtr recur
sos à disposição desses peritos, assim como deve
ríamos ter algumas normas bem claras. Há poucos 
dias, pela imprensa, tive oportunidade de ver um pe
rito fazer afirmações verbais, não escmas, que cria
ram muita onda e tumultuaram um caso desses últi
mos que tivemos. Acho que de maneira nenhuma se 
poderiam permitir coisas como esta: um perito dar 
um laudo verbal; até porque isso fica ao sabor da in
terpretação de cada um. Então, concordo com V. 
Ex" que deve ser dado apoio, para que tenhamos 
um organismo sério de peritagem e, inclusive, que 
se baixem algumas normas para que haja uma pa
dronização desses instrumentos. 

O SR. ROMEU TUMA- Concordo com V. Ex". 
O perito que fez esses exames e anunciou isso 

sem qualquer instrumento escrito é um bom legista. 
Eu o conheço, mas não sei em que Instituto Médico 
Legal trabalha hoje. 

Investigação policial, em processos criminais, 
tem que ter documentação ofiCial; do contrário, ela 
não tem valor para o juízo; tem valor para matéria de 
defesa, de acusação, mas deve buscar por intermé
dio de instrução laudo pericial correto. O Dr. Feman· 
do Palhares, que praticamente foi o chefe da equipe 
que trabalhou comigo no caso Mengele, foi ao Pará 
para rever todo o processo de laudos criminais. 

A Polícia do Pará não tentou sabotar os lau· 
dos. Pelas informações que tenho, eles não tiveram 
capacidade material para realizá-las com a perfeição 
do Instituto Médico Legal de Campinas, que tem na 
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Universidade, à sua disposição, todo o material ne
cessário para uma boa perícia. 

Este documento fala também no Cadastro Na
c:ional de Informações Criminais. Instalamos na Polí
cia Federal o Centro Nacional de Informações Crimi
nais. Ele está em funcionamento, mas não há a obri
gatoriedade de os Estados remeterem suas fitas, a 
informatização dos seus dados, à Polícia Federal, 
para que o cadastro seja plenamente fiel e confiável. 
A nossa grande preocu~Jação era mais em razão de 
os criminosos que agem num Estado terem sua con
denação e se mudarem para outro Estado, conti
nuando a delinqüir, sem que haja um antecedente 
que possa apontá-los para realmente cumprirem, na 
cadeia, suas penas. 

Sei que o meu tempo se esgota, Sr. Presiden
te, mas não poderia deixar de me referir a outra es
tratégia, qual seja a de proteger o direito à liberdade, 
que pede, a curto prazo, agilização de processo de 
execução criminal. Quero lembrar a V. Ex"s que a 
Procuradoria da Vara de Execuções Criminais tem 
mais de 100 mil processos requeridos por presos 
apenas para progressão da pena. Aqui temos uma 
dificuldade, porque muitos presos, já com pena cum
prida, são obrigados a permanecer em reclusão por 
'não terem assistência jurídica, nem as Varas de 
Execuções Criminais podem acompanhar sua vida 
prisional. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador, o 
tempo de V. Ex" está esgotado. 

O SR. ROMEU TUMA -Vou concluir, Sr. Presi
dente. 

Legislação sobre penas alternativas à prisão. 
Acho que isso é prioridade número um, Srs. Sena
dores.. Temos que dar urgência a um projeto de pe
nas alternativas. Quero também fazer referência a 
um indulto que foi assinado pelo Presidente da Re
pública - penso que isso não beneficia os direitos 
humanos - eliminando o exame criminológico. Um 
dos primeiros a receber o indulto saiu da cadeia e 
assassinou sua mãe a facadas porque disse que 
não havia recebido nenhum tratamento para largar 
do crack, em que é viciado. 

Para encerrar, reporto-me também ao projeto 
que transfere, para a Justiça Federal, a competência 
de julgamento dos crimes de tortura e contra os di
reitos humanos, o que indica que a Polícia Federal 
assumirá as investigações. No entanto, Sr's e Srs. 
Senadores, a Polícia Federal está em situação de 
penúria. É triste. Hoje fui informado de que ela não 
terá verba nem para as diárias, isto é, não poderá 
mais se deslocar para outros locais. 

Escreveu-me uma com1ssao de candidatos 
aprovados no último concurso - o qual está em atra
so de mais de dois anos - que a chamada dos candi
datos não acontece por falta de verbas, o que é ver
dade. A Academia, para realizar as suas funções, 
vem se sustentando com doações de empresas. É 
inadmissível a desatenção do Governo Federal com 
o não-cumprimento da promessa aluai do Presiden
te no sentido da recuperação da segurança pública. 

O primeiro passo no sentido de se impor a de
fesa dos direitos humanos é o Senado procurar le
gislar para que isso se consolide, e também a aten
ção do Governo em dispor de maiores verbas, prin
cipalmente para a Polícia, que está pedindo esmolas 
pelas esquinas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Romeu 
Tuma, o Sr. Valmir Campe/o deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy 
Dias, ~ Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Me5!'1 co
munica aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes ou em qualquer outra dependência 
do Senado que, dos dez itens da pauta de hoje·, oito 
são de votação nominal, exigindo quorum qualifica-
do_ · 

Portanto, a Presidência solicita a presença de 
todos os Srs. Senadores em plenário, pois a Ordem 
do Dia terá início dentro de alguns minutos. 

A Mesa, se não houver objeção do Plenário, 
prorrogará a Hora do Expediente por mais quinze 
minutos, para atender a três inscrições de comunica
ção inadiável. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -Sr. 
Presidente, também estou inscrito. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Antonio Carlos Valadares, V. Ex" terá o seu momento. 

Concedo a palavra, para uma comunicação 
inadiável, nos termos do § 22 do art. 158 do Regi
mento Interno, ao Senador Sebastião Rocha 

O SR_ SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, um dos 
assuntos mais polêmicos debatidos hoje na impren
sa e no Congresso são os planos de saúde, a medi
cina de grupo. 

Sou médico, inclusive sou associado da Uni
med, mas tenho uma visão de que, realmente, os 
planos de saúde têm extrapolado, em muito, as suas 
atribuições e· têm-se desviado de suas finalidades; 
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sobretudo esses reajustes absurdos não têm a mi
nha conç:ordância e o meu apoio. 

A medicina de grupo, por exemplo, arrecada 
algo em tomo de US$1 O bilhões por ano, e só inves
te 26% na atividade-fim. As seguradoras brasileiras 
descobriram, portanto, esse rentável filão e ingres
saram na competição onde o seguro-saúde perfaz 
15% do total de seu movimento. Ou seja, as próprias 
seguradoras que deveriam atuar em outras áreas 
hoje estão também ingJessando, e já com bastante 
intensidade, nesse setor de seguro-saúde. Aspectos 
éticos e morais não têm prevalecido nos contratos 
onde a vida humana é um fatorem jogo. 

Comunico, nesta oportunidade, que vou apre
sentar um projeto de lei sobre plano de saúde, onde 
procuro defender os interesses do cidadão e da so
ciedade. A expansão desse segmento foi proporcio
nal à ineficiência da atividade oficial. O Gôvemo Fe
deral, provavelmente sentindo-se culpado pela la
mentável situação a que chegou o setor da saúde no 
Brasil, omite-se em regulamentar, de forma justa e 
equânime, os planos de saúde, que se tomaram um 
dos mais poderosos segmentos econômicos no 
País. 

Hoje, temos informações de que o Presidente 
da República, o Governo enfim, está preocupado 
com isso e deve oferecer ao Congresso, para apre
ciação, propostas nesse sentido. 

Comunico à Casa que estou apresentando um 
projeto de lei, que considero da máxima importância 
para a população, sobretudo para aqueles que são 
associados a algum plano de saúde. Meu projeto 
contempla o direito de o cidadão usufruir de serviços 
já efetivamente pagos de forma adiantada. Refiro
me ao período de carência, variável em função da 
especialidade. que todo plano de saúde exige para 
que o associado usufrua dos serviços. 

Nesse projeto de lei que apresentarei, ainda 
hoje, à Secretaria-Geral da Mesa, estamos tentando 
oferecer uma garantia igual à exigida pelo plano de 
saúde no período de carência devido, ou seja, que o 
cidadão também passe a ter o direito, após cumpri
da essa carência, de usufruir dos serviços propostos 
por um espaço de tempo equivalente ao da carên
cia. Em outras palavras, garantir aos segurados dos 
planos de saúde o usufruto dos benefícios do plano 
por período igual ao da carência específica para 
cada especialidade. 

Isso porque os planos de saúde exigem, por 
exemplo, um determinado período de carência para 
hospitalização, para cirurgia geral, para parto, para 
cirurgia cardíaca, períodos que às vezes chegam a 

um ou dois anos. Mas, caso o cidadão atrase o pa· 
gamento por 10, 15 ou 30 dias, mesmo depois de ter 
pago durante todo o período de carência, não tem 
mais qualquer direito, não podendo, portanto, ser 
atendido se não estiver em dia com sua mensalidade. ·. 

Estamos propondo - lógico que com a aprecia
ção do Congresso Nacional, começando pelo Sena" 
do - que este assunto seja debatido e aprimorado 
dentro do possível, para que, mesmo na impossibili
dade de honrar o P?gamento 11a data devida, tendo 
o cidadão contribuído com plano de saúde por um 
período equivalente ao da carência, ele passe a ter 
direito aos atendimentos previstos no plano de saú
de pelo mesmo prazo daquela referida carência. 

Sr. Presidente, a apresentação deste projeto 
de lei, que considero relevante para toda a socieda
de brasileira, tendo em vista que, hoje, a medicina 
privada, a medicina de atendimento particular prati
camente extinguiu-se no Brasil, é de grande impor
tância. Atualmente tem-se ou o atendimento público, 
ou o atendimento através de planos de saúde. Comei" 
o atendimento público está cada vez mais precário, 
isso fez com que crescesse a oferta dos planos de 

· saúde e a procura pelos mesmos. 
Acredito que se faz necessário o Congresso re-. 

gulamentar vários aspectos desta questão. · 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Levy Dias, 3g Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Teotonio Vilela Filho, 1 g Vice-Presi
dente. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos 
Valadares para uma comunicação inadiável. S. Ex" 
dispõe de cinco minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para uma comunicação inadiável. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
professor Arthur Roquete de Macedo, Reitor da Uni
versidade Estadual Paulista e Presidente do Conse
lho de Reitores das Universidades Estaduais Paulis
tas, elaborou um trabalho, publicado na Folha de S. 
Paulo de hoje, que merece desta Casa uma refle
xão. Trata-se da problemática educacional do País, 
amplamente discutida em algumas reportagens do 
mesmo jornal que enfocaram o ensino brasileiro em 
todos os níveis e mostraram, com todas as letras, a 
situação caótica do sistema educacional no Brasil." 
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Há os que pregam a privatização das universi
dades públicas, dando seqüência a essa globaliza
ção que atinge todo o nosso continente e que está 
encontrando eco em nosso País, pelo menos, por 
parte daqueles que integram o Governo Federal. Os 
dados apresentados pelo ilustre professor de São 
Paulo mostram de forma muito clara que, ao contrá
rio do que apregoam seus adversários, o maior con
tingente de estudantes das universidades públicas 
vem das classes menos (avorecidas. 

· O Professor fala, por exemplo, que na Unesp 
63% dos nossos 20 mil universitários têm renda fa
miliar entre 2 e 15_ salªti®Jllínimos. É notório, por
tanto, que a universidade pública abriga majoritaria
mente filhos de famílias pobres e dos diferentes es

·tratos da classe média, que tem perdido poder aqui
sitivo nos últimos anos, o que faz aumentar o núme
ro de alunos carentes. 

Sr. Presidente, a-pmiií.tização das universida
des públicas aumentaria, por certo, o sacrifício da 
classe média, uma vez que a classe pobre é eterna
mente prejudicada. A classe média, que antes do 
Real tinha uma situação e depois passou a ter outra, 
não dispõe de dinheiro para pagar o aluguel ou a 
prestação do apartamento, energia, água e outras 
prestações normais. A-classe média seria, portanto, 
mais uma vez penalizada, castigada, se por acaso 
essa pregação equivocada da privatização das uni
versidades federais vier a se concretizar em termos 
de Brasil. 

Eu inesrrió,-que vim da zona rural, que morei 
num povoado simples da cidade de Simão Dias, ja
mais poderia complementar os estudos universitá
rios, e até os de Primeiro e Segundo Grau, se não ti
vesse cursado, através da porta aberta do ensino 
gratuito, os três níveis de aprendizado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejo que essa 
é mais urria tentativa de, ao invés de melhorar a 
educação no Brasil, enfatizar a sua desorganização, 
entregar à iniciativa privada universidades que, du
rante anos e anos, têm colocado no mercado de tra
balho milhões de jovens. Hoje, devido à crise, essas 
universidades, não obstante seus grandes esforços, 
não conseguem colocar seus alunos no mercado de 
trabalho, porque o desemprego é generalizado no 
Brasil. 

Nos Estados nordestinos, onde há enormes di
ficuldades até para comer, imaginem como é difícil 
pagar uma universidade. Imaginemos também a si
tuação da população interiorana no Nordeste. Quan
do se fala no desemprego decorrente do avanço tec
nológico das indústrias em São Paulc, no Rio de Ja-

neiro, nos centros mais adiantados, ouvimos os as
sessores do Go•.ilmo dizer que se trata apenas de 
alteração de mercado de trabalho, ou seja, que o 
trabalhador sai daquela indústria e vai prestar servi
ço em uma casa comercial, ou em uma outra ativida
de econômica. 

Mas no nosso Nordeste, onde não há problema 
de avanço tecnológico, porque simplesmente as in
dústrias não atingiram esse patamar, o desemprego 
não é apenas generalizado; é wna questão caótica, 
que o Governo Federal precisa deter o quanto antes, 
a fim de evitar uma convulsão social. .----· 

O que está acont~endo no Brasil hoje, Sr. 
Presidente, não é apenas o desinteresse pela edu
cação, mas o desinteresse pela ocupação das pes
soas. Todos merecemos vida digna, e há milhões e 
milhões de brasileiros que procuram diariamente 
onde trabalhar e não encontram nem seq~pre
go que lhes pague salário mínimo. Isso acontece 
porque se está dando prioridade, única e exclusiva
mente, à estabilização da nossa moeda. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Nobre Senador Valadares, lembro a V. Ex" que seu 
tempo está esgotado. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Agradeço a V. Ex" pela benevolência Vou concluir. 

Escutei hoje - e até com muita alegria - que o 
Governo Federal resolveu reinvestir no setor habita
cional, que está abandonado há quase quatro anos. 
Precisamos de no mínimo dez milhões de habitaçõ
es no Brasil. E o que estamos vendo é que a Caixa 
Económica Federal, apesar de arrecadar o FGTS, 
não tem recursos necessários para desenvolver um 
programa habitacional condizente com as nossas 
necessidades. · 

Sr. Presidente, o Governo Federal já resolveu 
o problema dos grandes bancos. Parece-me que 
agora pretende lembrar-se dos pequenos, daqueles 
que recebem até 20 salários mínimos, segundo 
consta no seu Programa Habitacional. Não digo que 
vá abandonar os banqueiros, mas parece lembrar-se 
dos pequenos, razão pela qual me congratulo com o 
Governo Federal. No entanto, isso não é o bastante. 
Tenho certeza de que esse Programa representa um 
mínimo de que o Brasil precisa para não só reativar 
o Programa Habitacional, como também para pro
porcionar milhares e milhares de empregos por todo 
este Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SR•. JÚNIA MARISE - Sr.Presidente, peço 

a palavra como Líder. 
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Senadora, estamos encerrando a Hora do Expedien
te. Logo após a Ordem do Dia, concederei a palavra 
a V. E:xA 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

OF.GLPMDB N2 381/96 

l!lrasília, 14 de maio de 1996. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigirme a Vossa Excelência 

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 Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
-Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)
A Presidência designa o Senador Romeu Tuma 
membro titular da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional em vaga do PMDB. 

Sobre a mesa ofício que será lido pelo· Sr. 12 

Secretário em exerelcio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

OFICIO N• 90/96 - GLDPT 

Brasília-DF, 7 de maio de 1996. 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador José Eduardo Outra e da Senadora Be
nedita da Silva, titular e suplentes, respectivamente, 
pelos Senadores Eduardo Matarazzo Suplicy e pelo 
Senador José Eduardo Outra, como representantes 
do Partido dos Trabalhadores, na Comissão Espe
cial do Congresso Nacional que irá apreciar a Medi
da Provisória n" 1.418/96. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
protestos de esti111a e consideração. -Senador José 
Eduardo Outra, tíder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -
Serão feitas as substituições solicitadas. 

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

É lido o seguinte: 

OF. 14/96- CRE 

Brasília, 15 de maio de 1996. 
Senhor Presidente, 
Com referência ao expediente da Federação 

Mundial de Jornais objeto do processo Diversos n• 

42, de 1996, em que convida o Eminente Senador 
Casildo Maldaner para participar do evento de posse 
do Presidente dessa Entidade, a realizar-se em 
Washington, EUA, no próximo dia 22 de maio, des
pachado por Vossa Excelência, para exame da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
tenho o prazer de comunicar-lhe, que esta Comis
são, considera conveniente que esta Casa através 
de Sua Excelência, se faça representada ~o referido 
evento. . . 

Aproveito a oportunidade, para renovar a Vos
sa Excelência, meus protestos de estima e conside
ração. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Pre
sidente da Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O 
expediente vai à publicação. 

O Senhor Presidente da República editou a 
Medida Provisória n• 1.419, de 10 de maio de 1996, 
que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamen
to Fiscal da União, em favor do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária, crédito extraordiná
rio até o limite de R$ 800.000.000,00, para os fins 
que especifica". · 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Roberto Requião Flaviano Melo 
Pedro Simon Casildo Maldaner 

PFL 
Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Joel de Hollanda 

PSDB 
Coutinho Jorge Carlos Wilson 

PSB 
Ademir Andrade Antônio C. Valadares 

PPS 
Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Cláudio Cajado Hugo R. da Cunha 
Benedito de Lira Adauto Pereira 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSCiPMN) 
Elcione Barbalho Confúcio Moura 
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Bloco {PPBJPL) 
Odelmoleão Gerson Peres 

PSDB 
Jovair Arantes Sebastião Madeira 

PV 
Fernando Gabeira 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a ~esolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o segu1nte calendário para a trami
tação da matéria: 

15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 15-5-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-ô-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE {Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.420, de 1 O de maio de 1996, que "dá 
nova redação ao parágrafo único do art. 1" da Lei n• 
8.995, de 24 de fevereiro de 1995, que autoriza o 
Ministério dos Transportes, por intermédio da Com
panhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, a trans
ferir à Companhia Ruminense de Trens Urbanos -
FLUMITRENS recursos para pagamento de pessoal". 

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

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
Carlos Bezerra Martuce Pinto 
Roberto Requião Gerson Camata 

PFL 
Bello Parga Jonas_ Pinheiro 
João Rocha Vilson Kleinübing 

PSDB 
Artur da Távola PedroPiva 

PPB 
Epitácio Cafeteira Esperidião Amin 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco {PFUPTB) 

Laura Carneiro Rubem Medina 

José Carlos Vieira Arolde de Oliveira 
Bloco {PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 

Noet de Oliveira Roberto Paulino 
Bloco {PPBJPL) 

Agnaldo Timóteo Francisco Silva 
PSDB 

Márcio Fortes Paulo Feijó 
PDT 

Matheus Schmidt Sflvio Abreu 
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 15-5-96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96- instalação da Comissão Mista 
Até 15-5-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso NaciQ!lal 

O SR. PRESIDENTE {Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a· Medida 
Provisória n" n• 1.421, de 1 O de maio de 1996, que 
"autoriza a utilização de recuiSos do Fundo da Mari
nha Mercante - FMM, em favor da Companhia de 
Navegação Lloyd Brasileiro - LLOYDBRÁS, e dá ou
tras providências". 

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

SENADORES 
Ti1ulares Suplentes 

João França 
Maldaner 

Bello Parga 
Júlio Campos 

Coutinho Jorge 

Júnia Marise 

Lauro Campos 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PDT 

PT 

Nabor JúniorCasildo 
Ney Suassuna 

José Agripino Maia 
Odacir Soares 

Geraldo Melo 

Darcy Ribeiro 

Eduardo suplicy 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco {PFUPTB) 

Roberto Pessoa Rubem Medina 
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José Carlos Coutinho José Carlos Aleluia 
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC/PMN) 

Antônio Brasil Marcelo Teixeira 
Bloco (PPBIPL) 

Jorge Wilson Laprovita Vieira 
PSDB 

Jovair Arantes Leónidas Cristino 
PCdoB 

Jandira Feghali Lindberg Farias 
•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 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - i'lstalação da Comissão Mista 
Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emttir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida comunicação à Cãmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)· O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n" 1.422, de 1 o de maio de 1996, que 
"dispõe sobre a responsabilidade solidária de contro
ladores de instituições submetidas aos regimes de 
que tratam a Lei n• 6.024, de 13 de março de 1974, 
e o Decreto-Lei n• 2.321, de 25 de fevereiro de 
1987; sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre 
a responsabilização das empresas de auditoria con· 
tábil ou dos auditores contábeis independentes; so
bre privatização de instituições cujas ações sejam 
desapropriadas, na forma do Decreto-Lei n• 2.321, 
de 1987, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e SO do art. 22 da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares SuplenteS 

Humberto Lucena 
PMDB Casildo Maldaner 

RamezTebet Gilvam Borges 
PFL 

Vilson Kleinübing Frettas Neto 
Hugo Napoleão RomeroJucá 

PSDB 
José Roberto Arruda Geraldo Melo 

PTB 
Valmir Campelo Emília Feranen 

PSB 
Ademir Andrade Antônio Carlos Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Manoel Castro Paulo BOmhausen 
Rubem Medina José Carlos Aleluia 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSClPMN) 
Gonzaga Mota . Edinho Bez 

Bloco (PPBIPL) 
Anivaldo Vale Odelmo Leão 

PSDB 
Márcio Fortes Veda Crusius 

PV 
Fernando Gabeira 

.PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

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

Dia 15-5-96- designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96- instalação da Comissão Mista 
Até15-5-96- prazo para recebimento de emen-

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

Até24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)· O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n" 1.423, de 1 O de maio de 1996, que 
"institui a Taxa de Juros de Longo Prazo -T JLP, dis
põe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de 
Participação - PI8-PASEP, do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e SO do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Flaviano Melo 

Francelino Pereira 
RomeroJucá 

Carlos Wilson 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

José Fogaça 
Ney Suassuna 

Hugo Napoleão 
Freitas Neto 

Geraldo Melo 



Maio de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00489 

PPS 
Robero Freire 

PPB 
Epitácio Cafeteira Esperidião Amin 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Adauto Pereira Maluly Neto . 
Efraim Morais ~ Coraúci Sobnnho 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC/PMN) 
Gonzaga Mota Pedro Navais 

Bloco (PPB/PL) 
Laprovita Vieira Arnaldo Faria de Sá 

,Jayme Santana 

Matheus Schmidt 

Fernando Lyra 

PSDB 

PDT 

PSB 

Aécio Neves 

SflvioAbreu 

Alexandre Cardoso 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 15-5-96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

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

Até24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-06-96 -prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.424, de 10 de maio de 1996, que 
"dispõe sobre os quadros de cargos do Grupo-Dire
ção e Assessoramento Superiores-DAS da Advoca
cia-Geral da União, do Ministério da Fazenda, e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 22 da Resolução n2 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Nabor Júnior Gilberto Miranda 
Ney Suassuna José Fogaça 

PFL· 
Francelina Pereira Joel de Hollanda 
Vilson Kleinübing Waldeck Omelas 

PSDB 
Carlos Wilson Geraldo Melo 

RomeuTuma 

Júnia Marise 

PSL 

PDT 
Dan::y Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes. 
Bloco (PFUPTB) 

Ney Lopes Antônio dos Santos 
Paulo Gouvêa Mauro Lopes 

Bloco (PMDB/PSD/PStJPSC/PMN) 
Alberto Goldman Mauri Sérgio 

Bloco (PPB/PL) 
José Rezende Jarbas Lima 

PSDB 
Zulaiê Cobra Vicente Arruda 

PCdoB 
Aldo Arantes Agnelo Queiroz 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para â trami
tação da matéria: 

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96- instalação da Comissão Mista 
Até 15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

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

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputa
dos. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n21.425, de 10 de maio de 1996, que "dá 
nova redação a dispositivos da Lei n• 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização 
da Assistência Social, e dá outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e s• 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 

Fernando Bezena Aaviano Melo 
Nabor Júnior Ney Suassuna 

PFL 
Odacir Soares Joel de Hollanda 
Jonas Pinheiro Vilson Kleinübing 

PSDB 
Artur da T ávola Carlos Wilson 
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Marina Silva 

Valmir Campelo 

PT 
José Eduardo Outra 

PTB 
Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLITB) 

Célia Mendes Jairo Az 
iOsmir Lima , lberê Ferreira 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCJPMN) 
Andrê Puccinelli Zaire Resende 

Bloco (PPBIPL) 
Arnaldo Faria de Sá Valdenor Guedes 

PSDB 
FlávioAms Fátima Pelaes 

PV 
Fernando Gabeira 

PT 
Sandra Sta~ing Nilmário Miranda 

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

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
L5ia 16-5-9 -instalação da Comissão Mista 

Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputa
dos. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n" 1.426, de 1 O de maio de 1996, que 
"fixa critérios para a progressiva unificação das tabe
las de vencimentos dos servidores, altera o Anexo 11 
da Lei n2 8.237, de 30 de setembro de 1991, para 
implementação da isonomia a que se refere o§ 12 

do art. 39 da Constituição, e dá outras providências". 
De acordo com a;; indicações das lideranças, e 

nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Gilberto Miranda Ney Suassuna 
Fernando Bezerra João França 

PFL 
José Alves Guilherme Palmeira 
José Agripino Odacir Soares 

PSDB 
José lgnácio Ferreira Pedro Piva 

PSB 
Ademir Andrade Amónio Ca~os Valadar 

PPS 
Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB 

Jairo Carneiro · ÍJVemer Wanderer 
Jairo Azi Benedito de Lira 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCJPMN) 
Marcelo Barbieri Zaire Rezende 

Bloco (PPBIPL) 
Eraldo Trindade Jair Bolsonaro 

Salvador Zimbaldi 

Matheus Schmidt 

Fernando Lyra 

PSDB 
Eduardo Mascarenhas 

Por--
Silvio Abreu 

PSB 
Alexandre Cardoso 

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

Dia 15-5-96- designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

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

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista_ _ ·
Até 8-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n•1.427, de 10 de maio de 1996, que "al
tera as Leis n 2s 8.019, de 11 de abril de 1990, e 
8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providên
cias•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Gilberto Miranda Onofre Quinan 

PFL 
Jonas Pinheiro José Bianco 
Joel de Hollanda José Alves 
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PSDB 
Pedro Piva Cartas Wilson 

PPEi 
Epitácio Cafeteira Esperidião Amin 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco tPFUPTB) 

César Bandeira Antônio Geraldo 
U rsicino Queiroz Cartas Alberto 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC/PMN) 
.Rita Camata Saraiva Felipe 

Bloco (PPBIPL) 
José Unhares Arnaldo Faria de Sã 

PSDB 
Sebastião Madeira Márcia Marinho 

PCdoB 
Jandira Feghali Agnelo Queiroz 

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 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

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

Até 24-5-96 -prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida Pro
visória n2 1.428, de 1 O de maio de 1996, que "dispõe 
sobre medidas reguladoras do abastecimento do mer
cado interno de produtos do setor sucroalcooleiro". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

RamezTebet Mauro Miranda 
Marluce Pinto Onofre Quinan 

PFL 
Vilson Kleinübing BeiJo Parga 
Jonas Pinheiro João Rocha 

PSDB 
Geraldo Melo Teotonio Vilela Filho 

PDT 
Júnia Marise DarcyRibeiro 

PT 
José Eduardo Outra Marina Silva 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

José Múcio Monteiro Maluly Netto 
Benedito de Lira· · · . .Osvaldo Coelho 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Antônio do V alie Dilso Sperafico 

Bloco (PPBtPL) 
Ari Magalhães Roberto Balestra 

PSDB 
Fernando Torres Luiz Piauhy!ino 

PV 
Fernando Gabeira 

PT 
Sandra Starting Nilmãrio Miranda 

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

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o pareeer sobre 
a admissibilidade 

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso Nacional 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos De
putados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.429, de 10 de maio de 1996, que 
"dispõe sobre o valor total anual das mensalidades 
escolares e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2° da Resolu
ção n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Ney Suassuna Gilvam Borges 
José Fogaça · Fernando Bezerra 

PFL 
Guilherme Palmeira João Rocha 
Júlio Campos RomeroJucã 

PSDB 
Lúcio Alcântara Artur da Tãvola 
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PTB PPS 
Valmir Campelo Emilia Fernandes Roberto Freire 

PSB .PPB 
Ademir Andrade Antônio Carlos ValadaresEpitácio Cafeteira 

DEPUTADOS 

Esperidião Amin 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Paes Landim Betinho Rosado 
Roberto Jefferson • Marilu Guimarães 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC/PMN) 
lvandro Cunha Lima Marisa Serrano 

Bloco (PPB/PL) 
Fausto Martello Adhemar de Barros Filho 

Ubiratan Aguiar 

Matheus Schmidt 

PSDB 
Osrnãnio Pereira 

PDT 
Silvio Abreu 

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 15-5·96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emnir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso Nacional Será 

lena a devida comunicação à Câmara dos Deputa
dos. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)· O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n°1.430, de 10 de maio de 1996, que "dá 
nova redação ao art. 2° da Lei n• 8.844, de 20 de ja
neiro de 1994 •. 

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

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Fernando Bezerra Marluce Pinto 
João França Gilberto Miranda 

PFL 
Júlio Campos Hugo Napoleão 
Edison Lobão Waldeck Omelas 

PSDB 
José lgnácio Ferreira Jefferson Peres 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Manoel Castro Antônio Ueno 
Átila Uns Roberto Pessoa 

Bloco (PMÔBIPSDIPSÚPSC/PMN). 
Rna Camata Elcione Barbalho 

Bloco (PPB/PL) 
Felipe Mendes Benedito Guimarães 

PSDB 
Ayrton Xerez Danilo de Castro 

PCdoB 
AldoRebelo Agnelo Queiroz 

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 15-5-96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emnir o parecer sobra 
a admissibilidade 

Até 24-05-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso Nacional 

O.SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) • 
O Senhor Presidente da República editou a Medi
da 'Provisória n• 1.431, de 1 O de maio de 1996, 
que "dispõe sobre o pagamento dos servidores ci
vis e militares do Poder Executivo Federal, inclusi
ve suas autarquias e fundações, bem como dos 
empregados das empresas públicas e das socie
dades de economia mista, e dá outras providên
cias•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Fernando Bezerra 
Ronaldo Cunha Lima 

Odacir Soares 
José Alves 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

CarlosBeze.rra 
Gilvam Borges 

Vilson Kleinübing 
Hugo Napoleão 
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PSDB Kleinübing Francelino Pereira 
José lgnácio Ferreira Lúcio Alcántara PSDB 

PSL Jefferson Peres Lúdio Coelho 
RomeuTuma PT 

PDT Benedita da Silva Marina Silva 
Júnia Marise· Oarcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco<(PFUPTB) 

Arolde de Oliveira Roberto Pessoa 
Costa Ferreira Jonival Lucas 

Bloco (PMDBIPSD/PSL/PSCIPMN) 
José Aldemir Émerson Olavo Pires 

Bloco (PPBIPL) 
Jair Bolsonaro Dolores Nunes 

Adroaldo Streck 

Fernando Gabeira 

PSDB 
Eduardo Mascarenhas 

PV 

PT 
Sandra Star1ing Nilmário Miranda 

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

Dia 15-5-96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

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

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8~-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n°1.432, de 10 de maio de 1996, que "al
tera a redação de dispositivos das Leis n"s 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 11 de julho de 
1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e S" do ar!. 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 

Nabor Júnior Carlos Bezerra 
João França Ney Suassuna 

PFL 
José Bianco José AlvesVilson 

Valmir Campelo 
PTB 

Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bfoco (PFL/PlB) 

Manoel Castro Átila Uns 
Maurício Najar Augusto Viveiros 

Bloco (PMDB/PSD/PSL/PSC/PMN) 
Zaire Rezende Nestor Duarte 

Bloco (PPBIPL) 
Adhemar de Barros Filho Eraldo Trindade 

PSDB 
Antônio Aureliano Adroaldo Streck 

PDT 
Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

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 15-5-96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 15-5-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8~-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputa
dos. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.433, de 1 O de maio de 1996, que "al
tera a Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e S" do ar!. 2" da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gerson Camata 
Miranda 

João Rocha 
José Agripino 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Ramez TebetMauro 
Ronaldo Cunha Lima 

Guilherme Palmeira 
JoséBianco 
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~·caries Wilson 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 
Titulares 

PSDB 
Geraldo Melo 

PSB 
_ Antônio Carlos Valadares 
PPS 

Deputados 
Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 
José Múcio Monteiro Osório Adriano 
Eliseu Moura ~ Benedito de Ura 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC/PMN) 
Alberto Goldman Gonzaga Mota 

Bloco (PPBIPL) · 
Fetter Júnior Roberto Campos 

PSDB 
Luiz Carlos Hauly Rommel Feijó 

PCdoB 
Sérgio Miranda AldoRebelo 

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: 

Dia15-5-96- designação da Comissão Mista 
Dia16-5-96- instalação da Comissão Mista 
Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista em~ir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

fe~a a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O Senhor Presidente da República editou a Medi
da Provisória n• 1.434, de 10 de maio de 1996, 
que "dispõe sobre as alíquotas de contribuição 
para o Plano de Seguridade Social do servidor pú
blico civil ativo dos Poderes da União, das autar
quias e das fundações públicas, e dá outras provi
dências". 

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

Titulares 

Carlos Bezerra 
Ney Suassuna 

José Bianco 
Freitas Neto 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Ronaldo Cunha Lima 
Fernando Bezerra 

Francelina Pereira 
Hugo Napoleão 

PSDB 
Artur da T ávola Jefferson Peres 

PPB 
Epitácio Cafeteira Esperidião ·Amin 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Jairo Carneiro · · · Laura Carneiro 
Marilu Guimarães Vic Pires· Franco 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN) 
Saraiva Felipe · Remi Trinta 

Bloco (PPB/PL) 
NiHon Baiano Jair Bolsonaro 

PSDB 
Pimental Gomes Jorge Anders 

PV 
Fernando Gabeira 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda· 

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

Dia 15-5·96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 15-5·96 - prazo para recebimento de 

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

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República ed~ou a Medida 
Provisória n• 1.435, de 1 o de maio de 1996, que "re
duz o imposto de importação para os produtos que 
especifica e dá outras providências". 

~De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2° da Resolução n• 
1/89-Ct{ fica as5im constitu ida a. comisSão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Fernando Bezerra Onofre Quinan 
Gerson Camata Gilvam Borges 

PFL 
Vilson Kleinübing Romero Jucá 
João Rocha Hugo Napoleão 

PSDB 
Pedro Piva Beni V eras 
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PDT 
Júnia Marise Darcy Ribeiro 

PT 
Lauro Campos . Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

José Carlos Aleluia Ayres da Cunha 
Paulo Lima < Cláudio Cajado 

Bloco (PMDBIPSD(PSUPSCIPMN) 
Aloysio Nunes Ferreira Moreira Franco 

Bloco (PPBIPL) 
Ricardo lzar Fetter Júnior 

PSDB 
Mário Negromonte Antônio C. Pannunzio 

PDT 
Matheus Schmidt SflvioAbreu 

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 15-5-96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 15-5-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida comunicação Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O Senhor Presidente da República editou a Medi
da Provisória n• 1.436, de 1 O de maio de 1996, 
que "dispõe sobre a instituição de crédito presumi
do do Imposto sobre Produtos . Industrializados, 
para ressarcimento do valor do PIS!Pasep e Cc
fins nos casos que especifica, e dá outras provi-
dências". . 

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

Titulares 

Fernando Bezerra 
RamezTebet 

Odacir Soares 
Hugo Napoleão 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Mauro Miranda 
Onofre Quinan 

Guilherme Palmeira 
Joel de Hollanda 

Lúdio Coelho 

Valmir Campelo 

Ademir Andrade 

PSDB 
Beni Veras 

PTB 
Emília· Fernandes 

PSB 
Antônio C. Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Maluly Netto ·carlos Melles 
Carlos Magno Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBiPSDIPSUPSCIPMN) 
Paulo Ritzel Aníbal Gomes 

Bloco (PPBIPL) 
Anivaldo Vale Enivaldo Ribeiro 

PSDB 
Nelson Otoch João Leão 

PCdoB 
HaroldoUma Inácio Arruda 

PPS 
Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

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

Dia 15-5-96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 -· instalação da Comissão Mista 
Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

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

Até 24-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso Nacional Será 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 

Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória nO 1.437, de 11 de maio de 1996, que 
"dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição 
para o Programa de Integração Social - PIS devida 
pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1° do art. 
22 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá ou
tras providências". 

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

Titulares 

Carlos Bezerra 
Casildo Maldaner 

José Agripino 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Gerson Camata 
Flaviano Melo 

Júlio Campos 
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José Bianco Hugo Napoleão 
PSDB 

Lúcio Alcãntara Pedro Piva 
PPS 

Roberto Freire 
PPB 

Esperidião Amin Totó Cavalcante 

DEP\JTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFI.JPTB) 

João Maia Arolde de Oliveira 
Luiz Moreira Antônio Ueno 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Edinho Bez Pedro Navais 

Bloco (PPBIPL) 
Basmo Villani Ode Imo I.eãa- · 

PSDB 
Caries Mosconi Feu Rosa 

PV 
Fernando Gabeira GilneyViana 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

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

Dia 15-5-96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 -instalação da Comissãr Mista 
Até 16-5-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 25-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 9-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSe

rá feita a devida comunicação à Câmara· dos Depu
tados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O Senhor Presidente da República editou a Medi
da Provisória n• 1.438, de 11 de maio de 1996, 
que "dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional -
NTN e sua utilização para aquisição de bens e di
reitos alienados no âmbito do Programa Nacional 
de Desestatização - PND, instituído pela Lei n• 
8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes da Lei n• 
8.1n, de 12 de março de 1991, e da Lei n• 8.249, 
de 24 de outubro de 1991, e altera 6 art. 32 da Lei 
n• 8.249/91". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e SO do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
Ney Suassuna 

Joel de Hollandà 
Freitas Neto 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

PSDB 

Fernando Bezerra 
Onofre Quinan 

José Alves 
Jonas Pinheiro 

Teotonio Vilela Filho. .Geraldo Melo 
PSL 

RomeuTuma 
PDT 

Darcy Ribeiro 
,. 

Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFI.JPTB) 

Abelardo Lupion Ciro Nogeira 
Augusto Viveiros Jaime Fernandes 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN) 
Hermes Parcianello Euler Ribeiro 

Bloco (PPBIPL) 
José Teles · Luiz Barbosa 

PSDB 
Leônidas Cristina Danilo de Castro 

PDT 
Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

PSB 
Ricardo Heráclid Sérgio Guerra 

De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN, 
fica P.stabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: · 

Dia 15-5-96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16·5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 16-5-96 • prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibifidade 

Até 25-5·96 -prazo final da Comissão Mista 
Até 9-6·96 • prazo no Congresso Nacional Será fei
ta a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.439, de 11 de maio de 1996, que 
'dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos 
lucros ou resultados da empresa e dá outras provi
dências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e SO do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a :natéria: 
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SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Gilberto Miranda Nabor Júnior 
Fernando Bezerra Cartas Bezerra 

PFL 
Vilson Kleinübing Francelina Pereira 
José Agripino Edison Lobão 

PSDB 
Pedro Piva ' Geraldo Melo 

PT 
Benedita da Silva José Eduardo Outra 

PT8 
Emília Fernandes Regina D"Assumpção 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Manoel Castro Átila Lins 
Osmir Lima João Mellão Neto 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC/PMN) 
João Almeida Mauri Sérgio 

Bloco (PPB/PL) 
Luiz Barbosa Basílio Villani 

PSDB 
Rrmo de Castro Wilson Campos 

PCdoB 
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo 

PPS 
Augusto Carvalho Sérgio Arouca 

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

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até16-5-96 - prazo para recebimento de emen-

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

Até25-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 9-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputa
dos. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.440, de 11 de maio de 1996, que 
"dispõe sobre medidas complementares ao Plano 
Real e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Trtulares 

Fernando Bezerra 
Casildo Maldaner 

Odacir Soares 
RomeroJucá 

Lúcio Alcântara 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

PSDB 

PSB 

Ney Suassuna 
Gilvam Borges 

Francelina Pereira 
Hugo Napoleão 

-PedroPiva 

Antônio C. Valadares Ademir Andrade 
PPS 

Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Efraim Morais Luiz Braga 
Betinho Rosado Coraúci Sobrinho 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC/PMN) . 
Eliseu Padilha Jurandyr Paixão. 

Bloco (PPBIPL) 
Roberto Campos Herculano Anghinetti 

PSDB 
JoséAnibal Arnaldo Madeira 

PV 
Fernando Gabeira Gilney Viana 

PT 
Sandra Starting Nilrnário Miranda 

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

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até16-5-96 - prazo para recebimento de emen-

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

Até25-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 9-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida Comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n2 1.441, de 11 de maio de 1996, que "dá 
nova redação ao § 32 do art. 52 da Lei n• 8.931, de 
22 de setembro de 1994, que dispõe Sobre a amorti
zação, juros e outros encargos decorrentes da extin
ção ou dissolução de entidades da Administração 
Pública Federal, e dá outras providências". 
· De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 22 da Resolução n• 
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a-matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Gilberto Miranda Flaviano Melo 
Carlos Bezerra Mauro Miranda 

PFL 
José Alves < Bello Parga 
Freitas Neto Joel de Hollanda 

PSDB 
Pedro Piva Geraldo Melo 

PPB 
Epitáéio Cafeteira Esperidião Amin 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Maluly Netto Carlos Melles 
Carlos Magno Álvaro Gaudêncio Neto 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Paulo Ritzel Aníbal Gomes 

Bloco (PPBIPL) 
Anivaldo Vale Enivaldo Ribeiro 

PSDB 
Nelson Otoch João Leão 

PCdoB. 
HaroldoUma Inácio Arruda 

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 15-5-96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 -instalação da Comissão Mista 
Até15-5-96 - prazo para recebimento de emen-

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

Até24-5-96 -prazo final da Comissão Mista 
Até 8-6-96 - prazo no Congresso Nacional 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O_ 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória ~ 1.437, de 11 de maio de 1996, que 
"dispõe sobre a base de cálculo da Contribuição 
para o Programa de Integração Social - PIS devida 
pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 1° do art. 

22 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e SO do art. 2" da Resolução n2 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB. 

Carlos Bezerra Gerson Camata 
Casildo Maldaner Flaviano Melo 

PFL 
José Agripino Júlio Campos 
José Bianco Hugo Napoleão 

PSDB. 
Lúcio Alcântara Pedro Piva 

PPS 
Roberto Freire 

PPB. 
Esperidião Amin Totó Cavalcante 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

João Maia Arolde de Oliveira 
Luiz Moreira Antônio Ueno 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN) 
Edinho Bez Pedro Novais 

Bloco (PPBIPL) 
Basflio Villani Odelmo Leão 

Carlos Mosconi 

Fernando Gabeira 

Sandra Starling 

PSDB. 

PV 

PT 

Feu Rosa 

Gilney Viana 

Nilmário Miranda 

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

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até16-5-96 - prazo para recebimento de emen-

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

Até25-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 9-6-96 - prazo no Congresso Nacional 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n2 1.438, de 11 de maio de 1996, que 
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"dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional - NTN e 
sua utilização para aquisição de bens e direitos alie
nados no âmbito do Programa Nacional de Desesta
tização - PND, instituído pela Lei n• 8.031, de 12 de 
abril de 1990, consolidando as normas sobre a ma
téria constantes da Lei n• 8.177, de 12 de março de 
1991, e da Lei n• 8.249, de 24 de outubro de 1991, e 
altera o art. 32 da Lei n2 8.249/91'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e s• do arL 22 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 
Ney Suassuna Onofre Quinan 

PFL 
Joel de Hollanda José Alves 
Freitas Neto Jonas Pinheiro 

PSDB 
Teotonio Vilela Filho Geraldo Melo 

RomeuTuma 

Darcy Ribeiro 

PSL 

PDT 
Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL!PTB) 

Abelardo Lupion Ciro Nogeira 
Augusto Viveiros Jaime Fernandes 

Bloco (PMDB/PSD/PSL!PSC/PMN) 
Hermes Parcianello Euler Ribeiro 

Bloco (PPB/PL) 
José Teles Luiz Barbosa 

PSDB 
Leónidas Cristino Danilo de Castro 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. ;. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n" 1.439, de 11 de maio de 1996, que 
'dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos 
lucros ou rasuRados da empresa e dá outras provi
dências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5" do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Gilberto Miranda Nabor Júnior 
Fernando Bezerra Carlos Bezerra 

PFL 
Vilson Kleinübing Francelino Pereira 
José Agripino Edison Lobão . 

PSDB 
PedroPiva Geraldo Melo;: 

PT 
Benedita da Silva José Eduardo Outra 

PTB 
Emilia Fernandes Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL/PTB) 

Manoel Castro Átila Uns 
Osmir UITl!l João Mellão Neto. 

Bloco (PMDB!PSD/PSL!PSC/PMN) 
João Almeida Mauri Sérgio 

Bloco (PPB!PL) 
Luiz Barbosa Basmo Villani. 

PSDB 
PDT Firmo de Castro Wilson Campos 

Matheus Schmidt Sílvio Abreu PCdoB 
PSB Agnelo Queiroz Aldo Rebelo 

Ricardo Heráclio Sérgio Guerra 

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

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até16-5-96- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir ó parecer sobre 
a admissibilidade 

Até25·5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 9-U·96 - prazo no Congresso Nacional 

PPS 
Augusto Carvalho Sérgio Arouca 

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

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até16..<J5-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista ~itir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até25-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
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Até 9-6-96 - prazo no Congresso Nacional 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.440, de 11 de maio de 1996, que 
"dispõe sobre medidas complementares ao Plano 
Real e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e &> do ar!. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SEN~DORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Fernando Bezerra Ney Suassuna 
Casildo Maldaner Gilvam Borges 

PFL 
Odacir Soares Francelina Pereira 
RomeroJucá Hugo Napoleão 

PSDB. 
Lúcio Alcántara Pedro Piva 

PSB. 
Antônio Carlos Valadares Ademir Andrade 

PPS 
Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Efraim Morais Luiz Braga 
Betinho Rosado Coraúci Sobrinho 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSCIPMN) 
Eliseu Padilha Jurandyr Paixão 

Bloco (PPBIPL) 
Roberto Campos Herculano Anghinetti 

José Aníbal 

Fernando Gabeira 

Sandra Starling 

PSDB. 

PV 

PT 

Arnaldo Madeira 

~jlney Viana 
1'_, 

Nilmário Miranda 

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

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 16-5-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibindade 

Até 25-5-96 - prazo final da Comissão Mista 

Até 9-6-96 - prazo no Congresso Nacional 
Será feita a devida Comunicação à Câmara 

dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (T eotonio Vilela Filho) - O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.441, de 11 de maio de 1996, que "dá 
nova redação ao § 32 do art. 52 da Lei n• 8.931, de 
22 de setembro de 1994, que dispõe sobre a amorti
zação, juros e outros encargos decorrentes da extin
ção ou dissolução de entidades da Administração 
Pública Federai, e dá outras providências". 

Deacordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Gilberto Miranda Flaviano Melo 
Carlos Bezerra Mauro Miranda 

PFL 
José Alves Bello Parga 
Freitas Neto Joel de Hollanda 

PSDB 
Pedro Piva Geraldo Melo 

PPB 
Epitácio Cafeteira Esperidião Amin 

PSL 
RomeuTuma 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Aracely de Paula Osmir Uma 
Antônio Ueno Efraim Morais 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC/PMN) 
Antônio do Valle Homero Oguido 

Bloco (PPBIPL) 
Carlos Airton Adhemar de B. Filho 

PSDB 
Roberto Brant Luiz Caries Hauly 

PDT 
Matheus Schmidt SflvioAbreu 

PSB 
Gonzaga Patriota Beto Lelis 

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

Dia 15-5-96 -designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
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Até16-5-96- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até25-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 9-6-96 - prazo no Congresso Nacional 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.442, de' 11 de maio de 1996, que 
"dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos 
não quitados de órgãos e entidades federais, e dá 
outras providências'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Humberto Lucena Ney Suassuna 
Roberto Requião Nabor Júnior 

PFL 
Joel de Hollanda Edison Lobão 
Bello Parga Freitas Neto 

PSDB 
José Roberto Arruda Teotonio Vilela Rlho 

PDT 
Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

PT 
Benedita da Silva Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (P FLIPTB) 

Saulo Queiroz Raul Belém 
José S. de Vasconcellos Mauro Fecury 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN) 
Edinho Bez Barbosa Neto 

Bloco (PPB/PL) 
Pedro Corrêa Fausto Martello 

PSDB 
Luiz Fernando FlávioAms 

PCdoB 
Agnelo Queiroz Aldo Rebelo 

PPS 
Augusto Carvalho Sérgio Arouca 

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

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 

Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 16-5-96 - prazo para recebimento de 

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

Até25-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 9-6-96 - prazo no Congresso Nacional 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente ·da República editou a Medida 
Provisória n2 1.443, de 11 de maio de 1996, que 
'dispõe sobre o número de cargos de Natureza Es
pecial, de cargos do Grupo-Direção e Assessora
menta Superiores e de Funções Gratificadas exis
tentes nos órgãos da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, e dá outras provi
dências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

RamezTebet Casíldo Maldaner 
Flaviano Melo Ney Suassuna 

PFL 
Edison Lobão Bello Parga 
Freitas Neto José Agripino 

PSDB 
José Roberto Amuda Geraldo Melo 

PTB 
José Eduardo Vieira Vai mi r Campelo 

PSB 
Ademír Andrade Antônio C. Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Roberto Fontes Adauto Pereira 
Leur Lomanto Lael Varella 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSCIPMN) 
Laire Rosado Elton Rohnelt 

Bloco (PPBIPL) 
Gerson Peres Edson Queiroz 

PSDB 
Adelson Ribeiro Ayrton Xerez 

PV 
Fernando Gabeira Gílney Viana 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 
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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 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 16-5-96 - prazo- para recebimento de 

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

Até25-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 9-6-96 - prazo ~o Congresso Nacional 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos De
putados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senhor Presidente da República ed~ou a Medida 
Provisória n• 1.444, de 11 de maio de 1996, que 
"cria a Gratificação de Condição Especial de Traba
lho - GCET para os servidores militares f~erais das 
Forças Armadas e dá outras providências•. 

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

Titulares 

Roberto Requião 
Ney Suassuna 

Júlio Campos 
Hugo Napoleão 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

PSDB 

RamezTebet 
Fernando Bezerra 

Bello Parga 
João Rocha 

José Roberto Arruda José lgnácio Fenreira 
PPS 

Roberto Freire 
PPB 

Esperidião Amin José Bonifácio 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Ronivon Santiago José S. de Vasconcellos 
José Mendonça Bezerra Leur Lomanto 

Bloco (PMDBIPSD/PSL/PSC/PMN) 
Hélio Rosas Antônio Brasil_ 

Bloco (PPB/PL) 
Gerson Peres Edson Queiroz 

PSDB 
Antônio Feijão Itamar Serpa 

PDT 
Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

PSB 
Nilson Gibson Raquel Capiberibe 

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

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96- instalação da Comissão Mista 
Até 16-5-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista em~ir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 25-5-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 9-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSe

rá feita a devida comunicação à Câmara dos Depu
tados. 

. O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)- O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.445, de 11 de maio de 1996, que 
"dispõe sobre os fundos que especifica e dá outras 
providências•. 

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

Titulares 

José Fogaça 
Gilvam Borges 

BelloParga 
Francelina Pereira 

Coutinho Jorge 

RomeuTuma 

Darcy Ribeiro 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Flaviano Melo 
João França 

PFL 
Edison Lobão 
Júlio Campos 

PSDB 
José Roberto Arruda 

PSL 

PDT 
Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL/PTB) 

Carlos Alberto Luciano Pizzatto 
Augusto Viveiros Mauro Lopes 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC/PMN) 
António do Valle Paulo Ritzel 

Bloco (PPB/PL) 
João Ribeiro Ary Valadão 

PSDB 
Antônio Kandir Fernando Torres 

PCdoB 
Inácio Arruda Sérgio Miranda 
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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 15-5-96 - designação da Comissão Mista 

Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 

Até16-5·96 - prazo para recebimento de emen-
das e para a Comissão<Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até25-5-96 • prazo final da Comissão Mista 

Até 9-6-96 - prazo no Congresso Nacional 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) • 
O Senhor Presidente da República editou a Medi· 
da Provisória n• 1.446, de 11 de maio de 1996, 
que "dispõe sobre a alocação, em depósitos espe
ciais, remunerados, de recursos das disponibilida
des financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalha
dor -FAT". 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da 
Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matérià: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Gilberto Miranda Ramez T Eibet 
Ney Suassuna Nabor Júnior 

PFL 
Romero Jucá Freitas Neto 
Joel de Hollanda Bello Parga 

PSDB 
Lúcio Alcántara Lúdio Coelho 

PT 
Eduardo Suplicy Benedita da Silva 

PTB 
Regina D'Assumpção José Eduardo Vieira 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Osmir Lima Paulo Bomhausen 
Carlos Melles Costa Ferreira 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC/PMN) 
Sandro Mabel Homero Oguido 

Bloco (PPBIPL) 
Edson Queiroz ;: Arnaldo Faria de Sá 

PSDB 
Antônio Balhmann Cipriano Correia 

PV. 
Fernando Gabeira Gilney viana. 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

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

Dia 15-5-96 ·designação da Comissão Mista 

Dia 16-5-96- instalação da Comissão Mista 

Até 16-5-96 • prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 25-5-96 • prazo final da Comissão Mista 

Até 9-6-96 • prazo no Congresso NacionaiSe· 
rá feita a devida comunicação à Câmara dos Depu
tados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)· O 
Senhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória n• 1.447, de 11 de maio de 1996, que 
"dispõe sobre as contnbuições para os Programas 
de Integração Social e de Fonnação do Património 
do Servidor Público • PISIP ASEP, e dá outras provi· 
dências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e 5" do art. 22 da Resolução n• 
1/89-cN, fica assim constituída a Comissão Mista in· 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

José Fogaça Nabor Júnior 
João França Gerson Camata 

PFL 

Bello Parga José Agripino 
Júlio Campos Vilson Kleinübing 

PSDB 
!\ 

.\ 

Jefferson Peres Beni Veras 

PSB 

Antônio Carlos Valadares Ademir Andrade 

Roberto Freire 

PPS 

Deputados 

DEPUTADOS 
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Titulares Suplentes. 
Bloco (PFUPTB) 

Lael Varella Antônio J. Araújo 
José Rocha Célia Mendes · 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN). 
Olavo Calheirós Darcísio Perondi 

Bloco (PPBIPL) 
Alcione Athayde Augusto Farias. 

PSDB 
Luiz Piauhylino ~ Marconi Perillo 

PDT 
Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

PSB 
Raquel Capiberibe Nilson Gibson 

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

Dia 15-5-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 16-5-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 16·5-96 - prazo para recebimento de 

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

Até 25·5·96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 9-6-96 - prazo no Congresso NacionaiSerá 

feita a devida comunicação à Cãmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) • 
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 69, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 64, § 2", da Constituição Fedeml, 
combinado com o art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 69, 
de 1994 (n• 389/94, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a pennis
são outorgada à empresa O Dia - Rádio e 
Televisão do Piauí Lida. pam explomr servi
ço de radiodifusão sonom em freqüência 
modulada na Cidade de Teresina, Estado do 
Piauí. •- · 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) ·' 

Concedo a· palavm ao Sr. Senador Hugo Napo
leão pam proferir o parecer. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Pam emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, pam parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n• 69, de 1994 (n• 389-B, 
de 1994, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova permissão à entidade O Dia - Rádio 
e Televisão do Piaur Ltda. para explorar canal de m
diodifusão sonom em freqüência modulada na cida
de de Teresina, Estádo do Piauí: 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 319, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
n" 52, de 22 de junho de 1992, que renova pennis
são para exploração de canal de mdiodifusão sono
ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1° do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento O Dia- Rádio e Televisão do Piauí 
Ltda: 

A Presidência lembm aos Srs. Senadores que 
vários itens da pauta necessitarão de votaçãO: nomi
nal. Solicitamos, portanto, a presença de todos os 
Srs. Senadores no Plenário desta Casa. 
Nome do Sócio Cotlsta Cotas ele 

Participação 
• Octávio Mimnda 3.060 
• João Costa de Almendra Freitas 1.500 
• Valcira Mimnda 720 
• Valmir Mimnda 720 
Total de Cotas 6.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
sãO' de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Câmam dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Edson 
Silva, e aprovação unânime daquela Comissão. 

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

11- Voto do Relator 

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

Tendo em vista que o exame da documenta
ção que acompanha o PDL n" 69, de 1994, eviden
cia o cumprimento das formalidades estabelecidas 
na Resolução 39/92, ficando caracterizado que a 
empresa O Dia- Rádiae Televisão do Piauí Ltda., 
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais 
para habilitar-se à renovação da permissão, opina
mos pela aprovação do ato, na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O Parecer é favorável. 

Completada a fase de instrução, passa-se à 
discussão do projeto em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA ·- Sr. Presi
dente, peço a palavra, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Tem V. Ex" a palavra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -5E. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, apenas 
para registrar, como sempre, que o Partido dos Tra
balhadores, em matérias desta natureza, se abstém. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Será feito o registro. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, de 
acordo com o art. 288, inciso IV do Regimento Inter
no, a matéria depende, para sua aprovação, do voto 
favorável de dois quintos da composição da Casa, 
devendo a votação ser feita pelo processo eletrónico. 

Solicito aos Srs. Senadores que ainda não re
gistraram o seu comparecimento que o façam, a fim 
de liberarmos o painel para votação. Vamos liberar o 
painel para a votação. 

A Presidência faz um apelo aos Srs. Senado
res para que compareçam ao plenário, pois teremos 
votação nominal em praticamente todos os itens da 
pauta de hoje. 

O computador está sendo programado para 
procedermos à votação. (Pausa) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Como vota o PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Pre
sidente, o PTB gostaria de encaminhar o Item n2 1 
favoravelmente, pedindo à sua Bancada que vote 
•sim•. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Como vota o PFL? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) -Sr. Presi
dente, o PFL vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Como vota o PMDB? · 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Pre
sidente, o PMDB vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Como vota o PSDB? 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-MS) - Sr. 
Presidente, o PSDB vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Como vota o PDT? 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG) - Sr. Presi
dente, o PDT encaminha favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos 
Valadares - Ademir Andrade - Bello Parga - Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner - Edison Lobão - Elcio 
Alvares - Fernando Bezena- Raviano Melo- Fran
celina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Ger
son Camata- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão 
- !ris Rezende - Jáder Barbalho - João França -
João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Eduardo - José 
lgnácio -José Roberto Arruda- Júlio Campos- Ju
nia Marise - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúdio 
Coelho - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney 
Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro 
Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina As
sumpção - Renán Calheiros - Roberto Requião -
Romeu Tuma- Sebastião Rocha- Sérgio Machado 
- Totó Cavalcante- Valmir Campelo. 

ABST~M.SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Cartos Bezena - Eduardo Suplicy - Jefferson 
Peres -José Eduardo Outra. 
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) · 
Encerrada a discussão. Votaram SIM 48 Srs. Sena
dores; não houve voto contrário. 

Houve 04 abstenções. 
Total: 52 votos. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, pa'í!'!Cer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final da matéria, que será lida 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan 
Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER N°245 DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do projeto de Decreto 
Legislativo n• 69 de 1994 (n• 389, de 1994 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 69, de 1994, (n• 
389, de 1994, na Câmara dos Deputados) que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Empresa O Dia- Rádio e Televisão do Piauí Ltda, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada na cidade de Teresina Estado do 
Piauí. 

Sala de Reuniões da Comissão 15 de maio de 
1996.- Julio Campos; Presidente- Ney Suassu
na; Relator- Levy Dias - Antonio Carlos Valada-
res. 

ANEXO AO PARECER N• 245 DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacio
nal aprovou e eu, Presi
dente do Senado Federal nos termos do 
art. 48, Item 28 do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 ,DE 1996 

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Empresa O Dia - Rádio 
e Televisão do Piauí Lida. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada na cidade de Teresina 
Estado do Piauí. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 É aprovado o ato a que se refere a Por
taria n• 52 de 22 de junho de 1992, que renova por 
dez anos a partir de 20 de agosto de 1989, a per
missão outorgada à Empresa O Dia Rádio e Televi
são do -Piauí Ltda. para explorar sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada na cidade de Teresina, Estado do 
Piauí. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publi<:'lção: · 

A SR•. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Tem V. Ex" a palavra. 

A SR•. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela or
dem.) - Gostaria de registrar o meu voto de absten
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O seu voto será registrado, Senadora Benedita da 
Silva. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rliiof:
Tem V. Ex" a palavra. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Verificamos o primei
ro resuttado da votação das emissoras. Como temos 
duas PECs, apelamos, globalizando através dos mi
crofones, aos companheiros que se encontram ain
da nos gabinetes que estejam presentes, devido ao 
quorum qualificado para votação do projeto de 
emenda de lei complementar, e também para vota
ção de autoridades. Exatamente nas PECs precisa
mos de 49 votos. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Item 2: 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 133, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 64, § 22, da Constituição Federal 
combinado com o art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 133, 
de 1995 (n• 416{94, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Rádio Emissora 
Paranaense S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) 
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Osmar Dias 
para proferir o seu parecer. 

O SR. OSMAR DIAS ( /PR, para emitir pare
cer) - Sr. Presidente Sr"s e Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n2 133, de 1995 (n• 416, de 
1994, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova a concessão à Sociedade Rádio Emisso
ra Paranaense S.A., para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão) na cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná. 

Por meio da Mensagem Presidencial n• 461, 
de 1993, ao então Presidente da República sub
mete ao Congresso Nacional o ato constante do 
Decreto s/n2 , de 6 de julho de 1993, que renova a 
concessão para exploração de canal de radiodifu
são de sons e imagens, nos termos do art. 49, in
ciso XII, combinado com o § 1° do art. 223 da 
Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Sociedade Rádio Emissora Paranaen
se S.A.: 

Nome do Sócio Cotista 

• Francisco Cunha Pereira Filho 
• Rodrigo Mesquita Marinho 

Total de Cotas 

Cotas de 
Participação 
44.927.272 
44.927.272 

89.854.544 

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 Sarnir 
Tannús, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto· foi considerado 
jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica le
gislativa, contra o voto do Deputado José Genoí
no. 

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 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 documenta
ção que acompanha o PDL n" 133, de 1995, evi
dencia o cumprimento das formalidades estabele
cidas na Resolução 39/92, ficando caracterizado 
que a empresa Sociedade Rádio Emissora Para
naense S.A. atendeu a todos os requisitos técni
cos e legais para habilitar-se à renovação da con
cessão, opinamos pela aprovação do ato, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
parecer é favorável. 

Completada a fase de instrução, passa-se à 
discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. {Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, de 

acordo com o art. 288, inciso IV, do Regimento Inter
no, a matéria depende, para a sua aprovação, do 
voto favorável de dois quintos da composição da 
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
eletrõnico. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - O 

PT se abstém, Sr. Presidente. 
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O SR. NEY SUASSUNA - O PMDB vota "Sim", 
Sr. Presidente. 

o· SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos M\lgalhães - Antônio Carlos 
Valadares - Ademir Andrade - Bello Parga- Carlos 
Wilson - Casildo Maldaner - Edison Lobão - Elcio 
Alvares - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Fran
celina Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo --Gui
lhenne Palmeira - Hugo Napoleão - lris Rezende -
Jader Barbalho - João França - João Rocha - Jo
nas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino -
José Alves- José Bonifácio -José Eduardo Vieira
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - Júlio 
Campos - Júnia Marise - Levy Dias - Lucídio Por
tella- Lúdio Coelho - Marluce Pinto - Mauro Miran
da- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Onofre Quinan 
- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon - Ramez 
Tebet- Regina Assumpção - Renan Calheiros
Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma -
Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Totó Caval
cante- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing. 

ABS~M-5E DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Gerson Camata - Jefferson Péres - José 
Bianco - José Eduardo Outra. 

VOTA NÃO O SR. SENADOR: 

Emandes Amorim. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Votaram Sim 51 Srs. Senadores; e Não 1 Senador. 

Houve 7 abstenções. 

Total de votos: 59. 

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. 12 Secretário em exercí
cio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER N .. 246, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Reclação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nl 133, de 1995 (nl 416, de 
1994, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 133, de 1995 
(n• 416,. de 1994, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Sociedade Rádio Emissora Pa:ranaense SA para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 

Sala de Reunião da Comissão, 15 de maio de 
1996. - Júlio campos, Presidente - Ney Suassu
na, Relator- Levy Dias- Antonio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N° 246, DE 1996 

Faço saber que o Congresso Nacio
nal aprovou, e eu, Presidente 
do Senado Federal, nos termos do ar!. 48, 
item 28, do Regimento Interno, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 19!16 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Rádio Emis
sora Paranense S.A. para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
!\rt. 1• É aprovado o ato a que se refere o De

creto stn•, de 6 de julho de 1993, que renova a con
cessão outorgada à Sociedade Rádio Emissora Pa
ranaense S.A. para explorar, pelo prazo de quinze 
anos, a partir de 5 de outubro de 1992, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e 
imagens (televisão) na cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação 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 

pennaneoer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
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A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 166, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 64, § 22, da Constituição Federal, 

combinado com o art. 375, VIII, do 
ReQ_imento Interno) 

Projeto de Decreto Legislativo n• 166, 
de 1995 (n• 137/95, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Serrana de Bento 
Gonçalves Lida. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na Cidade 
de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação) 

Concedo a palavra ao Sr. Senador José Foga
ça para proferir o seu parecer. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA {PMDBIRS, para emttir 
parecer) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n• 166, de 1995 { n2 137, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato 
que renova concessão à Rádio Serrana de Bento 
Gonçalves Lida., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Bento Gon
çalves, Estado do Rio Grande do Sul. 

Por meio da Mensagem Presidencial n2 307, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
de 21 de julho de 1992, que renova concessão para 
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter
mos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 12 do 
art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição aClonária do em
preendimento Rádio Serrano de Bento Gonçalves 
Lida. 

Nome do Sócio Cotista 

• Carlos José Perizollo 
• Dorvalino Pozza 
• Alfredo Cousimdier Filho 
Total de Cotas 

Cotas de 
Participação 

37.500 
37.500 
50.000 

125.000 
O presente projeto foi examinado pela Comis· 

são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfor-

mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorávni de seu relator Deputado Ubaldo 
Correa, 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. 

II -Voto do Relator 

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

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n• 166, de 1995,- évideiicia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução n• 39/92, ficando caracterizado que a em
presa Rádio Serrano de Bento Gonçalves Lida., 
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para 
habilitar-se à renovação da conCessão, opinamos 
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de De
creto Legislativo, originário da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
parecer é favorável. 

Completada a fase de instrução, passa-se à 
discussão do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, de 

acordo com o art. 288, inciso IV, do Regimento Inter
no, a matéria depende, para a sua aprovação, do 
voto favorável de dois quintos da composição da 
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo 
eletrônico. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - Sr. 

Presidente, o PT se abstém. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos 
Valadares - Ademir Andrade - Bello Parga - Casil
do Maldaner- Edison Lobão - Elcio Alvares - Fer
nando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira 
- Freitas Neto- Geraldo Melo- Guilherme Palmeira 
- Hugo Napoleão - I ris Rezende- Jáder Barbalho -
João França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jo
nas Pinheiro - Josapha! Marinho - José Agripino -
José Bonifácio- José Eduardo- José Roberto Arru
da - Júlio Campos - Junia Marise - Levy Dias - Lu
cfdio Portella- Lúdio Coelho- Marluce Pinto- Mau
ro Miranda - Nabor Júnior- Onofre Quinan - Pedro 
Piva - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá - Ro
meu Tuma - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Totó Cavalcante - Valmir Campelo - Vilson Kleinü
bing. 

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Eduardo 
Suplicy - Esperidião Amin - Gerson Camata - J~f
ferson Peres -José Bianco- José Eduardo Outra -
José lgnácio- Pedro-Simon. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 

Carlos Wilson - Emandes Amorim - Ney Suas
suna- Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Votaram SIM 46 Srs. Senadores; e NÃO 04. 

Houve 1 O abstenções. 
Total de votos: 60 
Aprovado. _ 
A matéria vai à Comissão Diretora para à reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 

final que será lido pelo Sr. • Secretário em exercício, 
Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 247, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação firial do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 166, de 1995 (n• 137, de 
1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
jo Projeto de Decreto Legislativo n• 166 de 1995 (n• 
137, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apre
ta o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
3errana de Bento Gonçalves Uda. para explorar ser
riço de radiodifusão sonora em onda média na cida-

de de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Sala de Reunião da Comissão, 15 de maio de 
1996.- Júlio Campos, Presidente- Ney Suassu
na, Relator - Levy Dias - Antônio Carlos Valada
res. 

ANEXO AO PARECER N2 247, DE 1996. 

Faço saber que o Congresso Nacio
nal aprovou, e eu, , Presidente 
do Senado Federal, nos termos do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N°, I)E 1996 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Serrana de Bento 
Gonçalves Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Bento Gonçalves, Estado do 
Rio Grande do Sul 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art 12 É aprovado o ato a que se refere O De

creto s/n, de 21 de julho de 1992, que renová, por 
dez anos, a partir de 2 de julho de 1991 , a conces
são outorgada à Rádio Serrana de Bento Gonçalves 
Lida. para explorar,_ sem direito de exclusividade, 
-serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

'o SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. - -
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -

ltem4: 

Votação, em turno único, da Mensa
gem n• 160, de 1996 {n2 359/96, na origem), 
do Senhor Presidente da República, solici

- tando a retirada da Mensagem n• 366, de 
1995 (n2 1.203/95, na origem), que submete 
à apreciação desta Casa o nome do Senhor 
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Ricardo Augusto Oberlaender, para compor 
o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo 
de Suplente de Ministro Classista Temporá
rio, representante dos trabalhadores, no trié
nio de 1995 a 1998. 

Em votação. (Pausa.) 
O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -

Tem V. Ex' a palavra ~ 
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, esse é um fato 
raro de ocorrer aqui, na Casa. O Senhor Presidente 
da República retira uma mensagem por meio da 
qual indicava uma autoridade - direito líquido e certo, 
constitucional, garantido ao Senhor Presidente da 
República. 

Votarei a favor da retirada, tratando-se de um 
ato unilateral do Senhor Presidente da República. 
Entretanto, fica no ar a pergunta: por que foi retirado 
o nome? O indicado desistiu, ocorreu alguma velifi
cação que possa ter redundado na descoberta de 
que ele não poderia ocupar a função de juiz classis
ta substituto? O que teria ocorrido para a retirada? 

. Voto pela retirada, de acordo com a Mensagem 
do Senhor Presidente da República. Entretanto, faço 
um apelo à Mesa, no sentido de que, sempre que 
haja o caso dessas mensagens de retirada, que são 
raras -é a primeira que vejo, neste mandato atual -, 
informe-se também o motivo da retirada, para que o 
Senado possa julgá-lo, sabendo por que se está reti
rando a indicação feita anteriormente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente. peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Tem V. Ex' a palavra 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Gostaria de registrar, mais uma vez, a abstenção do 
Partido dos Trabalhadores em indicações de Minis
tros Classistas. Nossa posição nada tem a ver com 
o indicado, mas com a representação classista, que 
propomos seja extinta. 

Portanto, da mesma forma que procedemos na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, rea
firmamos nosso voto pela abstenção. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela. Rlho) -
r em V. Ex' a palavra. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para enca
minhar votação.) t Sr. Presidente, essa Mensagem 
está sendo retirada da pauta? 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Trata-se da retirada de tramitação dó Senado, a pe
dido do Senhor J=;'residente da República. 

A SRA. JUNIA MARISE - A Mensagem está 
sendo retirada de tramitação do Senado, de votação 
e, conseqüentemente, o Presidente da República vai 
rever essa posição. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)- O 
Senado vai vota! o pedido de retirada da indicação. 

A SRA. JUNIA MARISE - Na correspondência 
encaminhada à Presidência do Senado, o Presiden
te da República faz alguma justificativa para a retira
da dessa tramitação? 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
justificativa consta dos avulsos, mas o Sr. 12 Secre
tário poderá ler a mesma. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Re
nan Calheiros, procederá, mais uma vez, à leitura da 
justificativa do Senhor Presidente da República. para 
a retirada da indicação. 

É lida a seguinte 

MENSAGEM N2160, DE 1996 
(N• 359196, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 
Solicito a Vossas Excelências considerar sem 

efeito a indicação do nome do Senhor Ricardo Au
gusto Oberlaender, para compor o Tribunal Superior 
do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Clas
sista Temporário, representante dos trabalhadores, 
no triênio de 1995 a 1998, submetida à aprovação 
dessa Casa pela Mensagem n• 1.203, de 1 O de no
vembro de 1995. 

BrasOia, 29 de abril de 1996. - Fernando Hen
rique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Em votação. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião 
para encaminhar a votação. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, pedi a palavra 
mais para registrar o meu protesto com o pouco 
caso do Governo Federal para com o Senado da 
República e as suas Comissões. Se algum motivo 
existia para que esse nome não fosse examinado, 
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ele não deveria ter sido apresentado a esta Casa. E 
nós, mais uma vez, vamos votar sem saber por quê. 
Aprovamos o nome confiando na indicação do Presi
dente da República, e, agora, o nome é retirado do 
exame do Plenário sem que tenhamos a menor idéia 
de por que foi apresentado e por que foi retirado. 

Hoje, pela manhã, já verificamos que o Senado 
da República se transforma em um órgão auxiliar do 
Tribunal de Contas e em um órgão homologador dos 
caprichos e da vontade do POder Executivo. 

Fica o meu protesto. Voto contra a retirada 
exatamente por não entender, por não conhecer os 
motivos da apresentação e da retirada do nome. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
penmanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovada, a Mensagem n• 366 de 1995 vai ao 

Arquivo. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, quero registrar a abstenção do Partido dos 
Trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Está registrada, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Item 5: 

Votação, em primeiro turno, da Propos
ta de Emenda à Constituição n• 1, de 1996 
(n• 48/95, na Câmara dos Deputados), que 
dá nova redação ao inciso 11 do artigo 192 
da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 20, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Ciciada-
nia. 

A discussão da matéria foi encerrada 
na sessão deliberativa ordinária de 4 de 
março último. 

Passa-se à votação. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Com a palavra o Sr. José lgnácio Ferreira, pana en
caminhar a votação. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, trata-se de um projeto de emenda cons
titucional proposto pelo Deputado Cunha Bueno e 

outros na Câmara dos Deputados, que visa ali era r o 
inciso 11 do art. 192 da Constituição Federal. 

Esse artigo dispõe que o sistema financeiro na
cional será estnutunado de fonma a promover o de
senvolvimento equilibrado do País e a servir aos in
teresses da coletividade, sendo regulado em lei 
complementar, que disporá inclusive sobre: 

• 11 - autorização e funcionamento dos 
estabelecimentos de seguro, previdência e 
capitalização, bem como do órgão oficial fis
calizador e do órgão oficial ressegurador." 

O que pretende a emenda? Pretende inserír no 
inciso 11 do art. 192 a palavra "resseguros", ou seja, 
assim ficaria: "autorízação e funcionamento dos es
tabelecimentos de seguro, resseguros, .. ." Pretende 
também a retirada da expressão "e do órgão oficial 
ressegurador" no final desse inciso. 

Sr. Presidente, o projeto apresentado na Câ
mara dos Deputados foi à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Redação, onde foi aprovado. Poste
riormente, foi enviado a uma Comissão Especial, 
onde também foi aprovado. Essa refenda Comissão 
se deteve sobre o assunto, tez várias audiências pú
blicas, inclusive com a presença do Presidente do 
Instituto de Resseguros do Brasil, que opinou favo
ravelmente à aprovação da proposta de emenda 
constitucional. 

O projeto; então, veio ao Senado, foi aprovado · 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e 
agora chega ao Plenário. 

Sr. Presidente, o que se pretende aqui é exala
mente corrigir, talvez, um dos equfvocos da Carta 
Constitucional de 1988 ou até esclarecer aquilo que, 
pela minha ótica, tinha ficado suficientemente claro. 
Mas, de qualquer modo, não é assim que tem sido 
entendido o tabuleiro jurídico existente no Pafs. O 
seu aclanamento é absolutamente necessário. 

De qualquer modo, a Constituição Federal es
tabelece, com clareza, no seu art. 177, quais são as 
hipóteses de monopólio. A Constituição é muito ela
na com relação a isso e não inclui o resseguro nas 
espécies do gênero monopólio. O art. 177 trata de 
pesquisa e lavra, refinação, importação e exportação 
e transporte de petróleo. E o inciso V, pesquisa e la
vra, enriquecimento, reprocessamento, industrializa
ção, coméncio de minérios e minerais nucleares. 

Quer dizer, no art. 177, que é onde estão espe
cificadas as espécies de monopólio existentes no 
Brasil, não está o resseguro. O resseguro, portanto, 
já poderia ser considerado tora do monopólio, por
que a Constituição é explícita com relação a· essa 
questão. Mas não tem sido entendido assim. 
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O lnst~uto de Resseguros do Brasil-IAS foi 
criado em 1939, em um contexto absolutamente di
ferente daquele qua temos hoje, que é o de um novo 
modelo. Quer dizer, o contexto era absolutamente 
outro na época do Estado Novo. Entretanto, man
tém-se esse monopólio em contraste com a abertura 
que se fez na atividade de seguros no Brasil. FJCou 
apenas o gargalo do monopólio do resseguro. Existe 
um detalhe que quero ressaltar: não há monopólio 
de resseguro em país <algum evoluído do mundo. 
Apenas quatro países do mundo têm monopólio de 
resseguro e na América Latina não existe nenhum 
outro. Isso está inclusive obstaculizando gestões no 
sentido da integração do Mercosul. A partir da apro
vação dessa matéria pelo Senado, em primeiro e se
gundo turno, teremos a oportunidade de ver real
mente um gargalo existente, até por falta de inteli
gência precisa do que dispõe a legislação, definitiva
mente superado, e veremos uma integração definiti
va do Mercosul, no que toca à atMdade seguradora. 

Sr. Presidente, há que se registrar um aspecto 
mu~o interessante: os latinos são muito despreocu
pados com a questão de seguro. Éramos um País,. 
antes da estabilidade económica, em que a ativida
de seguradora atingia apenas 1% do PIB. Quando 
veio a estabilidade económica, saltamos, a partir· 
dela, para 2,4% do PIB brasileiro e estamos cami
nhando para 3%, que chegará perto de US$15 bilhõ
es, o que representa um salto expressivo em um 
País que tinha nessa atividade apenas 1% do seu 
Produto Interno Bruto. 

Sr. Presidente, todas as razões orientam no 
sentido da aprovação dessa emenda. Tenho convic
ção de que isso vai ocorrer, pois estamos vivendo 
um tempo de abertura, em que ao Estado devem ser 
reservadas as tarefas de fiscalização, regulação e 
controle, mas não deve ser dada ao Estado uma 
presença exclusiva na área de exploração de qual
quer atMdade económica. 

As atividades económicas previstas na Consti
tuição Federal, quando a título de monopólio, não in
cluem o resseguro, como falei. E mesmo, quando 
não são a título de monopólio, as atividades econó
micas do Estado têm previsão especifica na Consti
tuição Federal. São, afinal, atividades excepcionais 
em que o Estado alua como agente económico. 
Mas, de resto, a ação é da iniciativa privada e é o 
que se pretende, reservando-se ao Estado as tare
fas de fiscalização, regulação e controle. Portanto, 
Sr. Presidente, é da maior importãncia que, nesta 
tarde, aprovemos esta matéria, porque nos sintoni
zamos com o anseio nacional. No estágio de deses-

tatização, desmonopolização de abertura que esta
mos vivendo, talvez seja o último bastião a ser ven
cido, o último gargalo a ser superado. 

Muito obrigado. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Tem a palavra, para encaminhar a votação, o Sena
dor Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação:) - Sr. Presidente, é mais· para 
registrar a minha posição diante desta Proposta de 
Emenda à Constituição. Quero afirmar que, no ano 
passado, votamos as propostas de emenda à Cons
tituição sobre telecomunicações, petróleo, gás cana
lizado, a respe~o da equiparação dos direitos de em
presa estrangeira a empresa nacional e, finalmente, 
da navegação de cabotagem. Muito bem. Eu gosta
ria de dizer que, em todas elas, o meu Partido, o 
PFL, após reunião da sua Executiva Nacional, desig
nou como Relator o atual Ministro do Meio Ambien
te, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, Güstavo 
Krause, para preparar um documento a ser encami
iitiàdo ao Presidente eleito Fernando H·enrique Car
doso, com o objetivo de propor a reforma do Estado. 
Nesse documento, já havia aqueles itens a que fiz 
referência. Aqueles itens que vieram, por iniciativa 
do Poder Executivo, vêm somar-se a essa proposta 
de emenda à Constituição, de autoria do Deputado 
Cunha Bueno, originária da Câmara dos Srs. Depu
tados, que visa, exatamente, flexibilizar, abrir o Sis
tema Financeiro Nacional para excluir da regularnen~ 
tação, que virá por lei complementar, a obrigatorie
dade do resseguro oficial, e, sim, facultar ao resse
guro a fim de permitir a abertura de acordo com os 
novos tempos, com os novos ventos. 

Convém, finalmente, aduzir as circunstâncias 
de que, dentro do monopólio preconizado pelo art. 
177 da Constituição Federal, não se insere esse tipo 
de atividade económica. Convém, realmente, que te
nhamos o Estado cada vez mais enxuto e eficiente e 
deixemos que a sociedade se encarregue, como um 
todo, do que for atividade económica, atividade in
dustrial, atividade hoteleira e congéneres. 

Assim, eu gostaria de dizer que sugiro à Ban
cada o voto Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Ma
rinho, para encaminhar a matéria. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, abstive-me, na Cernis-
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são de Constituição, Justiça e Cidadania, na votação 
desse projeto. Não me convenci da conveniência da 
medida e, ainda, mantendo esta dúvida, reiterarei o 
meu voto no Plenário. Votarei pela abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela)- Conce
do a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
para encaminhar a votação da matéria. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a primeira consideração 
que tenho a fazer é a de que esta é uma Proposta 
de Emenda Constitucional na qual, salvo engano, 
durante as cinco sessões de discussão, de acordo 
com o Regimento do Senado, ninguém se manifes
tou. Concretamente, estamos modificando a Consti
tuição sem haver uma discussão. 

Segundo, estamos mocflf!Cimdo um artigo da 
Constituição, art. 192, que até hoje depende de lei 
complementar para regulá-lo. Estamos modificando 
um artigo da Constituição que até o momento não foi 
regulado pelo Congresso Nacional. Isso por si só já 
me pareceria algo um pouco esdrúxulo, inde
pendente do mérito. 

· Com relação ao mérito, ·quero ràgiStiar qÜe· a 
atividade de resseguros, como a atividade de seguro 
envolvem riscos. Só se faz seguro daquilo que há 
risco de haver prejufzos, e o resseguro, na prática, é 
o seguro do seguro. 

Em segundo lugar, a composição do IRB é um 
pouco sul generls, se for comparada com empresas 
estatais ou até com a situação de outros países. A 
sua composição acionária é de 50"/o e não 50'% mais 
1 nem menos 1 ; 50"/o do Estado, totalizando 140 
empresas de seguros que atuam no Brasil. Essa 
composição é proporcional ao tamanho de cada 
uma das empresas. 

Em função dessa composição consorciada, na 
prática, o IRB tunciona como um órgão regulador, 
porque, na medida em que todas as seguradoras 
são sócias, os prejuízos r.ue poderiam advir de uma 
"mutreta" de uma ou outra seguradora iriam recair 
sobre todas elas. Então, na prática, ele funciona 
como um órgão regulador dessa questão. 

O IRB, em função dessa sua composição, as
segura a participação de empresas de menor poder 
financeiro no mercado, cujas operaçõeS não encon
tram barreira além das naturais numa matéria como 
essa, que seriam as restrições técnicas da assunção 
de riscos frente às operações que viessem a efetuar. 

A nossa preocupação, principalmente em fun
ção da nossa falta de experiência de cuttura em ór
gãos reguladores, é a aprovação dessa emenda 

constitucional da forma como está, antes, inclusive, 
de votarmos a regulação - em homenagem ao Sena
dor Josaphat Marinho - do art. 192. Nós poderíamos 
traçar um paralelo com a própria situação do merca
do em outras áreas de seguros. 

Por exemplo: o mercado já percebe um proces
so de oligopolização no segmento de seguro-saúde, 
cujas operações são reguladas e fiscalizadas pela 
Superintendência de Seguros Privados, a Susep, 
sem a interveniênci~ do IRB, cujos custos sociais do 
oligopólio já se fazem sentir, principalmente depois 
da instituição do Real. 

Devo registrar, inclusive, que a Susep, que é 
uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, é 
responsável legalmente pelo processamento dos pe
didos de autorização, constituição, organização, fun
cionamento, fusão, transferência de controle acioná
rio e reformas dos estaMos das sociedades segura
doras. Mas como a estrutura da Susep é absoluta
mente ínfima em relação às suas necessidades, ela 
não funciona como esse órgão regulador que deve
ria ser necessário, com a aprovação dessa emenda 
constitucional. Na prática, o I RB acaba atuando 
como uma salvàguàrda dos interesses da coletivida
de ao estabelecer um regime de co-responsabilida
de entre todas as empresas do setor, já que os pre
juízos provocados por ação de uma serão socializa
dos entre as outras. 

Portanto, entendemos que mais prudente para · 
o próprio fortalecimento da atividade fiscalizadora, 
antes de se proceder à alteração que ora é proposta 
pela P!:C, seria exatamente trabalharmos no sentido 
de regular, em primeiro lugar, o art. 192 e, a partir 
dar, pelo seu pleno funcionamento, sugerirmos pro-
posta de emenda à Constituição. ·· ·· 

Em função desses argumentos, a liderança do 
PT encaminha à sua Bancada o voto contrário em 
relação a essa Proposta de Emenda Constitucional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, para 
encaminhar a votação. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para en
caminhar à votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, esta votação, se apro
vada, vai criar a homogeneidade com o Mercosul. 
Essa regulamentação é importante para o nosso 
País. 

Por essa razão, o PMDB vota favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Continua o encaminhamento da matéria. (Pausa.) 
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Não havendo mais quem queira usar da pala
vra, passamos à votação. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 288, 11, do Regimento ln
temo, a matéria depende, para a sua aprovação, do 
voto favorável de 3/5 da composição da Casa. São, 
portanto, 49 votos favoráveis, devendo a votação ser 
feita pelo processo eletrônico. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - Sr. 
Presidente, quero, em 'llome do Partido Socialista 
Brasileiro, encaminhar o voto contrário a esta propo
sição. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
PSB vota "não". 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
- Sr. Presidente, o PSDB vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - O 
PSDB vota "sim". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- O PTB 
vota "sim', Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
PTB vota "sim". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - O PFL 
vota "sim', Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - O 
PFL vota "sim". 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG) - O PDT 
vota "não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
PDT vota "não". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE)- O 
PT vota "não~. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
PT vota "não". 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Tem a palavra V. Ex". 
O SR. ELCJO ALVARES (PFL-ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, desejo rette
rar que estamos votando um projeto de emenda com
plementar que precisa de quorum qualifiCado. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Precisamos de quorum qualificado. 

O SR. ELCIO ALVARES- Em razão disso, Sr. 
Presidente, solicitaríamos a todos os colegas que se 
encontram nas imediações do plenário que a ele 
compareçam para efeito dessa votação, que é im
portante. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- A 
Presidência renova o apelo aos Srs. Senadores para 

que compareçam ao plenário, na sua totalidade, pois 
a matéria depende, para sua aprovação, do voto fa
vorável de 3/5 da composição da Casa. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos.Magalhães.- Bello Parga- Ber
nardo cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Edison Lobão - Elcio Alvares -
Emma Fernandes - Epitacio Cafeteira - Esperidião 
Amin - Fernando Bezerra- Raviano Melo- France
lina Pereira - Freitas Neto -Geraldo Melo - Gerson 
Camata - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena- lris Rezende- Jader Barbalho
Jefferson Peres -João França- João Rocha- Joel 
de Hollanda- Jonas Pinheiro- José Agripino- José 
Bonifácio - José Eduardo - José Fogaça -José lg
nácio Ferreira - José Roberto Arruda - Júlio Cam
pos - Levy. Dias - Lucídio Portella - Lúdio COelho -
Mar1uce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna -Onofre Quinan - Osmar DiaS- Pe
dro Piva - Ramez Tebet-Regina Assumpção- Re-

. nan Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá -
Romeu Tuma- Sérgio Machado- Totó Cavalcante 
- Valmir Campelo. 

ABS~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO-
RES: 

Josaphat Marinho - Pedro Simon. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 

Antônio Carlos Valadares - Ademir Andrade -
Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - José Bianco 
- José Eduardo Outra - Júnia Marise - Sebastião 
Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Votaram SIM 53 Srs. Senadores e NÃO 08. 

Houve 02 abstenções. 
Total: 63 votos. 
Aprovada. 
A matéria constará oportunamente da Ordem 

· do Dia para o segundo turno após interstício regi
mental. 

A Presidência comunica ao Plenário que ainda 
teremos matéria que exige quorum qualificado. 

Apelamos aos Srs. Senadores que permane
çam em plenário, pois haverá ainda votação que exi
ge quorum qualificado. _ 

É a seguinte a proposta de emenda à 
Constituição aprovada: 
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSmUIÇÃO N°1, DE 1996 

(N• 48195, na Câmara dos Deputados) 

Dá nova redação ao Inciso 11 do art. 
192 da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos tennos do § 3" do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucion~: 

Art. 1• O inciso 11 do art. 192 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 192 ......................................... _ •••.• 

11 - autorização e funcionamento dos 
estabelecimentos de seguro, resseguro, pre
vidência e capitalização, bem como do ór
gãó ofiCi~ll fiscalizador. 

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -
Item 6: 

ta r. 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 41, de 1995 - Complementar (n• 
123/89 - Complementar, na Casa de ori
gem), que disciplina a elaboração, redação, 
aHeração e consolidação das leis, nos ter
mos do parágrafo único do art. 59 da Consti
tuição Federal, tendo 

Parecer sob n• 220, de 1996, da Co
missão 

- Diretora, oferecendo a redação do 
vencido. 

Discussão do substitutivo em tumo suplemen-

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 Calhei
ros. 

É lida a seguinte 

EMENDA N° 1 - PLEN 

. Acrescente-se, onde couber, no Substitutivo ao 
PLC n• 41, de 1995 o seguinte artigo: 

• Art. Caberá reclamação de parte interessada 
ao Supremo Tribunal Federal, mediante pedido de 
um terço dos membros da Câmara dos Deputados 
ou do Senado Federal, quando ocorrer descumpri-

menta de preceito fundamental do texto constitucio
nal, em face de interpretação ou aplicação dos regi
mentos internos das respectivas Casas, ou comum, 
no processo legislativo de elaboração de nonnas 
previstas no art. 59 da Constituição. 

§ 1° Aplicar-se-ão, no que couberem, à reclama
ção prevista neste artigo as disposições dos artigos 13 
a 18 da Lei n• 8.038, de 28 de maio de 1990. • 

~ustificaçã? 

A Carta Política de 1988 conferiu ao Supremo 
Tribunal Federal a competência de, precipuamente, 

· guardar a Constituição (art. 1 02). Esta atribuição que 
lhe foi conferida pelo legislador constituinte originário 
importa em reconhecer nesse ramo do Poder de Es
tado o papel de moderador de controvérsias entre os 
demais poderes e entre as distintas esferas político-

. administrativas do Estado Federado. 
Nisso efetiva-se o princípio de controles recí

procos (checks and balances), tão caro ao regime 
democrático e essencial ao sistema de governo. pre
sidencialista. 

Campos Safes, Ministro da Justiça do 1•. Go
verno Republicano, ao propor ao Marechal Deodoro 
da Fonseca a criação da Justiça Federal - o que se 
concretizou com a edição do Decreto n• 848, de 11-
10-1890- assinalou, em sua Exposição de Motivos, 
o novo papel do Judiciário, em comparação com o 
exercício da função jurisdicional no Império. Desta
cou, na ocasião, que, a exemplo do que ocorria com 
a Judicatura nos Estados Unidos da América, com 
razão se considera o poder judiciário como a pedra 
angular do edifício federal e o único capaz de defen
der com eficácia a liberdade, a autonomia individual. 
Ao influxo de sua real soberania desfazem-se os er
ros legislativos e são entregues à austeridade da lei 
os crimes depositários do Poder Executivo (apud 
Silveira, José Neri. Aspectos institucionais e estrutu
rais do Poder Judiciário brasileiro ln: O Juojciário e a 
ConStituição. São Paulo, Saraiva, 1994, p. 3, grifos 
nossos). 

Como se sabe, a legitimidade dessa atribuição 
judicante ganhou foros de verdade a partir de 1803, 
no famoso caso Marbury vs. Madlson, quando o 
chlef Justice John Marshall estabeleceu a primazia 
da Constituição ante leis que com elas fossem in
compatíveis . 

De difuso - ou em concreto - o controle de 
constitucionalidade, pelo qual "desfazem-se erros le
gislativos, evoluiu, neste século, para o sistema con
cebido por Kelsen e denominado concentrado, ou 
em abstraio". 
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Fato é que, tanto em um como em outro siste
ma - ou em modelos mistos como na tradição cons
titucionalista brasileira - o princípio da separação 
dos poderes tem condicionado a judicial review à 
conclusão da norma sujeita ao crivo de verificação 
de conformidade com o texto constitucional, quer em 
face de vício material, quer em face de vício formal. 
No caso brasileiro, o exame judicial de questões po
líticas, embora admitido, tem-se limitado às violaçõ
es de direito subjetivo, ~r exorbitância da esfera de 
discricionaridade, ou por violação direta do texto 
constitucional, mas sempre a posteriori, ou seja, 
com a conclusão dos procedimentos legislativos, 
embora haja possibilidade jurídica, como se aqui de
monstra, de um controle de constitucionalidade abs
traio preventivo, ou seja no curso do processo legis
lativo, como já se verifica pela interveniência das 
Cortes Constitucionais no labor legiferante, em Por
tugal e Alemanha. 

Em outras palavras, a doutrina e jurisprudência 
relativas ao controle de constitucionalidade apenas 
após o desfecho do processo normativo já vêm sen
do questionadas, para admiti r-se o controle abstraio 
incidental no processo legislativo. Isso, contudo, 
deve ser feito com toda a cautela - como, aliás, é o 
objetivo da emenda, ao estabelecer que a parte inte
ressada há de ser conformada por pelo menos um 
terço de parlamentares -. para que não haja uma 
ruptura com a partição do poder, requisito de funcio
nalidade do Estado Democrático de Direito. Curiosa
mente, o movimento que endossamos vem cam
peando a partir da Corte Constitucional Alemã, 
quando é notório o temor referencial que, em siste
mas parlamentaristas, os órgãos judiciais de contro
le de constitucionalidade dedicam à autonomia par
lamentar (c!. Holzer, Prãventive Normenkontrolle 
durch das Bundesverfassungsgericht, apud Mendes, 
Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade. 
São Paulo, Saraiva, 1994). Mais razão haveria, por
tanto, em inserir esse instituto em nosso regime polí
tico que é de natureza presidencialista, onde a sepa
ração de poderes é incontrastável. 

Assim, se não possuem o5 parlamentares um di
reito público subjetivo à observância do devido proces
so legislativo na elaboração das normas, têm eles, 
pelo menos, o interesse jurícfJCO, conforme salientou o 
Ministro Cartos Mário Velloso, em voto proferido no ju~ 
gamento do Mandado de Segurança n" 22.503-3 (STF, 
julgamento em (08-QS-96) de ver as Mesas do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados observarem os 
respectivos regimentos internos e normas constitucio
nais relativos ao processo legislativo. 

É esse interesse jurídico que se quer regular 
pela presente emenda. Com efeito, sendo o Supre
mo Tribunal Federal o guardião-mar da Constituição 
- art. 1 02, caput, CF - e dispondo o § 12 do referido 
art. 102 que a argüição de descumprimento de pre
ceito fundamental, decorrente desta Constituição 
será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na 
forma da lei a emenda deve ser acatada, porque o 
respeito ao devido processo de elaboração das nor
mas legislativas (art. 59 e 60 ele arts. 51, inciso III e 
art. 52, inciso XII, CF), pressupoSto formal da própria 
garantia basilar do devido processo legal é, com, 
certeza, princípio erigido em preceito fundamental e, 
enquanto tal, passível do controle judicial a que se 
refere ao art. 102, § 12 da Constituição. 

Embora acreditemos que o disposto no art. 
1 02, § 12 , CF seja norma de eficácia contida, e não 
de eficácia limitada, consoante os ensinamentos de 
José Afonso da Silva, em seu imprescindível (Aplica
bilidade das Normas Constitucionais. São Paulo, re
vista dos Tribunais, 1968), tomamos a inciativa de 
propor a presente regulação da matéria, não apenas 
para que se desfaça a mora legislativa, como tam
bém para que o STF possa exercer, sem receios, o 
ativismo judicial que a Constituição, fruto primeiro da 
soberania popular, em sede de poder constituinte 
originário, lhe outorgau. 

Não se diga que, por referir-se o art. 102, § 12, 

da Magna Carta simplesmente à lei e por tratar-se a 
presente proposição de lei complementar, que o adi
tamento seria incabível. Ainda que se dissesse que 
não há conexão entre a emenda e a proposição - o 
que obviamente não procede -, apenas para argu
mentar tem-se, na lição de Souto Maior Borges, como 
possível a inserção em projeto de lei matéria fora do 
âmbito material de validade de lei complementar, mas 
com observância do quorum de lei complementar, hi
pótese em que o dispositivo inserido no texto seria 
lei ordinária (Lei Complementar Tributária. São Pau
lo, Revista dos Tribunais, 1975, p. 72). 

Pareceu-nos, por último, que a hipótese seria, 
no que concerne à fixação do adequado instrumento 
processual, de adaptação ao processo legislativo do 
instituto da reclamação, previsto na alínea I do inciso 
I do art. 102 de nosso Estatuto Político (note-se que 
este dispositivo não dita que as reclamações devam 
ser feitas apenas contra decisões judiciais), e regu
lamentado na legislação infraconstitucional mencio
nada nesta emenda (a Lei n2 8.038/90, tampouco 
restringe o instituto da reclamação a impugnações 
de deliberações judiciais) pois o que se tem em 
questão, em verdade, é a preservação da competên-
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cia do STF como guardião da Constituição, pedra 
angular do edifício federal, efetivo e definitivo pOder 
moderador, quando no exercício de sua atribuição 
de jurisdição constitucional. 

Destarte, apontando o próprio texto constitucio
nal para horizontes ainda não descortinados, mas 
que precisam ser alcançados para que, de fato, pre
valeça o Estado Democrático de Direito, esperamos 
o acolhimento da presente emenda. 

Sala das Sessões~ 15 de maio de 1996.- Se
nador José Eduardo Outra. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. TEOTON/0 VILELA FILHO, 1g VICE
PRESIDENTE, DEIXA A CADEIRA DA PRESID~N
CIA, QUE É OCUPACA PELO SR. JÚLIO CAMPOS, 
22 VICE-PRESIDENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Discus
são em conjunto do substitutivo e da emenda.(Pau- · 
sa.) 

Encerrada a discussão. 
Com a apresentação ·de emenda, a matéria re

toma à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - bem 7: 

Terceiro e último dia de discussão, em 
segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 27, de 1995, de autoria do 
Senador Odacir Soares e outros Senadores, 
que dá nova redação à alínea •e• do inciso 11 
do § s• do ar!. 128 da Constituição Federal, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 822, de 
1995, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no ar!. 363 do Regimento Inter
no, transcorre hoje o terceiro e último dia de discus
são da matéria. Esclareço ainda que poderão ser 
oferecida~ emendas que não envolvam mérito, assi
nadas por um terço, no mínimo, da composição do 
Senado, até o encerramento da discussão da maté-
ria. 

Em discussão a proposta..(Pausa.) 
Não havendo que peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Passa-se à votação. 
Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota o Líder do PT? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E) -
"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota o líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- "Sim", 
Sr. Presidente. . .-

0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota o Líder do PFL? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota o Líder do PSDB? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 
-"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
vota a Líder do PDT glorioso? 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG)- "Sim", Sr. 
Presidente. Muito obrigada pelo "glorioso". 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi-
- dência esclarece ao Plenário que, nós termos do ar!. 
288, Inciso 11, do Regimento Interno, a matéria de
pende para a sua aprovação do voto favorável de 
três quintos da composição da Casa, devendo a vo
tação ser feita pelo processo eletrõnico. 

Os Sr. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 

Antonio Carlos Magalhães - António Carlos 
Valadares - Ademir Andrade - Bello Parga - Bene
dita da SilVa. - Carlos Wilson - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emma Fernandes 
- Epitacio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando 
Bezerra - Raviano Melo - Francelino Pereira- Frei
tas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gui
lherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lu
cena - lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson 
Peres -João França- João Rocha -Joel de Hollan
da- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- José Agri
pino - José Bianco - José Eduardo Outra - José 
Eduardo Vieira - José lgnácio Ferreira - José Ro

-berto Arruda - Júnia Manse - Levy Dias - Lucídio 
Portella - Lúdio Coelho - Marluce Pinto- Mauro Mi
randa- Nabor Júnior- Ney Suassuna -Onofre Qui
nan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon -
Ramez Tebet - Regina Assumpção - Roberto Re
quião- Romero Jucá- Romeu-Tuma- Sebastião 
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Rocha - Sérgio Machado - Totó Cavalcante - Val
mir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Vota-
ram SIM 58 Srs. Senadores. 

Não houve voto em contrário. 
Não houve abstenções. 
Total: 58 votos. 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguirhe a proposta de emenda à 
Constituição aprovada: · 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 27, DE 1995 

Dá nova redação à alínea e do inciso . 
11 do § s• do art. 128 da Constituição Fe
deral. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda 
ao texto constttucional: 

Artigo único:· A alínea e do incise 11 do § 52 do 
art. 128 da Constituição Federal passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 128 ................................................ . 

§ 5• ................................•...................... 

11 - ....................•.•....•..........•... ~.~--·~····· 

e) exercer atividade político-partidária. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - As ma
térias constantes dos Itens n"s 8 a 1 O da Ordem do 
Dia da presente sessão, nos termos do Parágrafo 
Único do art. 383 do Regimento Interno, deverão ser 
apreciadas em sessão secreta. 

Solictto aos Srs. funcionários as providências 
necessárias, a fim de que seja respettado o dispositi-
vo regimental. _ 

São os seguintes os itens apreciados em ses
são secreta: 

-a-
MENSAGEM N• 133, OE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiscussãO, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n• 133, de ·1996 (n• 219/96, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Mário Augusto Santos, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativa-

mente 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. 

-9-
MENSAGEM N2 147, OE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relaçõe~ Exterio~ e Defesa Nacional 
sobre a 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 Se
nhor Sérgio Barbosa Serra, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a ftm
ção de Embaixador do Brasil junto à República da 
Coréia. 

-10-
MENSAGEM N• 148, DE 1996 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discu~o. em tu mo único, do· Parecer d~ Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a 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 Se
nhor Abelardo da Costa Arantes Júnior, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Islâmica do Paquistão. 

(A sessão tiansforma-se em iecreta às 
16h38min e volta a ser pública às 
16h46min.) - · · - - - -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • A ses
são volta a ser pública. 

Esgotada a matéria constante da Ordem do 
Dia. 

Ainda há oradores inscritos. 
Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise, 

Líder do PDT. - - ···-

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há um clima de 
grande preocupação entre os funcionários aposenta
dos do meu Estado, Minas Gerais, que, por intermé
dio da Associação dos Funcionários Aposentados, já 
estão, inclusive, articulando e discutindo a possibili-_ 
dade de entrar com um mandado de segurança, ar
güindo inconstitucionalidade, diante da possível 
aprovação da criação de um fundo de pensão, que 
está sendo debatido, neste momento, na Assem
bléia Legislativa de nosso Estado. 
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A P~esidente da Associação dos Funcionários, 
Maria Helena Mansur, na sua manifestação pública 
a todos os aposentados de Minas Gerais, argumen
tou sobre a inconstitucionalidade das mudanças de 
procedimentos que essa iniciativa poderá trazer so
bre os aposentados daquele Estado. 

O que se pretende neste momento? Criar um 
fundo que eleve a atual alíquota de 8% - que vale tanto 
para os funcionários da ativa quanto para os inativos, 
de acordo com sua faixa ~ria! - para 12"/o. 

Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se
gundo a própria Associação dos Funcionários Apo
sentados, a maior parte dos seiVidores inativos está 
na faixa de R$450 e, certamente, não estarão livres 
de mais de uma incidência quando da elevação des
sa alfquota, como defendem aqueles que SIJ propõ
em a implementar esse novo modelo de ajjosenta
doria no nosso Estado. 

Queremos ressaltar que em um momento de 
dificuldades como este, a posição adotada pela refe
rida Associação deve, sem dúvida alguma, ser ouvi- · 
da, até porque ela tem-se dedicado a essa questão 
ao longo dos anos. Sejam professoras, profissionais, 
técnicos, seiVidores de todas as áreas e segmentos 
administrativos do nosso Estado, todos estão hoje 
na iminência de verem mais uma vez prejudicados 
os· seus proventos. 

A elevação da alfquota de 8% para 12"/o, ou 
seja, um aumento de 4% significa muito, porque efe
tivarnente vai representar perdas salariais pam os 
seiVidores aposentados do meu Estado, particular
mente as professoras, que sempre tiveram um gran
de papel na administração pública de Minas Gerais, 
no setor da educação, cujo número é igualmente 
grande. Esses seiVidores inativos de Minas Gerais, 
através da Associação dos Funcionários Aposenta· 
dos, que congrega principalmente as professoras 
aposentadas, estão num momento de grande inse
gurança. 

Caso essa seja aprovada a elevação da alfquo
ta dos funcionários inativos de Minas Gerais, certa
mente haverá grandes perdas salariais nos proven
tos dos seiVidores, inclusive das professoras apo
sentadas. 

Quero fazer com este registro, Sr. Presidente, 
a nossa conclamação para que certamente essas 
decisões no meu estado de Minas Gerais não pos
sam corresponder às decisões que estão hoje sendo 
formuladas pelo Governo Federal. 

Aqui se está propondo uma reforma adminis
trativa que se pretende criar como modelo de ajuste 
para os governos estaduais e, conseqüentemente, 

como modelo que, na verdade, não representa ne
nhum ajuste financeiro que corresponda a reposiçõ
es salariais dos nossos servidores e dos nossos 
aposentados. 

Tenham a certeza de que esse clamor e essa 
manifestação dos funcionários aposentados de Mi
nas Gerais contam certamente com a nossa compa
nheira e colega Senadora Regina Assumpção. S. 
Ex", que é e sempre foi uma servidora do nosso es
tado, sabe das dific!Jidades enfrentadas pelos servi
dores públicos estaduais de Minas Gerais. São mal 
remunerados, estão com seus salários defasados - e 
nossos aposentados certamente estão sofrendo as 
perdas salariais -, em razão da falta de condições de 
uma situação social imposta hoje em nosso País. 

Espero que haja clarividência, Sr. Presidente, 
e, acima de tudo, o debate em tomo da justiça so
cial, para que as nossas professoras aposentadas e 
os nossos seiVidores inativos e aposentados de Mi-_ 
nas Gerais não venham mais uma vez a ter perdas 
nos seus proventos de aposentadoria. Certamente 
essa é uma questão que vai para o debate da cons
titucionalidade. 

Revendo, examinando exatarnente essa pro
posta que se encontra em debate na Assembléia Le
gislativa de Minas, parece-me não ser esse nem o 
momento nem a forma com que se pretendem esta
belecer os parãrnetros para a revisão de alíquotas 
para os aposentados inativos do meu Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência recebeu manifestação do Presidente da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
eminente Senador Antonio Carlos Magalhães, favo
rável à participação do Senado Federal na solenida
de de eleição e posse do Presidente da Federação 
Mundial de Jornais. 

Em votação a participação do Senado no men
cionado evento. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A Presidência designa o eminente Senador Ca

sildo Maldaner, do Estado de Santa Catarina, para 
representar o Senado Federal na solenidade acima 
mencionada. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Líder do PSB, Senador Ade
mir Andrade. S. Ex" dispõe de vinte minutos para o 
seu pronunciamento. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje foi feita a sole· 
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nidade de abertura, no Auditório Nereu Ramos, da 
Câmara dos Deputados, do Movimento denominado 
Grito da Terra Brasil. 

Àquela reunião compareceram vários Senado
res do PT, do PSB, do PDT e do PMDB, vários De
putados Federais, representantes e dirigentes de 
inúmeras federações de trabalhadores rurais; o Pre
sidente da Confederação Nacional dos Trabalhado
res Rurais, companheiro Urbano; o ex-Presidente do 
PT, Luiz lgnácio Lula da Silva; o Bispo Dom Mauro 
Morelli, representando a CNBB, assim como várias 
outras autoridades. 

Eles apresentaram um belíssimo cartaz que 
queremos levar ao conhecimento dos Srs. Senado
res desta Casa. Sugerimos que S. Ex"s divulguem 
esse movimento, afixando esses cartazes nos seus 
escritórios e partidos, como nós o estamos fazendo. 
Este movimento que ocorre no Brasil inteiro, e que 
se estende do período de 1• de maio a 1• de junho, 
pretende chamar a atenção do Brasil como um todo 
para a necessidade premente da reforma agrária no 
nosso País. 

Esse movimento está defendendo inClusive a 
questão da valorização da agricultura familiar, a re
forma agrária e o emprego. Comandam esse movi
mento a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na·Agricultura- CONTAG; a Central Única dos Tra
balhadores - CUT e as Federações Estaduais de 
Trabalhadores na Agricultura- FETAGs. São 24 fe
derações e 3 mil e 200 sindicatos de trabalhadores 
rurais. 

É evidente que, junto ao movimento dessas en
tidades sindicais, participa também desse movimen
to extraordinário, que se consolidou, que conseguiu 
chamar a atenção do Brasil e do mundo, porque já é 
um movimento de conhecimento internacional, qual 
seja o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, também gosta
ria de chamar a atenção para o fato de que o movi
mento luta basicamente pela propriedade familiar da 
terra. Portanto, lutam por uma reforma agrária dentro 
do sistema capitalista, indo de encontro a todos 
aqueles que querem tratar essa questão como ideo
lógica. A reforma agrária é uma questão de necessi
dade nacional. 

Este é um País imenso, com uma população 
não muito grande - apenas 150 milhões de brasilei
ros para um território como o nosso, de 8 milhões e 
500 mil quilómetros quadrados -, um País que tem 
uma produção agrícola insignificante diante. do seu 
potencial. Sendo 17 vezes maior do que a França, 

tem praticamente a mesma produção agrícola· de 
grãos daquele p·í!s, o qual tem apenas 60 milhões 
de franceses, porque lá predomina a propriedade fa
miliar. Noventa e cinco por cento das propriedades 
rurais daquele país são familiares. 

E esses trabalhadores estão unidos nesta luta, 
esperando que o Brasil, através da classe política, 
compreenda a necessidade desta mudança e se es
forçe para que ela se concretize. 

Este movimen!o, denomil]ado Grito da Terra 
Brasil, existe há mais de seis anos e já teve os no
me;> de Grito da Terra e Grito do Campo. É um mo
vimento que se alastra por tado este País, está em 
todas as capitais dos Estados e em grande parte 
dos municípios brasileiros. 

Organizados por essas entidades, evidente
mente com o apoio de políticos, expressivamente de 
alguns partidos políticos como o nosso, o Partido 
Socialista Brasileiro, o PT, a Igreja e entidades não
governamentais, anteriormente esses trabalhadores 
levavam uma semana na realização desse movi
mento. Hoje, expande-se em todo o País em apenas 
um mês e não se resume a fazer ato público, pas
seatas, caminhadas; os dirigentes desse movimento 
estão buscando soluções reais para a resolução de 
seus problemas. Nessa busca de soluções, a partici
pação dos órgãos governamentais é fundamental. 

No dia 21 de maio, por exemplo, haverá um se
minário neste Congresso Nacional com a participa
ção do Ministro da Agricultura, o nosso Colega, Se-

.. · nador Arlindo Porto, com a participação do Ministro 
Extraordinário da Reforma Agrária, com a participa
ção de vários políticos ligados à área. E, nos Esta
dos, esses movimentos também estão ocorrendo 
com os chefes das representações do Incra, com 
representantes dos dirigentes dos órgãos de terra 
em cada Estado, com dirigentes da Emater e da Ern
brapa. 

Como busca soluções concretas para seus 
problemas, o movimento conta com a presença' de 
dirigentes dos órgãos de financiamento, como Ban
co do Brasil e, no caso da nossa região, do Banco 
da Amazônia. 

Considero uma das mais importantes conquis
tas do movimento Grito da Terra Brasil a modifica
ção da aplicação dos fundos de desenvoMmentos 
regionais, no caso do Norte, o chamado FNO. Após 
a sua criação, os recursos do FNO foram pratica
mente empregados, por cerca de três anos, na gran
de empresa, ou seja, na área industrial. E o que so
brava para a agricultura e a pecuária ia somente · 
para o grande proprietário. 
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Hoje, esses recursos destinam-se, em quase 
sua maioria, para o pequeno e o micro produtor ru
ral. Por quê? Porque o movimento do Grito da Ter
ra Brasil acampou, durante três anos a fio, próxi
mo ao Banco da Amazônia, lá no meu Estado do 
Pará, exatamente na Praça da República. Os tra
balhadores rurais permaneceram acampados, bus
cando o diálogo com o banco, com as autoridades 
federais. Conseguiram com que o Conselho Mone
tário Nacional mudasse< a sua forma de distribuir o 
crédito, além de permitir que os trabalhadores ru
rais obtivessem empréstimos sem que tivessem o 
documento da terra. 

Hoje em dia, basta que os trabalhadores rurais 
estejam organizados numa associação ou numa 
cooperativa de trabalhadores, para que tenham 
acesso à terra, evidentemente com o apoio técnico, 
também exigido pelo banco, da Emater, da Ceplac, 
das Secretarias de AgricuHura de cada município, 
que são as responsáveis pela elaboração e fiscaliza
ção desse tipo de projeto. E os sindicatos de traba
lhadores rurais, juntamente com as federações de 
trabalhadores rurais, dão o aval pelo trabalhador, di
zem se ele realmente é um trabalhador rural, se pos
sui· aquela terra para a qual está recebendo um cré
dito para produzir. 

Conseguir a maior parcela dos Fundos de De
senvolvimento Regionais, que colocamos na Consti
tuição brasileira, foi, repito, uma das grandes con
quistas dos trabalhadores rurais do nosso País. 
Atualmente a procura é tão grande que os recursos 
destinados a esse fundo já não atendem mais à ne
cessidade desses trabalhadores. 

Os conflitos de terras e as conseqüentes mor
tes contribuem para chamar a atenção do nosso 
País para a necessidade da reforma agrária. O Pre
sidente da República tem demonstrado a sua inten
ção de fazer com que a reforma agrária se concreti
ze. 

Essa reforma agrária agora só depende do 
Congresso Nacional. Nesse sentido, esse movimen
to fez o seu ato político, hoje, aqui, buscando sensi
bilizar os Senadores e os Deputados Federais para 
a necessidade da aprovação da lei que estabelece o 
rito sumário para o processo de desapropriação e de 
entrega da terra aos trabalhadores rurais; para a mo
dificação da lei, no sentido de que qualquer despejo, 
seja ele qual for, só possa ser feito com a presença 
de um juiz, dentre as inúmeras outras propostas que 
foram incluídas no Plªno Nacional de Direitos Huma
nos, apresentado pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso nesta segunda-feira. 

Queremos, em nome do Partido Socialista Bra
sileiro, manifestar nossas congratulações aos traba
lhadores, à Contag, às confederações, às federaçõ

. es e aos sindicatos de trabalhadores rurais, que con
seguiram, por intermédio de sua mobilização, de sua 
luta, chamar a atenção deste País para um proble
ma de tamanha importãncia, que é a reforma agrá
ria. 

Esperamos e sonhamos que este Brasil se 
transforme em Ulll'! grande n~o que possa dar 
ocupação ao seu povo. A produção agrícola e a pro
priedade familiar são fatos fundamentais nesse pro
cesso de ocupação e de emprego. 

Gostaria, Sr. Presidente, de deixar registrado 
nos Anais do Senado Federal a introdução do docu
mento Grito da Terra Brasil, que pede pela valoriza
ção da agricuHura familiar, pela reforma agrária e 
pelo emprego. 

São apenas duas páginas e é assinado por es
sas entidades a que me referi aqui. Este termina 
com o slogan: 'Una-se a nós nessa luta por umBra
sil justo e sem sangue no campo'. Esta é a proposta 
dos trabalhadores, só haverá sangue, evidentemen
te, se os dirigentes desta Nação se fizerem de· sur
dos para esse grande clamor. 

Muito obrigado. 

DOCUEMNTO A QUE SE REFERE O 
SR. ADEMIR DE ANDRADE EM SEU PRO. 
NUNCIAMENTO: 

GRITO DA TERRA BRASIL 

PELA VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 
REFORMA AGRÁRIA E EMPREGO 

o censo demográlk:o do lns11tuto Bmsileiro de Gaogláfia e 

EslallsUca (IBGE) de 1991 apontou a presença de 35,8 mühões 

de pessoas na área rural, o que corresponde a 24,4% da popula· 

ção total do Pais. Nesse conjunto estão os trabalhadores rurais 

assalariados e agrtc:ultores famillaras cujo trabalho permite que a 
agricultura represente 12,5% do Produto Interno Bruto, confonne 
dados de 1993, gerando a cada ano USA 55 bilhões. 

A agricultura famiUar com 4,3 milhões de estabelecimento 

75% do total de propriedades rurais, possui urna população eco

nomicamente a!lva de 14 mühões de pessoas, responsável pela 

geração de SO"k dos Postos de trabalho existente no campo. 

A agricultura patronal ocupa uma área de 150 milhões de 

heclares contra 58 milhões de hf!dares da familiar. Mesmo dis

pondo de uma área quase três vezes meno·r do que a ocupada 
pelas grandes fazendas, a agricultura famüiar é responsável pela 

produção da maior parte da comida que chega à mesa dos brasi
leiros, como came suína e de aves, leite ovos, batata. trigo, ca
cau, banana, café, milho, feijão, algodão, tomate, mandioca e la

ranja entre outros. 
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Mas tanto os trabalhadores assalariados quanto os agri

cultores familiares não contam com a política adequada de salá
rio, emprego, saúde, educação e muito menos para produzjr aos 
alimentos destinados ao consumo Interno. 

A situação é mais grava quando se constata que dos 5,2 
milhões de assalariados rurais 70"k não têm carteira da trabalho 

assinada e perianto ficam sem direito a lértas, 13• salário. Fundo 

de Garantia e seus direitos previdenciários comprometidos. Mui-
tos ainda são submetidos a uma vida de esaavidão, juntamente 

com seus filhos. Somente em Cl994, foram registrados mais de 25 
mil casos de trabalho escravo no melo rural. 

Mais de 3 bilhões de crtanças a adolescentes são explora

dos pela agricultura patronal. Ele não têm acesso à escola ao la
zer, saúde e, pelo excesso de esforço exigido pela atMdade agrí

cola, apresentam graves comprometimentos trsicos. 
Mais de 5 milhões de trabalhadores esperam a inplanta

ção da reforma agrária. A meta do Governo Federal, se for cum
prida, prevê o assentamento de apenas 280 mil famfl"aas até 1998. 
A refonna agrária é instrumento de geração de emprego renda e 
justiça social e não tem sfdo uma prioridade dos governos brasi
leiros. Os latifundiários no entanto, têm em seu poder 166 milhões 
de hectares de terras ociosas mantidas como reserva de valor. 
São terras sufidentes para assentamento de 400 mil famOias. ou 
cerca de 2 milhões de pessoas. 

Em menos de um ano o governo brasileiro gastou R$ 6 bi

lhões para salvar os bancos falidos pôr má administração ou des

víoS. Esse dinheíro seria suficiente para assentar 400 mil famffias 
e gerar. pelo menos 1,2 milhão de empregos diretos. 

O descase do poder público com a r&aBdade fundiária na

cional tem resultado no acirramento dos conftftos agrários. Nos úl
timos anos, a Contag contabilizou 418 mortes de trabahadoras, li
deres sindicais e aliados de luta pela democratização da terra. 

O Grito da Terra Brasil é uma manifestação nacional dos 
agricultores familiares e assalariados rurais pela definição de polf
tica públicas que possibirrtem o desenvoMmento do melo rural as
segurando condições dignas de vida e de trabalho com a jusbça 

scclal e democracia econOmlca, à população do campo. 
Una-se a nós nessa luta pOr um Brasil justo e sem sangue 

no campo 
Confederação Nacional dos. Trabalhadores na Agrtcultura-

Contag 

Central Única dos Trabalhadores- CUT 
Federações Estaduais de Trabalhadores na Agrtcultum -

FETAGs 

Sindicatos de Trabalhadoras Rurais- STRs 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Júlio Campos, ~ V"ICe-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com a 
palavra o Senador Romero Jucá, como Líder do PFL 

S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RO. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. 
Senadores, gostaria de registrar um fato extrema
mente importante, promovido pelo Governo de Fer
nando Henrique Cardoso, ontem: o lançamento de 
dois programas de habitação popular, que vêm 
preencher urna lacuna grande no atendimento desse 
setor. 

Como ex'dirigente da Cohab de Pernambuco, 
como ex-dirigente dâ Secretaria-de Habitação do Es
tado de Pernambuco e também como, ex-Secretário 
Nacional de Habitação do Governo Federal convivi 
com o problema da falta de moradias, com o proble
ma do déficit habitacional agravado e muito pela bu
rocracia e pela dificuldade dos pequenos, dos mais 
pobres, dos mais humildes se habilitarem aos pro
gramas de casa própria. 

Depois do fechamento do BNH, o programa 
habitac;onal do País passou por diversas mudanças 
e por um fortalecimento burocrático bastante ~xpres-
sivo. ," 

Ontem o Governo deu um passo importànte no 
sentido inverso, desburocratizando e facilitando o 
acesso à casa própria por meio de dois programas 
distintos. O Governo lançou o Credrnac, programa 
de aquisição de material de construção, e o Credca
sa, programa de aquisição de moradias já prontas. 

O que há de importante nisso, Sr. Presidente? 
É que a par da mudança de teto, a par da am

pliação dos valores a serem financiados, esses pro
gramas apresentam uma mudança radical no pro
cesso de habilitação para aquisição da casa própria. 
Mesmo quem não tem condição de comprovar renda 
vai poder se habilitar para os dois programas, basta
rá apresentar um avalista ou um seguro ou urna fian
ça bancária no própio banco onde for feito o finan
ciamento. Isso quer dizer que toda aquela burocra
cia será bastante resumida. 

Gostaria de registrar este fato porque entendo 
que, principalmente para as regiões mais pobres do 
País - sabemos que muitas agências da Caixa Eco
nõmica foram fechadas, principalmente nos Estados 
mais pobres -, essa programação, da forma como 
está proposta, proporcionará a condição efetiva para 
que haja o acesso ao material de construção e à 
casa própria. 

Sr. Presidente, com a prática que tenho no se
tor, creio, sem dúvida alguma, que essa área de ma
terial de construção será urna grande indutora da re
formulação e da melhoria dos padrões habitacionais, 
principalmente nas favelas e nas áreas mais pobres. 
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Sem dúvida, o fato de o morador poder se ha
bilitar, sem burocracia, ao financiamento de 
R$6.400,00 é a condição para que seja feita, por 
exemplo, a sua mudança de uma casa de papelão 
para uma casa de alvenaria. Temos visto que, quan
do o Governo coloca recursos especfficos nas mãos 
dos moradores mais pobres, estes, talvez até ocul
tando a sua condição de pobreza, têm investido na 
sua habitação, tomando-a melhor. 

Sr. Presidente, góstaria também de registrar 
aqui outro fato bastante importante: o posicionamen
to do Presidente Fernando Henrique Cardoso em re
lação à Amazônia Ocidental e, em especial, em rela
ção ao Estado de Roraima. 

Há alguns dias, recebemos a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 1997, na qual o Senhor Presi
dente da República reafirma o seu compromisso 
com Roraima e com a Amazônia Ocidental ao alocar 
recursos não só para a conclusão da pavimentação 
da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista e Boa Vista 
à Venezuela, mas também para a pavimentação da 
BR-401, que liga Boa Vista à Guiana, dando um 
passo importantíssimo para que tenhamos uma saí
da da Amazônia Ocidental para o Caribe. 

Os 640 quilómetros que distam de Boa Vista 
para Georgetown, capital da Guiana, ex-Guiana In
glesa, serão de fundamental importância para permi
tir o comércio dos produtos de Roraima, assim corno 
os da 'Zona Franca para o Caribe e para o sul da 
América do Norte. 

Portanto, a ação do Presidente Fernando Henri
que ao alocar recursos, já em 1997, para essas duas 
obras - é importante dizer que, em 1996, no Orçamen
to que foi sancionado esta semana, recursos já foram 
destinados de forma integral para as BRs 17 4 e 401 -
demonstra o comprorrisso do Governo Federal para 
com Roraima e para com a Amazônia. 

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de fazer 
um comunicado bastante triste e lamentável sobre o 
nosso Estado de Roraima. Esta semana faleceu o 
Dr. Hesmone Saraiva G ranjeiro, Presidente da OAB 
durante 12 anos, uma legenda na luta e na defesa 
dos direitos humanos em nosso Estado. 

O Dr. Hesmone Saraiva Granjeiro foi um ho
mem que nunca se intimidou: enfrentou a Ditadura, 
os governos autoritários, uma Justiça normalmente 
não ágil, perseguições politicas e, como vice-Presi
dente do PSDB e Presidente da OAB, sempre este
ve ao lado dos mais fracos e humildes, enfrentando 
os ditadores de plantão. 

Dr. Hesrnone faleceu: perde Roraima e a Or
dem dos Advogados do Brasil. Gostaria de extemar, 

neste Plenário, a nossa dor e enviar as condolências 
para Dona Salete, a espoSa., e para as três filhas de 
Hesmone, Caterine, Luciana e Jane, e de dizer prin
cipalmente a Caterine - a filha mais velha, que tam
bém é advogada - que ela tem uma história a seguir 
na defesa dos oprimidos no Estado de Roraima. 

Sr. Presidente, requeiro o envio, pela Mesa do 
Senado Federal, das condolências à famllia, porque 
a perda do Dr. Hesmone para Roraima e para a 
Amazônia é irrepará.vel e cala f\lndo no coração dos 
amantes da democracia, da cidadania e do direito de 
todos. 

Muito obrigado. 
O SR- PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex" 

será atendido na forma do Regimento. 
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplley. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisor do orador.)- Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de fazer 
uma reflexão sobre um artigo do amigo próximo, 
cientista político, filósofo e Presidente do Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento, José Arthur 
Giannotti - refiro-me ao amigo próximo do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso. (O Senador Pedro 
Simon diz que Giannotli é o segundo amigo, sendo 
Sérgio Motta o primeiro.) 

De quando em quando, Arthur Giannotli ou dá 
entrevistas ou escreve artigos como o publicado de 
hoje, com o seguinte tftulo: "FH e sua cupinchada •. 
Aqui, Giannotli e os intelectuais de esquerda que 
ainda apóiam o Governo Fernando Henrique trazem 
uma reflexão a respeito do quão têm sido cobrados. 
Será que isso é coerente depois do que foram esses 
primeiros dezassete meses do Governo? 

Gostaria de registrar a reflexão de José Arthur 
Giannotti: 

Posto que não estou credenciado para 
falar em nome dos outros, convém me ater a 
meu próprio caso. Quando apoiei, desde a 
primeira hora, a candidatura de FH não pas
sei a endemoninhar Lula, pelo qual tive e 
ainda mantenho a maior respeito o do qual 
continuo a esperar que cumpra as enormes 
e importantíssimas tarefas políticas que ele 
tem pela frente. Simplesmente acreditei, 
corno continuo a acreditar, que, naquele mo
mento, uma aliança pela direita era o cami
nho mais viável para sair da política de 
soma zero, na qual estávamos metidos por 
mais de uma década. 
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Há algo que gostaria de sublinhar. 
Nunca subestimei o preço que deveria 

ser pago pc,r essa solução e sempre esperei 
que o governo de FH pudesse ziguezaguear 
entre uma política restritiva de estabilização 
da moeda e outra expansionista, orientada 
para o desenvolvimento e pagamento de 
nossa intolerável dívida social. E se de fato 
neste primeiro tempo predominou a primei
ra, os úHimos atontecimentos que puseram 
em pauta a questão social obrigam o gover
no a pensar mais seriamente nos meios de 
acelerar as reformas. E não sejamos tolos, a 
vontade política de um governo se conforma 
igualmente pelas pressões que recebe. Sob 
este aspecto, ou FH responde ao desafio 
que lhe está sendo imposto pela opinião pú
blica ou seu governo despenca ladeira abai
xo. 

Esta é a advertência de seu amigo próximo, 
José Arthur Giannotti. 

Ora, é preciso ressaltar que conseguir a estabi
lidade da moeda não significa, necessariamente, 
adotar uma polttica contrária aos interesses daque
les que até hoje estiveram marginalizados dos direi
tos à cidadania. Pode-se, perfeitamente, pensar 
numa política que, ao mesmo tempo, esteja preocu
pada com a diminuição da inflação, com a estabiliza
ção da moeda e não seja caracterizada pela reces
são,_pelo desemprego, pela marginalização crescen
te. E importante observar o que diz um dos mais 
próximos amigos do Presidente Fernando Henrique 
e que o apóia. Ele registra que, de janeiro de 1995 a 
maio de 1996, o pêndulo pende para atender aos re
clamos dos mais conservadores, daqueles que fize
ram a aliança à direita. 

Na verdade, tais pessoas se sentem no poder, 
sentem-se corno se estivessem dando as cartas, 
sentem-se como se fossem os definidores da pol íti
ca económica. Devo registrar que há um déficit ex
traondinariamente grande. O próprio José Arthur 
Giannotti menciona que o aluai Governo está faltan
do ao cumprimento de um desafio importante no res
gate da dívida social. 

Diz, ainda, Giannotti: 

Na medida em que somos intelectuais, 
nosso compromisso maior, usando uma ex
pressão antiga, é com a verdade. Isto nos 
distingue dos políticos ... Se os intelectuais 
fazem e devem fazer política, seria um suicí
dio profissional deixar-se cegar pela lógica 
do poder, quando nos cabe analisar o pri-

meiro ano do Governo de Fernando Henri-
que. ;. 

Mais adiante, ressalta: 

Não que se alimentem ilusões a res
peito do caráter perverso do capitalismo, de 
sua imoralidade radical, mas não vejo no ho
rizonte outra política viável a não ser aquela 
em que o Estado pequeno, forte e lábil ve
nha compensar os desequilíbrios provoca
dos pelas situações de mercado. 

Quais são os inslrúmentos de política económi
ca que até agora o Governo Fernando Henrique 
adotou para compensar os extraordinários desequilí
brios provocados pelas situações de mercado? 

Diz Giannotti na sua conclusão: 

Não cabe estudar as alternativas insti
tucionais e políticas para os problemas da 
inserção da nova ordem mundial, da crise 
do sistema financeiro, da falência da agricul
tura etc., para que nós intelectuais possa
mos ter credibilidade científica? Ao~ apres
sados que nos acusam, aproveitando-se da 
onda antigovemista que varre a mídia, con
vém pedir cautela e que estabeleçam canoS:. 
co um diálogo para entender melhor as 
transformações por que está passando o 
País. Não me consta que as ciências sociaiS 
brasileiras estejam passando por uma gran
de fase de florescimento. 

Ora, Sr. Presidente, será preciso grande fase 
de florescimento para se detectar a necessidade de 
maior rapidez na realização da reforma agrária? Af 
está o grito da terra, manifestado pelos repre
sentantes da Contag, da CUT, do Movimento dos 
Sem-Terra e dos partidos políticos, a apontar mais 
uma vez a necessidade da reforma agrária. Aí estão 
os fatos, como os de Corumbiara e de Eldorado dos 
Carajás, a indicar a necessidade de maior pressa no 
diagnóstico e na ação por parte do Governo Fernan
do Henrique Cardoso. 

Sr. Presidente, propostas como a instituição de 
um Programa de Garantia de Renda Mínima já fo
ram testadas e os diagnósticos feitos pela Sr" Sónia 
Mirian Draibe, na Unicamp, estão a indicar os aspec
tos positivos da implementação de proposta nesse 
sentido. 

Concedo o aparte, com muita honra, ao Sena
dor Pedro Simon. · 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador, li tam
bém esse artigo do Professor José Arthur Giannotti, 
de quem sou grande admirador. Trata-se de um arti-
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go muito profundo. Podemos concordar com o arti
culista como podemos divergir dele, mas somos ob
rigado a 'reconhecer a seriedade, a franqueza e a 
honestidade do seu pronunciamento. Considero im
portante sua afirmativa de que, entre as lamentaçõ
es da esquerda e o entendimento pela direita, consi
dera que só havia saída no entendimento pela direi
ta. Giannotti disse - e V. Ex" salientou - que, na pri
meira etapa das transformações, houve o Real, mas 
que agora está na hora de se olhar para o social. 
Penso que esta advertência que ele faz ao Presiden
te da República é muito importante, principalmente 
por ter sido feita por ele. Essa é uma afirmativa da 
maior seriedade. Não há como deixar de reconhecer 
que o Brasil avançou dois grandes passos. Um de
les foi dado no sentido da consolidação da democra
cia. Hoje temos uma democracia sólida. O .. outro 
passo é representado pelo Plano Real, quoftrouxe a 
estabilidade económica ao País, que acabou com a 
inflação maluca de aproximadamente 40% ao mês. 
Hoje podemos respirar. Não há como deixar de re
conhecer que pessoas que vivem com salários bai
xos, há um ano, estão se alimentando melhor. O po
der aquisitivo deles para a compra do feijão, do ar
roz, da carne e, como diz o Presidente da República, 
do frango, realmente aumentou. Mas falta um tercei
ro ·passo: atacar as causas do protesto social, que 
tem como um dos motivos o desemprego, que é tre
mendamente alto. As dificuldades que estão sendo 
enfrentadas pelo Governo são infinitamente gran
des. O Giannotti não diz no seu artigo o que será fei
to. Ele diz que votou no Presidente, pensando que a 
saída deveria ser pela direita. Eu também votei em 
Fernando Henrique Cardoso. Não tenho a compe
tência do Gianotti, embora seja tradicionalmente 
mais político que ele. Já me referi aqui, mais de uma 
vez, a um artigo muito importante do jornalista, escri
tor, um dos homens mais extraordinários do Rio 
Grande do Sul, Luís Fernando Verfssimo, publicado 
antes das eleições. Nesse artigo, ele elogiava os 
dois candidatos e fazia sud escolha por Lula. E dizia: 
"Feliz do Brasil que tem dois candidatos como Fer
nando Henrique Cardoso e Lula", que iam fazer uma 
disputa infinitamente melhor do que a de cinco anos 
atrás. Veríssimo diz, nesse seu artigo, não ter dúvi
da que Lula ou Fernando Henrique Cardoso, o que 
for eleito, vai trair o grupo dominante da sua campa
nha. Se Lula for eleito, o grupo mais radical, xiíta, vai 
se desiludir dele, pois Lula vai ter que fazer conces
sões. E citava a Erundina que, quàndo prefeita, teve 
que fazer concessões. O mesmo vai acontecer com 
Fernando Henrique Cardoso. Ele vai trair a socialde-

mocracia, o grupo que o cerca, pois vai ter que go
vernar com a direita. Vai governar com o PFL, com 
políticos que têm muito mais tradição de governo do 
que ele, muito mais história, muito mais tarimba, que 
dominam praticamente todos os cargos, estão aí ao 
longo do tempo. Não é nem a legenda PFL, mas a 
máquina burocrática ao longo do tempo. Para gover
nar, ele vai ter que fazê-lo com essa gente. O ilustre 
escritor amigo falava, em tese, aquilo que Fernando 
Henrique ia fazer. Hoje sei que ele está fazendo um 
governo como diz o ·Gianotti. NÓ entanto, quando vo
tei no Fernando Henrique, eu discordava do Veríssi
mo. Com todo o carinho e respeito que tenho pelo 
Lula, eu achava que o destino tinha nos colocado 
uma pessoa que poderia fazer mais pelas reformas 
do que o Lula, porque o Lula estava marcado, pelo 
fato de estar ligado aos trabalhadores, de ser do PT, 
enfim, o que ele quisesse fazer, a grande imprensa 
e os empresários iam colocar uma série de obstácu
los. Eu achava que Fernando Henrique ia enfrentar 
menos obstáculos. Com sua competência, Fernando 
Henrique ia conseguir fazer muito mais do que o 
Lula. Tivemos vários conversas, ele, como Ministro 
da Fazenda, Itamar Franco, como Presidente da Re
pública, e eu, como Líder do Governo. Dos debates 
que tivemos - e Fernando Henrique, como Ministro 
da Fazenda, veio ao Senado, várias vezes, discutir o 
Plano Real -, podemos constatar que a sua preocu
pação com o social era clara. Ele sempre falava que 
o nosso maior inimigo era a inflação. Precisávamos, 
pois, terminar com ela. Lembro-me que quando se 
colocou na mesa de discussão do Palácio do Planal
to o problema da Vale do Rio Doce, o Presidente da 
República disse que era contra e ninguém disse 
nada. Ou todos eram contra ou quem não era contra 
não falou nada. Eu quero dizer, em primeiro lugar, 
que não imaginava que Fernando Henrique ia gover
nar com a direita, marcadamente, como diz Gianotti. 

Em segundo lugar, acreditava que Luís Fer
nando Veríssimo estava enrado e que Fernando 
Henrique, no seu governo, não ia deixar de lado a 
socialdemocracia, aganrando-se à direita. 

Em terceiro lugar, achava que Fernando Henri
que era o homem exalo para a hora exata. Nobre 
Senador Eduardo Suplicy, quando José Arthur Gian
notti, amigo de Fernando Henrique, diz que "ou o 
Presidente responde ao desafio que lhe está sendo 
imposto pela opinião pública ou seu governo des
penca ladeira abaixo", isso é sério. Mas, tUQO o que 
eu quis dizer pode ser sintetizado no se~uinte: di
zem que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
queria colocar novamente em votação o projeto do. 
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deputado do PT, mas foi impedido pela sua base. 
Dizem que Fernando Henrique quer votar o projeto 
que estabelece o rito sumário para a reforma agrária 
por meio de medida provisória. O próprio Presidente 
do Supremo Tribunal Federal pergunta - já que está 
se fazendo tanta coisa por medida provisória - por 
que não se faz o mesmo com o projeto que estabe
lece o rito sumário para a reforma agrária? A im
prensa tem publicado que o Presidente da República 
não faz isso por medo de sua base, da bancada ru
ralista. Hoje está nos jornais que o Presidente da 
República ia tomar providências enérgicas com rela
ção ao meno( trabalhador na agricultura, nos cana
viais - depois daquela reportagem dramática, cruel, 
sobre os menores trabalhadores -, mas que não vai 
fazer nada por causa dos usinei ros do açúcar, que 
fazem parte de sua base. Será que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso vai ter condições, nesta 
segunda etapa do seu governo, de olhar para o so
cial, como quer o Sr. Giannotti? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Prezado Sena· 
dor Pedro Simon, percebo que V. Ex" teve esperan
ças quando fez sua opção por Fernando Henrique 
Cardoso, assim como o cientista e filósofo José Art
hur Giannotti, na expectativa de que pudesse o Pre
sidente Fernando Henrique contribuir para o resgate 
da justiça, para a realização de justiça. Faz-se ne
cessário - por isso escolhi registrar este artigo - que 
o Presidente escute estas ponderações, que ele res
ponda ao desafio, até pela gravidade dos fatos que 
estão acontecendo - massacre de Corumbiara e de 
Eldorado dos Carajás, aumento da violência nas 
grandes cidades brasileiras. Na Grande São Paulo, 
no Grande Rio, nas grandes cidades do Pais, o fe
nômeno social está explosivo e requerendo, claro, o 

· desafio do pensar de cientistas sociais, mas também 
ação. E essa ação depende mu~o da vontade politi
ca. Se o Presidente tem na sua base de apoio mais 
conservadora uma grande barreira, como aquela 
que levou o Senado Federal a não aprovar o projeto 
do Deputado Hélio Bicudo na forma como havido 
sido apresentado, que passava para a Justiça Civil o 
julgamento dos crimes cometidos por policiais da 
Polícia Militar, então é preciso que haja uma sacudi
da. É preciso que o Presidente Fernando Henrique 
perceba e venha, quem sabe, a refletir sobre o que 
disse um de seus mais próximos amigos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna} • Conce
do a palavra ao Senador Antônio Carlos Valadares. 
(Pausa.} 

Concedo a palavra ao Senador Sebastião Ro· 
cha.-(Pausa.} 

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 
Lima. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá. (Pausa.) -

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si· 
mon. 

O SR. PEDRQ SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o meu pronuncia
mento situa-se mais ou menos na linha do Senador 
Eduardo Suplicy. 

Endereço à Mesa, por intermédio de V. Ex", ar
tigo de Clóvis Rossi, publicado no jornal Folha de 
S.Paulo, intitulado: Quem rouba mais. 

Se for necessário fazer um requerimento, eu o 
farei. 

Pesquisa recentemente divulgada na 
França mede o custo do crime. Mede de 
uma maneira diferente da convencional. Em 
vez de se ater apenas a, por exemplo, nú· 
mero de roubos praticados em grandes lojas 
ou n_úmero de pessoas mortas violentamen
te, a pesquisa traduz todos os dados sobre 
crimes em valores monetários. 

A pesquisa faz uma demonstração dos crimes 
na França, reduzindo-os a seu valor pecuniário. 

O resultado, que talvez não surpreen
da, mas é muito eloqüente: o crime de cola· 
rinho branco custa infinitamente mais do que 
qualquer outro. 

Vemos na imprensa, no rádio, nos jornais e na 
televisão que 99% dos crimes são morte, roubo, as
salto a banco. Os crimes do colarinho branco, aque
le sobre o qual geralmente não ficamos sabendo ou, 
se ficamos, nada podemos fazer a respe~o • muitas 
vezes passam até com o voto do Congresso Nacio
nal - são infinitamente mais danosos em valor pecu
niário. 

As fraudes fiscais, típico crime de cola
rinho branco, custaram ao Tesouro francês, 
em 1991, a exorbitância de 161 ,234 bilhões 
de francos (dá mais ou menos R$32,2 bilhõ
es). 

Os •atentados à vida humana• custa· 
ram menos da metade (entre 45,4 bilhões 
de francos e 59,8 bilhões}. Note-se que a 
parcela maior do custo recai _sobre o que a 
pesquisa chama de "atentados involuntá· 
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rios• (acidentes com veículos, principalmen
te), que respondem por 213 dos custos da 
rubrica. 

Mesmo somando todos os tipos de 
roubos (lojas, supermercados, magazines 
especializados, roubos a indivíduos ou resi
dências), não se chega a mais do que 15,3 
bilhões de francos. 

A pesquisa constata que a transforma
ção em valor manetário de todo o tipo de cri
me permite mostrar que "se superestimam 
as delinqüências mais visíveis socialmente•, 
que são também as mais perseguidas. 

Roam em segundo plano os chamados 
"crimes no espaço público" (como fraudes 
fiscais), até porque "são freqüentemente 
sem vítimas, diretamente individualizadas, 
mas que, embora raramente condenadas 
penalmente, se revelam muito custosas•. 

Se é assim na França, imagine-se no 
Brasil. Pena que aqui não haja um Cesdip 
como o francês (Centro de Pesquisas Socio
lógicas sobre o Direto e as Instituições Pe
nais, órgão de pesquisa do Ministério da 
Justiça). 

Está ar, Sr. Presidente, um órgão em que o Mi
nistro da Justiça, nosso querido amigo Nelson Jo
bim, poderia pensar, nesta hora em que nós, brasi
leiros, não conseguimos dar um passo para buscar a 
responsabilização pelos crimes dessa natureza co
metidos neste País. Por mais que queiramos - há 
um determinado setor que está fechando a nossa 
penetração - não temos nenhuma condição de che
gar lá. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte a V. 
Ex", com o maior prazer. 

O Sr. Romeu Tuma- Senador Pedro Simon, 
agradeço a V. Ex" por ter-me concedido o aparte. 
Hoje, li o texto desse artigo, em que foram feitas ai· 
gumas referências ao Programa Nacional de Direitos 
Humanos. Eu procurava, no seu contexto, alguma 
coisa que se referisse ao que, em reuniões da lnter
pol, chamamos de crimes contra a coletividade, os 
crimes do colarinho branco, que incidem sobre frau
des cambiais e bancárias. 

O SR. PEDRO SIMON • Sobre comissões. 
O Sr. Romeu Tuma · Esses crimes incidem 

sobre tudo aquilo q~e faz com que a pobreza au
mente, sobre tudo que traz prejuízos à criança e aos 
marginalizados. Devido a essas fraudes, pratica-

mente é retirada da sociedade uma parcela financei
ra que poderia ser revertida em benefício dos menos 
privilegiados. Em tese, esses crimes são considera
dos hediondos. Essa é uma tese que está sendo de· 
fendida em reuniões internacionais. Realmente, 
preocupamo-nos com as pesquisas sobre violência, 
sobre crimes que trazem a intranqüilidade e o medo 
à sociedade, tais como os homicídios, os latrocínios 
e os assaltos, que são contabilizados diariamente, 
às vezes com seus valores também. Mas há uma 
passividade no que· se refere áos crimes de· colari
nho branco, porque esses atingem somente a vitima 
diretamente - ocorre no caso de um estelionato. A 
população mais carente não sabe que recursos da 
ordem de R$5 bilhões de um banco poderiam ser re
vertidos em beneficio da coletividade, construindo
se mais escolas e hospitais, melhorando, assim, a 
assistência à saúde. Acho importante o pronuncia
mento de V. Ex", no sentido de criar esse instituto de 
acompanhamento dos crimes do colarinho branco. 
Os Estados Unidos criaram o Rncem, que é um ins
titiJto dentro do Ministério da Fazenda, que acompa
nha todas as fraudes que atingem o sistema finan
ceiro americano, incluindo o crime do colarinho bran
co. Eu já fiz uma referência sobre isso. Quando es
tava na Policia Federal, fiz essa proposta. Estou en
dossando a proposta de V. Ex" porque considero im
portante que se acompanhe a evolução desse crime, 
que talvez tragam prejufzos bem maiores do que 
possamos imaginar. 

O SR. PEDRO SIMON • Agradeço o aparte, 
principalmente porque vem de um profundo conhe
cedor àos fatos, pelas posições que ocupou no Bra· 
si i. 

Sr. Presidente, não sabemos o que fazer para 
enfrentar a situação. Confesso que nunca me passa
ria pela cabeça que um Governo honrado, digno e 
sério de um cidadão corno o Sr. Presidente Fernan
do Henrique Cardoso agiria sobre o Plenário do Se
nado para evitar a constituição de uma CPI, como foi 
o que aconteceu. Evitaram a minha, sobre os cor
ruptores, e arquivaram a do sistema financeiro. 
Numa hora dessas, em que as interrogações são le
vantadas, creio que o Governo precisa ter uma voz e 
uma cara. 

Por exemplo, ontem foi um dia interessante na 
Câmara dos Deputados: !racionou-se a base do Go
verno - o PR. e o PSDB. O PFL queria que, no pla
no das comunicações, fosse votada uma liberaliza
ção total e absoluta, e o PSDB exigia que houvesse 
algumas restrições e que, durante um determinado 
período, o Governo ficasse com o controle. 
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Parece que o PSDB ganhou por três anos, e o 
PFL ganhou a longo prazo, ou seja, depois de três 
anos. Na verdade, o que sentimos é que está diffcil 
para o Governo demonstrar o seu perfil e fazer com 
que aquilo que conhecemos, que é o pensamento 
do Presidente, se traduza no pensamento do seu 
Governo. 

Afinal, o que aconteceu aqui? O Governo que
ria, ou não, a emenda do Deputado do PT com rela
ção aos crimes praticaoos contra civis? Votou-se de 
uma maneira aqui, rejeitou-se o projeto votado por 
unanimidade na Câmara, e a informação que se tem 
é a de que o Governo trabalhará na Câmara para re
jeitar o projeto que saiu do Senado. Qual é a sua po
sição? Na verdade, a base partidária do Governo é 
muito heterogénea. 

Volto a repetir o que disse em aparte ao Sena
dor Eduardo Suplicy. É algo interessante porque as
sisti ao programa do Jõ Soares, entrevistando a Pri
meira-Dama, a qual foi muito competente, inteligente 
e muito sincera. Aliás, diga-se de pasSagem, é bri
lhante, possui luz própria. É uma senhora de alto ga
barito, muita culta, muito competente, séria e capaz. 
Mas quando se falou no problema que aconteceu no 
Pará, a Primeira-Dama afirmou que são várias as 
causas e que não se pode dizer que a culpa é só do 
Executivo, pois o Congresso Nacional não vota e o 
Supremo Tribunal Federal dá muitas liminares. O 
Presidente daquele órgão tocou no assunto, dizendo 
que o Supremo Tribunal Federal dá as liminares por
que a lei determina que se faça isso. 

O Governo que baixa medida liminar a cada 
dezanove horas, podia editar uma, adotando o crédi
to sumário para a Reforma Agrária. A informação 
que temos é a de que o Presidente da República 
aceitou essa sugestão, mas recebeu um aviso de 
uma parte ponderável de sua área no Congresso 
Nacional - Câmara dos Deputados e Senado Fede
ral - de Parlamentares ligados às propriedades ru
rais que disseram: Nós não aceitamos isso. E a me
dida não foi enviada. Nessas questões o Presidente 
da República tem que ter uma linha, uma determina
ção, pois é muito importante. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras. Fazendo 
soar a campainha.) - Eu gostaria de alertar a V. Ex" 
que estamos praticamente sem quorum. Peço a V. 
Ex' que conclua o seu discurso. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, que 
bom quando se pode dizer tranqüilamente, como V. 
Exª, que caiu o quorum. Não temos aqui presentes 
quatro Senadores, mas o Congresso ê$1á firme, o 
Senado está firme, brilhante-e atuante com sua pre-

sença. Caiu o quorum numa quarta-lei ra, às 18 ho
ras; mas ninguém é de ferro, afinal, se votou tanta 
coisa. 

Eu respeito o Regimento Interno. Tendo cafdo 
o quorum, não havendo mais do que três Senado
res, sendo necessários quatro para funcionar o Se
nado, termino meu pronunciamento para que V. Ex" 
possa encerrar a sessão por falta de quorum. 

QUEM ROUBA MAIS 

. ClóVIs Roal 

São Paulo - Pesquisa recentemente diwlgada na França 
- mede o rosto do crime. Mede de uma maneira diferente da con

Yeilcional. Em vez de se ater apenas a, por exemplo, número de 
roubos pratiCados em grandes Jojas ou número de pessoas mor~ 
tas violentamentf;t a pesquisa baduz todos os dados Sobre climas 
em valores monetários. 

Resultado, que 1alvez não surpmenda, mas é multo elo

qOente: o crime de colarinho branco rusta Infinitamente mais do 
que qualquer outro. 

As fraudes fiscais, trpico crime de colarinho branco, custa· 
ram ao Tesouro francês, em 1991, a exorbitância de 16~,234 bi· 
lhões de francos (dá mais ou menos R$32,2 bilhões). 

Os atentados à vida humana custaram menos da metade 

(entre 45,4 bilhões de francos e 59,8 bDhões). Nole·sa que a par· 

cela maior do custo recai sobnl o que a pesquise chama de alen-

1ados involuntários (acidentes com veiaJios, principalmente), que 

respondem por 213 dos aJstos da rubrica. 

Mesmo somando lodos os tipos de roubos (lojas, super
men:ados, magazines especializados, roubos a individues ou f9SI. 
dências),não se chega a mais do que 15,3 bilhões de francos. 

A pesquisa constam que a lranslormação em valor mone
lárlo de todo tipo de crime permHe mostmr que se superestimam 

as deliquências mais visiveis soclalmenle, que séc lambém as 

mais perseguidas. 

Ficaram em segundo plano os chamados crimes no aspa· 
ço público (como fraudes fiscais), até porque séc lreqilentemente 

sem vitimas diretamenle indMduallzadas, mas qua, embora rara· 
mente condenadas penalmente, se revelam multo wstosas. 

Se é assim na França, imagino-sa no Brasil. Pena que aqui 

não haja um Cesdip como o francês (Cenlro da Pesquisas Socio

lógicas sobnl o Direito e de lnsliluiçóes Penais, órgãos de pesqu~ 

sá do Ministério da Justiça). 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os Srs. 
Senadores Esperidião Amin, Mauro Miranda e Tot6 
Cavalcante enviaram discursos à Mesa para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre

sidente, S~ e Srs. Senadores, o jornalista Jayme 
Sirotsky presidente do Conselho de Administração 
da Rede Brasil Sul de Comunicações · assume, no 
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próximo dia 22 de maio, em Washington, a presidên
cia da Federação Internacional de Editores de Jor· 
nais (FIEJ). Trata-se de fato da mais alta relevância 
porque, pela primeira vez, um brasileiro assumirá o 
comando da mais importante entidade associativa 
de jornais do mundo. 

Aluai vice-presidente da Associação Nacional 
de Jornais e da própria FIEJ, Jayme Sirotsky dirige o 
maior grupo de comunicações do Sul do Brasil, inte
grado por quatro jomai~ dezoito emissoras de rádio 
e dezassete de televisão, espalhadas por Santa Ca· 
tarina e pelo Rio Grande do Sul. Entre os jornais do 
grupo, estão o Diário Catarinense, editado na capital 
de meu Estado, e o Jornal de Santa Catarina, sedia· 
do na cidade de Blumenau. 

Além de empresário bem sucedido, Jayme Si
rotsky sempre participou alivamente de entidades 
associativas. Sua indicação para a FIEJ é, portanto, 
o coroamento de suas atividades em prol da liberda
de de imprensa, do desenvolvimento dos meios de 
comunicação social e da livre iniciativa. 

Mais importante associação mundial da indús
tria jomalfstica, a FIEJ congrega atualmente cin· 
qüenta e uma associações de editores de jornais, de 
quarenta e sete pafses; executivos de jornais de 
mais de noventa nações; dezasseis agências noti
ciOsas de aluação nacional ou internacional; uma 
fundação de mfdia; e sete organizações regionais de 
Imprensa. Fundada em 1948, esta entidade tem sua 
sede na cidade de Paris. 

Paraielamente à posse de Jayme Sirotsky, a 
FIEJ estará reaiizando dois importantes eventos 
para discutir questões fundamentais para o jornalis
mo aluai. No 492 Congresso Mundial de Jornais, que 
terá como tema "Visões do Futuro", editores dos 
maiores periódicos do mundo todo estarão apresen
tando suas impressões sobre os desafios futuros da 
mfdia. Entre esses editores, estará Nelson Sirotsky, 
também da RBS, falando sobre o desempenho de 
sua empresa. 

O segundo evento é o Terceiro Fórum Mundial 
de Editores, que terá como tema central a expressão 
"De Volta ao Básico". Nesse seminário, os editores 
deixando de lado os aspectos da' imprensa que, ulti· 
mamente, vêm sendo muito badalados, como mar
ketlng ou luta por mercados se debn.rçarão sobre o 
conteúdo dos jornais. Apesar de todas as grandes 
transformações técnicas e editoriais pelas quais vem 
passando a Imprensa nos úHimos tempos decorren
tes em grande parte do formidável avanço tecnológi
co , o básico nos jornais continua sendo a coleta e a 
transmissão de notícias. ~ 

Cabe, neste momento, uma breve reflexão. 
Apesar de todas as rusgas que possam haver no re
lacionamento entre jornalistas e parlamentares bra· 
sileiros, o certo é que Congresso e Imprensa são 
elementos indissociáveis. Um garante o outro. S6 
um Parlamento livre pode assegurar à Imprensa a li
berdade de que tanto necessita para se expressar. 
Da mesma forma, os jornais são fundamentais para 
que nós, eleitos pelos Estados e pelos cidadãos, 
possamos escutar o clamor que vem das ruas. 

Sr. Presidente; Srls e Srs." Senadores, concluo 
este breve pronunciamento expressando os mais 
sinceros votos de sucesso ao senhor Jayme Sirotsky 
durante seu mandato à frente da FIEJ. Estou certo 
de que, pelo que já mostrou no passado, vencerá 
mais esse desafio. Estou seguro de que será diri
gente excepcional. 

Creio que, de certa forma, Jayme Sirotsky po
derá afinar o diálogo entre os jornais dos pafses 
centrais e os das nações em desenvolvimento. Essa 
será uma tarefa, sem dúvida, transcendente. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) • Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a responsabilida· 
de do mandato popular exige do homem público in
dependência para criticar o que está errado, e humil
dade para apontar os acertos dos governantes, 
quando caminham na direção do interesse público. 
Sou aliado do governo do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, mas não tenho poupado de criticas 
os desacertos e a pobreza das polfticas oficiais para 
as camadas sociais mais desprotegidas da popula
ção. Compareço hoje a esta tribuna para reconhecer 
os aspectos positivos dos programas anunciados 
ontem pela Caixa Económica Federal, com o objeti· 
vo de revitalizar o setor de construção civil. 

Tudo leva a crer que desta vez as decisões 
vêm para funcionar, e que teremos, de fato, a inau
guração de uma polftica capaz de gerar empregos e 
de facilitar o acesso à casa própria, num pafs em 
que o número dos sem-teto é crescente e assusta· 
dor. E é bom que uma visão mais realista comece a 
inspirar os quadros burocráticos do Governo Fede
ral, às vésperas da Conferência Mundial sobre os 
Assentamentos Urbanos, o Habitat 2, a ser promovi
do pela ONU, em Istambul. Assim, teremos algo 
mais concreto para levar ao conhecimento desse 
foro mundial como contribuição brasileira. 

Os novos programas são realmente inovadores 
na supressão dos entraves burocráticos que antes 
emperravam as linhas de financiamento administra-
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das pela Caixa Económica Federal, e patrocinadas 
com recursos do FGTS. Tanto para a aquisição dire
ta do imóvel como para a compra de material de 
construção, por trabalhadores com renda familiar de 
até 1 O salários mínimos, a vinculação ao Fundo pas
sou a ser dispensada como exigência. Isso vai per
mitir a ampliação das faixas sociais beneficiadas, in
cluindo os autónomos. e essa abertura favorece 
principalmente o interior, onde há milhões de brasi
leiros sem carteira profissional. Também serão be
neficiados milhares de funcionários públicos cujos 
depósitos no FGTS estão desatualizados, em função 
da inadimplência de Estados e municípios. 

Outra decisão importante é a supressão da exi
gência da hipoteca. Graças a isso, os financiamen
tos serão facilitados pela queda radical dos procedi
mentos burocráticos que antes eram impostos aos 
eventuais mutuários. Os prazos estabelecidos para 
os financiamentos, de 60 meses para a compra de 
material, e de 10 anos para a aquisição do imóvel 
construído, também aumentam expressivamente a 
faixa aquisitiva. Poder-se-ia até argumentar que os 
limites dos empréstimos, de 6.400 reais para ma
terial de construção, e de 1 o mil para a casa, esta
riam fora da realidade do mercado. Mas o fato é 
que a crise económica jogou no chão os preços 
dos imóveis, sobretudo no interior. E o controle da 
inflação também criou uma nova realidade: nin
guém quer comprar imóveis como reserva de valor 
contra a desvalorização da moeda, numa situação 
de estabilidade. 

Para chegar a esse novo modelo de programa, 
é preciso reconhecer que o governo passéiu por al
gumas etapas de autocrltica em relação a outras ini
ciativas que revelaram-se ineficazes. O Pró-Moradia, 
por exemplo, por ser um programa em pan:eria com 
o poder público, vive dificuldades de operacionaliza
ção, derivadas da impossibilidade de Estados e mu
nicípios atenderem às exigências previstas nos con
vênios. É o outro efeito da inadimplência. Com a cri
se generalizada que se instalou na quase totalidade 
das prefeituras brasileiras, foram rarfssimos os mu
nicípios que puderam contrair os empréstimos, 
que estão vinculados a legislações arcaicas que 
cumpre modificar no curto e no médio prazos. Os 
novos programas lançados pela Caixa preenchem 
essa lacuna. 

As chamadas Cartas de Crédito, que poderiam 
representar uma boa iniciativa de acesso para a 
classe média baixa, tem enfrentado dificuldades no 
interior do país, porque há pré-requisitos que inibem 
a conclusão dos negócios na faixa de até 26 mil 

reais. O vínculo hipotecário exige pré-mndições 
como registres P't>licos de plantas e de habite-se, e 
todos nós sabemos que a realidade no interior é di
ferente, prevalecendo um certo improviso que é esti
mulado pela carência' de fiSCéÚização. Isso estaria le
vando, segundo o governo, à alternativa da busca 
de . imóveis novos, com preços controlados pelas 
empresas construtoras, geralmente mais altos do 
que os limites de financiamentos. A alternativa mais 
realista indicada pela própria Caixa Económica é a 
concessão das cartas de créditÓ para construção di
reta pelo proprietário. Não deixa de ser uma opção, 
embora mais lenta nos seus resultados de absorção 
de mão-de-obra. 

O mais importante, no meu entender, é que a 
política de estimulo à construção civil começa agora 
a caminhar, com o propósito do governo de financiar 
72 mil famfiias e de abrir 22 mil novos empregos, 
com os programas anunciados ontem. Coloco na 
mesma linha das providências positivas as cartas de 
crédito associativas, que vão permitir a formação de 
grupos ou de cooperativas para a construção dê re
sidências condominiais. Embora os agentes ofiCiais 
garantam que o processo de definição do modelo 
oficial tenha sido concluído com essas novas medi
das, considero que ele deve ser aberto e dinâmico 
para novas correções que sejam determinadas pelas 
realidades sociais do país. Um encontro equilibrado 
entre oferta e procura de imóveis e de financiamen
tos é que vai determinar os acertos da polftica do 
governo, na solução desse problema social que é 
um dos mais graves da nossa atualidade. Com a 
hannonização e a convergência das ações entre a 
Caixa Económica Federal, o Ministério do Planeja
mento e o Conselho Curador do FGTS, toma-se le
gítima a constatação de que o Brasil começa a de
senhar a verdadeira política de habitação que estava 
faltando, com todas as faixas de renda atendidas. 
Para as nossas atuais carências, o desafio é enor
me. O atual déficit habitacional vai exigir investimen
tos de 25 bilhões de reais dos poderes públicos. Es
ses números grandiosos sobem para 40 bilhões com 
o crescimento vegetativo projetado para o ano 
2.010. Até agora, a previsãçtde investimentos para 
este e os próximos Írês anos é de 9 bilhões, o que 
ainda é pouco para a ·dimensão de nossas neces-
sidades. \. ,. 

Cabe a nós, políticos, como sensores mais pró
ximos dos anseios populares, cobrar agilidade da 
Caixa Económica Federal, exigir otimização e am
pliação dos recursos disponíveis, estimular a parce
ria dos municípios e incentivar o apóio e a participa-
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ção dos empresários, como parte importante e im
prescindível no processo de multiplicação dos em
pregos. Ao mesmo tempo em que reconheço que 
avançamos passos ·importantes na definição de um 
novo modelo nacional de habitação, reservo-me o 
direito de acompanhar os resuHados e indicar revisõ
es de percurso, dentro da preocupação mais sincera 
da crítica construtiva. · · · 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 

' O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB-TO) ·Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, longe está o tem
po em que levas de retirantes das seca perambula
vam pelas estradas poeirentas do Nordeste. Cente
nas, milhares de Fabianos e Sinhás Vitória, arras
tando os filhos, o cachorro e o pouco mais de seus 
pertences - como bem descreveu Grac[üano Ra
mos, em "Vidas Secas". Vagueavam entre os muni
cípios nordestinos à procura de água, comida e -se 
Deus se apiedasse.- algum trabalho. 

Desses, os mais ousados ou os mais desespe
rados, largaram a terra castigada e desceram para o 
sul, no bojo dos caminhões "paus-de-arara". Foram 
engrossar os contingentes de operários que povoam 
as periferias das grandes cidades brasileiras. Eter
namente viajante, trabalham no sudeste e no sul, 
enquapto o coração pulsa voltado para a terra natal, 
para onde retomam pressurosos, sempre que possí
vel. 

Hoje, pouco a pouco, a agricuHura irrigada, o 
turismo, as indústrias familiares ou comunitárias e· 
outras formas de trabalho desconhecidas, naquela 
Região, na década de 40, vêm fazendo com que 
esse fluxo migratório unidirecióni;!l se reduza. 

Entretanto, também fugindo da miséria, um 
novo tipo de retirante surgiu: os "sem-terra" - levas 
de fammas de agricuHores expulsos do campo. A es
ses se juntam legiões de sem emprego, banidos das 
áreas urbanas pela fome. São centenas; são milha
res de indivíduos que se deslocam, movidos por 
uma única esperança, 4m pedaço de terra que lhes 
permita viver em paz e criar os filhos com dignidade. 

Talvez lhes amargurem o coração as frases de 
revolta dos próprios companheiros de infortúnio. Tal
vez - e até sem o saberem - sejam apenas "massa 
de manobra" de uns poucos, interessados em abalar 
os precários alicerces da sociedade e da economia 
brasileiras. 

Não podemos, porem, ignorar que, em sua 
grande maioria, os "sem-terra" desejam apenas tra
balhar e produzir. São sobejamente conhecidos os 
exemplos de agricultores assentados que amanham 
o solo e vendem sua produção; outros, que consti-

tuem cooperativas e passam a influir positivamente 
na vida dos municípios onde se fixaram. Trabalhado
res! Pais de famllias! Brasileiros que exigem apenas 
uma oportunidade para demonstrar que podem ser 
úteis à sociedade e ao Pafs. 

Outro aspecto que precisamos considerar é 
que a perda da esperança e o conseqüente deses
pero podem levar indivfduos pacatos a se enfurece
rem. Como feras famintas e acuadas, essas levas 
podem se transfoi'IT1ilr em hord;lS e, percorrendo as 
estradas, deixar atrás de si um solo devastado, pro
priedades pilhadas, proprietários mortos •.• 

Estaremos retomando ao período pós-abolição 
da escravatura? Sabemos que, naquela época, ban
dos de escravos esfomeados, maltrapilhos e desem
pregados palmilhavam os caminhos, em todas as di
reções, semeando o medo e a desordem. Livres 
para ir e vir; mas sem destino, sem objetivos, sem 
nada a perder. Alguns se reuniram em comunidades 
miseráveis. Outros engrossaram as fileiras de aluci
nados seguidores dos beatos do sertão. Centenas 
lutaram até a morte, como os discípulos de Aiitônio 
Conselheiro. Dezenas se transformaram em jagun
ços, em cangaceiros, em capangas, em matadores 
de aluguel. 

Queremos isso para nossas famllias? Para 
nosso Pafs? Para o nosso povo? Estaremos criando 
uma nova raça de nômades? De párias em seu pró
prio território? 

Não discordo das medidas de emergência que 
estão sendo propostas pelos nobres Colegas, nem 
das d~isões tomadas pelo Presidente da Repúbli
ca. Sinto-me, no entanto, no dever de ponderar que 
dispomos do necessário instrumento legal para solu
cionar o problema - o Estatuto da Terra, a Lei n• 
4.504/64. 

O Estatuto da Terra - esse grande esquecido -
permaneceu, por mais de vinte anos, sem plenitude 
funcional, defasado e ineficaz. Alguns aspectos impre
cisos em Seu texto geram dúvidas, às quais se somam 
as dúvidas oriundas da Constituição de 1988. 

Além dos indispensáveis princípios e definiçõ
es, esse Estatuto é constituído por dois grandes 
segmentos: o da reforma agrária e o da política agríco
la. São institutos jurídicos que se complementam, em
bora o complexo mundo agrarista muitas vezes os 
confunda. Preferimos, portanto, transcrever a definição 
dos mesmos, dando voz à própria Lei n• 4.504: · 

"Art. 12 ............................................... . 

§ 1° Considera-se Reiorma Agrária o· 
conjunto de medidas que visem a promover 
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melhor distribuição da terra, mediante modi
ficação no regime de sua posse e uso, a fim 
de atender aos princípios de justiça social e 
ao aumento de produtividade. 

§ 2• Entende-se por Política Agrícola o 
conjunto de providências de amparo à pro
priedade da terra, que se destinem a orien
tar, no interesse da economia rural, as ativi
dades agropecuárias, seja no sentido de ga
rantir-lhes o pie~ emprego, seja no de har
monizá-las com o processo de industrializa
ção do País." 

Segundo o Estatuto, o instrumento básico para 
promover a redistribuição de terras é a desapropria
ção por interesse social. Consideram muitos estudio
sos do tema, entretanto, que o meio mais democráti
co para se atingir o desejado equilíbrio social é a tri
butação da terra, o qual foi inserido no campo desti
nado ao desenvolvimento rural, tornando-se inócuo 
a ambos os segmentos. 

Comentam ainda os especialistas em Direito 
Agrário as leis que se sucederam ao Estatuto da 
Terra, a exemplo do Código Tributário Nacional, al
terando definições, estabelecendo critérios impreci
sos; enfim, gerando controvérsias. 

Também para esses especialistas o Código 
Tributário Nacional peca, ao se omitir na definição 
do que seja o imóvel rural e ao transferir sua compe
tência tributária para a decisão municipal. Assim, so
mente com um aperfeiçoamento do Estatuto da Ter
ra e do Código Monetário Nacional, poderemos con
tar com instrumentos hábeis à correta ocupação e 
utilização do solo. 

É tempo de agilizarmos a Reforma Agrária. 
Para tanto, muito poderá contribuir a criação do Có
digo de Processo Aplicado do Estatuto da Terra, 
bem como a implantação dos Juizados Especiais 
que substituíram os Juizados de Pequenas Causas. 
Estes Juizados têm por objetivo simplificar e sobre
tudo apressar o processo, desafogando a Justiça co
mum. Em resultado, a enorme economia de atos 
processuais, de tempo e de custo operacional permi
tirá a aceleração dos processos de desapropriação, 
em benefício da paz no campo. 

Alguns magistrados, preocupados com o acú
mulo de processos, o que inviabiliza a marcha da 
Justiça, têm invertido o fluxo da prestação do serviço 
jurisdicional, com excelentes resultados. 

Destacamos aqui, como um-exemplo a ser se
guido, a figura ímpar do Desembargador Antônio Fé
lix Gonçalves, Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. Esta autoridade judicial de vi-

são ampla, ciente de suas responsabilidades, orga
niza freqüentes mutirões denominados "Comunidade 
e Justiça em Ação", em que os juízes se deslocam 
para as comarcas, com o objetivo de deslindar os 
processos. Inovando nos procedimentos, o Desem
bargador convoca alguns comunitários e os orienta a 
conciliar os interesses dos vizinhos em confltto. Res
tabelece-se, desta forma, tanto a concórdia entre os 
litigantes quanto a confiança na Justiça. 

Rz questão de_ enfatizar e~ trabalho, porque 
houve época em que a situação fundiária do meu 
Estado era completamente dijerente. No tempo em 
que o território do atual Estado do Tocantins ainda 
pertencia a Goiás, os conflitos de terras foram inten
sos, em especial nos municípios próximos da divisa 
com o Pará. A violência naquela região atingiu tal ín
dice, que a vida humana passou a ter valor secundá
rio, em relação ao valor da propriedade. Talvez os 
nobres Colegas ainda se recordem, por exemplo, do 
triste episódio da morte do Padre Josimo, bastante 
divulgado pela imprensa. 

Há alguns anos, porém, a tão almejada "paz no 
campo" se tomou uma realidade no Tocantins •. Com 
inteligência, o Governador Siqueira Campos vem so
lucionado os problemas fundiários. contando com a 
ação do Desembargador Antônio Félix e a integra
ção do lntertins- Instituto de Terras do Tocantins
e do Incra. 

A mais recente decisão nesse sentido é a da 
compra, pelo Instituto de Colonização e Reforma 
Agrária, de 4 mil hectares no Municípi~ de Nova Ro
salândia, para assentar 100 famílias. E interessante 
esclarecer que, embora a vistoria oficial tenha cons
tatado que a Fazenda onde se localiza a área é pro
dutiva, seus proprietários concordaram em vendê-la. 
Ainda segundo os jornais do Tocantins dos dias 1 O e 
11 deste mês de maio, os Trabalhadores rurais de 
Paraíso e Nova Rosalândia mostraram-se satisfeitos 
com o rumo das negociações, eonforme informou o 
Prefeito deste último município, José Bernardes da 
Silva, que está à frent~ do movimento. _ .. 

Não sendo essa, no entanto, a minha especiali
dade, pretendi, apenas, apresentar-lhes uma visão 
pessoal do tema. Para encerrar, gostaria de deixar
lhes alguns elementos de reflexão. 

Encontrei, por esses dias agttados, na obra "Direi
to Agrário", de Medeiros de Sousa, a seguinte cttação: 

" ... para ter o poder pela propriedade 
ou a propriedade pelo poder, em todas as 
épocas têm lutado as classes inferiores, 
desde.a plebe romana, exigindo a divisão de 
Monte Aventino, até a do Terceiro Estado, 
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aniquilando, numa noite memorável, o pou-
co que restava do clero e da nobreza." 

E ao ler sobre a plebe romana, lembrei-me de 
Espártaco, o lider da revolta dos escravos. Quase 
que simultaneamente voltou-me à memória uma das 
cenas finais daquele filme, em que dezenas de cru
zes à beira da estrada assinalavam o fim da rebe
lião. 

Parece-me que, além das mulheres e crianças, 
dezenove lideres sem-to!irra foram chacinados no sul 
do Pará. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nador Sebastião Rocha enviou à Mesa projeto cuja 
tramitação, de acordo com o disposto no art. 235, in
ciso III, alínea a, item 03, do Regimento Interno, 
deve ter início na Hora do Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima ses-
são. · - -

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão deliberativa or
dinária de amanhã a seguinte 

ORD!"M DO DIA 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri

mento n• 454, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 16, de 1996 (n• 2.942/92, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a compensação financei
ra entre os sistemas de previdência social, nos ca
sos de contagem reciproca do tempo de contribui
ção para efeito de aposentadoria, e dá outras provi
dências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 243, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais. 

-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 dispositi
vos da Lei n• 8.436, de 25 de junho de 1992, que 
institucionaliza o Programa de Crédito Educativo 
para estudantes carentes. 

(Dependendo. de pareceres das Comissões de 
Assuntos Económicos e de Educação) 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 44, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 468, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 44, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer n• 236, de 1996, da Comissão de 
Assuntos Económicos), que autoriza a União a con
tratar operação de crédito externo com o Banco lnte
ramericano de Desénvolvimentó - BID, no valor equi
valente a até quatrocentos e cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos, destinando-se os recur
sos a financiar, parcialmente, o Projeto de Modern
ização da Rodovia São Paulo-Guritiba-Rorianópolis. 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 45, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 469, de 1996) 

Discussão, em tu mo único, -do Projeto de Re
solução n• 45, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer n• 240, de 1996, da Comissão de 

· Assuntos Económicos), que autoriza a União a cele
brar o reescalonamento de créditos brasileiros junto 
à República de Angola no valor de quatrocentos e 
trinta e seis milhões, quatrocentos e seis mil, seis
centos e cinqüenta e seis dólares norte-americanos 
e noventa e um centavos. 

-5-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 46, DE 1996 
,(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 470, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 46, 1996 (apresentado como conclusão 
do Parecer n• 241, de 1996, da Comissão de Assun
tos Económicos), que autoriza a União a celebrar os 
contratos bilaterais de reescalonamento de seus cré
ditos junto a República do Gabão, ou suas agências 
governamentais, renegociados no âmbtto do Clube 
de Paris, conforme Atas de Entendimentos de 19 de 
setembro de 1989 e de 15 de abril de 1994. 

-6-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 47, DE 1996 
(Em regi me de urgência, nos termos do 

Requerimento n• 4 71 , de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 47, de 1996 (apresentado como conclu
são do Parecer n• 242, de 1996, da Comissão de 
Assuntos Económicos), que autoriza o Governo do 
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Estado de São Paulo a tomar financiamento', a ser 
concedido pelo Tesouro Nacional, para liquidação 
de metade de sua dívida junto ao Banco do Estado 
de São Paulo S.A. - BANESPA, no valor de sete bi
lhões e quinhentos milhões de reais, em 15 âe de
zembro de 1995, com votos contrários dos Senado
res Roberto Requião, Bello Parga e Osmar Dias; vo
tos em separado dos Senadores Esperidião Amin e 
Eduardo Suplicy; assinando o Parecer, sem voto, o 
Senador Romeu Tuma. ~ 

-7-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 36, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de- Lei 
da Câmara n• 36, de 1995 (n• 2.734/92, na Casa de 
origem), que acrescenta dispositivo ao art. 2° da Lei 
n• 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o 
novo Código Florestal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 204, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais. 

-a-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 44, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 44, de 1995 (n• 3.051/89, na Casa de 
origem), que dispõe sobre as Colônias, Federações 
e Confederação Nacional dos Pescadores, regula
mentando o parágrafo único do art. a• da Constitui
ção Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 203, de 1996, da Co-
missão ,-·--·' 

- de Assuntos Sociais. 

-9-

PROJETO DE l'EI DA CÂMARA N2 85, DE 1995 

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 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. 

-10-

PROJETO DE LEI DACÂMARAN2 132, DE 1995 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei 
da Câmara 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 
Granja, filha menor de Deise Uma Olimpio Granja, 
tendo 

Parecer favorável, sob n• 196, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais.. 

-11-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 133, DE 1995 

Discussão, em tumo único, do 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 Ca
bral, viúva de João da Silva Ribeiro, tendo 

Parecer favorável, sob n• 197, de 1996, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Está 

encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh.) 
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